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IIIMANUAL DO PROFESSOR

APRESENTAÇÃO

Caro Professor,

O principal objetivo desta coleção é atrair o interesse dos estudantes para o estudo da História e sensi-

bilizá-lo para a importância da nossa disciplina em sua formação, não apenas como estudantes, mas como 

cidadãos. A História pode contribuir para estimular a tolerância, em face das diferenças; a consciência crítica, 

em face das desigualdades sociais e dos preconceitos culturais; a valorização da democracia como modelo 

para lidar com o contraditório, no campo da política.

Atrair o aluno para o estudo da História é, como todos bem sabem, tarefa difícil. Em uma época como a 

nossa, apegada ao imediatismo do presente em prejuízo da memória e da investigação do passado, apostar 

em uma coleção didática pode parecer quixotesco.

Mas essa é mesmo a nossa escolha. No combate ao convencionalismo que, tempos atrás, marcou o ensino 

desta disciplina, buscamos mergulhar o estudante nas tramas da História, sobretudo por meio de uma nar-

rativa que, sem prejuízo de abordagens gerais, valoriza experiências individuais, episódios-chave, trajetórias 

particulares.

Trata-se de um exercício teórico-metodológico que articula um olhar para a “grande História” com uma 

perspectiva microanalítica. Um exercício que alterna escalas de observação das sociedades no tempo, entre o 

particular e o geral, entre o indivíduo e a sociedade, entre o sentimento e a razão, entre a experiência concreta 

e a explicação que recorre a grandes modelos.

Nossa expectativa é fazer com que os estudantes se interessem pelo que aconteceu em outras épocas, 

diferenciando o nosso tempo de outros tempos; valorizando as diferenças, sem negar as semelhanças; per-

cebendo os significados dos conflitos que a humanidade atravessa desde que surgiu no planeta.

Quanto aos colegas professores, nossa expectativa é a de que sejam parceiros, companheiros de viagem, 

e de que a coleção que aqui apresentamos possa ser útil como um apoio na tarefa nada simples de fazer os 

estudantes se interessarem e se envolverem pelo estudo da História, tornando-se cidadãos conscientes e 

comprometidos com a democracia, com a liberdade e com a justiça. 

Os autores

G Dagli Orti/De Agostini Picture Library/Easypix
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Fundamentação teórica e pedagógica

 Como pensar uma obra didática em História: 

pontos de partida

A proposta desta coleção é auxiliar o professor a pôr em 
prática a vivência do ensino de uma História plural, livre de 
ortodoxias, atenta às diversidades regionais e sociais do país 
e ciosa das mudanças por que passam os estudantes do En-
sino Fundamental – Anos Finais (6o ao 9o ano).

Não se trata de tarefa simples. Lembremos a extensão 
continental, as desigualdades sociais e a complexidade cultu-
ral do Brasil, o que implica considerar estudantes com perfis 
muito diferentes, dependendo da região em que residem ou 
do lugar social que ocupam.1 

Por isso, procuramos, nesta coleção, multiplicar as suges-
tões de textos, documentos, mapas e imagens, e incluir pro-
postas de utilização de variados recursos didáticos passíveis 
de serem acionados nas várias regiões do país.

Em termos mais gerais, vivemos em uma época na qual 
a leitura de livros rivaliza, para dizer o mínimo, com a leitura 
fragmentária de textos em páginas da internet, acessados 
pelos computadores, tablets e telefones celulares. As cole-
ções didáticas impressas não podem desconsiderar essa 
evidência. Não devem, é claro, desmerecer outros recursos 
midiáticos, mas dialogar com eles e, na medida do possível, 
incorporá-los ao texto impresso por meio de indicações ou 
conteúdos digitais articulados à matéria escrita. É o que nos 
sugere a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com abso-
luta nitidez:

Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem pro-

movido mudanças sociais significativas nas sociedades con-

temporâneas. Em decorrência do avanço e da multiplicação 

das tecnologias de informação e comunicação e do crescente 

acesso a elas pela maior disponibilidade de computadores, 

telefones celulares, tablets e afins, os estudantes estão dina-

micamente inseridos nessa cultura, não somente como con-

sumidores. Os jovens têm se engajado cada vez mais como 

protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente 

em novas formas de interação multimidiática e multimodal e 

de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez 

mais ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte 

1  Conforme determina o parágrafo 2o das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos, a educação de qualidade, como direito fundamental do ser hu-
mano, deve ser relevante, pertinente e equitativa, sendo que “A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos 
contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses” (Resolução CNE/CEB no 7/2010, p. 2).

2  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 59.

3  Idem, p. 414.

4  Idem, p. 58.

apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efe-

meridade das informações, privilegiando análises superficiais 

e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, 

diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos 

da vida escolar.2

As inovações na abordagem não implicarão, porém aban-

dono de certas tradições da disciplina, a exemplo da periodiza-

ção e do currículo em vigor. A BNCC recomenda esse equilíbrio 

entre o tradicional e o novo no arrazoado sobre o primeiro 

procedimento do componente curricular nos anos finais do 

Ensino Fundamental:

O primeiro procedimento implica o uso de uma forma de 

registro de memória, a cronológica, constituída por meio de 

uma seleção de eventos históricos consolidados na cultura 

historiográfica contemporânea. A cronologia deve ser pensa-

da como um instrumento compartilhado por professores de 

História com vistas à problematização da proposta, justifica-

ção do sentido (contido no sequenciamento) e discussão dos 

significados dos eventos selecionados por diferentes culturas 

e sociedades. [...]3

O desenvolvimento cognitivo do estudante  

e a progressão didática 

Os estudos atuais de Psicologia da Infância sugerem que 

a faixa etária correspondente aos anos finais do Ensino Fun-

damental inclui estudantes em estágios muito diferentes de 

desenvolvimento cognitivo. Trata-se de uma faixa em que 

esse sistema está em formação. Estudantes do 5o ano guar-

dam mais semelhanças do que diferenças com os do 7o ano, 

enquanto entre estudantes do 6o e do 9o ano predominam as 

diferenças. O fator pubertário é importante nesse processo, 

embora não seja decisivo. A BNCC valoriza muito tais aspectos, 

considerando que “os estudantes dessa fase inserem-se em 

uma faixa etária que corresponde à transição entre infância e 

adolescência, marcada por intensas mudanças decorrentes 

de transformações biológicas, psicológicas, sociais e emo-

cionais. [...]”.4

Realçar o fator pubertário não implica, necessariamente, 

adotar o modelo freudiano como base de um modelo educa-
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cional. Como alertam André Júlio Costa e Veranilde Mota5, 

trata-se de uma teoria que superdimensiona os laços entre a 

psiquê e a sexualidade humanas na formação dos indivíduos. 

Os autores lembram o texto polêmico de Catherine Milliot, uma 

das maiores críticas de Freud, cujo título já diz tudo, Freud an-

tipedagogo.6 No entanto, lembram os autores que os mesmos 

críticos de Freud admitem que o saber psicanalítico oferece 

ferramentas para o trabalho pedagógico. 

Lembremos também a contribuição de Jean Piaget, que prio-

riza os aspectos sensório-cognitivos para o estudo da infância. 

Para ele, as crianças entre os 7 e os 12 anos de idade se encon-

tram na faixa etária chamada “período das operações concretas”. 

Nesta fase, segundo Piaget, elas se tornam capazes de refletir 

sobre pontos de vista diferentes. Em geral, somente nos dois úl-

timos anos do Ensino Fundamental os estudantes sairiam dessa 

faixa piagetiana. Trata-se, porém, de um continuum gradual de 

evolução cognitiva que não pode ser tomado em bloco.

Uma coleção de História para estudantes dos anos finais 

do Ensino Fundamental deve, em resumo, considerar as mu-

danças inerentes à passagem da infância à adolescência. A 

maneira de apresentar os conteúdos, a linguagem da expo-

sição didática, os tipos de atividades de fixação e reflexão, 

tudo isso deve acompanhar as variações no interior dessa 

faixa etária dos estudantes.

O papel das coleções didáticas no ensino  

de História 

Em artigo publicado em 2010, a historiadora Crislane Bar-

bosa Azevedo chamou de “três pecados capitais” os seguin-

tes procedimentos prejudiciais à aprendizagem da História: 

o anacronismo, o voluntarismo teórico e o descritivismo no-

minalista7.

O Ministério da Educação rejeita há tempos os dois primei-

ros problemas conceituais em sua avaliação de livros didáti-

cos, problemas esses que, infelizmente, marcaram por muito 

tempo o ensino da História em nosso país.

  5  COSTA, André Júlio; MOTA, Veranilde. Psicanálise e educação na formação do pedagogo. Revista do Laboratório de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas e Educacionais sobre a Infância. 

São Paulo: Instituto de Psicologia da USP, 2011. Disponível em: <http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000032010000100008&script=sci_arttext>. Acesso em: 

4 set. 2018.

  6  MILLOT, Catherine. Freud antipedagogo. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

  7  AZEVEDO, Crislane Barbosa. A renovação dos conteúdos e métodos da História ensinada. Percursos, Florianópolis, v. 11, n. 2, 2010.

  8   O nominalismo já foi um dos critérios de exclusão dos livros didáticos de história nos programas governamentais de aquisição de livros: “Nominalismo, quando a análise proposta 

abstrai-se de realidades vividas pelos sujeitos históricos, em proveito da mera descrição de quadros jurídicos, regulamentares ou institucionais. Ao invés de dar prioridade às rela-

ções sociais dos agentes históricos, que efetivamente são os autores da História, atribui-se vida e vontade a instituições ou categorias de análise”. BRASIL. Edital PNLD 2008. Brasília: 

Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, 2005. p. 45-46.

  9  AZEVEDO, Crislane Barbosa, op. cit., p. 11.

10  LUCA, Tania Regina de; MIRANDA, Sônia Regina. O livro didático de História hoje: um panorama a partir do PNLD. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 24, n. 48, 2004. p. 124.

No caso do anacronismo, trata-se da aplicar critérios e sen-

timentos do tempo atual ao tempo passado, como se fossem 

valores de todas as épocas. 

No caso do voluntarismo teórico, trata-se da aplicação 

a fontes históricas, documentos e textos, de uma teoria já 

existente no pesquisador ou autor oriunda de convicções fi-

losóficas ou religiosas.

No caso do descritivismo nominalista8 – na feliz expres-

são de Crislane –, trata-se da supervalorização do factual 

e do anedótico, em especial nos livros voltados para a vida 

cotidiana na História9.

Esse problema aparece quando uma obra se baseia na ilusão 

de querer reconstruir a vida das sociedades passadas tal como 

as pessoas a viviam. Se aplicado a obras didáticas, há o risco 

de veicular estereótipos dos grupos e comportamentos sociais.

Avançando em nossas reflexões, vale retomar um texto 

clássico, publicado por Tania Regina de Luca e Sonia Regina 

Miranda na Revista Brasileira de História. Baseadas em um 

balanço das principais tendências do livro didático em Histó-

ria naquele momento, as autoras sugerem possibilidades de 

aplicação valiosas e abrangentes:

Contrariamente à apreensão predominante no âmbito do 

senso comum, o livro didático é um produto cultural dota-

do de alto grau de complexidade e que não deve ser tomado 

unicamente em função do que contém sob o ponto de vista 

normativo, uma vez que não só sua produção vincula-se a 

múltiplas possibilidades de didatização do saber histórico, 

como também sua utilização pode ensejar práticas de leitura 

muito diversas.10

Elaborar uma obra didática implica fazer escolhas acerca 

de como apresentar (didatizar) os conteúdos, levando em 

conta o público a que se destina (no caso, estudantes e pro-

fessores dos anos finais do Ensino Fundamental). 

Os livros didáticos de História, como qualquer produto cultu-

ral, são fruto de seu tempo e, assim, exprimem o ponto de vista 

de seus autores quanto aos conteúdos a serem contemplados 
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no livro, bem como sobre o modo de apresentá-los. Na história 

dos livros didáticos brasileiros, muitos endossaram os valo-

res dominantes da sociedade, enquanto outros os criticaram 

frontalmente. 

No Brasil do século XXI, essa questão se afigura mais com-

plexa, na medida em que visões consideradas críticas nos anos 

1970-1980, como de fato eram no período de redemocratização 

do país, hoje são utilizadas de forma, por vezes, empobrecida. 

Desde aquele período, houve avanços sobretudo quanto 

à valorização dos grupos oprimidos em nossa história, como 

os afrodescendentes, os indígenas e os trabalhadores em 

geral11. Mas o perigo da monumentalização dos oprimidos, se 

não houver cuidado, também conspira contra a História, do 

mesmo modo que a celebração das elites opressoras.

Os autores de coleções didáticas em História devem estar 

atentos para esse ponto, porque seguir a “história oficial”, seja 

ela qual for, conduz a um resultado no mínimo discutível: os 

verdadeiros atores do processo pedagógico (professores e 

estudantes) são reificados, transformados, quando muito, 

em “sujeitos passivos” da pedagogia. 

A BNCC, além de recomendar esses cuidados, valoriza a re-

flexão dos próprios estudantes sobre os conteúdos apresen-

tados, em especial as polêmicas, os processos ou eventos que 

suscitam interpretações distintas, senão opostas, entre os 

historiadores. Nos comentários sobre o terceiro procedimen-

to necessário ao componente curricular nos anos finais do 

Ensino Fundamental, espera-se que uma coleção de História 

ofereça possibilidades de reconhecimento e interpretação “de 

diferentes versões de um mesmo fenômeno, reconhecendo 

as hipóteses e avaliando os argumentos apresentados com 

vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para 

a elaboração de proposições próprias”.12

As coleções didáticas de História, com a importantíssi-

ma – e imprescindível – mediação dos professores, devem 

transmitir conhecimentos e valores afinados com o avanço 

da historiografia, abrindo caminho para a reflexão livre indi-

vidual dos estudantes. Algumas novas interpretações, temas 

pesquisados e, sobretudo, metodologias podem ser reelabora-

dos com proveito para os estudantes e professores dos anos 

finais do Ensino Fundamental. Mas se trata, na realidade, de 

reelaboração, jamais de transposição.

11  GOMES, Angela de Castro. Questão social e historiografia no Brasil do pós-1980: notas para um debate. Estudos Históricos. 2004, v. 2, n. 34. p. 157-186.

12  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 414.

13  CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. Teoria e Educação, n. 2, 1990. p. 184.

14  CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990. p. 23.

15  MATTOS, Ilmar Rohloff de. Mas não somente assim! Leitores, autores, aulas como texto e o ensino-aprendizagem de História. Tempo, Niterói, v. 1, n. 21, 2007. p. 11.

A reelaboração dos saberes históricos em sala 

André Chervel, em seu clássico História das disciplinas 

escolares, faz uma advertência que cabe como uma luva nesta 

exposição, sobretudo quando afirma que tais disciplinas (in-

cluindo a História) “são criações espontâneas e originais do 

sistema escolar” e não uma transposição do conhecimento 

científico13.

Se Chervel está correto, o livro didático de História é um 

produto inseparável da experiência em sala de aula, da perícia 

dos autores/atores na exposição dos fatos e na interpretação 

dos processos e, sobretudo, da criatividade e da sensibilida-

de de estudantes e professores na vivência pedagógica da 

disciplina.

O livro, per se, pouco significa se ficar limitado a recei-

tar conteúdos, sem imaginar meios e modos de envolver os 

atores do processo de ensino-aprendizagem (estudantes e 

professores): trazê-los para o tempo histórico de cada aula, 

capítulo ou unidade; motivá-los para que se assumam como 

sujeitos do conhecimento histórico.

Nesse sentido, a sala de aula é o locus de referência para a 

elaboração de uma obra didática. Se aplicarmos o conceitual 

de Roger Chartier (pensado para a história do livro) ao papel 

do livro didático de História no sistema escolar, diríamos que 

a sala de aula é, ao mesmo tempo, o lugar de representação 

(onde os conteúdos produzem algum sentido para os atores) 

e o lugar de apropriação (onde tais sentidos são recebidos e 

reelaborados14). Aliás, melhor falar em apropriações, no plural, 

do que em apropriação, no singular, na medida em que admi-

tir a variedade de leituras e possibilidades de interpretação 

afasta qualquer tentação voluntarista presente em diversas 

tradições do ensino da História.

Ilmar Mattos reforça essa ideia ao propor um conceito de 

aula como espaço produtor de conhecimento histórico:

Uma leitura singular que revela o fato de nós (os professores 

de História) estarmos imprimindo à nossa prática cotidiana 

um significado diverso, provocando talvez uma surpresa e 

rejeitando uma inferioridade. De modo categórico, afirmamos 

ainda uma vez que, por meio de uma aula, também se conta 

uma história; que, ao se contar uma história por meio de aula, 

também se faz História; e que somente ao se fazer história por 

meio de uma aula nos tornamos professores de História.15
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 O conteúdo do texto didático em História para  

os anos finais do Ensino Fundamental 

Pressupostos didáticos da coleção 

O pressuposto mais geral de nossa coleção se encontra 

na segunda competência estabelecida pela BNCC para as co-

leções da área de Ciências Humanas: 

Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técni-

co-científico-informacional com base nos conhecimentos das 

Ciências Humanas, considerando suas variações de significado 

no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e 

se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo.16

Para alcançar essa meta, é preciso, a nosso ver, partir de 

três perguntas específicas:

a) como se têm feito livros didáticos para estudantes des-

sa fase de formação? 

b) o que podemos fazer para acompanhá-los no que pos-

suem de melhor, do ponto de vista de um ensino atualizado? 

c) o que se poderia fazer de novo, à luz de nossa análise 

sobre as principais coleções?

O artigo de Tania Regina de Luca e Sônia Regina Miranda, 

citado anteriormente, oferece um excelente modelo de possi-

bilidade de enquadramento das coleções didáticas de História 

segundo quatro critérios17:

1. tipo de abordagem;

2. perspectiva pedagógica;

3. relações com o desenvolvimento da historiografia;

4. perspectiva programática.

Não sendo o caso de detalhar as grades classificatórias 

do citado modelo para cada um dos critérios sugeridos pelas 

autoras, vale explicitar a nossa opção. Referimo-nos a:

1.  No caso do “tipo de abordagem”, optamos por uma Visão 

Global, que busca articular a “informação histórica deri-

vada de um conhecimento acumulado” com a “dimensão 

construtiva do conhecimento histórico”18 não só por meio 

da narrativa do texto-base, mas também dos textos com-

16  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017.  p. 355.

17  LUCA, Tania Regina; MIRANDA, Sônia Regina, op. cit., p. 135.

18  Idem, idem.

19  Idem, p. 137-138.

20  LUCA, Tania Regina de; MIRANDA, Sônia Regina, op. cit. p. 140-141.

21  Idem, p. 139.

22  CHESNEAUX, Jean. Devemos fazer t‡bula rasa do passado? São Paulo: Ática, 1995. Apud LUCA, Tania Regina; MIRANDA, Sônia Regina, op. cit., p. 139.

plementares, boxes e seções, problematizando a leitura de 

fontes, a análise de imagens e as possibilidades distintas 

de interpretação de um mesmo fato particular ou processo 

histórico mais abrangente.

2.  A “perspectiva pedagógica” aqui adotada é do Paradigma 

Cognitivista, que pressupõe a construção de um diálogo 

com o estudante19, desde a abertura dos capítulos até o 

roteiro de estudos que encerra cada um deles. Nosso obje-

tivo, aqui, é tornar os recortes efetuados significativos para 

os leitores, sejam eles quais forem: temas, informações 

factuais, análise de fontes escritas ou imagéticas, expli-

cações gerais, reflexões sobre a relação entre sociedades 

passadas e o tempo presente.

3.  Quanto à “relação da coleção com o desenvolvimento da histo-

riografia”, a nossa opção foi pela Perspectiva Eclética, porque 

mantivemos “a narrativa com base nos recortes clássicos de 

conteúdos”, mas incorporamos, no tratamento desses recor-

tes, renovação historiográfica de caráter tópico20. 

4.  A “perspectiva programática” dominante em nossa coleção 

é a Perspectiva Integrada21, que procura articular a História 

da Europa, a História do Brasil, a História das Américas, a 

História da África e a História da Ásia, tomando a História 

da civilização como eixo estruturante da cronologia. Ado-

tamos, assim, no tocante à temporalidade, aquilo que Jean 

Chesnaux chamou de “quadripartição da História: Antiga, 

Medieval, Moderna e Contemporânea”22. 

A nossa opção pela Perspectiva Integrada segue a tendên-

cia predominante entre os livros didáticos de História produ-

zidos no país desde o início do atual século. 

Tania de Luca e Sônia Miranda já apontavam ser este o padrão 

hegemônico, no qual se incluía a maior parte das coleções. Essa 

tendência consolidou-se ainda mais nos anos seguintes, geran-

do, entre outros resultados, o quase desaparecimento de livros 

didáticos dedicados exclusivamente à História do Brasil nos anos 

finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

Isso não quer dizer, obviamente, que o ensino de História te-

nha abandonado a história brasileira, mas que ela foi retirada do 

epicentro que ocupou, em certa medida, durante várias décadas. 

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_GERAL_001a048.indd   8 10/21/18   9:15 AM



IXMANUAL DO PROFESSOR - PARTE GERAL

Além disso,  a perda de espaço da história brasileira não é resul-

tado de uma opção pela Perspectiva Integrada da História por 

coleções didáticas. Nas coleções ancoradas em uma Perspectiva 

Temática, o rompimento com os padrões ditos tradicionais do 

ensino da disciplina resultou no eclipse das histórias nacionais, 

tanto a do Brasil como as de outras nações.

A nosso ver, esse deslocamento da História do Brasil para 

a posição que ocupa nos livros didáticos é correto e traz mais 

benefício ao conhecimento histórico do que a autonomização 

da nossa história no ensino escolar. Eurocêntrica ou não, a co-

locação do Brasil (e de outros continentes ou subcontinentes) 

em posição subordinada à dinâmica internacional é mais fiel ao 

papel do país no processo histórico ocidental, onde ele se inclui.

Trata-se, em todo caso, de uma ruptura substantiva nas tra-

dições do ensino da História em nosso país. Vale lembrar que a 

História do Brasil chegou a constituir uma cátedra autônoma 

no então chamado Imperial Colégio de Pedro II durante alguns 

anos do século XIX. 

No século XX, sobretudo depois da chamada Reforma Capa-

nema (1942), separou-se a História do Brasil da História Geral, 

criando uma tradição que certamente irrigou a produção dos 

livros didáticos por mais de meio século. Nos dois momentos ci-

tados, cada qual a seu modo e por motivos diferentes, prevalecia 

o estímulo a uma História pátria, tendência, aliás, predominante 

na historiografia europeia nas respectivas épocas.

A tradição do ensino da História do Brasil revelou-se persis-

tente, apesar do forte declínio dos livros didáticos específicos e 

do tipo de inserção que ela tem merecido nas coleções de História 

do século XXI.

Nas obras didáticas de História, os tópicos tradicionais da 

História do Brasil, ao menos nas coleções com Perspectiva 

Integrada, continuam fortes, por vezes, intactos. Já era assim 

em 2004, segundo Tania de Luca e Sonia Miranda, para as 

quais a Perspectiva Integrada:

[…] acabou por se vincular, ainda que sob diferentes recortes 

temáticos, a uma abordagem programática marcada pela valo-

rização da identidade nacional, por intermédio da introdução 

dos conteúdos de História do Brasil no início da escolarização 

ou, mais precisamente, a partir do segundo segmento do ensino 

fundamental. De certo modo, a cultura instituída a partir da 

Reforma Capanema, que consagrou a separação entre a História 

Geral e a do Brasil, deixou marcas bastante notáveis sobre um 

modo específico de pensar a articulação das temáticas históricas.23

23  LUCA, Tania Regina de; MIRANDA, Sônia Regina, op. cit., p. 139-140.

24  A revista Nossa História foi publicada, com o selo da Biblioteca Nacional, entre os anos de 2003 e 2006. Com a mesma proposta editorial e editor, foi retomada com o nome de Revis-

ta de História da Biblioteca Nacional entre os anos de 2007 e 2017. Assinam seus artigos pesquisadores especialistas nos temas que apresentam, muitos deles destacados histo-

riadores dos cenários nacional e internacional.

Em outras palavras, autores, editoras e professores elabo-

raram maneiras novas de tratar de assuntos tradicionais, por 

vezes canônicos, da Nossa História – utilizando, aqui, o título 

de uma revista publicada pela Biblioteca Nacional a partir de 

2003 exatamente com o objetivo de divulgar a pesquisa atual 

no campo da História brasileira24.

Exemplo da vitalidade da História do Brasil na maioria das 

coleções didáticas pode ser visto na crescente valorização 

da história africana e da história indígena – assuntos de que 

trataremos melhor em item posterior –, exatamente pelo pro-

tagonismo desses grupos em nossa formação histórica e pela 

importância de seus descendentes na sociedade atual. 

Essa valorização se deu, em parte, por indução de políticas 

governamentais no campo da Educação, em parte, por uma 

demanda de pesquisadores e professores brasileiros, incon-

formados com o apagamento de africanos e indígenas nas 

grades curriculares da disciplina, desde o Ensino Fundamental 

ao universitário. Objetiva-se, nesse caso, incentivar um ensino 

da História que ofereça contributo à construção da cidadania 

em uma sociedade democrática, tolerante e plural.

A nosso ver, assim como no caso da Perspectiva Integra-

da pela qual optamos, apesar de sua formulação eurocêntri-

ca, nos parece acertadíssima a valorização da História bra-

sileira nas coleções didáticas, não obstante o deslocamento 

de sua posição na arquitetura dos livros e no próprio espaço 

neles dedicado à nossa história. As coleções ora discutidas, 

convém lembrar, destinam-se a estudantes brasileiros.

A importância de conteúdos tradicionais

Nesta altura, interessa-nos explicitar o que entendemos 

como a informação histórica necessária para um livro didá-

tico de História para estudantes dos anos finais do Ensino 

Fundamental.

A inserção ou exclusão de um fato depende tanto do objeto 

estudado quanto do sujeito historiador. Logo, depende do olhar 

que o autor lança sobre a matéria estudada, suas opções teóri-

cas, enfim, sua subjetividade. O que é desnecessário para uns 

pode ser essencial para outros na exposição dos processos 

históricos. Isso vale para os pesquisadores, historiadores, au-

tores de livros didáticos e, certamente, para os professores de 

História, assim como para os alunos, público-alvo das obras.

Em todo caso, Carlo Ginzburg, em texto clássico, chamava 

a atenção para o fato de que a História é “uma ciência do par-
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ticular”. Exatamente por essa circunstância da História como 

forma de conhecimento, o autor considera fundamental que os 

envolvidos com a produção do conhecimento histórico (e inclui-

ríamos, de nossa parte, com a divulgação e o ensino da História) 

façam esforço máximo para controlar as subjetividades.

Uma boa estratégia para alcançar tal controle residiria na 

fidelidade à informação factual, contraposta à imaginação ou 

à conjectura derivativa, carente de comprovação documental. 

Isso nos faz retornar à questão central deste item: qual é a 

informação histórica que merece constar de um livro didático 

para os anos finais do Ensino Fundamental?

Certamente não é a informação abundante, exaustiva, pois 

essa fase do ensino não visa à formação de historiadores. A 

coleção deve mostrar a importância da História como conhe-

cimento humanista e contribuir para a formação do estudante 

enquanto cidadão. Se o ensino da História conseguir alcançar 

tais objetivos, já terá feito muito.

Na “arquitetura da informação do livro didático”, conside-

ramos que a factualidade necessária deve, de um lado, incluir 

personagens e episódios suficientes para ambientar os estu-

dantes no contexto histórico trabalhado; de outro lado, tais 

elementos (personagens e fatos) devem estar articulados a 

uma questão central do período e/ou tema. Isso vale para o 

texto-base, é claro, mas vale também para os boxes e seções 

– embora os últimos possuam, por vocação, a liberdade de 

extravasar os conteúdos fundamentais.

Nosso esforço no enfrentamento dessa questão foi, por-

tanto, o de evitar o “conteudismo” absoluto, por sua imperti-

nência, sem desmerecer, longe disso, a factualidade histórica. 

Trata-se de uma questão de dosagem e de critério. 

Tratamento dos conteúdos

O dilema dos autores de livros didáticos em História re-

sulta, em última análise, dos cânones da disciplina. Muito 

antes de a História alcançar sua autonomia como disciplina, 

a lembrança dos fatos passados surgiu como uma marca de 

sua narrativa. 

No mundo ocidental, Heródoto e Tucídides, historiadores 

gregos da Antiguidade, escreveram obras nessa linha, o que 

remete à etimologia da palavra: testemunho. Para eles, His-

tória (ou historiar) era relatar o que havia acontecido, seja por 

se presenciar o fato, seja por saber de terceiros.

A permanência desse cânone nos leva a uma constatação 

que nos aproxima dos colegas autores de livros didáticos de 

História. A narrativa e o ensino da História precisam de fatos. 

25  ROCHA, Helenice. A narrativa histórica nos livros didáticos entre a unidade e a dispersão. Revista Territórios e Fronteiras, Cuiabá, v. 6, n. 3, 2013. p. 54-66.

Fatos reconhecidos como centrais para o estudo de temas 

essenciais; fatos emblemáticos de mudanças cruciais.

O historicismo ou a escola metódica do século XIX – de 

início alemã, e logo, europeia – defendeu que o estatuto cien-

tífico da História residia na exposição de fatos verdadeiros e 

documentados. Exageraram, é certo, nesse condicionamento, 

mas realçaram um aspecto essencial da nossa disciplina, além 

de criarem métodos para analisar criticamente os documen-

tos. Quais fatos são verdadeiros ou falsos, quais documentos 

são autênticos ou falsificados? Essas são polêmicas pertinen-

tes que, no entanto, não invalidam a importância dos fatos na 

narrativa histórica.

 Renovação teórico-metodológica: a construção  

do hipertexto

No título acima, gostaríamos de destacar, de início, duas 

palavras: renovação e hipertexto.

Escolhemos aqui renovação para contrastar com inovação 

(que reservamos para o item seguinte), porque vamos tratar 

de procedimentos que somente são novos se comparados aos 

compêndios didáticos antigos – meramente factuais – ou aos 

livros didáticos dos anos 1980-1990, marcados pelo volunta-

rismo teórico e pela ideologização dos conteúdos.

Os primeiros se apegaram quase com devoção à narrati-

va linear de fatos oficiais; os segundos, a ideologias revolu-

cionárias. Deram, portanto, pouca ou nenhuma importância 

à interdisciplinaridade, à amplitude da História como campo 

de conhecimento, à diversidade de fontes e metodologias de 

pesquisa específicas, algumas datadas do século XX, outras 

geradas ainda no século XIX. 

As coleções didáticas dos últimos anos têm se preocupado 

muito com essa renovação de temas históricos e de maneiras 

de contar a História, de sorte que, neste ponto, vamos seguir 

essa tendência salutar.

A segunda palavra que merece comentário é hipertexto. A pa-

lavra tem sido utilizada nas últimas décadas para designar o texto 

cuja leitura não precisa ser feita de forma linear. Helenice Rocha 

utilizou o conceito de hipertexto para definir o conjunto de textos 

e imagens que acompanha o texto-base nos livros didáticos das 

últimas décadas25. Voltaremos a esse assunto posteriormente. 

Por ora, cabe explicitar que esse é um dos recursos de renovação 

utilizados nas coleções didáticas de História.

Nos subitens seguintes vamos comentar alguns aspectos 

do hipertexto que convivem e dialogam com o texto-base dos 
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livros didáticos de História, incluindo a nossa proposta. Outros 

aspectos serão devidamente explicitados, de forma tão somen-

te descritiva, na parte dedicada à caracterização morfológica 

da coleção.

O contato com as fontes escritas

Não é novidade o recurso à citação de documentos escri-

tos, seja em livros de pesquisa original, seja em livros didá-

ticos. O que vale destacar, aqui, não é o uso de documentos, 

mas o modo pelo qual é possível utilizá-los, com proveito, para 

o ensino da História. Foram os historiadores metódicos do 

século XIX – os do historicismo – os que melhor prepararam 

a disciplina para o uso criterioso das fontes escritas, por meio 

da crítica externa e interna dos documentos.26

É certo, a nosso ver, que os documentos escritos são de 

suma importância para se conhecer a História das sociedades 

no passado e no presente. A tópica, embora exagerada, faz 

todo o sentido: “A História só se faz com os documentos; sem 

documentos, não há História”.27

No caso dos livros didáticos tradicionais, o problema resi-

dia na inserção de documentos como comprovação de infor-

mações ou de interpretações já enunciadas no texto-base. O 

pressuposto, nesse caso, era o de que o documento é portador 

de verdade histórica a ser demonstrada pela simples citação.

Não tem sido este, felizmente, o pressuposto das coleções 

didáticas brasileiras nos últimos anos, de sorte que nossa 

proposta procura se alinhar com essa perspectiva. O docu-

mento histórico, seja ele qual for, deve ser questionado no teor 

da informação e na fórmula textual adotada. Nossa coleção 

problematiza a noção de documento histórico logo no início 

do volume do 6o ano. E, ao longo dos volumes, essa preocupa-

ção se encontra presente no texto-base e no hipertexto, em 

especial na seção Documento. Fundamental importância é 

dada ao lugar e à época em que o documento é produzido, de 

modo a informar aos alunos a sua construção.

Isso se fez, porém, com a devida cautela, sobretudo nas 

inserções documentais de textos antigos, produzidos por so-

ciedades de épocas remotas. Muitas vezes, conforme o tema, 

período ou região, as traduções de fontes são discutíveis; 

outras vezes, aparecem redigidas de forma estranha aos usos 

da língua, mesmo que dentro da norma-padrão.

26  BLOCH, Marc. Apologia da História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. p. 93.

27  LANGLOIS, Charles-Victor; SEIGNOBOS, Charles. Introduction aux études historiques. Paris: Kimé, 1992 [1898]. p. 29.

28  Referimo-nos aos documentos, de/sobre determinado fato histórico, transformados pela memória coletiva ou oficial em autênticos monumentos como se fossem lugares/marcos 
de memória. LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: História e memória. Lisboa: Casa da Moeda, 1984. p. 95-106. (Enciclopédia Einaudi).

29  AZEVEDO, Crislane Barbosa, op. cit., p. 15.

Traduções e transliterações à parte, o importante é destacar 

a nossa opção por problematizar o documento escrito: na época 

de sua produção; na linguagem; no fato narrado; na agência ou 

no autor que o emitiu; no receptor da mensagem; na memória 

da fonte, sobretudo no caso de “documentos monumentais”.28

A imagem como objeto de análise

Não é de hoje que os livros didáticos utilizam imagens, em 

profusão cada vez maior, intercaladas ao texto-base. É possí-

vel dizer que, atualmente, texto e imagem disputam espaço 

nas coleções. A imagem é, sem dúvida, um dos elementos 

essenciais do hipertexto a que nos referimos anteriormente. 

Elas merecem seções exclusivas e ainda se fazem presentes 

em outras seções de corte mais textual.

A nossa coleção se insere nessa tendência valorizadora. 

Em certos temas, ela permite reforçar o nexo interdisciplinar 

entre História e Arte em vários domínios, sobretudo na pintura, 

na escultura, na arquitetura, etc. Mas boa parte das imagens 

nada têm a ver com esse nexo interdisciplinar. É o caso de 

inúmeras fotografias largamente utilizadas, do século XIX em 

diante, em cartões postais, propagandas e outras fontes ima-

géticas. Pode haver arte em vários deles, mas não constituem, 

em si mesmos, obras de arte.

O critério mais importante, assim, na utilização das ima-

gens, é conceber a imagem como documento histórico, ofe-

recendo condições para sua leitura e análise, independente-

mente de sua valorização como arte. O pressuposto aqui é o 

de que a imagem, em um livro didático de História, não deve 

ser tratada como simples ilustração do que está escrito, e 

muito menos como retrato fixo do passado, como se fosse 

o registro de uma verdade histórica. Tal procedimento seria 

completamente inadequado por trazer, entre outros riscos, o 

de reiterar estereótipos, positivos ou negativos, construídos 

sobre os sujeitos e objetos sociais da História.

A utilização da imagem não se pauta, assim, por qualquer 

tentativa de alinhar a coleção com o padrão fortemente ima-

gético da sociedade global na atualidade. “É necessário que o 

professor analise as imagens em sala de aula” – afirma Crisla-

ne Azevedo – “pois, imagem por imagem, nossos estudantes 

já as têm em excesso no cinema de ação e na televisão”29, ao 

que poderíamos acrescentar celulares, tablets e toda uma 

gama de aparatos eletrônicos contidos no excesso referido.
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Neste Manual, esforçamo-nos por orientar o passo a passo 

das análises das imagens inseridas na coleção, inspirados, em 

boa medida, na orientação do alemão Erwin Panofsky (1892- 

-1968), o chamado método iconológico.30 Evitamos, porém, 

nos aprofundar desnecessariamente, restringindo a nossa 

orientação aos aspectos específicos que a análise de cada 

imagem pode evocar. Encarada como fonte, a imagem deve 

ser contextualizada, problematizada e analisada, como segue:

• Contextualização – Informações sobre a imagem propria-

mente dita, incluindo a sua autoria; inserção em determi-

nado gênero iconológico (pintura, escultura, caricatura, 

desenho, selos, etc.) e estilo (no caso de obras de arte); 

data de produção; acervo depositário e, sobretudo, con-

texto histórico no qual está inserida.

• Problematização – Questionamento sobre a procedência 

social da imagem; reflexão sobre grupos sociais emissores 

e receptores (possíveis) da imagem e sobre as motivações 

sociais da representação imagética (celebração, idealiza-

ção, crítica, estereotipação, satirização, etc.).

• Análise – Verticalização da leitura histórica da imagem 

concentrada nos detalhes, posição das figuras ou indiví-

duos representados, análise das cores (se for o caso), dos 

elementos caracterizadores de grupos sociais, étnicos, 

políticos, culturais, etc.

Esta coleção contém uma seção exclusivamente dedicada 

a esse exercício: Imagens contam a história; além de atividades 

específicas ao longo dos capítulos, como no boxe O que há na 

imagem/no mapa?. Nesse sentido, atribuímos às diversas 

formas de representações da sociedade por meio da Arte e 

do espaço, como à Cartografia, lugar de destaque. 

Sempre que possível e adequado ao público-alvo, inse-

rimos a Cartografia como documento imagético, buscando 

recuperar a representação espacial conectada às diversas 

expressões culturais no tempo, inclusive porque a represen-

tação do espaço, seja planetário ou territorial, é também tri-

butária do conhecimento oriental. 

Interdisciplinaridade

A defesa da interdisciplinaridade é marca da historiografia 

ocidental desde, pelo menos, o surgimento dos Annales, a 

“revolução da historiografia” promovida pelos historiadores 

30  PANOFSKY, Erwin. Estudos de iconologia. Lisboa: Editorial Estampa, 1986.

31  BURKE, Peter. A Escola dos Annales: a revolução francesa na historiografia. São Paulo: Unesp, 1990.

32  FEBVRE, Lucien. Combates pela História. Lisboa: Presença, 1977. 2 v.

33  BURKE, Peter, op. cit.

34  BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na época de Filipe II. São Paulo: Edusp, 2016. 2 v.

franceses na década de 1930, para usar as palavras de Peter 

Burke.31

Basta ler os brilhantes ensaios de Lucien Febvre em Combates 

pela História (1956)32 para compreender o significado da pers-

pectiva interdisciplinar na historiografia: recusa de uma História 

fundamentalmente política, em menor escala militar, por uma 

História social, por vezes chamada de História totalizante (ou 

total), porque aberta às contribuições de inúmeras disciplinas.

Vale lembrar, no entanto, que esta inovação – pois na épo-

ca se tratou mesmo disso – custou muito a ser incorporada 

pelo ensino nos níveis fundamental e médio da própria Fran-

ça. Somente no pós-Segunda Guerra Mundial, os compêndios 

didáticos franceses passaram a incorporar temas e enfoque 

que os annalistes propunham desde 1930, e mesmo assim 

tratou-se de uma incorporação lenta. O hiato entre a produção 

historiográfica e o ensino escolar da História não é – nem 

nunca foi – exclusivo do Brasil.

O reconhecimento da interdisciplinaridade como essen-

cial ao conhecimento e ao ensino da História parece ser hoje 

consensual, presente nas principais coleções, sobretudo nas 

interseções entre a História e a Sociologia, a Geografia, a Eco-

nomia, as Artes, a Psicologia e, sobretudo, a Antropologia. 

Vêm da Antropologia, afinal, os insights dos historiadores para 

analisar as alteridades, compreender as diferenças, discutir 

as identidades socioculturais.

Seguimos essa tendência geral no texto-base desta co-

leção, de forma implícita ou explícita, com destaque para a 

Antropologia. No entanto, no hipertexto composto pelos boxes 

e mapas, demos especial atenção à Geografia, que conside-

ramos, conforme detalhado já no capítulo 1 do 6O ano, como 

a grande parceira da História. Não só porque a Geografia é 

uma disciplina da grade curricular dos anos finais do Ensino 

Fundamental, mas também porque espaço e tempo são coor-

denadas fundamentais para o conhecimento histórico desde 

sempre. A Geografia, na obra, está contemplada em pratica-

mente todos os capítulos, reconhecendo-se seu protagonismo 

como condição das ações humanas. Geografia e História estão 

juntas nas grades curriculares do ensino da História por inspira-

ção dos  Annales d’histoire économique et sociale.33 Marc Bloch 

e Lucien Frebvre fundamentaram esse caminho, uma das bases 

da proposta dos Annales. Mas foi Fernand Braudel34 quem deu 
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forma à relação entre História e Geografia, em seu estudo sobre 

o Mediterrâneo, e recuperou a importância da Geografia para o 

conhecimento histórico. 

Dessa forma, alcançamos o item 7 das competências espe-

cíficas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental 

Ao utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e 

diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação 

e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-tem-

poral relacionado a localização, distância, direção, duração, 

simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.35

   Inovação teórico-metodológica na construção  

da narrativa: jogos de escalas 

Neste item, trocamos a palavra renovação do título ante-

rior, que implica reiteração da novidade, pela palavra inova-

ção, que sugere uma ação realmente original na tessitura dos 

livros didáticos de História para estudantes dos anos finais 

do Ensino Fundamental.

Limites e riscos do hipertexto

Desde, pelo menos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(1996), os documentos do MEC relacionados ao ensino da His-

tória condenam a filosofia educativa dos antigos compêndios 

ou dos livros ideologicamente comprometidos, uns e outros 

dedicados a enunciar verdades absolutas e/ou arrolar fatos, 

nomes e datas como o conteúdo essencial a ser ensinado aos 

estudantes.

A História é uma disciplina aberta e humanista, ciosa da 

diversidade de interpretações, da relação entre passado e 

presente, e consciente de suas limitações quanto ao alcan-

ce de explicações definitivas, seja no campo da informação 

factual, seja no campo das interpretações abrangentes dos 

processos concretos. Se assim é a História, assim devem ser 

os livros didáticos. 

No entendimento dos especialistas no ensino da História, 

os avanços são evidentes, mas ainda há muito por fazer. A 

persistência de certa tradição expositiva unilateral e dema-

siado factual, independentemente das convicções teóricas de 

autores, coloca em cena um problema central de todo discurso 

escrito: a questão da narrativa.

Deve-se abrir espaço para posições alternativas às do tex-

to-base, bem como para as visões que grupos e indivíduos do 

35  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 355.

36  ROCHA, Helenice. A narrativa histórica nos livros didáticos, entre a unidade e a dispersão. Territórios e Fronteiras, Cuiabá, v. 6, n. 3, p. 54-66, dez. 2013.

37  Idem, p. 58.

38  Idem, p. 65.

passado formularam sobre suas próprias vivências. Trata-

-se de um grande desafio, sem dúvida, pois implica articular 

narrativas diferentes que adotam pontos de vista diversos, 

quando não opostos.

Analisando uma coleção didática de História, Helenice Ro-

cha levantou a questão das múltiplas narrativas que devem 

constar em uma obra desse tipo, não só por exigência institu-

cional, senão por coerência com o tipo de conhecimento que 

a nossa disciplina pode oferecer.36

A diversificação das narrativas deve ser, porém, dosada, 

evitando-se o risco de pulverizar o conteúdo histórico. A narra-

tiva é um meio de apresentar o conteúdo didático da disciplina, 

mas ela não é o próprio conhecimento histórico. 

[…] será pertinente a uma obra didática voltada ao ensi-

no e aprendizagem de um público iniciante, que começa a 

estudar História, agregar tantas possibilidades e tão poucas 

certezas?37

Certamente que não, pois, se qualquer narrativa for in-

corporada como versão explicativa possível para os fatos e 

processos históricos, sem a devida avaliação crítica e, por 

que não dizer, ética, o estudo da História seria inviabilizado.

A saída encontrada pelos autores tem sido a de agrupar e 

contrastar narrativas distintas no mesmo texto, a exemplo de 

boxes ou cronologias com dados factuais, imagens tratadas 

como documentos visuais, trechos de fontes escritas da época 

e, sobretudo, seções que resumem polêmicas ou explicam 

conceitos. 

O desafio, uma vez mais, é evitar o adensamento e a mul-

tiplicação de informações recorrendo a narrativas paralelas 

articuladas ao texto-base. Tais narrativas, que a citada au-

tora define como textos complementares da obra didática, 

configuram um hipertexto que, se não for bem concebido, 

pode trazer mais prejuízo do que benefício para o processo 

didático:

Este dilema permanece para os produtores de coleções didá-

ticas de História. Considerando as possibilidades de abertura 

para narrativas concorrentes, onde havia “toda a História” 

passam a haver “todas as Histórias”, o que inviabiliza pelo ex-

cesso a chance de ensinar e aprender com proveito uma massa 

incalculável de informações e perspectivas. A necessidade de 

estabelecer problematizações e, a partir delas, recortes sobre 

todo esse conteúdo programático, está posta.38
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Familiarizar a narrativa por meio da alternância  

de escalas 

Explicitar os riscos do hipertexto não significa, porém, des-

merecer a importância dos textos complementares, como são 

os documentos, sejam escritos ou imagéticos, ou as seções 

temáticas que acompanham o texto-base. Trata-se de um 

avanço pedagógico que desconstrói o narrador onisciente 

em favor de outras vozes, quer da historiografia, quer dos 

atores sociais da sociedade estudada.

O importante é estabelecer problematizações nítidas, prin-

cípios de ordenamento do texto-base que facilitem a articula-

ção com os textos complementares.

O pressuposto, aqui, reside na convicção de que o livro 

didático, embora possua a função de apoiar o ensino e a apren-

dizagem em sala de aula, depende, sobretudo, da escrita, das 

estratégias narrativas concebidas pelos autores.

Em outro texto, Helenice Rocha sublinha a importância da 

escrita como condição para o ensino e a aprendizagem da His-

tória.39 O livro didático de História pode (e deve) conter mapas, 

imagens, tabelas, etc., mas ele é, antes de tudo, um texto. 

Essa característica da obra didática implica problemas 

complexos. Em primeiro lugar, o livro didático enfrenta a con-

corrência de outras mídias, mais rápidas para a busca de in-

formações. 

Em segundo lugar, por mais que multipliquem os recursos 

visuais na concepção e na diagramação da obra, o livro didá-

tico, como qualquer livro, enfrenta a concorrência de outros 

meios tecnológicos de divulgação, bastando lembrar a hege-

monia quase tirânica das imagens que caracteriza o mundo 

globalizado de nossos dias. 

Em terceiro lugar – e este talvez seja o ponto central –, 

o livro didático, quer pelo texto que oferece aos estudantes, 

quer pelas atividades que propõe em uma relação dialógica, 

pressupõe que o processo de letramento do educando seja 

relativamente consistente. Não se trata de questão de menor 

importância, em especial nos anos finais do Ensino Funda-

mental:

A segunda metade do Ensino Fundamental apresenta cons-

trições específicas ao professor de disciplinas como História. 

Nesse momento, destaco a conjunção do fator tempo (duas a 

39  ROCHA, Helenice. A escrita como condição para o ensino e a aprendizagem de história. Revista Brasileira de História, v. 30, n. 60, 2010. p. 121-142.

40  Idem, p. 130.

41  MONTEIRO, Ana Maria. Entre o estranho e o familiar: o uso de analogias no ensino da História. Cadernos CEDES, Campinas, v. 25, n. 67, p. 333-347, set./dez. 2005.

42  Idem, p. 334.

43  BLOCH, Marc. Comparaison. Bulletin du Centre Internacional de Synthèse. Paris. n. 9, 1930. p. 17-35.

três aulas semanais) com o fator extensão do conteúdo curri-

cular proposto, que o leva a contar com a gradual agilidade do 

aluno no que concerne à escrita. Ele precisa aprender história 

pela leitura e pela escrita.40 

Isso posto, encontramo-nos diante do desafio de alcançar 

uma linguagem palatável para o estudante-leitor. 

Não se trata apenas de utilizar linguagem acessível, evi-

tando os academicismos, muito menos de contar a História 

por meio de linguagem coloquial. Trata-se, antes, de proble-

matizar a escrita didática da História de maneira a despertar 

o interesse do educando, sensibilizá-lo para estudar outras 

épocas e sociedades, estabelecer algum tipo de familiaridade 

entre o leitor dessa faixa etária e o conteúdo programático da 

disciplina.

Um recurso muito usado é o das analogias, cujo objetivo é 

transformar o tempo passado em outras sociedades, ou até 

mesmo na nossa, em algo conectado com a experiência vivida 

pelo estudante, em algo que faça sentido para ele enquanto 

indivíduo. Em resumo: transformar o que parece estranho em 

algo familiar.

Este é o tema de importante artigo da historiadora Ana 

Maria Monteiro, para quem as analogias entre situações do 

passado e do presente podem contribuir para superar o “es-

tranhamento dos alunos face ao desconhecido” e, portanto, 

são recursos válidos para ressignificar saberes e práticas 

históricas, entre o conhecimento historiográfico e o senso 

comum.41 No entanto, a autora adverte que, se as analogias 

são válidas no cotidiano da sala de aula, agilizando a comuni-

cação entre professores e estudantes, elas também implicam 

riscos importantes:

O risco do anacronismo ou a transferência de características 

e atributos indevidos a processos e fenômenos diferenciados 

exige cuidado e atenção para evitar que sua utilização se torne 

fonte de erros ou equívocos.42

Buscamos evitar, assim, o recurso a analogias anacrôni-

cas, procedimento muito distinto, aliás, da comparação histó-

rica. O grande historiador francês Marc Bloch já ensinava que 

a comparação histórica é válida, desde que as sociedades 

ou os processos em causa sejam comparáveis, a começar 

pela similitude estrutural e pela sincronia de ritmo no recorte 

temporal da comparação.43
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Evitamos, pois, as citadas analogias entre tempos dis-
tintos, exceto em uma seção específica, incluída no Roteiro 

de estudos de cada capítulo, a saber: O passado presente. 
Trata-se, neste caso, como veremos adiante, não de recorrer 
às analogias fáceis do “senso comum”, senão de estimular a 
reflexão sobre o passado no tempo presente, que pode ser 
lido historicamente, articulando temas similares de épocas 
distintas por meio de analogias.

Mas o que nos interessa destacar, nesta altura, não é tanto 
a impertinência do anacronismo no texto histórico, assunto 
tratado no início deste Manual, mas a necessidade de familia-

rizar o estudante com a História, atenuando o estranhamento 

que ele pode sentir diante das sociedades passadas.

A nossa tentativa de familiarizar os estudantes com o tem-
po histórico, seus atores, motivações, angústias e conflitos 
residiu no recurso à alternância de escalas de observação. 
Isso significa articular a História, em perspectiva geral, com 
enredos muito específicos relacionados a personagens ou, 
em menor escala, a episódios.

A base teórica para a referida escolha encontra-se, princi-
palmente, no texto de Jacques Revel sobre a micro-história, 
ali definida simultaneamente como metodologia de pesquisa 
e técnica narrativa. O pressuposto da micro-história, por sinal, 
longe de qualquer pretensão hegemônica, reside no reconhe-
cimento de que a situação particular, por vezes singular, ou 
a trajetória de indivíduos não enquadráveis no panteão con-
vencional dos personagens históricos, pode oferecer uma 
evidência diferente, nem mais nem menos importante do que 
a oferecida por uma visão histórica generalizante.44

Estamos convencidos de que esta pode ser uma inovação 

substantiva, em “sintonia com as discussões e renovações da 
área”, e não apenas retórica, na medida em que introduz outra 
dimensão na narrativa do texto-base.

Mas, em nosso caso, não se trata de uma opção por jus-
tapor temáticas, tampouco de escolhas teóricas sobre tal ou 
qual concepção da História. Trata-se de uma opção metodo-
lógica direcionada para uma operação narrativa, amparada 
na micro-história italiana. Microstoria, vale lembrar, é o título 
de uma coleção publicada pela Einaudi, na década de 1980, 
de estudos monográficos dedicados a reconstruir histórias 
miúdas, por vezes minúsculas. Uma opção que aposta na 
microanálise, alternada com a História Geral, como meio de 

44  REVEL, Jacques (Org.). Microanálise e construção do social. In: Jogos de escalas. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 15-38.

45  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 355.

46   MACEDO, Rivair. Repensando a Idade Média no ensino da História. In: KARNAL, Leandro (Org.). História na sala de aula: conceito, práticas e propostas. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2004. 
p. 122.

familiarizar o leitor comum (o que pode incluir, sem dúvida, 
o educando dos anos finais do Ensino Fundamental) com a 
observação do passado. 

Tendo em mente as competências específicas de Ciências 
Humanas para o ensino fundamental postuladas pela BNCC, 
através dessa opção estrutural da coleção, é possível fornecer 
ferramentas aos alunos para

construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciên-

cias Humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que 

respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência 

socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protago-

nismo voltados para o bem comum e a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva.45

Em termos concretos, todos os capítulos da coleção con-
têm uma narrativa microanalítica. Os temas de cada capítulo 
são introduzidos por um personagem, algumas vezes por um 
episódio, raras vezes por um grupo (personagem coletivo).

No mais das vezes, um personagem e seu enredo particular 
constituem, formalmente, um narrador do texto-base que faz 
parceria com o autor. É o autor quem comanda a narrativa, mas 
é o personagem (ou enredo particular) que funciona como guia. 

Esse procedimento resulta em um subtexto, que não ri-
valiza com o assunto geral do texto-base, pelo contrário, pre-
tende despertar o interesse pelos grandes temas ou períodos 
históricos a partir de experiências particulares ou episódios 
emblemáticos.

Os comentários de Rivair Macedo sobre o potencial pe-
dagógico dos contos medievais no ensino da História valem 
para o que pretendemos estimular, entre os estudantes, com 
a apresentação de microenredos em cada um dos capítulos:

[o professor] deverá instigá-los a imaginar as cenas e perso-

nagens, estimular questionamentos, destacar detalhes, orien-

tá-los para que formulem ideias gerais a respeito da história e 

do contexto, para que confrontem os dados narrados com as 

características ou particularidades do período a que se refere.46

No que concerne aos personagens, esforçamo-nos, sempre 
que possível, por eleger pessoas comuns ou, quando menos, 
indivíduos não incluídos entre os “personagens históricos” 
convencionais. Escolha difícil, pela documentação lacunosa 
e mais imprecisa do que aquela disponível para personagens 
ilustres. Como exemplo, vale citar pelo menos sete casos par-
ticulares:
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• No capítulo sobre os reinos africanos subsaarianos (6o ano, 
cap. 12 – Reinos ao sul do Saara): Sundiata, filho do rei 
do povo mandinga, poupado pelo povo sosso, que matou 
todos os seus irmãos.

• No capítulo sobre ocupação holandesa no Brasil (7o ano, 
cap. 13 – Os holandeses no Brasil): Henrique Dias, homem 
liberto, um dos principais generais da guerra contra os 
holandeses, que integrou a resistência contra a conquista 
e também tomou parte na luta para expulsá-los.

• No capítulo sobre mineração no Brasil (7o ano, cap. 15 – 
Ouro e pedras preciosas no Brasil): Francisca, conhecida 
como Chica da Silva, ex-escrava que se tornou figura reco-
nhecida na sociedade mineira não só pela relação familiar 
com o rico contratador de diamantes. 

• No capítulo A Revolução Francesa (8o ano, cap. 2): Michel 
Merle, soldado da Guarda Imperial napoleônica, camponês 
de origem, prestes a combater na batalha final de Waterloo, 
quando relembra as etapas da Revolução pela qual lutava.

• No capítulo sobre as revoltas coloniais no Brasil (8o ano, 
cap. 5 – Rebeliões e conjurações no Brasil): Luís Gonzaga 
das Virgens, pardo, soldado do exército colonial português, 
enforcado sob a acusação de crime de lesa-majestade por 
participar da conjuração baiana ou dos alfaiates, ocorrida 
na cidade de São Salvador, Bahia, em 1798.

• No capítulo sobre a Guerra Civil nos Estados Unidos (8o  ano, 
cap. 9 – Os Estados Unidos entre o liberalismo e a escra-

vidão): William Carney, ex-escravo na Virgínia, sargento do 
regimento negro de voluntários de Massachusetts.

• No capítulo A ditadura militar brasileira (9o ano, cap. 14): 
Zuleika Angel Jones (Zuzu Angel), estilista de moda sem 
qualquer engajamento político, que se torna militante con-
tra a ditadura quando soube que seu filho, Stuart Angel, foi 
assassinado pelos militares.

As dificuldades para a seleção de personagens comuns 
nos levou, diversas vezes, a utilizar personagens célebres 

como guias da narrativa no subtexto: o faraó egípcio Tutancâ-
mon (menos o personagem do que a múmia do cadáver, neste 
caso), Leonardo da Vinci, Bartolomeu Dias, Malinche, Martim 
Lutero, Thomas Jefferson, Pancho Villa, Shaka, Che Guevara, 
Nelson Mandela, entre outros. 

Mas o que importa frisar, nesses casos, é a tentativa de 
neutralizar a monumentalidade dos personagens em favor de 

seus dilemas pessoais, incertezas, contradições. Utilizamos 
também tais personagens para iluminar questões mais gerais, 
como se fossem janelas de uma casa que descortinam um 
largo horizonte.

6
o
 ANO

• Capítulo 1 – Tempos e lugares da História: a musa Clio 
como meio para relacionar registro da memória, tempo 
e espaço na construção do pensar histórico. 

• Capítulo 2 – Na África, nossos antepassados: Pé Peque-
no (Little Foot), um dos hominídeos encontrados nas 
cavernas de Sterkfontein, na África do Sul, considerado 
um dos ancestrais mais antigos do ser humano atual.

• Capítulo 3 – O povoamento do continente americano: 
Padre José de Acosta, jesuíta espanhol, um dos primei-
ros a aventar, no século XVI, a hipótese de que a origem 

Houve capítulos em que, pelo grau de abstração da ma-
téria, o recurso foi o de utilizar personagens míticos. Foi o 
caso do capítulo voltado para o tema do tempo e do espaço 
na História, no qual escolhemos personagem da mitologia 
grega: Clio. Na mesma linha, para o capítulo sobre a cultura 
greco-romana, o deus do Olimpo Zeus foi escolhido como 
personagem-guia.

Em outros momentos, a escolha recaiu sobre episódios 
monumentais ou situações-limite, como no capítulo sobre a 
ascensão dos regimes fascista e nazista no século XX, cuja 
tópica do subtexto foram os encontros entre Hitler e Mussolini 
em 1938 e 1939. 

Enfim, há casos em que a melhor opção foi a de perso-

nagens múltiplos, como vários líderes dos movimentos de 
independência na América, devidamente contrastados para 
demonstrar a diversidade de projetos políticos e sociais.

Nossa opção pela redução da escala (coadjuvante), alter-
nada com uma visão macro-histórica (predominante), exigiu 
muita pesquisa paralela, inclusive documental, para construir 
o “pequeno” enredo do subtexto que guia e pontua o próprio 
texto-base.

O mais importante nessa proposta de inovação reside 
na combinação entre a atualização historiográfica e os pro-
cedimentos narrativos adotados pelos autores da coleção. 
Combinação que não é meramente retórica, nem limitada à 
agregação de temas em narrativas paralelas. Escolhemos 
articular, no plano teórico-metodológico, níveis diferentes de 
observação e de narrativa. Uma combinação empenhada na 
alternância de escalas não apenas enquanto modo de encarar 
a História, senão como forma de narrá-la por escrito. 

Nessa perspectiva microanalítica, como vimos, cada capí-
tulo da coleção aborda um personagem principal – pessoas 
comuns ou célebres, por vezes um personagem mitológico 
– ou um evento, articulando a História com personagens 

particulares, conforme os quadros a seguir.
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dos povos americanos era alóctone, mas sem recorrer 
a explicações bíblicas. 

• Capítulo 4 – Egito e Mesopotâmia: Tutancâmon, faraó 
egípcio coroado ainda menino, aos 9 anos, em cujo tú-
mulo os arqueólogos descobriram riquezas reveladoras 
da civilização egípcia.

• Capítulo 5 – Hebreus, fenícios e persas: Moisés, per-
sonagem central da história dos hebreus narrada no 
Antigo Testamento, ao qual se atribui a libertação do 
cativeiro no Egito e a migração para Canaã, a chamada 
“Terra Prometida”.

• Capítulo 6 – O mundo grego: Péricles, governante da 
cidade de Atenas no século V a.C., personagem que sim-
bolizou a importância da cultura helenística na Grécia 
antiga.

• Capítulo 7 – O mundo romano: Espártaco, escravo e gla-
diador de origem grega, que liderou uma revolta escrava 
no período republicano da história romana, século I a.C.

• Capítulo 8 – A cultura greco-romana: Zeus, deus princi-
pal do Olimpo grego, Júpiter na versão romana.

• Capítulo 9 – Germanos e bizantinos: Átila, líder guerreiro 
dos hunos, povo asiático cuja ação precipitou a crise do 
Império Romano do Ocidente, favorecendo as invasões 
dos germanos.

• Capítulo 10 – O feudalismo europeu: Guilherme Mare-
chal, um dos grandes cavaleiros da Inglaterra medieval 
no século XIII.

• Capítulo 11 – O Islã em expansão: África e Europa:  
Kusayla, chefe africano de um grupo berbere do Magreb, 
que se converteu ao islamismo no século VII e se impôs 
como governante islâmico em região de domínio árabe. 

• Capítulo 12 – Reinos ao sul do Saara: Sundiata, filho 
do rei do povo mandinga, poupado pelos sossos, que 
mataram todos os seus irmãos. Vingou seus parentes 
e fundou o Império do Mali.

7
o
 ANO

• Capítulo 1 – Mudanças e crise da sociedade medieval: 
Marco Polo, mercador de Veneza, exemplo de comer-
ciante medieval que negociou além do Velho Mundo, 
viajando para a China no século XIII.

• Capítulo 2 – A Europa das navegações oceânicas: o 
navegador português Bartolomeu Dias, um dos protago-
nistas da expansão marítima, comandante que venceu 
o cabo das Tormentas e nele morreu, anos mais tarde.

• Capítulo 3 – Impérios Asteca, Maia e Inca: Tezcatlipoca, 
deus asteca da morte e da noite, é personagem-pre-

texto para caracterizar as especificidades dos impé-
rios indígenas na Mesoamérica e nos Andes centrais; 
o entrelaçamento entre guerra, religião e trabalho; a 
importância do culto solar naquelas sociedades.

• Capítulo 4 – A conquista da América: Malinche, amante 
e intérprete do conquistador do México asteca, Hernán 
Cortés, exemplo da importância dos conflitos indígenas 
para o êxito dos conquistadores.

• Capítulo 5 – A sociedade tupinambá em Pindorama: 
Cunhambebe, guerreiro tamoio, exemplo dos valores 
sociais e culturais dos grupos Tupi.

• Capítulo 6 – Renascimento e Humanismo: Leonardo da 
Vinci, sábio do Renascimento italiano, artista e cientis-
ta, exemplo da combinação entre a renovação das artes 
e a experiência científica típica do Renascimento e do 
Humanismo na Europa.

• Capítulo 7 – Reformas religiosas: Martinho Lutero, 
monge agostiniano que desafiou a Igreja de Roma, pro-
tagonizando o movimento de reformas que rompeu a 
unidade religiosa da Europa ocidental.

• Capítulo 8 – Monarquias absolutistas: a trajetória de 
Jean, camponês que trabalhou para um perfumista de 
Paris e que presenciou, na infância, a cerimônia em que 
Luís XIII recebeu centenas de súditos para curá-los com 
seu “toque real”. 

• Capítulo 9 – Pirataria e colonização nas Américas: o 
pirata escocês Willian Kidd, que aterrorizou os mares 
desde a costa oriental da África até o Caribe e a América 
do Norte, saqueando navios de inimigos dos ingleses.

• Capítulo 10 – A África Centro-ocidental no tempo do 
tráfico de escravos: Nzinga, rainha e guerreira dos jagas 
e, depois, rainha do Ndongo; por sua ação militar, obteve 
dos portugueses o reconhecimento da soberania de seu 
reino no século XVII.

• Capítulo 11 – A África ocidental no tempo do tráfico de 
escravos – iorubas, fons, jejes e haussás: Ali Eisami, 
muçulmano africano escravizado que não chegou ao 
seu destino no Brasil porque ingleses capturaram, em 
1818, o navio em que ele era transportado. Foi levado 
com seus companheiros para Serra Leoa, região a oeste 
da África ocidental.

• Capítulo 12 – Economia e sociedade na América por-
tuguesa: o Mestre de Campo Garcia d’Ávila Pereira de 
Aragão, da poderosa família da Casa da Torre, da Bahia, 
acusado de maus-tratos a seus escravos, na segunda 
metade do século XVIII.
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• Capítulo 13 – Os holandeses no Brasil: Henrique Dias, 
homem liberto, um dos principais generais da guerra 
contra os holandeses, lutou na resistência contra a 
conquista e também na luta para expulsá-los. 

• Capítulo 14 – Palmares, a guerra dos quilombos: Zumbi 
dos Palmares, último líder e guerreiro do quilombo do 
Nordeste açucareiro destruído pelas milícias coloniais 
em fins do século XVII. 

• Capítulo 15 – Ouro e pedras preciosas no Brasil: Fran-
cisca da Silva, ou “Chica da Silva”, como é conhecida na 
literatura brasileira, liberta que se tornou companheira 
do contratador de diamantes do distrito diamantino, 
João Fernandes de Oliveira, no século XVIII, em Minas 
Gerais.

8
o
 ANO

• Capítulo 1 – A Europa no tempo do Iluminismo: Emanuel 
Kant, filósofo alemão no século XVIII, um apologista da 
Razão, em lugar da Religião, como sinal da maioridade 
humana.

• Capítulo 2 – A Revolução Francesa: Michel Merle, de 
família camponesa de Vendôme, depois sargento da 
Guarda Imperial de Napoleão Bonaparte, recorda as 
etapas e os significados da Revolução Francesa antes 
da Batalha de Waterloo.

• Capítulo 3 – Revolução Industrial: o escocês James 
Watt, que desenvolveu um motor a vapor amplamente 
utilizado nas fábricas de tecidos e nas ferrovias dos 
séculos XVIII e XIX. 

• Capítulo 4 – Movimentos de independência ameri-

canos: lideranças contrastadas nos movimentos de 
independência da América: Jefferson, Washington 
e Franklin, no caso estadunidense (projeto liberal); 
Toussaint Louverture, na revolução haitiana (projeto 
quilombola e abolicionista); Simon Bolívar, general nas 
guerras de emancipação hispano-americanas (projeto 
conservador e aristocrático).

• Capítulo 5 – Rebeliões e conjurações no Brasil: Luís 
Gonzaga das Virgens, pardo, soldado do exército co-
lonial português, enforcado sob a acusação de crime 
de lesa-majestade por participar da conjuração baiana 
ou dos alfaiates, ocorrida na cidade de São Salvador, 
Bahia, em 1798.

• Capítulo 6 – A construção do Império do Brasil: Maria 
Quitéria de Jesus, mulher que se alistou no Batalhão dos 
Voluntários do Príncipe, na Bahia, com o nome de sol-
dado Medeiros, nas lutas pela independência do Brasil. 

• Capítulo 7 – Rebeliões no Brasil regencial: Cosme Bento 
das Chagas, ou Preto Cosme, liberto que organizou um 
quilombo e liderou a participação de escravizados e 
libertos na revolta da Balaiada, ocorrida no Maranhão, 
uma das principais revoltas do período regencial.

• Capítulo 8 – A cafeicultura no Brasil escravista: os ir-
mãos Antônio e Francisco Clemente Pinto, que inves-
tiram na cafeicultura escravista durante o século XIX, 
fazendo grande fortuna.

• Capítulo 9 – Os Estados Unidos entre o liberalismo e 

a escravidão: o negro William Carney, ex-escravo na 
Virgínia, sargento do 54o Regimento de Voluntários da 
Infantaria de Massachusetts, exemplo do engajamento 
de ex-escravos na Guerra Civil do país. 

• Capítulo 10 – Crise da escravidão e da monarquia no 

Brasil: José do Patrocínio, ou “Zé do Pato”, jornalista e 
abolicionista radical, que atuou no período de crise da 
escravidão e da decadência do Império do Brasil.

• Capítulo 11 – Lutas dos trabalhadores: “General Ludd”, 
nome pelo qual os revoltosos assinavam as cartas de 
ameaças a donos de máquinas, também era relacionado 
a Robin Hood, personagem lendário inglês que inspirou o 
movimento ludista na Inglaterra no início do século XIX.

• Capítulo 12 – Nacionalismos em conflito na Europa: a 
brasileira Anita, esposa do revolucionário italiano Giu-
seppe Maria Garibaldi, que atuou na Farroupilha, rebe-
lião separatista e republicana do Rio Grande do Sul, e 
nas lutas pela unificação italiana.

• Capítulo 13 – A partilha do mundo entre as nações in-

dustrializadas: o rei Shaka, da nação Zulu, ao sul da 
África, que criou técnicas militares e organizou exér-
citos bem treinados, transformando o reino Zulu em 
uma força militar que fez frente aos reinos vizinhos e 
aos europeus, como os bôeres e, posteriormente, os 
britânicos. 

• Capítulo 14 – Ciências e costumes na sociedade bur-

guesa: Louis Pasteur, químico francês que revolucionou 
a Medicina com suas pesquisas sobre os organismos 
que não precisam de ar para sobreviver.

9
o
 ANO

• Capítulo 1 – A Primeira Guerra Mundial: Erich Maria Re-
marque, autor do livro Nada de novo no front, em que 
contou os horrores que viveu na guerra. 

• Capítulo 2 – A Revolução Russa: Joseph Stalin, revolu-
cionário comunista russo e, posteriormente, ditador da 
União Soviética.
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• Capítulo 3 – A Primeira República brasileira: Maria La-
cerda de Moura, mulher pobre, anarquista e ativista na 
luta pelos direitos das mulheres.

• Capítulo 4 – A Crise de 1929 e o New Deal: Charles Cha-
plin, ícone do cinema mundial, cujos filmes criticavam 
a miséria social da época.

• Capítulo 5 – Ascensão do fascismo e do nazismo: os 
encontros entre Mussolini e Hitler como base do Pacto 
de Aço.

• Capítulo 6 – A Segunda Guerra Mundial: as trajetórias de 
Primo Levi e Solomon Perel em meio ao conflito mundial 
na Europa.

• Capítulo 7 – Governo Vargas e reformas sociais no Bra-
sil: Abdias Nascimento, ativista negro de origem pobre, 
e sua luta contra o autoritarismo do Estado Novo e mi-
litância em movimentos antirracistas.

• Capítulo 8 – A Guerra Fria: Yuri Gagarin, astronauta rus-
so que, em 1961, tornou-se o primeiro ser humano a ver 
a Terra do espaço, situação que simbolizou as rivalida-
des tecnológicas entre o mundo capitalista e o mundo 
comunista na época da Guerra Fria. 

• Capítulo 9 – Movimentos sociais na década de 1960: 
Rosa Louise McCauley, conhecida como Rosa Parks, 
mulher negra estadunidense que, nos anos 1950, de-
flagrou a luta pelos direitos civis da população negra.

• Capítulo 10 – Movimentos de emancipação na África: a 
trajetória de Nelson Mandela, líder negro sul-africano, e 
sua luta pelo fim do regime racista em seu país.

• Capítulo 11 – Conflitos no Oriente Médio: Salma, mulher 
palestina, personagem do filme Lemon Tree, e sua luta 
para impedir que o Exército de Israel cortasse suas 300 
árvores de limões.

• Capítulo 12 – Argentina e Cuba: ditadura e revolução 
na América Latina: Benjamín Ávila, cineasta argentino 
diretor do filme autobiográfico Infância clandestina, 
sobre a trajetória de um garoto filho de guerrilheiros 
montoneros.

• Capítulo 13 – Democracia e desenvolvimentismo no 
Brasil (1946-1964): Clodesmidt Riani, trabalhador ele-
tricitário, líder sindical e deputado pelo PTB, que presi-
dia o Comando Geral dos Trabalhadores (CGR) quando 
ocorreu o golpe de 1964.

• Capítulo 14 – A ditadura militar brasileira: Zuleika An-
gel Jones (Zuzu Angel), estilista de moda que se torna 
militante contra a ditadura ao descobrir que seu filho, 
Stuart Angel, foi assassinado por militares. 

• Capítulo 15 – O Brasil recente entre conquistas e desi-
lusões: Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, 
líder dos seringueiros no Acre na luta contra o desmata-
mento da Amazônia e pela união dos chamados “povos 
da floresta”, assassinado em 1988.

• Capítulo 16 – A nova ordem mundial, neoliberalismo 
e globalização: o personagem cinematográfico Rocky 
Balboa, interpretado pelo ator estadunidense Silves-
ter Stalonne, que protagonizou filmes com enredos de 
crises sociais, da Guerra Fria e da utopia pacifista no 
mundo.

• Capítulo 17 – Guerras sem fronteiras e crise da eco-
nomia mundial: Mohamed Bouazizi, jovem que ateou 
fogo no próprio corpo em Túnis para protestar contra a 
corrupção na Tunísia, desencadeando revoltas na região 
que ficaram conhecidas como Primavera Árabe.

 Pelo ensino de uma História engajada

A legislação educacional brasileira reitera o compromis-
so que deve existir entre o ensino escolar e da História, em 
particular, e a construção da cidadania em uma sociedade 
democrática. O pressuposto geral é o de que:

Os componentes curriculares e as áreas de conhecimen-

to devem articular em seus conteúdos [...] a abordagem de 

temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida hu-

mana em escala global, regional e local, bem como na esfera 

individual. Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida 

familiar e social, assim como os direitos das crianças e adoles-

centes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente  

(Lei n. 8.069/90), preservação do meio ambiente, nos termos 

da política nacional de educação ambiental (Lei n. 9.795/99), 

educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, ciência 

e tecnologia, e diversidade cultural devem permear o desen-

volvimento dos conteúdos da base nacional comum e da parte 

diversificada do currículo.47

Endossando essa importante tradição legislativa das úl-
timas décadas, a BNCC considera, nas Competências Gerais, 
que o ensino deve oferecer condições para o aluno:

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 

cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 

outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 

da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza.48 

47  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Co-

mum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017.  p. 136.

48  Idem, p. 10.
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Nesse sentido, nossa coleção assumiu o compromisso de 
promover positivamente a imagem e a cultura dos africanos e 
afrodescendentes, dos povos indígenas, dos povos do campo; 
a imagem da mulher e a temática de gênero; a educação e a 
cultura em direitos humanos, realçando, aqui, os direitos das 
crianças, dos adolescentes e dos idosos. Tal atitude está rela-
cionada às competências específicas das Ciências Humanas 
da BNCC, principalmente aos itens:

1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, 

de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade 

plural e promover os direitos humanos.

[...]

4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas 

com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, 

com base nos instrumentos de investigação das Ciências 

Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza.49

Estamos de pleno acordo com esses pressupostos, uma vez 
que a História, talvez a mais humanista das Ciências Humanas, 
deve se engajar no combate aos preconceitos de todo tipo que 
marcaram (e marcam) não só a sociedade brasileira como a so-
ciedade global (ressalvadas as diversidades de cada caso): pre-
conceitos raciais, misoginia, transfobia, homofobia, intolerância 
religiosa, discriminações sociais. É, por assim dizer, uma vocação 
da História empenhar-se em tais combates em uma sociedade 

democrática. Assim, concordamos inteiramente com a afirmação 
de que qualquer ensino deve:

Estar livre de estereótipos ou preconceitos de condição so-

cioeconômica, regional, étnico-racial, de gênero, de orientação 

sexual, de idade, de linguagem, religioso, de condição de defi-

ciência, assim como de qualquer outra forma de discriminação, 

violência ou violação de direitos humanos.50

Exatamente por isso, entendemos as recomendações de 
promover positivamente e de dar visibilidade a esses grupos, 
considerando que vários deles ficaram por muito tempo au-
sentes do ensino da disciplina, quando não tratados de forma 
estereotipada e preconceituosa. 

Isso implica, portanto, abrir espaço, nas coleções, para 
tais grupos ou problemáticas em uma perspectiva crítica, 
sem prejuízo, porém, da ética profissional dos historiadores 
e professores, evitando, portanto, celebrações e idealizações. 

Nossa opção para lidar com esta atitude combativa reside 
em adotar uma perspectiva histórica ampla, não restrita à 

49  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 355.

50  BRASIL. Edital PNLD 2020. Brasília: Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, 2018. p. 38.

história do Brasil ou à sociedade brasileira atual. A compara-

ção é sempre um procedimento valioso para o conhecimento 

histórico, e isso vale também para uma concepção do ensino 

da disciplina enquanto instrumento de formação da cidadania. 

Abordar situações históricas de preconceito racial de outras 

sociedades em comparação com as presentes na nossa his-

tória pode produzir bons resultados nesse sentido. 

O lugar da África na História

A história da África, em particular, assume importância 

crucial nessa atitude engajada que o ensino da História deve 

assumir, considerando que, até meados da década de 1990, 

a inclusão de temas africanos no currículo da disciplina era 

insignificante. É injustificável que um país como o Brasil tenha 

excluído ou marginalizado durante tanto tempo o ensino da 

história africana e da recriação das africanidades na diáspora 

escravista.

A LDB de 1996, complementada pelos PCNs de 1998, de-

ram um primeiro passo importante para a reversão desse 

quadro. O avanço significativo veio mais tarde, com a Lei n. 

10.639/03 e, sobretudo, com a aprovação, pelo Conselho 

Nacional da Educação, em 2004, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

A valorização da história africana e afro-brasileira pela 

legislação educacional nos últimos vinte anos resultou em 

conquistas de valor inestimável, chegando a impulsionar, no 

âmbito das universidades públicas, a criação de disciplinas 

e setores exclusivamente dedicados à história africana no 

continente e na diáspora. Há hoje muitos africanistas entre 

os pesquisadores brasileiros, vários deles lecionando nas 

universidades, o que sem dúvida resulta dessa mudança de 

perspectiva no ensino da História em nosso país.

Também são de importância crucial o texto da Constituição 

de 1988, que regulamentou o crime de racismo, o reconheci-

mento das comunidades remanescentes de quilombos e as 

políticas de ações afirmativas, e a Lei n. 10.639, de 2003, que 

tornou obrigatório o ensino de História e cultura afro-brasileira 

e africana nas escolas.

No entanto, ainda há muito a ser feito nesse campo, segun-

do indicam os africanistas brasileiros. A própria legislação a 

respeito oscilou muito entre 1996 e 2004, externando dificul-

dades para delimitar o próprio objeto do que deve ou deveria 

ser o ensino de história da África.
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Anderson Ribeiro Oliva realizou um balanço crítico circuns-

tanciado da legislação produzida em âmbito federal entre 

1995 e 2006, constatando que, de início, a valorização das 

dinâmicas próprias da História africana por vezes se explicita-

va através de temáticas “tradicionais”, como o tráfico negreiro, 

a mercantilização do continente e a escravidão de populações. 

A ideia, segundo o texto oficial (1998), era alcançar, por 

meio do ensino, “um dimensionamento correto do absurdo, 

do ponto de vista ético, da escravidão”.51 Escusado dizer que 

a rejeição da escravidão, do ponto de vista ético, não preci-

saria de recomendações oficiais, tampouco é suficiente para 

justificar o valor da história africana como objeto de estudo.

A tentativa de descortinar o véu que cobria a história afri-

cana esbarrou, durante décadas, no desconhecimento dos 

historiadores brasileiros sobre o tema, o que justifica, aliás, 

diversas imprecisões na legislação produzida sobre o assunto. 

A própria dificuldade em identificar grupos e civilizações do 

continente deu prova do referido desconhecimento, sobretudo 

quando culturas étnicas aparecem confundidas com Estados 

africanos e, ainda por cima, denominadas de acordo com os 

portos africanos de embarque ou, quando menos, com troncos 

linguísticos genéricos (a exemplo do banto).

Hebe Mattos resumiu o problema, em texto de 2003, sobre 

os PCNs de 1998:

Ainda mais grave, há alguns conteúdos fundamentais […] – 
especialmente a ênfase na história da África – que, infelizmen-
te, ainda engatinham como área de discussão e pesquisa nas 
nossas universidades, impondo-se como limite ainda maior 
ao esforço pedagógico que pode ser feito para uma abordagem 
que rompa com o europocentrismo que ainda estrutura os 
programas de ensino das escolas. Esses limites e distorções 
refletem-se, necessariamente, na própria produção dos me-
lhores livros didáticos.52

É claro que houve avanços no conhecimento da história 

africana desde então, mas, em contrapartida, reforçou-se, nos 

textos legais, a justificativa ideologizante da recomendação 

oficial. Nas Diretrizes de 2004, já mencionadas, recomenda-se, 

entre outros tópicos, que:

Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elabo-
radas com o objetivo de educação das relações étnico/raciais 

51  OLIVA, Anderson Ribeiro. A história africana nas escolas brasileiras. Entre o prescrito e o vivido, da legislação educacional aos olhares dos especialistas (1995-2006). História

[on-line]. 2009, v. 28, n. 2. p. 148. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-90742009000200007>. Acesso em: 8 set. 2018.

52  MATTOS, Hebe Maria. O ensino de História e a luta contra a discriminação racial no Brasil. In: ABREU, Martha; SOIHET, Rachel. Ensino de História: conceitos, temáticas e metodologia. 
Rio de Janeiro: Casa da Palavra; FAPERJ, 2003. p. 131.

53  MEC, 2004, Apud MATTOS, Hebe; ABREU, Martha. Em torno das “Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-
-brasileira e africana”: uma conversa com historiadores. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 21, n. 41, 2008. p. 11.

54  MEC, 2004, Apud MATTOS, Hebe; ABREU, Martha, op. cit. p. 11.

positivas têm como objetivo fortalecer entre os negros e des-
pertar entre os brancos a consciência negra.53

Hebe Mattos e Martha Abreu colocaram em xeque tal reco-
mendação, lembrando que:

[…] não é possível no Brasil, em termos históricos, separar de 
forma rígida negros e brancos como se fossem, respectivamen-
te, descendentes de africanos e de senhores de escravos. Muitos 
africanos e descendentes de africanos tornaram-se senhores 
de escravos; as relações interétnicas e a chamada ideologia do 
branqueamento tornaram brancos muitos descendentes de 
cativos. Por sobre eles, uma prática de silenciar a respeito das 
cores, ou de multiplicá-las num quase arco-íris descritivo, pro-
curou também desconstruir o continuum hierárquico branco/
preto, herdado da experiência colonial.54

No comentário acima temos uma interpretação lúcida da 
questão racial em termos historiográficos e pedagógicos. De 
um lado, admissão de que o racismo, herdado do passado 
escravista, é uma realidade brasileira a ser combatida; de 
outro, a consciência de que tal combate não deve resvalar para 
simplificações a-históricas como a naturalização de conceitos 
como brancos e negros. Tais categorias não são operacionais 
nem para o estudo da África, em si mesma, nem para o enten-
dimento do processo de formação histórica brasileira.

O impasse fundamental dos estudos africanos no ensino da 
História talvez resida na disputa entre dois paradigmas: de um 
lado, o que concebe o ensino da História da África e da cultura afro-
-brasileira como um instrumento para combater as desigualdades 
raciais no Brasil; de outro, o que, sem desmerecer o combate às 
desigualdades, aposta na pesquisa sobre as histórias africanas 

(no plural), mas não silencia sobre a complexidade multifacetada 
da formação histórica e da cultura brasileira.

Concordamos com o segundo paradigma, convencidos de 
que o reconhecimento de nossa diversidade sociorracial não 
equivale a adotar o malsinado conceito de “democracia racial”.

Em todo caso, como enunciamos no início deste item, a nossa 
opção em tratar os temas ligados a racismos e preconceitos so-
ciais reside na ampliação dos horizontes histórico-geográficos. No 
tocante às africanidades, podemos ilustrar esse procedimento 
distribuindo diversos temas tratados na coleção por três conjun-
tos: a história africana, a história afro-brasileira e a história dos 

africanos ou afrodescendentes em outros continentes.
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• a crítica ao eurocentrismo nas descobertas dos primeiros 
hominídeos;

• a África magrebina e o processo de islamização;

• a África subsaariana, reinos e alianças;

• a especificidade da escravidão e do tráfico de escravi-
zados na África;

• as especificidades da região congo-angolana;

• as especificidades da África ocidental;

• a trajetória da rainha Nzinga entre os jagas e os portu-
gueses;

• relações afro-europeias na tessitura do tráfico atlântico;

• a partilha imperialista do continente africano;

• as revoltas africanas contra a dominação imperialista;

• a brutalidade da invasão da Etiópia pela Itália fascista;

• as lutas pela independência na África;

• os líderes e pensadores africanos do século XX;

• o apartheid sul-africano e a luta de Nelson Mandela;

• os regimes autoritários do continente;

• conflitos entre grupos e culturas rivais na história afri-
cana;

• a importância da África na Revolta Árabe;

• populações africanas na Europa ocidental.

Na história africana:

Na história afro-brasileira:

• procedência africana dos escravizados traficados para 
o Brasil;

• as relações sociais escravistas;

• o exemplo de aliança afro-portuguesa na atuação de Hen-
rique Dias;

• os quilombos de Palmares como resistência à escravidão 
colonial e o contraste entre as lideranças de Ganga Zumba 
e Zumbi nas guerras palmarinas;

• religiões afro-brasileiras na mira da Inquisição portuguesa;

• a Revolta dos Malês, de Preto Cosme, de Carrancas, de 
Manoel Congo e outras rebeliões do século XIX;

• a condenação da África e da “origem negra” no racialismo 
brasileiro;

• o papel dos afrodescendentes no movimento abolicio-
nista;

• Abdias Nascimento e o movimento negro durante o Es-
tado Novo;

• lideranças e correntes dos movimentos negros nos sé-
culos XX e XXI;

• a condenação de Palmares pela ditadura militar brasileira;

• o resgate da história africana e da cultura afro-brasileira 
no ensino de História.

Na história dos africanos e afrodescendentes em outros continentes:

• as justificativas religiosas para a escravização de africa-
nos nas Américas;

• cultura e religião africanas na diáspora colonial;

• a revolução haitiana como exemplo de luta abolicionista 
e emancipatória;

• a detração dos povos africanos pela Ciência do mundo 
ocidental;

• a trajetória de William Carney e a participação dos negros 
na Guerra Civil estadunidense;

• a condenação dos negros pela Ku-Klux-Klan estadunidense;

• a rejeição da “raça africana” no discurso dos regimes na-
zista e fascista;

• a vitalidade das culturas negras na diáspora ocidental;

• o papel de Rosa Parks na luta pelos direitos civis nos Es-
tados Unidos da América;

• a luta e os principais líderes dos afrodescendentes pelos 
direitos civis nos EUA;

• o racismo contra os africanos na ultradireita europeia 
do século XXI.

Apostamos, aqui, no valor do exemplo para sustentar o nos-
so engajamento na valorização do lugar da África na História. 
Trata-se de dar a maior visibilidade possível ao protagonismo 
dos povos africanos na história mundial, da qual o Brasil é 
apenas uma parte. Mas a adoção de uma postura combativa 
não pode, nem deve, se afastar dos critérios pertencentes à 
História enquanto disciplina e ciência.

O lugar dos indígenas na História

A incorporação da história indígena no Ensino Básico de 
nosso país guarda semelhanças e diferenças com o que vimos 
no subitem anterior.

Ela também se relaciona a decisões de governo no campo 
educacional, desde a LDB de 1996. Mais recentemente, a Lei 
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n. 11.645/08 estendeu à História indígena as disposições da 
Lei n. 10.639/03, então restrita ao ensino da História africana 
e afro-brasileira. A História indígena tornou-se obrigatória nas 
grades curriculares.

Também nesse caso há conexões importantes entre os 
movimentos sociais e a renovação do ensino, como se pode 
constatar no Projeto Pindorama, criado em 2001 e voltado para 
a inclusão de indígenas na universidade brasileira. Foi uma ini-
ciativa bem-sucedida que envolveu a Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), lideranças xavantes, a Pastoral 
Indigenista da Arquidiocese de São Paulo, a Associação SOS 
Pankararu e a Comunidade Guarani do Pico do Jaraguá.55

Voltando ao Ensino Básico, os textos dos especialistas em 
História indígena dedicados à sua inserção na grade curricular, 
da mesma forma que os africanistas, criticam a nossa historio-
grafia e obras didáticas pelo longo silêncio a que condenaram 
a história dos povos nativos, exceto em suas relações com 
os europeus. Trata-se, a nosso ver, de uma avaliação correta 
de uma posição que vem de longe, desde, no mínimo, a obra 
de Francisco Adolpho de Varnhagen História Geral do Brasil, 
publicada entre 1854 e 1857 em cinco volumes.

Tratando dos grupos indígenas do país em relação à cro-
nologia da história pátria, o famoso historiador afirmou, sem 
rodeios, que “para os povos na infância não há história: há só 
etnografia”.56 O marco inaugural da história brasileira seria, 
segundo o autor, o ano de 1500, quando aqui chegaram os 
portugueses.

Não resta dúvida de que o juízo de Varnhagen, embora 
muito combatido na época por colegas indianistas do Insti-
tuto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), foi consagrado 
nas obras didáticas desde o século XIX, a começar por Lições 

de História do Brasil para os alunos do Colégio de Pedro II, de 
Joaquim Manuel de Macedo (1861).

Diversos textos contemporâneos apontam omissões e 
estereótipos ao abordar os povos indígenas nas coleções di-
dáticas brasileiras desde o século XIX. Podemos resumir em 
seis pontos: 

• adoção de um conceito genérico de indígena sem proble-
matizar as diversas culturas e sua distribuição no espaço 
geográfico do território;

• endosso de vocabulário preconceituoso para referir os 
grupos indígenas, a exemplo de “selvagens”, “silvícolas”, 
“ferozes”, “feras”, etc., reiterando discursos colonizadores 
e eurocêntricos;

55  Ver o site Ensino Superior Indígena. Disponível em: <https://ensinosuperiorindigena.wordpress.com/atores/nao-humanos/projeto-pindorama/>. Acesso em: 5 set. 2018.

56  VARNHAGEN, Francisco Adolpho de. História geral do Brasil. 10. ed. São Paulo: Melhoramentos. p. 42. t. I.

• valorização da obra missionária jesuítica no tocante à ex-
tirpação dos “vícios” indígenas por meio da cristianização, 
o que implica negar as identidades culturais indígenas;

• valorização da expansão territorial promovida pelos ban-
deirantes, sem qualquer alusão aos massacres e ao tráfico 
de indígenas por eles realizados desde o século XVI;

• omissão da eliminação de povos indígenas no Brasil desde o 
século XVI, seja por ação de epidemias, seja por massacres;

• omissão da história indígena nos capítulos sobre a história 
brasileira nos séculos XIX e XX.

Nos últimos dez anos esse quadro certamente mudou, 
como se pode constatar nas coleções didáticas de História pu-
blicadas no país. Persistem, porém, como no caso da História 
africana e afro-brasileira, problemas de abordagem, segundo 
indicam os especialistas na matéria. Destacaríamos três pro-
blemas nesse tópico:

• insistência em uma leitura da história indígena como ex-
pressão de um genocídio deliberado perpetrado pelos co-
lonizadores ou pelos “brancos”, do que resulta uma visão 
vitimizadora dos grupos indígenas, além de simplificadora 
da crise demográfica que afetou tais grupos;

• dificuldades em lidar com identidades culturais muitas 
vezes construídas pelo discurso colonizador, em especial 
quanto à ramificação dos grupos em nações ou grupos 
étnicos;

• atenuação ou omissão das estratégias movidas por diver-
sos grupos indígenas no sentido de eliminar grupos rivais 
e/ou obter benefícios do sistema colonial (terras e títulos, 
por exemplo), uma questão central para a compreensão de 
identidades em processo de recriação diante de adversi-
dades concretas. 

Além disso, há quem assimile a importância da história 
indígena e da afro-brasileira (ou africana) no mesmo patamar. 
É verdade que o ensino obrigatório das duas histórias apresen-
ta similitudes, seja quanto à fonte legal que o estimula, seja 
quanto à opressão que se abateu sobre as populações em 
causa. Mas são histórias muito diferentes sob diversos outros 
pontos de vista, o que não cabe aqui aprofundar. 

Bastaria citar, porém, a diferença histórica no tratamento 
que os povos indígenas e os africanos receberam da historio-
grafia – e do pensamento social brasileiro, em geral, com a 
exceção honrosa da nossa Antropologia – desde o século XIX. 

Há 150 anos, por exemplo, os africanos sequer eram men-
cionados nos compêndios, exceto como escravizados. Eram 
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considerados um “problema nacional” nos debates sobre a 
“questão da mão de obra”; eram objeto de uma projeção racia-

lista que apostava no desaparecimento dos negros através 
da miscigenação e do branqueamento. 

Tratamento muito diferente foi dado aos indígenas, ain-
da que por razões ideológicas relacionadas à construção 
oitocentista da brasilidade. Em todo caso, os indígenas 
foram objeto de verdadeira celebração na literatura român-
tica, na ópera, na pintura, até na historiografia do IHGB do 
século XIX (com exceção de Varnhagen), por meio de sua 
facção indianista. 

A profusão de títulos de nobreza concedidos pelo impe-
rador com nomes indígenas ou pseudoindígenas confirma o 

• os sítios arqueológicos pré-coloniais brasileiros;

• cultura dos indígenas do tronco Tupi;

• a invenção dos tapuias na etnografia brasileira;

• significado da guerra e da antropofagia na cultura Tupi;

• a busca da Terra sem Mal na mitologia heroica tupinambá;

• importância da maloca na organização social dos tupis;

• o problema da nominação dos grupos étnicos da popu-
lação indígena;

• a lógica indígena no escambo com os europeus;

• protagonismo de grupos indígenas na conquista portu-
guesa;

• hecatombe demográfica na situação colonial;

• importância dos indígenas nos conflitos entre coloniza-
dores europeus;

• ressignificação das tradições dos indígenas submetidos 
à catequese;

• significado da valorização do indígena no imaginário do 
Brasil imperial;

• a política indigenista no Brasil desde marechal Rondon;

• processos de etnogênese entre populações indígenas 
do século XX;

• a imagem do indígena na tradição do ensino didático 
brasileiro;

• a relação entre a questão da terra e a questão indígena 
no Brasil contemporâneo;

• o papel da Igreja da ação missionária às pastorais indi-
genistas contemporâneas;

• a questão dos direitos indígenas no Brasil contempo-
râneo.

• polêmicas tradicionais e atuais sobre o povoamento do 
continente;

• crítica ao eurocentrismo vocabular (América, pré-colom-
biano, índios, etc.);

• densidade e distribuição territorial dos grupos indígenas 
no continente;

• tecnologias indígenas na prática da caça, coleta, pesca 
e agricultura;

• impérios indígenas na Mesoamérica e nos Andes Cen-
trais;

• significado dos sacrifícios humanos na sociedade asteca;

• importância do culto solar nos impérios agrícolas do con-
tinente;

• o papel das rivalidades indígenas na conquista espanhola;

• a figura de Malinche no imaginário mexicano entre a His-
tória e a Memória;

• a exploração das comunidades indígenas na colonização 
hispano-americana;

• a catástrofe demográfica na população indígena da Amé-
rica espanhola;

• rebeliões indígenas na América espanhola;

• participação de grupos indígenas nos movimentos de 
independência;

• reações e alianças dos grupos indígenas nas coloniza-
ções francesa e inglesa da América do Norte;

prestígio que a origem nativa alcançou na intelligentsia bra-
sileira daquele tempo. É certo que a referida celebração nada 
tinha a ver com políticas indigenistas, nem partiu de alguma 
perspectiva etnológica. Mas essa diferença de tratamento a 
africanos e indígenas não é questão de pouca importância.

Do mesmo modo como no item anterior, atentos à dife-
rença entre história indígena e história africana (e/ou afro-
-brasileira), a nossa opção recaiu sobre uma visão ampla, 
na qual a nossa história indígena foi inserida na história das 
populações nativas das Américas. Nesse caso, poderíamos 
ilustrar as temáticas trabalhadas por meio de dois con-
juntos: história indígena no Brasil e história indígena em 

outras regiões do continente americano, conforme a seguir.

História indígena no Brasil:

História indígena em outras regiões do continente americano:
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Os dois elencos temáticos enunciados anteriormente 

permitem demonstrar o empenho de nossa coleção em dar 

visibilidade à história indígena, não apenas no caso brasileiro, 

senão em perspectiva continental. Trata-se de uma opção 

dedicada a realçar o protagonismo dos grupos indígenas na 

História das Américas, sem endossar, no entanto, discursos 

vitimizadores e ideologizantes.

Combate à discriminação das alteridades

No campo da historiografia existe uma massa crítica subs-

tantiva quanto à história das relações de gênero e à histó-

ria da sexualidade, uma e outra engajadas no combate aos 

preconceitos misóginos e homofóbicos da nossa sociedade. 

Iniciado na década de 1980, esse campo de pesquisa cresceu 

e apurou suas metodologias nas últimas décadas, em especial 

nos cursos de pós-graduação do país.

No caso da história das relações de gênero, as historia-

doras Rachel Soihet e Joana Pedro – pioneiras nas pesquisas 

desse campo – publicaram um balanço sobre o estado da arte 

das pesquisas brasileiras em 2007,57 tempo em que a área já 

estava bem consolidada no país. 

No caso da história da sexualidade, o livro Histórias ínti-

mas: sexualidade e erotismo na história do Brasil, de Mary 

Del Priore,58 pode orientar sobre os percalços desse campo 

de estudos desde que as primeiras pesquisas vieram à luz, 

também na década de 1980.

Novamente Mary Del Priore nos socorre em um campo de 

pesquisas ainda incipiente se comparado aos dois campos 

citados acima. Organizou, em 1991, uma obra clássica sobre 

a infância na história brasileira desde o período colonial.59

57   SOIHET, Rachel; PEDRO, Joana. A emergência da pesquisa da história das mulheres e das relações de gênero. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 27, n. 54, 2007. Disponível 

em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-01882007000200015>. Acesso em: 5 set. 2018.

58  PRIORE, Mary Del. Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 2011.

59  . (Org.). História da infância no Brasil. São Paulo: Contexto, 1991.

60  MINOIS, Georges (Org.). História da velhice no Ocidente. Lisboa: Teorema, 1991.

61  LE GOFF, Jacques; SCHMIDT, Jean-Claude (Org.). História dos jovens. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 2 v.

Quanto aos adolescentes e aos idosos, as melhores referên-

cias se encontram na bibliografia francesa. A História da velhice 

no Ocidente60 e a História dos jovens61 podem orientar o professor 

sobre os dois campos de estudos na historiografia do século XX.

Quanto à história das relações de gênero, diversos capí-

tulos focalizaram a condição feminina em todos os volumes, 

realçando o seu protagonismo em momentos cruciais, a exem-

plo da participação ativa das mulheres na Revolução Francesa 

ou dos movimentos sufragista feminino, de fins do século XIX 

e início do XX, e feminista, na década de 1960.

Além disso, no subtexto microanalítico dos capítulos, algu-

mas personagens femininas foram escolhidas como guia da 

narrativa: Clio, a musa grega da História; Malinche, persona-

gem-chave na conquista do México asteca; Nzinga, rainha an-

golana no século XVII; Anita Garibaldi, guerreira na Farroupilha 

gaúcha e nas guerras italianas do século XIX; Maria Lacerda 

de Moura, anarquista brasileira que lutou pelos direitos da mu-

lher na Primeira República; Rosa Parks, afrodescendente que 

deflagrou, com sua indignação pessoal, a luta pelos direitos 

civis nos EUA dos anos 1960; Zuzu Angel, estilista brasileira 

que passou de omissa a combatente contra a ditadura, após 

perder o filho nos porões da ditadura militar brasileira.

Realçar o protagonismo feminino, coletivo e individual, 

como tentamos fazer, é um passo importante no combate ao 

sexismo misógino até hoje presente, embora sob fogo cerrado.

O combate à homofobia também esteve presente no ânimo 

dos autores em algumas passagens-chave, como na alusão à 

orientação homoerótica de grandes artistas do Renascimento 

italiano ou no destaque que demos às perseguições aos ho-

• a revolta do chefe Pontiac como exemplo da resistência 

anticolonizadora no século XVIII;

• opressão e resistência dos indígenas no contexto da Mar-

cha para o Oeste estadunidense;

• política estadunidense de reconhecimento dos direitos 

indígenas no século XX;

• relações entre modernização agrícola e expropriação das 

terras indígenas na América Latina;

• protagonismo das lideranças indígenas na Revolução 

Mexicana;

• a eliminação dos grupos indígenas em áreas de forte imi-

gração europeia (Argentina);

• memória das tradições em festas indígenas contempo-

râneas;

• relações entre movimentos indígenas e guerrilhas na 

América Latina;

• o papel das tradições e dos movimentos indígenas em 

países bolivarianos da América do Sul.
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mossexuais pelo nazismo, estigmatizados com o triângulo 
rosa no uniforme de prisioneiros, milhares deles executados 
durante a Segunda Guerra Mundial.

Em resumo, esse combate está amparado na BNCC, cuja 
primeira competência para a área de Ciências Humanas é: “Com-
preender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a 
exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e pro-
mover os direitos humanos”.62 Competência esta que se reforça 
na quarta a ser desenvolvida pelas coleções da área, a saber:

Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com 

relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com 

base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, 

promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de 

indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, cultu-

ras e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.63

A lista de temas sobre o protagonismo dos povos do campo 
ocuparia laudas seguidas, como na homenagem que José 
Saramago fez, em seu clássico Memorial do convento,64 aos 
milhares de trabalhadores que morreram na construção do 
Convento de Mafra, no século XVIII. É claro que os autores 
desta coleção não teriam semelhante pretensão.

A valorização dos grupos oprimidos na História foi, de todo 
modo, matéria de atenção especial desta coleção. Antes de 
tudo, porque a opressão e a revolta contra os opressores é 
marca essencial da História em todos os períodos e socie-
dades. E sobretudo porque, na história dos livros didáticos 
brasileiros, passou-se de um “silêncio ensurdecedor”, entre 
meados do século XIX e o último quartel do século XX, para 
um “grito voluntarista”, doutrinário, ideologizante. Nos dois 
casos, os estudantes ficam longe de conhecer a História, nas 
suas sutilezas e ambiguidades – características humanas –, 
em prejuízo de uma educação cidadã, democrática e tolerante 
em face das diferenças.

 Ensino de História e experiência cotidiana  

na Base Nacional Comum Curricular 

Seguimos, nesse ponto, as metas estabelecidas pelo texto 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), amparando-nos 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Funda-

mental, em especial:

62  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 355.

63  Idem, idem.

64  SARAMAGO, José. Memorial do convento. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

65  BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. In: BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais. Brasília: Ministério da Educação, 2013. p. 70. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file>. Acesso em: 5 set. 2018.

66  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 395.

a)  compreensão do ambiente natural e social, do sistema polí-

tico, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade;

b)  o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 

em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 

formação de atitudes e valores.65

Além disso, compreendemos e veiculamos a proposição de 
que “todo conhecimento sobre o passado é também um conhe-
cimento do presente elaborado por distintos sujeitos”.66 Procu-
ramos, assim, ao longo de toda a coleção, trabalhar conceitos 
que permitam estabelecer o nexo entre ensino da História e 
experiência social do estudante, explorando as variações na 
temporalidade, o estatuto da narrativa histórica em relação a 
outros tipos de narrativa e a relação entre história e alteridade 
no passado e no presente.

Quanto à relação entre ensino da História e experiência 
social do estudante, investimos muito no eixo histórico-so-
cial-geográfico. Há um boxe especial em todos os capítulos 
chamado O seu lugar na História, título que objetiva atrair o 
estudante enquanto indivíduo, bem como valorizar o lugar de 
seu nascimento ou moradia, como elementos da experiência 
social para o aprendizado da História. 

Nesse boxe, procuramos articular o tema de cada capítulo a 
atividades de pesquisa em biblioteca, enquete na vizinhança, 
bairro ou cidade, conversas em família, registros da memória 
local, etc., de modo a dar vida e sentido a temas abordados na 
coleção. Pensamos a experiência social dos estudantes no sen-
tido mais concreto possível, de modo a estimular, no cotidiano 
deles, a importância da indagação histórica e a importância da 
disciplina para construir a visão de mundo de cada um.

A ideia de manter um questionamento sobre o “seu lugar na 
história”, em todos os capítulos da obra, permite ao estudante 
o exercício constante de aliar sua experiência e seu conheci-
mento adquirido ao processo de construção da História, de 
sua própria história, e de se posicionar em relação à história 
do outro, identificando seu lugar e reconhecendo a alteridade. 

Além disso, grande atenção foi dada, na redação e com-
posição da obra, para o estabelecimento de nexos entre o 
conteúdo já apresentado e o assunto a ser tratado. Todos os 
capítulos têm remissões aos anteriores e posteriores, sejam 
eles de natureza sincrônica, diacrônica ou temática.
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A mesma importância foi atribuída às relações entre os 

conteúdos e os temas contemporâneos, quer sejam relati-

vos às culturas indígenas e africanas, como já explicitados, 

quer sejam aos direitos humanos, ao exercício da cidadania, 

à educação ambiental e à economia. Como já foi devidamente 

explicitado, as comparações só foram realizadas quando não 

incorriam em anacronismo ou voluntarismo teórico.67

 Por uma avaliação dialógica e interativa

Na bibliografia da área de Educação, é consensual, já de longa 

data, que o professor não deve ser aquele que impõe conteúdos 

aos estudantes para, em seguida, aplicar provas. Entendemos 

que o processo de avaliação deve ser contínuo, sem constrangi-

mento, sugerindo uma parceria entre o professor e os estudantes 

para a construção do conhecimento em cada disciplina.

Atualmente, os pesquisadores distinguem, no processo 

educativo, a avaliação chamada tradicional daquela conhecida 

como integral. Na primeira situação, a avaliação, geralmente 

expressa em uma prova escrita, serve para medir o desem-

penho dos estudantes, verificar se adquiriram os conteúdos 

ministrados em sala de aula. 

A avaliação integral, por sua vez, tem outros objetivos e prá-

ticas, pois visa ajudar o estudante no seu próprio desenvolvi-

mento pessoal e capacitar o professor a conhecer o potencial 

e os limites de cada um.

Três tipos de avaliação são bem conhecidos entre os espe-

cialistas em pedagogia: a diagnóstica, a contínua ou formativa 

e a somativa.

Ao aplicar uma avaliação diagnóstica ou inicial, o professor 

busca obter informações sobre o estágio de cada estudante 

e da turma. Com base nos resultados obtidos, ele terá meios 

para planejar suas atividades e traçar suas estratégias para 

alcançar seus objetivos pedagógicos.

Na avaliação contínua ou formativa, o professor acom-

panha o processo de aprendizagem, mantendo-se atento ao 

desenvolvimento dos estudantes, verificando seus avanços 

e suas dificuldades ao longo do processo de aprendizado.

A avaliação somativa ocorre ao final de um processo de 

ensino e aprendizagem. Ela permite ao professor perceber se o 

estudante realizou as aprendizagens inicialmente propostas.

Nesta coleção, utilizamos as três modalidades. 

67  A BNCC destaca essa condição no item das competências específicas de História para o Ensino Fundamental: “Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando 

acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de or-

ganização cronológica”. In: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 400.

68  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 414.

69  Idem, p. 417.

No boxe Puxando pela memória, que compreende uma per-

gunta feita no início de cada capítulo, quando o estudante leu o 

título, mas ainda não se inteirou do conteúdo temático, a inten-

ção é a avaliação diagnóstica, cujos objetivos são: 1) relacio-

nar o tema do capítulo com conhecimentos que, porventura, os 

estudantes tragam em sua experiência pessoal; 2) motivar os 

estudantes a conhecer o conteúdo histórico ali apresentado; 

3) permitir ao professor averiguar o conhecimento prévio que 

os estudantes possuam sobre o tópico específico. 

Estamos convencidos de que “o ensino de História se justifi-

ca na relação do presente com o passado, valorizando o tempo 

vivido pelo estudante e seu protagonismo [...]”,68 mas também é 

necessário destacar que a conquista de novos conhecimentos 

é salutar. Justamente para estimular a manutenção do ques-

tionamento, ao final de cada capítulo o estudante é indagado 

se manteria a resposta à pergunta inicial, dada antes de ler o 

conteúdo temático. Espera-se que o estudante acrescente infor-

mações e argumentos para contextualizar sua nova resposta, 

sem desmerecer seu conhecimento prévio. Essa estratégia 

permite que o aluno dê valor ao conhecimento adquirido por 

meio da leitura e reconheça que esse procedimento lhe permite 

agregar, aprofundar e problematizar informações. 

Priorizamos, em larga medida, a chamada avaliação con-

tínua ou formativa. Isso vale até para o Roteiro de estudos, 

que encerra cada capítulo, pois, além de um questionário in-

titulado O que aprendemos? (avaliação somativa), incluímos 

atividades dialógicas e interativas, com a intenção de fazer 

dos estudantes sujeitos ativos do conhecimento histórico, e 

não sujeitos passivos de uma educação tradicional massifica-

da. Afinal, como registra a BNCC, “[...] é importante observar e 

compreender que a história se faz com perguntas. Portanto, 

para aprender história, é preciso saber produzi-las”.69

As referidas seções e boxes de inspiração construtivista 

são: a) Pesquisa; b) Imagens contam a história; c) O passado 

presente; d) O que há na imagem/no mapa?. No seguimento 

deste Manual explicaremos, com o devido detalhe, o sentido 

de cada uma dessas seções e boxes.

No conjunto, a nossa proposta para as atividades de avaliação 

elegeu as opções integral e contínua (ou formativa) em todos os 

capítulos da coleção. Uma aposta no diálogo e na interação entre 

professores e estudantes, mediada pela obra didática.
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 Descrição da coleção 

Esta coleção divide-se em unidades e capítulos e está es-

truturada na divisão cronológica tradicional, em consonância 

com a organização dos objetos de conhecimento e das habili-

dades da área de História na Base Nacional Comum Curricular. 

Dessa forma, a obra se adéqua perfeitamente aos objetivos 

mais amplos da BNCC. 

Tal escolha para a coleção não compromete os questiona-

mentos inseridos nos conteúdos, que visam, antes de tudo, 

relativizar o eurocentrismo que tanto marca o ensino de História 

em nosso país, sem, contudo, eliminar, muito menos “demoni-

zar”, os processos históricos que tiveram sua origem na Europa. 

Mas a crítica à temporalidade canônica na estruturação da obra 

assumiu, para nós, um papel estratégico. Estimulou, em vários 

momentos, que repensássemos as temporalidades históricas 

de modo a explicitar outras cronologias que nada têm a ver com 

a da história ocidental. Nesta edição, como se poderá constatar 

pelo exame do conteúdo dos capítulos e das seções, a proble-

matização do espaço e do tempo em perspectiva histórica tem 

por objetivo principal tentar fazer da História o estudo de um 

mundo sensível, adotando uma perspectiva geral humanista, 

porém atenta às diversidades socioculturais. 

As unidades reúnem capítulos em grandes contextos, per-

mitindo uma compreensão ampla dos processos e eventos 

históricos. 

Cada capítulo aborda acontecimentos históricos em um 

recorte espaço-temporal, além de apresentar uma narrativa 

microanalítica, mas sem deixar de lado a perspectiva de aná-

lise de territórios diferentes na mesma temporalidade, seja 

através de seções e boxes, seja através especialmente da 

seção Ao mesmo tempo, detalhada a seguir. 

Nas unidades e capítulos, há seções e boxes que efetivam 

a proposta didática da coleção, inclusive no que diz respeito 

aos processos de “identificação, comparação, contextualiza-

ção, interpretação e análise de um objeto [...]”,70 com o objetivo 

de fornecer ferramentas ao aluno de modo a:

[...] estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de 

reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e 

o lugar nos quais vivem, de forma a preservar ou transformar 

seus hábitos e condutas. A percepção de que existe uma gran-

70  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 396.

71  Idem, p. 398.

72  Idem, p. 414.

de diversidade de sujeitos e histórias estimula o pensamento 

crítico, a autonomia e a formação para a cidadania.71 

Estrutura da coleção

Abertura de unidade

Em uma dupla de páginas, traz uma imagem representativa 

que introduz e antecipa o que será estudado nos capítulos organi-

zados naquela unidade. Apresenta também um texto que fornece 

uma visão abrangente dos conteúdos que serão abordados, além 

de um quadro com os conteúdos históricos que serão estudados. 

Abertura de capítulo

Os capítulos iniciam com um texto breve e de fácil leitura, 

além de uma imagem, ambos relacionados aos assuntos que 

serão tratados nas páginas seguintes. 

Texto principal

O texto principal do capítulo traz duas narrativas, uma dos 

acontecimentos e processos históricos e outra microanalítica, 

que pode ser sobre pessoas comuns ou célebres, personagens 

mitológicos ou até mesmo eventos. Espera-se que, por meio da 

articulação de narrativas particulares e gerais, o estudante se fa-

miliarize com os acontecimentos históricos abordados no capítulo. 

Seções e Boxes

Outras histórias

Esta seção se desdobra em nove subtipos: Artes, Crenças, 

Personagens, Lugares, Lutas sociais, Modos de viver, Econo-

mia, Episódios e Tecnologias. Sua função é aprofundar e trazer 

informações complementares sobre determinado aspecto da 

narrativa histórica do capítulo. Além disso, inclui propostas de 

atividades que contemplam a problematização a que se refere 

o terceiro procedimento básico do processo de ensino e apren-

dizagem da História no Ensino Fundamental – Anos Finais, pois 

envolve a “interpretação de diferentes versões de um mesmo 

fenômeno, reconhecendo as hipóteses e avaliando os argumen-

tos apresentados com vistas ao desenvolvimento de habilida-

des necessárias para a elaboração de proposições próprias”72.

Documento

Seção que apresenta a transcrição ou reprodução de um 

documento histórico. Acompanham o documento uma breve 

Plano geral da coleção e a BNCC
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contextualização e questões que auxiliam o estudante a inter-

pretá-lo e a relacioná-lo à narrativa principal. Por meio desta 

seção, espera-se desenvolver a análise crítica do estudante 

na construção do conhecimento histórico. Esta seção tem 

como objetivo estimular interpretações nas quais profes-

sores e alunos se tornem “sujeitos do processo de ensino e 

aprendizagem. Nesse sentido, eles próprios devem assumir 

uma atitude historiadora diante dos conteúdos propostos no 

âmbito do Ensino Fundamental”.73

A História não está sozinha

Seção interdisciplinar que mostra como os eventos e acon-

tecimentos históricos só podem ser bem compreendidos por 

meio da contribuição de outras disciplinas. As atividades desta 

seção podem ser feitas em conjunto com os professores de 

disciplinas como Ciências da Natureza, Geografia, Língua Por-

tuguesa, Artes, entre outras. Está de acordo, portanto, com a 

concepção de que os currículos têm papéis complementares, e 

cabe aos educadores atentar para as “formas de organização 

interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a 

competência pedagógica das equipes escolares para adotar 

estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em 

relação à gestão do ensino e da aprendizagem.74

Ao mesmo tempo

Esta seção traz acontecimentos históricos que ocorreram 

no mesmo período, mas em outro recorte geográfico. O objeti-

vo desses paralelos traçados entre a sociedade ou processo 

examinado no capítulo e outras sociedades ou processos na 

mesma época é trabalhar a noção de simultaneidade, mos-

trando ao estudante que a história de determinado período 

não se resume ao conteúdo principal do capítulo. Atende plena-

mente à quinta competência estabelecida pela BNCC para as 

coleções de Ciências Humanas: “comparar eventos ocorridos 

simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, 

e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço 

e em espaços variados”.75

O seu lugar na História

Este boxe traz uma atividade de experimentação que esti-

mula a pesquisa de campo e articula a História às experiências 

locais do estudante. 

Você já ouviu falar...

Boxe que destaca e explica conceitos e termos-chave im-

portantes para a compreensão dos assuntos estudados.

73  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 399.

74  Idem, p. 16.

75  Idem, p. 355.

Cá entre nós

Boxe que traz assuntos complementares ao texto principal.

Fique de olho

Sugestões de livros, filmes e sites relacionados aos con-

teúdos estudados. São sempre acompanhadas de breves 

sinopses. 

O que há na imagem/no mapa? 

Este boxe aprofunda a leitura de uma imagem ou de um 

mapa, relacionando-a/o ao conteúdo do capítulo ou à reali-

dade vivida.

Puxando pela memória 

Boxe que tem como objetivo suscitar conhecimentos pré-

vios que o estudante eventualmente possua sobre o assunto 

do capítulo e, ao mesmo tempo, despertar sua curiosidade e 

interesse. Ao final do capítulo, esse mesmo boxe recupera 

o tema, com o intuito de questionar se o aluno manteria a 

mesma resposta depois da leitura do capítulo. O objetivo é 

estimular a percepção de que o conhecimento pode ser con-

textualizado e historicizado.

Cronologia

Disposta no alto das páginas, apresenta fatos marcantes 

do período em estudo, organizados em ordem cronológica. 

Essa seção auxilia o estudante a organizar algumas das in-

formações importantes para o estudo do capítulo. 

Glossário

Explicita o significado de palavras e expressões do tex-

to-base e das seções que podem ser de difícil compreensão, 

para facilitar o estudo e a assimilação dos processos e acon-

tecimentos históricos. 

Roteiro de estudos

Conjunto de atividades ao final de cada capítulo. O Roteiro 

de estudos é composto de quatro subseções, que trabalham 

as diferentes habilidades e competências relacionadas ao 

ensino-aprendizagem de História:

Em O que aprendemos? há 10 questões que retomam o 

conteúdo do capítulo e relacionam processos históricos a 

fatos, personagens e localidades. Nessa subseção, há ativi-

dades que propõem um desafio de interpretação ao estudan-

te por meio de uma afirmação falsa. São identificadas pelo 
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seguinte ícone: . Há também, nessa subseção, atividades 
com as quais se pretende ressaltar a importância do espaço 
geográfico para determinado evento histórico, em clara inter-
disciplinaridade com a Geografia. Tais atividades são identifi-
cadas com o seguinte ícone: .

As atividades de Pesquisa propõem o estudo aprofun-
dado de um tema, que pode ser apresentado por escrito ou 
resultar em uma discussão com a classe. São propostas que 
estimulam o estudante a emitir sua opinião, argumentar e 
refletir sobre uma situação ou contexto histórico, de acordo 
com a orientação da BNCC no segundo procedimento básico 
a ser adotado pelo componente curricular nos anos finais do 
Ensino Fundamental: “que os alunos selecionem, compreen-
dam e reflitam sobre os significados da produção, circulação 
e utilização de documentos (materiais ou imateriais), elabo-
rando críticas sobre formas já consolidadas de registro e de 
memória, por meio de uma ou várias linguagens”.76 E, de forma 
mais enfática, ao comentar o segundo procedimento citado, 
a BNCC explicita que

O segundo procedimento diz respeito à escolha de fontes 

e documentos. O exercício de transformar um objeto em do-

cumento é prerrogativa do sujeito que o observa e o interroga 

para desvendar a sociedade que o produziu. O documento, 

para o historiador, é o campo da produção do conhecimento 

histórico: portanto, é esta a atividade mais importante a ser 

desenvolvida com os alunos.77 

Em Imagens contam a história, propõe-se a análise de 
determinado documento iconográfico relacionado ao capítulo, 
dialogando com os procedimentos de interpretação de fontes 
da disciplina. Segue-se, aqui, a orientação da BNCC expressa 
na sétima competência específica para a área de Ciências 
Humanas, a saber: 

Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e 

diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação 

e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-tem-

poral relacionado a localização, distância, direção, duração, 

simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.78

Por meio das atividades de O passado presente, espe-
ra-se que o estudante relacione os temas trabalhados no 
capítulo ao seu cotidiano ou a acontecimentos do Tempo Pre-

76  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2017. p. 414.

77  Idem, p. 416.

78  Idem, p. 355.

79  Idem, p. 395.

80   Essa estratégia se justifica porque os autores estão cientes de que “Se, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, o desenvolvimento da percepção está voltado para o reconhecimen-
to do Eu, do Outro e do Nós, no Ensino Fundamental – Anos Finais é possível analisar os indivíduos como atores inseridos em um mundo em constante movimento de objetos e po-
pulações e com exigência de constante comunicação” (BNCC, p. 353).

sente. Seguimos, enfim, o pressuposto indicado pela BNCC, 
segundo o qual: 

As questões que nos levam a pensar a História como um 

saber necessário para a formação das crianças e jovens na es-

cola são as originárias do tempo presente. O passado que deve 

impulsionar a dinâmica do ensino-aprendizagem no Ensino 

Fundamental é aquele que dialoga com o tempo atual.79

Os volumes e sua estrutura

Por sua vez, a coleção foi elaborada com a preocupação em 
promover uma educação continuada, conforme determina a 
BNCC, de relacionar conhecimentos/estudos prévios aos pos-
teriores. Esse tipo de relação está presente não só na estrutu-
ra cronológica da obra (explicitada no sumário) como também 
nas remissões indicadas ao professor no manual específico 
de cada volume e em todos os capítulos que indicam a relação 
com conteúdos ou problemáticas anteriores ou posteriores. 

6º- ano

O primeiro volume da coleção, dedicado ao 6o ano do Ensino 
Fundamental – Anos Finais, abrange uma extensa tempora-
lidade. O primeiro capítulo fornece ferramentas conceituais 
para que os alunos possam refletir sobre as relações entre 
tempo, espaço e acontecimento (fato), retomando assuntos 
bastante trabalhados no Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 
A partir de então o livro mergulha no conteúdo histórico pro-
priamente dito,80 abordando dos primórdios da Humanidade 
até a Idade Média em capítulos sobre a história da Europa 
ocidental, da América, da África e do Oriente.

A grande preocupação na elaboração do conteúdo apre-
sentado pela coleção foi a de articular os diversos domínios 
da História (cultura, sociedade, religião, poder, economia) em 
diferentes espaços, tendo como base a seleção de temas rele-
vantes e/ou mais documentados de cada período ou sociedade 
estudados. 

O livro do 6o ano está organizado em quatro unidades, cada 
uma com seu foco específico, mas que, ao final, e de maneira 
progressiva, permite ao aluno perceber e problematizar as 
formas como se deram as interligações entre diferentes cul-
turas e espaços, com destaque para a Europa feudal, o Oriente 
islamizado e a África, em toda sua complexidade. 
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6o ano

Unidade 1 
A humanidade entra em cena

Capítulo 1 Tempos e lugares da História

Capítulo 2 Na África, nossos antepassados

Capítulo 3 O povoamento do continente americano

Unidade 2  
Sociedades antigas do Mediterrâneo oriental

Capítulo 4 Egito e Mesopotâmia

Capítulo 5 Hebreus, fenícios e persas

Unidade 3 
Sociedades antigas do Mediterrâneo ocidental

Capítulo 6 O mundo grego

Capítulo 7 O mundo romano

Capítulo 8 A cultura greco-romana

Unidade 4 
A Idade Média: o Ocidente cristão, o Islã e a África

Capítulo 9 Germanos e bizantinos

Capítulo 10 O feudalismo europeu

Capítulo 11 O Islã em expansão: África e Europa

Capítulo 12 Reinos ao sul do Saara

7º- ano

O segundo volume da coleção, dedicado ao 7o ano do En-
sino Fundamental – Anos Finais, desde o capítulo inicial tem 
como objetivos possibilitar e auxiliar a progressão de con-
teúdo em relação ao ano anterior (a Europa feudal, o Oriente 
islamizado e a África), além de preparar as bases para o es-
tudo e compreensão do contexto histórico que relaciona os 
mundos ocidental, oriental/asiático, africano e americano: 
encontro e confronto entre esses mundos. Para tanto, foram 
criados objeto de conhecimento e habilidade específicos para 
o primeiro capítulo, de forma a dar conta dessa transição e 
favorecer a estrutura teórica e metodológica da coleção.

A proposta é examinar a conexão e os conflitos entre as 
sociedades dos vários continentes a partir do século XV, apre-
sentando conteúdos sobre os povos originários das Améri-
cas, suas relações com os europeus, as Reformas religiosas, 
o processo de formação de reinos unificados e absolutistas 

na Europa, e as articulações desse continente com a África 
atlântica e o Oriente. Neste volume também são trabalhados 
assuntos que mobilizam temas estudados no 6o ano, como 
ocorre entre o Renascimento (7o ano) e a Antiguidade clás-
sica (6o ano).

O livro se organiza em cinco unidades, destacando-se: a 
interligação entre os continentes e o contexto histórico do 
Antigo Regime europeu ocidental, as sociedades indígenas 
da América e as diversas organizações africanas em contato 
com o mundo atlântico. É dado destaque especial à História 
do Brasil, dedicando a ela quatro capítulos desse volume, 
além de outros que são atravessados por sua relação com 
outros países e demais continentes.  O volume termina tra-
tando da crise do Antigo Regime, com ênfase no Brasil e em 
suas interações com os reinos europeus e africanos – prelú-
dio dos temas do volume dedicado ao 8o ano, a começar pelo 
Iluminismo e pela Revolução Francesa, marcos do mundo 
contemporâneo. 

7o ano

Unidade 1 
Mudanças no feudalismo e a expansão atlântica europeia

Capítulo 1 Mudanças e crise da sociedade medieval

Capítulo 2 A Europa das navegações oceânicas

Unidade 2 
Sociedades ameríndias e conquista europeia

Capítulo 3 Impérios Asteca, Maia e Inca

Capítulo 4 A conquista da América

Capítulo 5 A sociedade tupinambá em Pindorama

Unidade 3 
A modernidade no Ocidente europeu

Capítulo 6 Renascimento e Humanismo

Capítulo 7 Reformas religiosas

Capítulo 8 Monarquias absolutistas

Unidade 4 
América e África na modernidade

Capítulo 9 Pirataria e colonização nas Américas

Capítulo 10
A África Centro-ocidental no tempo do tráfico de 
escravos

Capítulo 11
A África ocidental no tempo do tráfico de escravos 
– iorubas, fons, jejes e haussás

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_GERAL_001a048.indd   31 10/21/18   9:15 AM



XXXII MANUAL DO PROFESSOR - PARTE GERAL

Unidade 5 

 América portuguesa

Capítulo 12 Economia e sociedade na América portuguesa

Capítulo 13 Os holandeses no Brasil

Capítulo 14 Palmares, a guerra dos quilombos

Capítulo 15 Ouro e pedras preciosas no Brasil

8º- ano

O terceiro volume da coleção, dedicado ao 8o ano do En-
sino Fundamental – Anos Finais, recupera conteúdos ante-
riores, como o contexto histórico do Antigo Regime europeu 
ocidental, em que o Estado acumulou o máximo de poder, 
com desdobramentos nos vários continentes em maior ou 
menor grau: o tempo do absolutismo monárquico ou, em 
alguns casos, do despotismo esclarecido. 

A temporalidade se estende do século XVIII ao final do século 
XIX, e destaca a formação e expansão do capitalismo, da socie-
dade burguesa e do liberalismo. Expõem-se os nexos entre os 
processos históricos dos quatro continentes, mostrando não 
apenas os locais onde essas transformações se iniciaram (Eu-
ropa ocidental, Estados Unidos da América), mas as reações e 
adequações à expansão capitalista em lugares mais afastados 
do sistema econômico mundial. A História do Brasil está apresen-
tada em cinco dos 14 capítulos do volume, sempre relacionada ao 
contexto mais amplo dos movimentos históricos da modernidade.

O volume se inicia com o Iluminismo, que colocou em xeque 
as bases do Antigo Regime e abriu caminho para as chamadas 
revoluções burguesas, e se conclui no final do século XIX. É 
dado destaque aos crescentes protestos da classe trabalha-
dora na Europa ocidental, que resultaram na organização sin-
dical e partidária do operariado e na expansão do capitalismo. 
No caso deste último processo, os exemplos mais conhecidos 
são as partilhas da África e da Ásia pelas potências europeias 
e, secundariamente, pelos Estados Unidos da América.

O volume, composto por quatro unidades, amplia o ho-
rizonte de conhecimento do aluno ao fornecer questiona-
mentos que o preparam para a análise da complexidade dos 
“mundos” dos séculos XX e XXI, temporalidade abordada no 
volume do 9o ano.

8o ano

Unidade 1 

A crise do Antigo Regime

Capítulo 1 A Europa no tempo do Iluminismo

Capítulo 2 A Revolução Francesa

Capítulo 3 Revolução Industrial

Unidade 2 

 Américas independentes

Capítulo 4 Movimentos de independência americanos

Capítulo 5 Rebeliões e conjurações no Brasil

Capítulo 6 A construção do Império do Brasil

Capítulo 7 Rebeliões no Brasil regencial

Unidade 3 

 Escravidão e liberdade

Capítulo 8 A cafeicultura no Brasil escravista

Capítulo 9
Os Estados Unidos entre o liberalismo 

e a escravidão

Capítulo 10 Crise da escravidão e da monarquia no Brasil

Unidade 4 

A burguesia domina o mundo

Capítulo 11 Lutas dos trabalhadores

Capítulo 12 Nacionalismos em conflito na Europa

Capítulo 13
A partilha do mundo entre as nações 

industrializadas

Capítulo 14 Ciências e costumes na sociedade burguesa

9º- ano

O último volume da coleção, correspondente ao 9o ano do 
Ensino Fundamental – Anos Finais, tem como ponto de partida 
o primeiro conflito considerado de esfera mundial: a Primeira 
Guerra Mundial. Esse fenômeno se relaciona diretamente à 
unificação alemã sob a liderança da Prússia, assunto analisa-
do detalhadamente no livro anterior (8o ano), e aos diversos 
interesses colonialistas no auge do sistema capitalista então 
em vigor. Além disso, o volume do 9o ano abrange as várias 
crises econômicas e o conjunto de guerras que devastaram 
países e arruinaram sociedades, com ênfase no período de 
grande tensão nas relações internacionais com a Guerra Fria 
e o medo causado pelo terror atômico. 

A história do Brasil se destaca, contemplada desde a 
Primeira República, passando pelo governo de Getúlio Var-
gas, o governo militar e a análise sobre o Brasil atual. São 
recuperados assuntos abordados nos volumes anteriores, 
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incluindo o protagonismo de afrodescendentes e indígenas 
nas lutas por direitos civis e políticos. O conteúdo do livro, 
composto de cinco unidades, tem como marcos temporais 
o início do século XX (com a Primeira Guerra Mundial), e se 
conclui com mais guerras (as “guerras sem fronteiras”) e a 
crise da economia mundial. 

O ponto de chegada da coleção é a História e a reflexão 
sobre o mundo de hoje, cuja história será construída pe-
los alunos que agora apreendem e questionam o conteúdo 
apresentado nela.

9o ano

Unidade 1 

Guerra e revolução no início do século XX

Capítulo 1 A Primeira Guerra Mundial

Capítulo 2 A Revolução Russa

Capítulo 3 A Primeira República brasileira

Unidade 2 

Crises e guerras

Capítulo 4 A Crise de 1929 e o New Deal

Capítulo 5 Ascensão do fascismo e do nazismo

Capítulo 6 A Segunda Guerra Mundial

Capítulo 7 Governo Vargas e reformas sociais no Brasil

Unidade 3 

Nos tempos da Guerra Fria

Capítulo 8 A Guerra Fria

Capítulo 9 Movimentos sociais na década de 1960

Capítulo 10 Movimentos de emancipação na África

Capítulo 11 Conflitos no Oriente Médio

Unidade 4 

Nos tempos da Guerra Fria

Capítulo 12
Argentina e Cuba: ditadura e revolução  
na América Latina

Capítulo 13
Democracia e desenvolvimentismo no Brasil  
(1946-1964)

Capítulo 14 A ditadura militar brasileira

Unidade 5 

Passagem de século: crises e mudanças globais

Capítulo 15 O Brasil recente entre conquistas e desilusões

Capítulo 16 A nova ordem mundial, neoliberalismo e globalização

Capítulo 17 Guerras sem fronteiras e crise da economia mundial

 Adequação da coleção à BNCC

Unidades temáticas, objetos de conhecimento  

e habilidades

O conjunto de objetos de conhecimento e habilidades do 
componente curricular História proposto pela BNCC está ple-
namente contemplado na coleção, conforme pode ser anali-
sado na grade/planilha a seguir. 

Deve-se ressaltar, porém, que as diversas concepções 
teóricas e metodológicas do estudo e da pesquisa histórica 
não se engessam em um só esquema. O questionamento 
e o respeito à diferença de opiniões, quer ocorram na vida 
pessoal, quer no ofício, no caso do historiador, pressupõem 
a possibilidade de adequações. Tal premissa está prevista 
na BNCC:

Cumpre destacar que os critérios de organização das habili-

dades na BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimen-

to aos quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em 

unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre ou-

tros). Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser to-

mados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos. 

Considerando esses pressupostos, e em articulação com as 

competências gerais da BNCC e com as competências especí-

ficas da área de Ciências Humanas, o componente curricular 

de História deve garantir aos alunos o desenvolvimento de 

competências específicas.81

Dessa forma, em situações excepcionais, a obra acrescen-
tou novos objetos de conhecimento e habilidades, de modo a 
dar sentido ao texto-base proposto pelos autores.

A relação detalhada entre objetos de conhecimento e habi-
lidades relacionadas aos volumes, às unidades e aos capítulos 
está presente nos manuais específicos de cada volume e tam-
bém pode ser verificada, de modo mais esquemático, a seguir. 

Por fim, mas não menos importante, reafirmamos nosso 
compromisso com a qualidade e importância do ensino da His-
tória para a formação de cidadãos ativos e compromissados 
com a construção de uma sociedade democrática e aberta à 
diversidade em suas variadas acepções.

81  Idem, p. 400.
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6o ano

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

História: tempo, 

espaço e formas de 

registros

A questão do tempo, sincronias 
e diacronias: reflexões sobre o 
sentido das cronologias

 (EF06HI01)  Identificar diferentes formas de compreensão da 
noção de tempo e de periodização dos processos históricos 
(continuidades e rupturas).

Capítulo 1

Formas de registro da história e 
da produção do conhecimento 
histórico

 (EF06HI02)  Identificar a gênese da produção do saber histórico 
e analisar o significado das fontes que originaram determinadas 
formas de registro em sociedades e épocas distintas.

Capítulo 1

As origens da humanidade, seus 
deslocamentos e os processos 
de sedentarização

 (EF06HI03)  Identificar as hipóteses científicas sobre o sur-
gimento da espécie humana e sua historicidade e analisar os 
significados dos mitos de fundação.

Capítulo 2

 (EF06HI04)  Conhecer as teorias sobre a origem do homem 
americano.

Capítulo 3

 (EF06HI05)  Descrever modificações da natureza e da paisagem 
realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para 
os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a 
natureza e a lógica das transformações ocorridas.

Capítulo 2 

Capítulo 3

 (EF06HI06)  Identificar geograficamente as rotas de povoamen-
to no território americano.

Capítulo 3

A invenção do 

mundo clássico e 

o contraponto com 

outras sociedades

Povos da Antiguidade na Áfri-
ca (egípcios), no Oriente Médio 
(mesopotâmicos) e nas Améri-
cas (pré-colombianos)

Os povos indígenas originários 
do atual território brasileiro e 
seus hábitos culturais e sociais

 (EF06HI07)  Identificar aspectos e formas de registro das so-
ciedades antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, 
distinguindo alguns significados presentes na cultura material 
e na tradição oral dessas sociedades.

Capítulo 3

Capítulo 4 

Capítulo 5

 (EF06HI08)  Identificar os espaços territoriais ocupados e os 
aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos aste-
cas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões 
brasileiras.

Capítulo 3

O Ocidente Clássico: aspectos da 
cultura na Grécia e em Roma

 (EF06HI09)  Discutir o conceito de Antiguidade clássica, seu 
alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos 
sobre outras sociedades e culturas.

Capítulo 8

Lógicas de 

organização política

As noções de cidadania e política 
na Grécia e em Roma

Domínios e expansão das cultu-
ras grega e romana

Significados do conceito de “im-
pério” e as lógicas de conquista, 
conflito e negociação dessa for-
ma de organização política

As diferentes formas de organi-
zação política na África: reinos, 
impérios, cidades-estados e so-
ciedades linhageiras ou aldeias

 (EF06HI10)  Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase 
na formação da pólis e nas transformações políticas, sociais e 
culturais.

Capítulo 6

 (EF06HI11)  Caracterizar o processo de formação da Roma 
Antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos 
monárquico e republicano.

Capítulo 7

 (EF06HI12)  Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de 
inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas.

Capítulo 6

Capítulo 7

 (EF06HI13)  Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à 
análise das diferentes formas de equilíbrio e desequilíbrio entre 
as partes envolvidas.

Capítulo 11

Capítulo 12

A passagem do mundo antigo 
para o mundo medieval

A fragmentação do poder político 
na Idade Média

 (EF06HI14)  Identificar e analisar diferentes formas de contato, 
adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos 
e espaços.

Capítulo 9

O Mediterrâneo como espaço de 
interação entre as sociedades da 
Europa, da África e do Oriente Médio

 (EF06HI15)  Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, 
produtos e culturas no Mediterrâneo e seu significado.

Capítulo 5

Capítulo 11

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_GERAL_001a048.indd   34 10/21/18   9:15 AM



XXXVMANUAL DO PROFESSOR - PARTE GERAL

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

Trabalho e formas 

de organização 

social e cultural

Senhores e servos no mundo an-
tigo e no medieval

Escravidão e trabalho livre em 
diferentes temporalidades e 
espaços (Roma Antiga, Europa 
medieval e África)

Lógicas comerciais na Antiguida-
de romana e no mundo medieval

 (EF06HI16)  Caracterizar e comparar as dinâmicas de abaste-
cimento e as formas de organização do trabalho e da vida social 
em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as re-
lações entre senhores e servos.

Capítulo 10 

Capítulo 12

 (EF06HI17)  Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre 
no mundo antigo.

Capítulo 7

O papel da religião cristã, dos mos-
teiros e da cultura na Idade Média

 (EF06HI18)  Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos 
modos de organização social no período medieval.

Capítulo 10

O papel da mulher na Grécia, em 
Roma, e no período medieval

 (EF06HI19)  Descrever e analisar os diferentes papéis sociais 
das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais.

Capítulo 7

Capítulo 10

7o ano

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No  volume

O mundo moderno e a  

conexão entre 

sociedades africanas, 

americanas e 

europeias

A construção da ideia de moder-
nidade e seus impactos na con-
cepção de História 

A ideia de “Novo Mundo” ante o 
Mundo Antigo: permanências e 
rupturas de saberes e práticas 
na emergência do mundo mo-
derno

 (EF07HI01)  Explicar o significado de “modernidade” e 
suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma 
concepção europeia.

Capítulo 6

 (EF07HI02)  Identificar conexões e interações entre as 
sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia 
no contexto das navegações e indicar a complexidade e 
as interações que ocorrem nos oceanos Atlântico, Índico 
e Pacífico.

Capítulo 2

Saberes dos povos africanos e 
pré-colombianos expressos na 
cultura material e imaterial

 (EF07HI03)  Identificar aspectos e processos específicos 
das sociedades africanas e americanas antes da chegada 
dos europeus, com destaque para as formas de organi-
zação social e o desenvolvimento de saberes e técnicas.

Capítulo 3 

Capítulo 10

Capítulo 11

Humanismos,  

Renascimentos e o  

Novo Mundo

Humanismos: uma nova visão 
de ser humano e de mundo.  
Renascimentos artísticos e cul-
turais

 (EF07HI04)  Identificar as principais características dos 
Humanismos e dos Renascimentos e analisar seus sig-
nificados.

Capítulo 6

Reformas religiosas: a cristanda-
de fragmentada

 (EF07HI05)  Identificar e relacionar as vinculações entre 
as reformas religiosas e os processos culturais e sociais 
do período moderno na Europa e na América.

Capítulo 7

As descobertas científicas e a 
expansão marítima

 (EF07HI06)  Comparar as navegações no Atlântico e no 
Pacífico entre os séculos XIV e XVI.

Capítulo 2
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Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

A organização do poder e 

as dinâmicas do mundo 

colonial americano

A formação e o funcionamento 
das monarquias europeias: a 
lógica da centralização política 
e os conflitos na Europa

 (EF07HI07)  Descrever os processos de formação e con-
solidação das monarquias e suas principais característi-
cas com vistas à compreensão das razões da centraliza-
ção política.

Capítulo 8

A conquista da América e as for-
mas de organização política dos 
indígenas e europeus: conflitos, 
dominação e conciliação

 (EF07HI08)  Descrever as formas de organização das so-
ciedades americanas no tempo da conquista com vistas 
à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos 
e resistências.

Capítulo 3 

Capítulo 5

 (EF07HI09)  Analisar os diferentes impactos da conquis-
ta europeia da América para as populações ameríndias e 
identificar as formas de resistência.

Capítulo 4

Capítulo 5

A estruturação dos vice-reinos 
nas Américas

Resistências indígenas, inva-
sões e expansão na América 
portuguesa

 (EF07HI10)  Analisar, com base em documentos histó-
ricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas das 
sociedades americanas no período colonial.

Capítulo 9 

Capítulo 12

 (EF07HI11)  Analisar a formação histórico-geográfica 
do território da América portuguesa por meio de mapas 
históricos.

Capítulo 12

 (EF07HI12)  Identificar a distribuição territorial da po-
pulação brasileira em diferentes épocas, considerando 
a diversidade étnico-racial e étnico-cultural (indígena, 
africana, europeia e asiática).

Capítulo 12

Lógicas comerciais 

e mercantis da 

modernidade

As lógicas mercantis e o domínio 
europeu sobre os mares e o con-
traponto Oriental

 (EF07HI13)  Caracterizar a ação dos europeus e suas 
lógicas mercantis visando ao domínio no mundo atlântico.

Capítulo 9 

Capítulo 13

Capítulo 15

 (EF07HI14)  Descrever as dinâmicas comerciais das 
sociedades americanas e africanas e analisar suas inte-
rações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.

Capítulo 10

Capítulo 11 

Capítulo 12

Capítulo 15

As lógicas internas das socieda-
des africanas

As formas de organização das 
sociedades ameríndias

A escravidão moderna e o tráfico 
de escravizados

 (EF07HI15)  Discutir o conceito de escravidão moderna 
e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à 
servidão medieval.

Capítulo 12

 (EF07HI16)  Analisar os mecanismos e as dinâmicas de 
comércio de escravizados em suas diferentes fases, iden-
tificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões 
e zonas africanas de procedência dos escravizados.

Capítulo 10

Capítulo 11 

Capítulo 14

A emergência do capitalismo
 (EF07HI17)  Discutir as razões da passagem do mercan-
tilismo para o capitalismo.

Capítulo 15
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8o ano

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

O mundo contemporâneo: 

o Antigo Regime em crise

A questão do Iluminismo e da 

ilustração

 (EF08HI01)  Identificar os principais aspectos conceituais 

do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre 

eles e a organização do mundo contemporâneo.

Capítulo 1

Capítulo 3 

Capítulo 5 

Capítulo 12

As revoluções inglesas e os prin-

cípios do liberalismo

 (EF08HI02)  Identificar as particularidades político-so-

ciais da Inglaterra do século XVII e analisar os desdobra-

mentos posteriores à Revolução Gloriosa.

Capítulo 1

Revolução Industrial e seus im-

pactos na produção e circulação 

de povos, produtos e culturas

 (EF08HI03)  Analisar os impactos da Revolução Industrial 

na produção e circulação de povos, produtos e culturas.

Capítulo 3 

Capítulo 11

Capítulo 14

Revolução Francesa e seus des-

dobramentos

 (EF08HI04)  Identificar e relacionar os processos da Re-

volução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no 

mundo.

Capítulo 2 

Capítulo 6 

Capítulo 12

Rebeliões na América portugue-

sa: as conjurações mineira e 

baiana

 (EF08HI05)  Explicar os movimentos e as rebeliões da 

América portuguesa, articulando as temáticas locais e 

suas interfaces com processos ocorridos na Europa e 

nas Américas.

Capítulo 5

Os processos de 

independência nas  

Américas

Independência dos Estados Uni-

dos da América

Independências na América es-

panhola

•  A revolução dos escravizados 

em São Domingo e seus múlti-

plos significados e desdobra-

mentos: o caso do Haiti

Os caminhos até a independên-

cia do Brasil

 (EF08HI06)  Aplicar os conceitos de Estado, nação, ter-

ritório, governo e país para o entendimento de conflitos 

e tensões.

Capítulo 4

Capítulo 6

 (EF08HI07)  Identificar e contextualizar as especificida-

des dos diversos processos de independência nas Amé-

ricas, seus aspectos populacionais e suas conformações 

territoriais.

Capítulo 4

Capítulo 6

 (EF08HI08)  Conhecer o ideário dos líderes dos movimen-

tos independentistas e seu papel nas revoluções que le-

varam à independência das colônias hispano-americanas.

Capítulo 4

 (EF08HI09)  Conhecer as características e os principais 

pensadores do Pan-americanismo.
Capítulo 4

 (EF08HI10)  Identificar a Revolução de São Domingo como 

evento singular e desdobramento da Revolução Francesa 

e avaliar suas implicações.

Capítulo 4

 (EF08HI11)  Identificar e explicar os protagonismos e a 

atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de 

independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti.

Capítulo 4

Capítulo 6
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Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

Os processos de 

independência nas  

Américas

Independência dos Estados Uni-

dos da América

Independências na América es-

panhola

•  A revolução dos escravizados 

em São Domingo e seus múlti-

plos significados e desdobra-

mentos: o caso do Haiti

Os caminhos até a independên-

cia do Brasil

 (EF08HI12)  Caracterizar a organização política e social 

no Brasil desde a chegada da Corte portuguesa, em 1808, 

até 1822 e seus desdobramentos para a história política 

brasileira.

Capítulo 6

 (EF08HI13)  Analisar o processo de independência em 

diferentes países latino-americanos e comparar as formas 

de governo neles adotadas.

Capítulo 6

A tutela da população indígena, a 

escravidão dos negros e a tutela 

dos egressos da escravidão

 (EF08HI14)  Discutir a noção da tutela dos grupos indíge-

nas e a participação dos negros na sociedade brasileira do 

final do período colonial, identificando permanências na 

forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre as 

populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas.

Capítulo 4 

Capítulo 8

Capítulo 10

O Brasil no século XIX

Brasil: Primeiro Reinado

O Período Regencial e as contes-

tações ao poder central. 

O Brasil do Segundo Reinado: po-

lítica e economia 

•  A Lei de Terras e seus desdo-

bramentos na política do Se-

gundo Reinado

•  Territórios e fronteiras: a Guer-

ra do Paraguai

 (EF08HI15)  Identificar e analisar o equilíbrio das forças 

e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o 

Primeiro e o Segundo Reinado.

Capítulo 6

Capítulo 7 

Capítulo 8

Capítulo 10

 (EF08HI16)  Identificar, comparar e analisar a diversidade 

política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos 

contestatórios ao poder centralizado.

Capítulo 7 

Capítulo 10

 (EF08HI17)  Relacionar as transformações territoriais, 

em razão de questões de fronteiras, com as tensões e 

conflitos durante o Império.

Capítulo 6

 (EF08HI18)  Identificar as questões internas e externas 

sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir 

diferentes versões sobre o conflito.

Capítulo 10

O escravismo no Brasil do sécu-

lo XIX: plantations e revoltas de 

escravizados, abolicionismo e 

políticas migratórias no Brasil 

Imperial

 (EF08HI19)  Formular questionamentos sobre o legado da 

escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta 

de fontes de diferentes naturezas.

Capítulo 8

Capítulo 10

 (EF08HI20)  Identificar e relacionar aspectos das estru-

turas sociais da atualidade com os legados da escravidão 

no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas.

Capítulo 8

Capítulo 10

Políticas de extermínio do indíge-

na durante o Império

 (EF08HI21)  Identificar e analisar as políticas oficiais com 

relação ao indígena durante o Império.
Capítulo 8

A produção do imaginário nacio-

nal brasileiro: cultura popular, 

representações visuais, letras e 

o Romantismo no Brasil

 (EF08HI22)  Discutir o papel das culturas letradas, não 

letradas e das artes na produção das identidades no Brasil 

do século XIX.

Capítulo 8

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_GERAL_001a048.indd   38 10/21/18   9:15 AM



XXXIXMANUAL DO PROFESSOR - PARTE GERAL

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

Configurações do mundo 

no século XIX

Nacionalismo, revoluções e as 
novas nações europeias

 (EF08HI23)  Estabelecer relações causais entre as ideolo-
gias raciais e o determinismo no contexto do imperialismo 
europeu e seus impactos na África e na Ásia.

Capítulo 13

Uma nova ordem econômica: as 
demandas do capitalismo indus-
trial e o lugar das economias afri-
canas e asiáticas nas dinâmicas 
globais

 (EF08HI24)  Reconhecer os principais produtos, utiliza-
dos pelos europeus, procedentes do continente africano 
durante o imperialismo e analisar os impactos sobre as 
comunidades locais na forma de organização e exploração 
econômica.

Capítulo 13

Os Estados Unidos da América e 
a América Latina no século XIX

 (EF08HI25)  Caracterizar e contextualizar aspectos das 
relações entre os Estados Unidos da América e a América 
Latina no século XIX.

Capítulo 9 

Capítulo 13

O imperialismo europeu e a par-
tilha da África e da Ásia

 (EF08HI26)  Identificar e contextualizar o protagonismo 
das populações locais na resistência ao imperialismo na 
África e Ásia.

Capítulo 13

Pensamento e cultura no século 
XIX: darwinismo e racismo

O discurso civilizatório nas 
Américas, o silenciamento dos 
saberes indígenas e as formas 
de integração e destruição de 
comunidades e povos indígenas 

A resistência dos povos e co-
munidades indígenas diante da 
ofensiva civilizatória

 (EF08HI27)  Identificar as tensões e os significados dos 
discursos civilizatórios, avaliando seus impactos negati-
vos para os povos indígenas originários e as populações 
negras nas Américas.

Capítulo 4 

Capítulo 8

Capítulo 9

9o ano

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

O nascimento da 

República no Brasil e os 

processos históricos até a 

metade do século XX

Experiências republicanas e prá-
ticas autoritárias: as tensões e 
disputas do mundo contempo-
râneo

A proclamação da República e 
seus primeiros desdobramentos

(EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais as-
pectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emer-
gência da República no Brasil.

Capítulo 3

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da histó-
ria republicana, identificando particularidades da história 
local e regional até 1954.

Capítulo 3
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Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

O nascimento da 

República no Brasil e os 

processos históricos até a 

metade do século XX

A questão da inserção dos ne-
gros no período republicano do 
pós-abolição. Os movimentos 
sociais e a imprensa negra; a 
cultura afro-brasileira como 
elemento de resistência e su-
peração das discriminações

 (EF09HI03)  Identificar os mecanismos de inserção dos 
negros na sociedade brasileira pós-abolição e avaliar os 
seus resultados.

Capítulo 3 

Capítulo 7

 (EF09HI04)  Discutir a importância da participação da 
população negra na formação econômica, política e so-
cial do Brasil.

Capítulo 3

Primeira República e suas carac-
terísticas 

Contestações e dinâmicas da 
vida cultural no Brasil entre 
1900 e 1930

 (EF09HI05)  Identificar os processos de urbanização e 
modernização da sociedade brasileira e avaliar suas con-
tradições e impactos na região em que vive.

Capítulo 3

O período varguista e suas con-
tradições 

A emergência da vida urbana e a 
segregação espacial

O trabalhismo e seu protagonis-
mo político

 (EF09HI06)  Identificar e discutir o papel do trabalhismo 
como força política, social e cultural no Brasil, em diferen-
tes escalas (nacional, regional, cidade, comunidade).

Capítulo 7

A questão indígena durante a 
República (até 1964)

 (EF09HI07)  Identificar e explicar, em meio a lógicas de 
inclusão e exclusão, as pautas dos povos indígenas, no 
contexto republicano (até 1964), e das populações afro-
-descendentes.

Capítulo 3 

Capítulo 7

Anarquismo e protagonismo 
feminino

 (EF09HI08)  Identificar as transformações ocorridas no 
debate sobre as questões da diversidade no Brasil durante 
o século XX e compreender o significado das mudanças de 
abordagem em relação ao tema.

Capítulo 3 

Capítulo 7

 (EF09HI09)  Relacionar as conquistas de direitos políti-
cos, sociais e civis à atuação de movimentos sociais.

Capítulo 7

Totalitarismos e  

conflitos mundiais

O mundo em conflito: a Primeira 
Guerra Mundial

A questão da Palestina 

A Revolução Russa

A crise capitalista de 1929

 (EF09HI10)  Identificar e relacionar as dinâmicas do ca-
pitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e 
os conflitos vivenciados na Europa.

Capítulo 1

Capítulo 2

 (EF09HI11) Identificar as especificidades e os desdobra-
mentos mundiais da Revolução Russa e seu significado 
histórico.

Capítulo 2

 (EF09HI12)  Analisar a crise capitalista de 1929 e seus 
desdobramentos em relação à economia global.

Capítulo 4
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Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

Totalitarismos e  

conflitos mundiais

A emergência do fascismo e do 
nazismo 

A Segunda Guerra Mundial

Judeus e outras vítimas do ho-
locausto

 (EF09HI13)  Descrever e contextualizar os processos da 
emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos 
estados totalitários e as práticas de extermínio (como o 
holocausto).

Capítulo 5

Capítulo 6

O colonialismo na África

As guerras mundiais, a crise 
do colonialismo e o advento 
dos nacionalismos africanos e 
asiáticos

 (EF09HI14)   Caracterizar e discutir as dinâmicas do co-
lonialismo no continente africano e asiático e as lógicas 
de resistência das populações locais diante das questões 
internacionais.

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

A Organização das Nações Uni-
das (ONU) e a questão dos Direi-
tos Humanos

 (EF09HI15)  Discutir as motivações que levaram à criação 
da Organização das Nações Unidas (ONU) no contexto do 
pós-guerra e os propósitos dessa organização.

Capítulo 8

Capítulo 11

(EF09HI16)  Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao 
processo de afirmação dos direitos fundamentais e de 
defesa da dignidade humana, valorizando as instituições 
voltadas para a defesa desses direitos e para a identifica-
ção dos agentes responsáveis por sua violação.

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Modernização, 

ditadura civil-militar e 

redemocratização: o 

Brasil após 1946

O Brasil da era JK e o ideal de 
uma nação moderna: a urbani-
zação e seus desdobramentos 
em um país em transformação

 (EF09HI17)   Identificar e analisar processos sociais, eco-
nômicos, culturais e políticos do Brasil a partir de 1946.

Capítulo 13

(EF09HI18) Descrever e analisar as relações entre as 
transformações urbanas e seus impactos na cultura bra-
sileira entre 1946 e 1964 e na produção das desigualdades 
regionais e sociais.

Capítulo 13

Os anos 1960: revolução cul-
tural? A ditadura civil-militar 
e os processos de resistência  
As questões indígena e negra e 
a ditadura

(EF09HI19) Identificar e compreender o processo que re-
sultou na ditadura civil-militar no Brasil e discutir a emer-
gência de questões relacionadas à memória e à justiça 
sobre os casos de violação dos direitos humanos.

Capítulo 13

Capítulo 14

 (EF09HI20)  Discutir os processos de resistência e as pro-
postas de reorganização da sociedade brasileira durante 
a ditadura civil-militar.

Capítulo 14
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Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

Modernização, 

ditadura civil-militar e 

redemocratização: o 

Brasil após 1946

Os anos 1960: revolução cultu-
ral? A ditadura civil-militar e os 
processos de resistência

As questões indígena e negra e 
a ditadura

 (EF09HI21)  Identificar e relacionar as demandas indíge-
nas e quilombolas como forma de contestação ao modelo 
desenvolvimentista da ditadura.

Capítulo 13

Capítulo 14

O processo de redemocratiza-
ção

A Constituição de 1988 e a 
emancipação das cidadanias 
(analfabetos, indígenas, negros, 
jovens, etc.) 

A história recente do Brasil: 
transformações políticas, eco-
nômicas, sociais e culturais de 
1989 aos dias atuais 

Os protagonismos da sociedade 
civil e as alterações da socieda-
de brasileira

A questão da violência contra 
populações marginalizadas 

O Brasil e suas relações interna-
cionais na era da globalização

 (EF09HI22)  Discutir o papel da mobilização da sociedade 
brasileira do final do período ditatorial até a Constituição 
de 1988.

Capítulo 14

Capítulo 15

 (EF09HI23)  Identificar direitos civis, políticos e sociais 
expressos na Constituição de 1988 e relacioná-los à noção 
de cidadania e ao pacto da sociedade brasileira de combate 
a diversas formas de preconceito, como o racismo.

Capítulo 15

 (EF09HI24)  Analisar as transformações políticas, econô-
micas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, identifi-
cando questões prioritárias para a promoção da cidadania 
e dos valores democráticos.

Capítulo 15

 (EF09HI25)  Relacionar as transformações da socieda-
de brasileira aos protagonismos da sociedade civil após 
1989.

Capítulo 15

 (EF09HI26)  Discutir e analisar as causas da violência 
contra populações marginalizadas (negros, indígenas, 
mulheres, homossexuais, camponeses, pobres etc.) com 
vistas à tomada de consciência e à construção de uma 
cultura de paz, empatia e respeito às pessoas.

Capítulo 16

 (EF09HI27)  Relacionar aspectos das mudanças econô-
micas, culturais e sociais ocorridas no Brasil a partir da 
década de 1990 ao papel do País no cenário internacional 
na era da globalização.

 Capítulo 16

A história recente

A Guerra Fria: confrontos de dois 
modelos políticos

A Revolução Chinesa e as ten-
sões entre China e Rússia

A Revolução Cubana e as ten-
sões entre Estados Unidos da 
América e Cuba

 (EF09HI28)  Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, 
seus principais conflitos e as tensões geopolíticas no inte-
rior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses.

Capítulo 8 

Capítulo 9 

Capítulo 10 

Capítulo 11 

Capítulo 12

Capítulo 16

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_GERAL_001a048.indd   42 10/21/18   9:15 AM



XLIIIMANUAL DO PROFESSOR - PARTE GERAL

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

A história recente

As experiências ditatoriais na 
América Latina

 (EF09HI29)  Descrever e analisar as experiências dita-
toriais na América Latina, seus procedimentos e vínculos 
com o poder, em nível nacional e internacional, e a atuação 
de movimentos de contestação às ditaduras.

Capítulo 12

 (EF09HI30)  Comparar as características dos regimes 
ditatoriais latino-americanos, com especial atenção para 
a censura política, a opressão e o uso da força, bem como 
para as reformas econômicas e sociais e seus impactos.

Capítulo 12 

Os processos de descoloniza-
ção na África e na Ásia

 (EF09HI31)  Descrever e avaliar os processos de desco-
lonização na África e na Ásia.

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

O fim da Guerra Fria e o processo 
de globalização 

Políticas econômicas na Améri-
ca Latina

 (EF09HI32)  Analisar mudanças e permanências asso-
ciadas ao processo de globalização, considerando os ar-
gumentos dos movimentos críticos às políticas globais.

Capítulo 16

 (EF09HI33)  Analisar as transformações nas relações po-
líticas locais e globais geradas pelo desenvolvimento das 
tecnologias digitais de informação e comunicação.

Capítulo 16

 (EF09HI34)  Discutir as motivações da adoção de diferen-
tes políticas econômicas na América Latina, assim como 
seus impactos sociais nos países da região.

Capítulo 12

Os conflitos do século XXI e a 
questão do terrorismo

Pluralidades e diversidades 
identitárias na atualidade

As pautas dos povos indígenas 
no século XXI e suas formas de 
inserção no debate local, regio-
nal, nacional e internacional 

 (EF09HI35)  Analisar os aspectos relacionados ao fenô-
meno do terrorismo na contemporaneidade, incluindo os 
movimentos migratórios e os choques entre diferentes 
grupos e culturas.

Capítulo 11 

Capítulo 17

 (EF09HI36)  Identificar e discutir as diversidades identitá-
rias e seus significados históricos no início do século XXI, 
combatendo qualquer forma de preconceito e violência.

Capítulo 9

Capítulo 11

Capítulo 17

Objetos de conhecimento e habilidades específicas da coleção

O conteúdo temático de toda a coleção está bem alinhado com os objetos de conhecimento e as habilidades definidas pela 
BNCC, mas a escolha de certos temas considerados importantes para serem destacados extrapolaram em dois casos o elenco 
geral. São eles o capítulo sobre a crise do feudalismo, que abre o volume do 7o ano, e o capítulo 14, que trata especificamente 
do Quilombo dos Palmares. No primeiro caso, a estratégia foi evitar a ruptura temática e facilitar a continuidade de conteúdo do 
volume anterior para o do livro do 7o ano. Assim, criamos objetos de conhecimento e habilidades como elos entre a análise do 
feudalismo europeu, tratados nos capítulos 9 e 10 do volume anterior, cuja crise desemboca na expansão atlântica e no encon-
tro e confronto entre o “Velho Mundo” e o “Novo Mundo”. No segundo caso, consideramos importante destacar em um capítulo 
específico o estudo sobre o Quilombo dos Palmares devido à atualidade do tema sobre “Remanescentes das Comunidades dos 
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Quilombos” e a conquista do direito à propriedade da terra, assunto inscrito na Constituição do Brasil de 198882 e com desdobra-

mento em leis e decretos posteriores. 

7o ano – Específico

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades No volume

O mundo moderno 

e a conexão entre 

sociedades africanas, 

americanas e europeias

Crescimento do comércio e das cida-
des na Baixa Idade Média

Crise do mundo feudal no século XIV

Transição da Idade Média à Idade Mo-
derna na Europa cristã

Identificar os mecanismos de crescimento do comér-
cio e das cidades no mundo feudal dos séculos XI a XIII.

Capítulo 1

Identificar os elementos que desencadearam a crise 
do feudalismo no século XIV.

Capítulo 1

Escravidão e conflitos na América 
portuguesa

Identificar os conflitos e as relações de poder entre 
administradores metropolitanos, colonos e escravi-
zados na América portuguesa.

Capítulo 14

Competências gerais da Educação Básica, específicas de Ciências Humanas e específicas de História

As Competências gerais da Educação Básica, as específicas de Ciências Humanas e, em particular, as relacionadas à História, 

formam um conjunto de procedimentos que foram devidamente contemplados na coleção. Os autores estão conscientes das 

especificidades que envolvem os alunos dessas faixas etárias, que apresentam profundas mudanças “biológicas, psicológicas, 

sociais e emocionais”.83 

A obra, em sua estrutura, fornece ferramentas ao aluno para que possa questionar o passado, se posicionar e intervir no mundo 

em que vive através da interação com o professor, colegas e texto e da vivência em sala de aula. Assim, a primeira competência 

específica de História definida pela BNCC é a que mais expressa a intenção dos autores: “Compreender acontecimentos históricos, 

relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e 

culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo”.84 Mas é 

importante ressaltar que as demais competências relacionadas ao ensino da História são trabalhadas pela coleção.

Tanto o conteúdo quanto as atividades propostas na obra permitem, em maior ou menor intensidade, atender às competências 

gerais, as específicas de Ciências Humanas e as de História para o Ensino Básico – Anos Finais, através dos três procedimentos 

básicos para o ensino e a aprendizagem da História: 

1. Pela identificação dos eventos considerados importantes na história do Ocidente (África, Europa e América, especialmente o 
Brasil), ordenando-os de forma cronológica e localizando-os no espaço geográfico.

2. Pelo desenvolvimento das condições necessárias para que os alunos selecionem, compreendam e reflitam sobre os significados 
da produção, circulação e utilização de documentos (materiais ou imateriais), elaborando críticas sobre formas já consolidadas de 
registro e de memória, por meio de uma ou várias linguagens.

82  O Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Brasileira de 1988, determina: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que es-

tejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. Discussões sobre a legislação e as conquistas da proprie-

dade da terra por parte de diversas comunidades remanescentes de quilombos podem ser acessadas no site organizado pelas historiadoras Hebe Mattos e Martha Abreu: <https://

conversadehistoriadoras.com/> (acesso em: 13 set. 2018). Artigo específico sobre a legislação, “Remanescentes das Comunidades dos Quilombos: memória do cativeiro, patrimônio 

cultural e direito à reparação”, de autoria das mesmas historiadoras, encontra-se em: <https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Iberoamericana/42-2011/ 

42_Mattos_y_Abreu.pdf> (acesso em: 13 set. 2018).

83  BNCC, p. 58.

84  BNCC, p. 400.
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3. Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes versões de um mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses e ava-

liando os argumentos apresentados com vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para a elaboração de proposições 

próprias.85 

Competências gerais da Educação Básica Código Na coleção

 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

CG1

6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidade 2

8º-   ano – Unidades 1, 3, 4

9º-   ano – Unidades 2, 3, 4, 5

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

CG2

6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidades 1, 2, 4

8º-   ano – Unidades 2, 3

9º-   ano – Unidades 1, 5

 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 
e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

CG3

6º-   ano – Unidades 1, 2, 3

7º-   ano – Unidades 1, 3

8º-   ano – Unidades 1, 4

9º-   ano – Unidades 2, 3

 4.    Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

CG4

6º-   ano – Unidades 1, 2, 3

7º-   ano – Unidades 2, 4

8º-   ano – Unidades 1, 4

9º-   ano – Unidade 5

 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas 
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

CG5

6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidade 2

8º-   ano – Unidades 1, 3, 4

9º-   ano – Unidades 2, 3, 4, 5

 6.  Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos 
e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

CG6

6º-   ano – Unidades 3, 4

7º-   ano – Unidades 2, 4, 5

8º-   ano – Unidades 3, 4

9º-   ano – Unidade 2

 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta.

CG7

6º-   ano – Unidade 1

7º-   ano – Unidade 2

8º-   ano – Unidade 4

9º-   ano – Unidade 5

 8.    Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica 
e capacidade para lidar com elas.

CG8

6º-   ano – Unidade 1

7º-   ano – Unidades 2, 4, 5

8º-   ano – Unidade 4

9º-   ano – Unidades 2, 3, 5

 9.  Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

CG9

6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidades 2, 3, 4

8º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4

9º-   ano – Unidades 1, 2, 4, 5

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

CG10

6º-   ano – Unidades 1, 3

7º-   ano – Unidade 3

8º-   ano – Unidades 1, 3, 4

9º-   ano – Unidades 2, 3, 4, 5

85  BNCC, p. 414.
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Competências específicas de Ciências Humanas Código Na coleção

 1.  Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito 

à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos.
CCH1

6º-   ano – Unidade 1

7º-   ano – Unidade 2

8º-   ano – Unidade 4

9º-   ano – Unidade 5

 2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional 

com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de 

significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar 

diante de problemas do mundo contemporâneo.

CCH2

6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidade 2

8º-   ano – Unidades 1, 3, 4

9º-   ano – Unidades 2, 3, 4, 5

 3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, 

exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação 

espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social.

CCH3

6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidades 1, 2, 4

8º-   ano – Unidades 2, 3

9º-   ano – Unidades 1, 5

 4.  Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos 

outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências 

Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de 

grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos 

de qualquer natureza.

CCH4

6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidades 2, 3, 4

8º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4

9º-   ano – Unidades 1, 2, 4, 5

 5.  Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, 

e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados.
CCH5

6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 5

8º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4

9º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4, 5

 6.  Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar 

e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência 

socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem 

comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

CCH6

6º-   ano – Unidade 1

7º-   ano – Unidade 2

8º-   ano – Unidade 4

9º-   ano – Unidade 5

 7.  Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais 

e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio 

espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, 

sucessão, ritmo e conexão.

CCH7

6º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4

7º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4, 5

8º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4

9º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4, 5

Competências específicas de História Código Na coleção

1.    Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de 

transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao 

longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo 

contemporâneo.

CEH1 6º-   ano – Unidades 3, 4

7º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4

8º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4

9º-   ano – Unidades 1, 2, 4, 5

2.    Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos 

de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, 

bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica.

CEH2 6º-   ano – Unidades 1, 3, 4

7º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 5

8º-   ano – Unidades 1, 2, 4

9º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4, 5

3.    Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, 

interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, 

exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.

CEH3 6º-   ano – Unidade 1

7º-   ano – Unidade 2

8º-   ano – Unidades 2, 4

9º-   ano – Unidades 2, 4

4.    Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos 

com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

CEH4 6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidades 2, 3, 4

8º-   ano – Unidades 1, 2, 4

9º-   ano – Unidades 1, 2, 5
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5.    Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço 
e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as 
diferentes populações.

CEH5 6º-   ano – Unidades 1, 2, 3, 4

7º-   ano – Unidades 1, 2, 4, 5

8º-   ano – Unidades 1, 2, 3

9º-   ano – Unidades 1, 2

6.    Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção 
historiográfica.

CEH6 6º-   ano – Unidade 1

7º-   ano – Unidade 3

8º-   ano – Unidades 1, 3

9º-   ano – Unidades 2, 4, 5

7.    Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo 
crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos 
ou estratos sociais.

CEH7 6º-   ano – Unidades 1, 4

7º-   ano – Unidade 2

8º-   ano – Unidades 1, 3, 4

9º-   ano – Unidades 2, 3, 4, 5

Recursos digitais disponíveis

Esta coleção contém, além do livro impresso, um conjunto de materiais digitais que sistematiza, aprofunda e/ou complementa 

os temas abordados no conjunto da obra. Dessa forma, ele está intimamente vinculado às competências gerais e às específicas 

das Ciências Humanas e da História, em particular, conforme se detalha a seguir.

Os objetivos do Material Digital do Professor são basicamente os de organizar e enriquecer o trabalho do docente, de forma a 

contribuir para a contínua atualização e sistematização dos conteúdos. Oferece, outrossim, amplo subsídio para o planejamento 

e o desenvolvimento de suas aulas. Ele é composto de quatro tipos de recurso:

• Planos de desenvolvimento, dividido em quatro bimestres letivos, que abrangem os objetos de conhecimento e as habili-

dades trabalhados em cada bimestre, bem como a disposição deles no livro do estudante. Apresenta, também, sugestões 

de atividades em sala de aula interligadas às habilidades propostas para o bimestre; orientação sobre a gestão em sala 

de aula e sobre o acompanhamento das aprendizagens dos alunos, levando em consideração abordagens diferenciadas 

para aqueles que necessitem de maior investimento para alcançar o aprendizado esperado; sugestão de fontes de pes-

quisa voltadas para o uso dos alunos em casa e em sala de aula e proposta de projeto integrador para o bimestre.   

Dessa forma, os planos de desenvolvimento apoiam as práticas e a aplicação em sala de aula da metodologia adotada 

pela coleção.

• Sequências didáticas, em número de três para cada bimestre letivo, num total de doze por volume, que abordam, de forma 

seletiva, objetos de conhecimento e habilidades previstos para o período. Cada sequência apresenta o planejamento aula 

a aula, orientando a organização dos alunos, do espaço e do tempo para cada proposta de atividade. Contém, também, 

sugestões de atividades complementares; apresentação de diferentes maneiras de acompanhar o desenvolvimento das 

aprendizagens dos alunos e questões que visam contribuir para avaliar o desenvolvimento das habilidades listadas nas 

sequências didáticas.

• Proposta de acompanhamento da aprendizagem com uma avaliação, para cada bimestre, composta de 10 questões aber-

tas e de múltipla escolha. O gabarito, bastante detalhado, apresenta os objetos de conhecimento e habilidades avaliados; 

uma grade de correção nas questões abertas ou justificativas para as alternativas das questões de múltipla escolha e 

orientações sobre como interpretar as respostas e redefinir o planejamento com base nos resultados. Para auxiliar o mo-

nitoramento das aprendizagens dos alunos, são fornecidas fichas de acompanhamento das aprendizagens, que podem 

ser usadas como subsídio em reuniões de conselhos de classe e no atendimento aos pais ou responsáveis, fornecendo 

um retrato do desenvolvimento de habilidades de cada estudante.

• Material audiovisual, ou objetos digitais (vídeo ou videoaula), direcionado aos alunos com o objetivo de favorecer sua com-

preensão sobre relações, processos, conceitos e princípios, bem como permitir a visualização de situações e experiências 

da realidade, podendo ainda servir como ferramenta para o aprofundamento de conceitos, para a síntese de conteúdos 

e para o estabelecimento de relações com o contexto cultural do estudante. Esse material é também uma ferramenta de 

auxílio ao professor, de forma alinhada e complementar ao conteúdo do livro impresso. 
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Reprodução/Museus e Galerias do Vaticano, Cidade do Vaticano, Roma, Itália. 

Caro estudante

Você está convidado a fazer uma viagem no 
tempo. Uma não, várias viagens! Nesta coleção, 
você vai conhecer povos e costumes diferentes, 
modos distintos de governar as sociedades, uma 
variedade de crenças e religiões. Também percor-
rerá várias partes do mundo: África, Ásia, América, 
Europa.

Prepare-se para ampliar seus horizontes, 
relacionando a rua ou o bairro onde você mora 
com a História do Brasil e do mundo.

Tais viagens são possíveis por meio do es-
tudo da História. Não apenas com base na leitu-
ra do livro, mas pelas atividades que a coleção 
sugere, pelas imagens de outras épocas que ela 
oferece. 

Procuramos fazer uma coleção que o envol-
vesse nas tramas da História, evitando contá-la 
somente a partir das grandes datas e dos nomes 
famosos. Muitos assuntos são contados do ponto 
de vista individual, seja de um personagem ilustre, 
como um rei, seja de uma pessoa comum, como 
um camponês, um escravo. Outras vezes, coloca-
mos a História em cena a partir de algum episódio, 
uma trama específi ca, ou mesmo de algum perso-

nagem que só existiu na imaginação de indivíduos 
que viveram em outras épocas. 

Ao longo desta coleção, vocês encontrarão 
também muitos episódios violentos, guerras e 
até mesmo atitudes preconceituosas. Revolu-
ções e bombas. Pessoas escravizando outros 
homens e mulheres. Governos empenhados em 
exterminar populações inteiras. Confl itos e tra-
gédias provocados pelos interesses materiais e 
ambições políticas da Humanidade, em vários 
tempos. 

As lutas pela sobrevivência, pela riq ueza ou 
pelo poder marcam a História desde que o ser 
humano surgiu no planeta até os dias atuais.

Nesse sentido, esta coleção procura esti-
mular a consciência de que todos devem buscar 
viver com dignidade e respeito aos direitos hu-
manos, sociais, políticos, em defesa dos direitos 
civis de cada cidadão. 

Estudar História é um passo decisivo para 
despertar a consciência cidadã de cada um, es-
timular a valorização da liberdade individual, o 
combate às desigualdades sociais e a luta con-
tra todo tipo de preconceito.

Os autores
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CONHEÇA ESTE LIVRO
Esta obra está organizada em unidades e capítulos. Neles, os temas 

são desenvolvidos ao longo do texto e em diferentes seções e boxes, cada 

um com uma fi nalidade. Vamos conhecer essa estrutura?
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ABERTURA DE UNIDADE
Apresenta, em uma dupla 
de páginas, uma imagem 
representativa do contexto 
que será estudado, além de 
um quadro (“Vamos estudar”) 
e um texto que resumem 
e explicitam os principais 
conteúdos.

ABERTURA DE CAPÍTULO
Traz um texto de introdução e 
uma imagem relacionados ao 
tema desenvolvido ao longo 
do capítulo.

TEXTO PRINCIPAL
Além dos processos e 
acontecimentos históricos, 
aborda em cada capítulo um 
personagem principal (pessoas 
comuns ou célebres, por vezes 
um personagem mitológico) ou 
um evento, articulando a História 
com episódios particulares.

202 203Reinos ao sul do Saara | CAPÍTULO 12UNIDADE 4 | A Idade Média: o Ocidente cristão, o Islã e a África 

  O reino do ouro: Gana

Gana foi um grande reino localizado na parte ocidental da África, a 
sudoeste do deserto do Saara. Sua história é uma das mais conhecidas pe-
los historiadores porque o reino controlava as minas de ouro, fazendo com 
que o interesse dos árabes muçulmanos por essa região fosse grande. Eles 
escreveram muito sobre o Império de Gana.

Seus fundadores, no século IV, foram os povos soniquês. Eles se uniram 
para lutar contra os berberes, povos do deserto que os atacavam e roubavam 
de suas aldeias alimentos, mulheres e crianças. 

Gana tornou-se um Estado centralizado na figura do rei, que era chama-
do gana, título que significa “senhor da guerra”. A capital do reino recebia 
o mesmo nome. 

Com a centralização do poder e com a organização de exércitos, Gana 
conseguiu dominar cidades e aldeias vizinhas, que lhe pagavam tributos. 
Assim, tonou-se um império. Além disso, controlou o comércio do ouro, ex-
traído nas terras que dominava. No contato com os árabes, os reis de Gana 
se converteram ao islamismo. Grande parte da nobreza do reino também 
aderiu ao islã, mas a maioria da população continuou seguindo a religião de 
seus antepassados, como ocorreu em muitos dos reinos sudaneses.

Apesar de já existir escravidão em toda a África subsaariana, foi com a 
expansão muçulmana que ela se tornou uma atividade comercial.

As guerras faziam muitos prisioneiros, enviados ao norte da África para 
serem vendidos como escravos.

Comerciantes islâmicos de escravos em gravura do século XIX. Desde o século VIII, os escravos foram uma das principais mercadorias 
comercializadas nessa região da África. Eles eram comprados no Sudão e comercializados pelo deserto do Saara em direção ao norte 
do continente. Coleção particular.

Os escravos eunucos

Os muçulmanos preferiam comprar escravas, 
em vez de escravos. Elas eram levadas para o 
norte da África para se tornarem concubinas de 
grandes negociantes e governantes. A religião 
islâmica determina que um homem podia (e 
pode) ter até quatro mu lheres legítimas, mas 
nada impedia (nem impede) que tivesse (ou 
tenha) dezenas ou até centenas de concubinas. 
Os grandes chefes, califas e príncipes as tinham 
em seu harém. 

Quem tomava conta dos haréns eram os es-
cravos eunucos. Eram homens que haviam sido 
castrados quando crianças. A lei islâmica não 
permitia que um muçulmano, mesmo quando 
criança, fosse transformado em eunuco, mas 
aceitava que se usasse ou possuísse eunucos. 
Por isso, os eunucos eram escravos provenientes 
de territórios não islâmicos – eram pagãos, ou 
seja, não conheciam as leis de Alá.

Pagão, para os judeus, os cristãos e os mu-
çulmanos, é aquele que não conhece a palavra 
de Deus. Infiel, por sua vez, refere-se a quem 
conhece, mas nega a palavra de Deus. Para 
os muçul manos, infiel é quem não considera 
Maomé um verdadeiro profeta.

A cada dez meninos que eram castrados, 
somente um sobrevivia. Então, para se ter um 
eunuco, nove crianças morriam. Por isso era o 
escravo mais caro de todo o mundo muçulmano.

Com base nessas informações, responda:

1 | Que grupos religiosos seriam considerados infiéis pelos muçulmanos?

2 | O que existe em comum entre as religiões muçulmana, cristã e judaica?

OUTRAS HISTÓRIAS CREN‚AS
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Concubina: mulher que vive com um homem, como se 
fosse sua esposa, mas sem com ele estar oficialmente 
casada.

Harém: conjunto de mulheres, esposas e concubinas 
de um príncipe ou sultão muçulmano. Também indica a 
parte do palácio reservada às mulheres.

Castrado: que foi privado de seus órgãos de 
reprodução.

… que império é um 
Estado que domina 
grandes extensões 
territoriais, onde 
estão outros reinos, 
países, cidades 
ou aldeias com 
cultura e sociedade 
diferentes?

Nos impérios, 
geralmente os povos 
dominados tinham 
de pagar tributos e 
eram obrigados a se 
juntar aos exércitos 
do imperador para 
combater seus 
inimigos.
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Eunuco-mor (de nome desconhecido e de origem africana) 
do sultão Abdul Hamid II do Império Turco Otomano, em 
frente ao Palácio Imperial, em 1912. Os eunucos não eram 
só vigias de haréns. Vários tornaram-se altos funcionários 
dos Estados muçulmanos, mesmo continuando na condição 
de escravos.

1077: Gana cai em poder dos almorávidas. 1100: Fundação de Tombuctu. SŽculo XII: Gana se liberta dos almorávidas, mas perde poder e é dominado por outros reinos.
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VAMOS ESTUDAR

Ruínas do teatro grego de 

Taormina, Itália. Fotografia de 2017.

Gregos e romanos dominaram por sécu-

los o mar Mediterrâneo. Navios circularam por 

vários portos com os produtos mais diversos. 

Os gregos criaram um sistema de governo 

completamente diferente dos que existiam 

no mundo antigo: a democracia, em que par-

te da população participava ativamente das 

decisões mais importantes na cidade. Esse 

sistema permanece até os dias de hoje, ainda 

que bem diferente daquela época.

Já os romanos ficaram muito conhecidos 

pela elaboração do Direito, que influenciou 

profundamente, durante muito tempo, a le-

gislação de vários países.

Monumentos, esculturas, novas ideias 

e pensamentos sobre o mundo e sobre o 

ser humano foram contribuições da cultura 

greco-romana.

UNIDADE

SOCIEDADES 
ANTIGAS DO 
MEDITERRÂNEO 
OCIDENTAL

Créditos das imagens de baixo para cima:Education Ima-
ges/UIG/Getty Images; Zev Radovan/BibleLand Pictures/
Alamy/Fotoarena; Lanmas/Alamy/Fotoarena.
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Você conhece a 

expressão “disciplina 

espartana”? Sabe o 

que ela significa?

6
O MUNDO GREGO

Péricles nasceu em uma rica família da cidade de Atenas em 
495 a.C. Desde criança, era muito estudioso, interessando-se por músi-
ca, pelas artes e pela filosofia. Sua paixão pelo teatro fez com que ele 
financiasse peças, como Os persas, escrita por Ésquilo em 472 a.C., nar-
rando a Batalha de Salamina em 480 a.C., que foi parte de um conflito 
envolvendo gregos e persas. 

Filho de um grande general, Péricles tornou-se militar aos 18 anos 
e participou de várias expedições com grande coragem, na maioria ex-
pedições navais. Entretanto ele se tornaria famoso principalmente por 
sua carreira política e por sua grande habilidade em falar em público. 

Péricles foi muito dedicado ao povo de Atenas, cidade que gover-
nou durante vários anos, e contribuiu para que ela ficasse cada vez mais 
conhecida e importante na Grécia.

O território ocupado pelos gregos antigos não é o mesmo do Estado 
da Grécia de hoje. Os gregos nunca formaram um Estado unificado, mas 
sua área de influência foi estendida por uma enorme parte da Europa 
e da Ásia. São os gregos da Antiguidade clássica que iremos estudar 
neste capítulo.

 Antecedentes dos gregos
Durante a Antiguidade, o mar Egeu teve grande importância para várias 

cidades que viviam do comércio marítimo.
Entre 3000 a.C. e 2000 a.C., a ilha de Creta já era habitada e já se produziam 

artefatos de cobre, bronze, prata e ouro. Foram erguidos grandes palácios, 
sendo o de Cnossos o mais famoso e importante, composto de várias salas 
decoradas com afrescos coloridos. Lá, eram realizados os ritos religiosos.

O comércio dos cretenses cresceu bastante devido à existência de portos 
naturais e à extração de madeira para a construção de navios. Vinho, tecidos 
coloridos, madeira e cerâmica eram comercializados nas ilhas do mar Egeu 
e no Egito. Os cretenses eram excelentes artesãos e faziam joias delicadas, 
que também eram exportadas.

No II milênio a.C., a história de Creta sofreu uma transformação. Diversos 
povos originários da Ásia migraram para a península Balcânica. O primeiro 
deles foram os aqueus.  

Em torno de 1450 a.C., os aqueus invadiram a ilha de Creta e fundaram 
a cidade de Micenas, iniciando o período que os estudiosos chamaram de 
Micênico ou Creto-micênico.

Os micênicos eram grandes conquistadores e guerreiros. Utilizavam 
instrumentos de guerra poderosos, como carros de combate trazidos do 
Oriente Próximo. Em decorrência do seu poderio 
militar, o comércio marítimo do mar Egeu e de parte 
do mar Mediterrâneo oriental foi assumido por eles.

Afresco do Palácio de 
Cnossos, século XVI a.C. 
Museu Arqueológico de 

Heraclião, Grécia.

Máscara de Agamenon, 
filho do rei Atreu, 
de Micenas. Museu 
Arqueológico Nacional 
de Atenas, Grécia.

... que a Grécia 

antiga era chamada 

de Hélade e seus 

habitantes se 

autodenominavam 

helenos? O termo 

grego foi atribuído a 

eles pelos romanos 

tempos depois.
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Cronologia 
do capítulo Século XX a.C. a século XV a.C.: Período Minoico-Cretense. 

A era de PŽricles, pintura 
de Philipp Foltz, 1877. 
Coleção particular.

Créditos das imagens de baixo para cima: Universal History Archive/UIG via Getty Images; The Bridgeman Art Library/Fotoarena; John 
Griffiths/Museu Britânico, Londres, Inglaterra; The Bridgeman Art Library/Fotoarena; Lanmas/Alamy/Fotoarena.

OUTRAS HISTÓRIAS
Seção que complementa o 
tema central do capítulo com 
informações paralelas ao 
conteúdo ou mais aprofundadas. 
Há nove subtipos: Artes, 
Crenças, Personagens, Lugares,
Lutas sociais, Modos de 
viver, Economia, Episódios e 
Tecnologias.

Você já ouviu falar...
Explica conceitos e 
termos-chave importantes 
para a compreensão dos 
assuntos estudados. 

Puxando pela memória
Boxe no início e no fi nal de cada capítulo 
com o objetivo de relacionar conhecimentos 
prévios ao tema em questão.
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CONHEÇA ESTE LIVRO
Esta obra está organizada em unidades e capítulos. Neles, os temas 

são desenvolvidos ao longo do texto e em diferentes seções e boxes, cada 
um com uma fi nalidade. Vamos conhecer essa estrutura?
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Você encontrará 
atividades com os 
seguintes ícones:

desafi o pesquisa interdisciplinar dupla grupo individual

Indica que há material 
audiovisual relacionado ao tema 
ou ao conteúdo abordado.

Não escreva neste 
livro. Faça todas as 
atividades em seu 
caderno.

Fique de olho
Sugestões de livros, fi lmes 
e sites, acompanhadas de 
breves sinopses. 

O que há na 
imagem/no mapa?
Aprofunda a leitura de 
uma imagem ou de um 
mapa, relacionando-a/o ao 
conteúdo do capítulo ou à 
realidade vivida. 
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  Os árabes na África
O Egito e o Magreb

No século VII, o Egito era, havia muito tempo, uma província bizantina, 
ou seja, fazia parte dos domínios do Império Romano do Oriente, que tinha 
sede em Bizâncio (atual Istambul). 

Poucos anos após a morte de Maomé, os árabes invadiram e conquis-
taram o Egito. Foi a primeira região conquistada fora da península Arábica. 

Os líderes egípcios receberam bem os árabes, porque viram na con-
quista muçulmana uma possibilidade de se livrar dos pagamentos de taxas 
aos bizantinos e da perseguição aos seus líderes religiosos. 

O processo de islamização do Egito foi rápido e a região se tornou 
predominantemente muçulmana. Hoje, a maior parte da população egípcia 
é muçulmana; a minoria é de cristãos e judeus.

Os árabes muçulmanos expandiram-se mais para oeste, em direção ao 
Magreb, no norte e oeste da África.

O Magreb tinha uma população com religiões mais diversificadas do 
que a do Egito. Além de cristãos e judeus, havia uma maioria seguidora das 
religiões africanas tradicionais politeístas. Por isso, a islamização foi mais lenta. 
Parte da população permanecia animista.

Mesquitas muçulmanas espalharam-se por toda a região norte da Áfri-
ca. Depois, esses novos muçulmanos expandiram-se em direção ao sul do 
deserto do Saara, expandindo cada vez mais a influência do islamismo pelo 
continente.

Os algarismos que utilizamos até hoje foram criados pelos indianos no 
século V, mas foram difundidos pelos árabes. Por esse motivo, dizemos que 
nossos algarismos são indo-arábicos.

A língua árabe também se expandiu. 
Com o surgimento do Califado Abássida, algumas cidades, sobretudo 

Bagdá, transformaram-se em centros da cultura árabe. Um dos primeiros 
califas abássidas, por exemplo, fundou a Casa da Sabedoria, espécie de 
biblioteca e local de reunião de estudiosos.

Línguas

Um aspecto fundamental do islamismo é a língua, pois todo muçulmano tinha e tem de saber 
o árabe. Isso porque, segundo a crença islâmica, o anjo Gabriel falou a Maomé em árabe, e suas 
palavras foram a base para o livro sagrado dos muçulmanos: o Corão.

O árabe se tornou a língua falada por todo o mundo muçulmano. Por isso, viajantes, geógra-
fos e compiladores deixaram registros escritos sobre os povos da África ao sul do Saara, mas a 
maioria deles era de região e 
cultura muito diferentes das que 
estavam analisando. Avaliavam 
esses povos, portanto, a partir 
da óptica da própria cultura.

Esses relatos facilitam o co-
nhecimento da história dos rei-
nos localizados ao sul do deserto 
do Saara e sua ligação com o 
mundo árabe muçulmano.

1 |  Por que o s escritos árabes muçulmanos devem ser utilizados com cuidado como fonte para a história 
dos povos da África ao sul do Saara?

2 |  Em muitas regiões da África, não havia escrita tal como existia entre os árabes e os muçulmanos. Cite 
outros instrumentos utilizados para o conhecimento da história da África subsaariana e justifique o 
motivo pelo qual são importantes.

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA

Página do Corão, escrito em árabe. 
Exemplar feito em Córdoba, na atual 

Espanha, no século XII. Biblioteca 
Universitária, Istambul, Turquia.

Politeísta: que ou 
aquele que acredita em 
mais de um deus.

Animista: que segue o 
animismo, crença que 
considera a natureza 
viva, no sentido de 
ser capaz de agir com 
uma finalidade; de 
um modo geral, para 
os animistas, os seres 
da natureza, vivos 
ou inanimados, têm 
espírito.
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MACHADO, Ana 
Maria. Histórias 
árabes. São Paulo: 
FTD, 2012 (Coleção 
Histórias de outras 
terras).

Neste livro, a 
premiada escritora 
brasileira Ana Maria 
Machado reconta 
histórias presentes 
em As mil e uma 
noites, entre elas a 
de Simbad, o marujo.

FIQUE DE OLHO

683: Kusayla invade Kayrawãn. 711: Conquista da península Ibérica pelos omíadas.

deserto do Saara, expandindo cada vez mais a influência do islamismo pelo 

Um dos marcos da islamização do Magreb foi a 
construção da Grande Mesquita de Kayrawan, 
na atual Tunísia, ordenada pelo general Ukba 
ibn Nfi, em 670. Forografia de 2018. 

-
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A HISTÓRIA NÃO 
ESTÁ SOZINHA
Seção que aborda a 
interdisciplinaridade – a 
articulação da História 
com outras disciplinas.

GLOSSÁRIO
Explicação de palavras ou 
expressões que aparecem 
destacadas no texto, 
facilitando o estudo e a 
compreensão do tema em 
questão.

Cá entre nós
Traz assuntos 
complementares ao 
texto principal. Por vezes 
trabalha os conhecimentos 
prévios.

O feudalismo europeu | CAPÍTULO 10 166 167UNIDADE 4 | A Idade Média: o Ocidente cristão, o Islã e a África 

  O senhorio e a servidão 
camponesa
Com a morte de Henrique II, Ricardo I assumiu o trono da Inglaterra 

em 1189. Ele era conhecido também como Ricardo, Coração de Leão, por 
sua reputação de ser um valente guerreiro. Guilherme Marechal ganhou de 
presente do novo rei o casamento com uma jovem mulher, já tendo ele em 
torno de 50 anos. Com ela, Guilherme teve dez filhos. Naquela época, os 
casamentos eram arranjados pelos pais ou pelo próprio rei, para selar acor-
dos, negócios e até a paz entre inimigos. 

A esposa de Guilherme era herdeira de muitas terras, tornando-o assim 
proprietário de vários feudos, com muitos camponeses trabalhando para 
produzir gêneros agrícolas.

Na Baixa Idade Média, a produção agrícola continuava sendo a principal 
fonte de riqueza. Os domínios rurais foram chamados de senhorios, onde 
se produzia tudo o que era necessário para seus habitantes. 

O senhorio se dividia nas seguintes partes:
 »  a reserva senhorial, onde estavam localizados a habitação do senhor – que 

poderia ser um grande castelo, dependendo do tamanho da 
propriedade – e os campos de cultivo;

 » as terras de uso comum, que eram utilizadas 
para a pastagem dos animais, extração de ma-

deira, a coleta de frutos e a caça. Nelas também 
ficavam os estábulos, as oficinas de artesanato, 
as construções importantes para a vida diária, 
como forno, celeiro e moinho, e a igreja;
 » as terras servis, onde os camponeses 

plantavam para sua subsistência.
Os senhorios variavam de tamanho con-

forme a riqueza do proprietário. O senhor era 
a maior autoridade local e qualquer conflito 
era resolvido por ele.

Tributos e obrigações
Os camponeses trabalhavam nos senhorios em regime de servidão e, 

por isso, eram conhecidos como servos.
Em troca da parcela de terra cedida pelo senhor, o servo estava subme-

tido a algumas obrigações e ao pagamento de alguns tributos, como:
 » a talha, tributo que o obrigava a entregar ao senhor parte dos produtos 

cultivados;
 » a corveia, que o obrigava a trabalhar três dias na semana nos campos 

de cultivo do senhor (reserva senhorial) e a realizar vários serviços que 
beneficiavam o senhor, como cuidar dos animais, manter as construções 
em funcionamento (moinho, forno, etc.) e trabalhar na casa do senhor. 
Os servos também tinham que pagar ao senhor caso quisessem se casar 

e também pagavam para usar o forno, o moinho e o celeiro. A família do 
servo pagava um tributo caso quisesse permanecer na terra que cultivava 
mesmo depois de sua morte.

A servidão camponesa do feudalismo era diferente da escravidão da An-
tiguidade. O escravo era propriedade de outro homem, podendo ser vendido, 
comprado ou trocado e não recebia nada em troca pelo trabalho realizado. Os 
servos, assim como os escravos, também não ganhavam salário, mas podiam 
cultivar uma parcela de terra para seu próprio sustento em troca de várias 
obrigações e impostos. Dessa forma, ao contrário do que ocorria na escravi-
dão, nem todos os produtos cultivados pelo servo eram entregues ao senhor. 

Os pouquíssimos escravos ainda remanescentes na Idade Média eram 
herança da Antiguidade, não se constituindo como força de trabalho fun-
damental no feudalismo.

Você sabia que 
no Brasil há um 
museu em estilo 
medieval? Ele se 
localiza na cidade 
de Gramado, no 
Rio Grande do Sul, 
e se chama Museu 
Medieval Castelo 
Saint George. Em 
seu acervo há uma 
importante coleção 
de cópias de armas 
do período medieval 
que, mesmo não 
sendo originais, nos 
dão ideia de como 
eram as armas 
daquela época. 

CÁ ENTRE NÓS

1108: Luís VI assume o trono da França. 

Representação de um senhorio, 
iluminura da obra As horas 
muito ricas do duque de Berry, 
do século XV. Museu Conde, 
Chantilly, França. E
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Moinho: local para 
moer grãos. 

Projeto A Idade 
Média em sala 
de aula.

Disponível 
em: <www.
idademedianaescola.
com.br>. Acesso em: 
16 maio 2018.

Resultado de 
um projeto da 
Universidade 
de Brasília, esse 
site disponibiliza 
imagens, 
documentos escritos 
e jogos para você 
aprofundar os 
conhecimentos 
sobre a Idade Média. 

FIQUE DE OLHO

A sociedade feudal
Quem escreveu o texto abaixo foi Adalberto de Laon, bispo da cidade de Lyon, na França, no 

século XI. Ele f ala da sociedade feudal.

Os nobres são os guerreiros, os protetores das igrejas, defendem todo o povo, aos grandes da 
mesma forma que aos pequenos e ao mesmo tempo se protegem a eles mesmos. A outra classe 
é a dos servos, esta raça de desgraçados não possui nada sem sofrimento, fornecem provisões e 
roupas a todos pois os homens livres não podem valer-se sem eles [...].

LAON, Adalberto de. Carmem ad Rotbertum regem francorum. 
In: PINSKY, Jaime (Org.). O modo de produção feudal. São Paulo: Brasiliense, 1979. p. 71.

• Que personagens você identifica nesse texto? Quais eram suas funções na sociedade 
feudal?

DOCUMENTO

1099: Tomada de Jerusalém. 1100: Início do governo de Henrique I da Inglaterra. 
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DOCUMENTO
Apresenta fontes 
documentais escritas ou 
visuais, complementando e 
enriquecendo os assuntos 
desenvolvidos no capítulo.

CRONOLOGIA
Disposta no alto das páginas, 
apresenta fatos marcantes 
do período em estudo em 
cada capítulo, organizados 
em ordem cronológica. 

 Tempos e lugares da História | CAPÍTULO 1 21

Periodização duvidosa

O eurocentrismo é uma visão de mundo 
que enxerga os diferentes povos somente com 
“olhos europeus”, ou seja, é um pensamento 
que adota o ponto de vista europeu como 
centro de sua análise e a Europa como centro 
do mundo.

Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. 
Isso significa que a história do Brasil só começa 
no início da Idade Moderna? Os indígenas que 
já viviam aqui não tinham história? Claro que 
tinham. E a China, com sua civilização milenar? 

Ela não tem nada a ver com o Império Romano, 
nem com a queda de Constantinopla. Logo, 
não teve Idade Média nem Idade Moderna? 
Quer dizer que saltou da Idade Antiga para a 
Idade Contemporânea? Claro que não.

A divisão da História em cinco grandes perío-
dos (Pré-História, Idade Antiga, Idade Média, 
Idade Moderna e Idade Contemporânea) serve 
para a História da Europa, mas não serve para 
a História da China. Essa situação ocorre em 
relação a histórias de outros povos e países.

AO MESMO TEMPO
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Mapa-múndi chinês do 
século XVIII que traz uma 
concepção diferente 
do globo em relação à 
perspectiva ocidental. O 
território onde se localiza 
a China ocupa o centro da 
imagem.

Idade Moderna: 

1453

Idad e Contemporânea: 

1789 Tempo presente

• Você acha válido considerar que a história do Brasil começou com a chegada dos portu-
guês em 1500? 
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Na África, nossos antepassados | CAPÍTULO 2 41

ROTEIRO DE ESTUDOS

404040

 O QUE APRENDEMOS?

1 |  O que foi o big-bang?

2 |  Que relação existe entre o Saara, a floresta e a savana?

3 |  Faça uma tabela com as informações deste capítulo sobre o Homo habilis e o 
Homo sapiens.

4 |  A África é o único continente onde se encontram fósseis de todos os estágios 
do desenvolvimento do ser humano, desde o Australopithecus até o Homo 
sapiens. O que essa afirmativa quer dizer?

5 |  Relacione nomadismo com o Período Paleolítico.

6 |  O que é arte rupestre? Por que ela é importante para o conhecimento do ser 
humano?

7 |   Por que o Período Neolítico é também chamado de Idade da Pedra Polida?

8 |  A Revolução Neolítica foi um período muito importante para o desenvolvimento 
do ser humano. Explique, com suas palavras, o que foi essa revolução.

9 |  Leia esta frase da Declaração das Raças, relatório emitido pela Unesco em 18 de 
julho de 1950:

  “Na realidade, a ‘raça’ é menos um fenômeno biológico do que um mito social”. 

  Sabendo que mito significa “origem lendária ou fantasiosa” e biologia significa 

“estudo da vida”, responda: O que essa frase quer dizer?

10 |  Por que a frase seguinte é falsa? 

  A principal característica do Homo erectus é que ele passou a pegar pequenos 

objetos com a mão.

 PESQUISA 

Uma das invenções mais antigas e importantes para a humanidade foi a roda. 
Os primeiros registros de veículos com rodas foram achados na Mesopotâmia 
e datam do quarto milênio a.C. É fácil imaginar como a vida do ser humano se 
modificou com essa novidade.

Pesquise pelo me-
nos três outras grandes 
invenções de qualquer 
período histórico que 
facilitaram nossa vida e 
explique por quê.

 IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

A origem do planeta Terra e da humanidade é assunto muito controvertido. Isso porque até o século 
XIX, no mundo ocidental, a principal explicação aceita era religiosa: tudo foi criado por Deus, como está 
na Bíblia, no livro do Gênesis, que conta em detalhes como Deus criou o mundo e os seres humanos. 
Esse tipo de interpretação é conhecido como teoria criacionista. 

A imagem A criação de Adão, reproduzida acima, é um afresco do artista italiano Michelangelo. 
Afrescos são pinturas feitas sobre uma superfície (parede, teto ou muro) com base de gesso ou arga-
massa, geralmente em forma de mural. Ele representa a interpretação criacionista dos seres humanos.

A obra A criação de Adão compõe a decoração do teto da Capela Sistina, localizada na Cidade do 
Vaticano, uma cidade-Estado da Igreja católica dentro de Roma, na Itália.

• Observe atentamente o afresco e descreva a cena representada. Em seguida, responda: qual é a relação 
entre essa obra de arte e as ideias de Darwin sobre a origem da humanidade?

O PASSADO PRESENTE

O cartoon ao lado faz uma crítica, 
de forma irônica, à ideia de evolu-
ção do ser humano. Observe-o com 
atenção.

Carro mesopotâmico 
feito de pedra, entre 

2000 a.C. e 1595 a.C. 
Museu do Iraque, Bagdá.
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A criação de Adão, afresco de Michelangelo Buonarroti, 1508-1512. Capela Sistina, Estado da Cidade do Vaticano, Itália.

• Com base na imagem, discuta com os colegas o comportamento do ser humano em relação ao planeta.

Cartoon de Dan Piraro.  
Publicado no site bizarro.com em 

30 dez. 2007.
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ROTEIRO DE ESTUDOS
Seção que fi naliza o estudo de cada capítulo com 
propostas de atividades diversas, que trabalham as 
diferentes habilidades e competências relacionadas 
ao ensino-aprendizagem de História. É dividida em 
quatro subseções: O que aprendemos?, Pesquisa, 
Imagens contam a história e O passado presente.

AO MESMO TEMPO
Seção que traça paralelos 
entre a sociedade ou 
processo examinado no 
capítulo e outras sociedades 
ou processos da mesma 
época.

Germanos e bizantinos| CAPÍTULO 9 145

Os germanos eram guerreiros, pois viviam em disputa constante pela 
manutenção do domínio de suas terras. Os guerreiros dos grupos eram 
liderados por um chefe, em geral o mais velho e sábio, a quem deviam obe-
diência e fidelidade. Essa assembleia de guerreiros se chamava comitatus.

Átila  e os hunos
Romanos e germanos mantinham contato desde o século I. Vários 

guerreiros germanos foram contratados pelo exército romano para defender 
as fronteiras do Império. Alguns grupos germânicos lá se estabeleceram 
e permaneceram pacificamente, ocorrendo até mesmo casamentos entre 
germanos e romanos. Assim, a entrada dos povos germânicos foi lenta e 
pacífica até o começo do século V.

Mas quando os hunos, chefiados por Átila, chegaram à Germânia, for-
çaram vários grupos germânicos a se deslocar para o interior das fronteiras 
do Império. Átila pretendia avançar sobre Roma, mas foi convencido a recuar 
pelo papa Leão I, que lhe ofereceu o pagamento de um imposto anual.

Depois de retornarem para suas terras, os hunos já estavam enfraquecidos 
por conta de várias campanhas militares, doenças e fome. Em 453, quando 
Átila morreu, o poder dos hunos diminuiu. Não houve uma liderança forte para 
mantê-los unidos. Povos sob domínio huno revoltaram-se. Com a chegada 
de novos invasores, os hunos praticamente desapareceram.

145

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

Os romanos 
julgavam sua 
cultura superior à 
dos outros povos, 
chamados por eles 
de bárbaros. 

Em grupo, discuta 
com os colegas 
essa postura dos 
romanos. Escrevam 
suas opiniões no 
caderno. Depois, 
compartilhem as 
anotações em um 
debate com todos os 
colegas da sala. 

Observe o mapa e responda: você consegue identificar quais países da Europa 
se formaram nas regiões ocupadas pelos povos germânicos? 

 O  QUE HÁ NO MAPA?

As migrações bárbaras (séculos IV e V)
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Reino dos vândalos (extensão máxima)
Regiões dominadas pelos hunos
Germânicos

Império Romano do Ocidente − após 395
Império Romano do Oriente − após 395

Divisão do Império Romano em 395 Invasão dos hunos
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0 470 km

Fonte: elaborado com base 
em VICENTINO, Cláudio. 
Atlas histórico: geral e do 
Brasil. São Paulo: Scipione, 
2011. p. 51.

476: Queda de Rômulo Augusto, último Imperador Romano do 
Ocidente, derrotado por Odroarco, rei dos hérulos. 
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O seu lugar
na História
Boxe que estimula a 
pesquisa de campo, 
articulada à História e 
às experiências locais. 
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CONHEÇA ESTE LIVRO
Esta obra está organizada em unidades e capítulos. Neles, os temas 

são desenvolvidos ao longo do texto e em diferentes seções e boxes, cada 
um com uma fi nalidade. Vamos conhecer essa estrutura?
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ABERTURA DE UNIDADE

Apresenta, em uma dupla 
de páginas, uma imagem 
representativa do contexto 
que será estudado, além de 
um quadro (“Vamos estudar”) 
e um texto que resumem 
e explicitam os principais 
conteúdos.

ABERTURA DE CAPÍTULO

Traz um texto de introdução e 
uma imagem relacionados ao 
tema desenvolvido ao longo 
do capítulo.

TEXTO PRINCIPAL

Além dos processos e 
acontecimentos históricos, 
aborda em cada capítulo um 
personagem principal (pessoas 
comuns ou célebres, por vezes 
um personagem mitológico) ou 
um evento, articulando a História 
com episódios particulares.

202 203Reinos ao sul do Saara | CAPÍTULO 12UNIDADE 4 | A Idade Média: o Ocidente cristão, o Islã e a África 

  O reino do ouro: Gana

Gana foi um grande reino localizado na parte ocidental da África, a 
sudoeste do deserto do Saara. Sua história é uma das mais conhecidas pe-
los historiadores porque o reino controlava as minas de ouro, fazendo com 
que o interesse dos árabes muçulmanos por essa região fosse grande. Eles 
escreveram muito sobre o Império de Gana.

Seus fundadores, no século IV, foram os povos soniquês. Eles se uniram 
para lutar contra os berberes, povos do deserto que os atacavam e roubavam 
de suas aldeias alimentos, mulheres e crianças. 

Gana tornou-se um Estado centralizado na figura do rei, que era chama-
do gana, título que significa “senhor da guerra”. A capital do reino recebia 
o mesmo nome. 

Com a centralização do poder e com a organização de exércitos, Gana 
conseguiu dominar cidades e aldeias vizinhas, que lhe pagavam tributos. 
Assim, tonou-se um império. Além disso, controlou o comércio do ouro, ex-
traído nas terras que dominava. No contato com os árabes, os reis de Gana 
se converteram ao islamismo. Grande parte da nobreza do reino também 
aderiu ao islã, mas a maioria da população continuou seguindo a religião de 
seus antepassados, como ocorreu em muitos dos reinos sudaneses.

Apesar de já existir escravidão em toda a África subsaariana, foi com a 
expansão muçulmana que ela se tornou uma atividade comercial.

As guerras faziam muitos prisioneiros, enviados ao norte da África para 
serem vendidos como escravos.

Comerciantes islâmicos de escravos em gravura do século XIX. Desde o século VIII, os escravos foram uma das principais mercadorias 
comercializadas nessa região da África. Eles eram comprados no Sudão e comercializados pelo deserto do Saara em direção ao norte 
do continente. Coleção particular.

Os escravos eunucos

Os muçulmanos preferiam comprar escravas, 

em vez de escravos. Elas eram levadas para o 

norte da África para se tornarem concubinas de 

grandes negociantes e governantes. A religião 

islâmica determina que um homem podia (e 

pode) ter até quatro mu lheres legítimas, mas 

nada impedia (nem impede) que tivesse (ou 

tenha) dezenas ou até centenas de concubinas. 

Os grandes chefes, califas e príncipes as tinham 

em seu harém. 

Quem tomava conta dos haréns eram os es-

cravos eunucos. Eram homens que haviam sido 

castrados quando crianças. A lei islâmica não 

permitia que um muçulmano, mesmo quando 

criança, fosse transformado em eunuco, mas 

aceitava que se usasse ou possuísse eunucos. 

Por isso, os eunucos eram escravos provenientes 

de territórios não islâmicos – eram pagãos, ou 

seja, não conheciam as leis de Alá.

Pagão, para os judeus, os cristãos e os mu-

çulmanos, é aquele que não conhece a palavra 

de Deus. Infiel, por sua vez, refere-se a quem 

conhece, mas nega a palavra de Deus. Para 

os muçul manos, infiel é quem não considera 

Maomé um verdadeiro profeta.

A cada dez meninos que eram castrados, 

somente um sobrevivia. Então, para se ter um 

eunuco, nove crianças morriam. Por isso era o 

escravo mais caro de todo o mundo muçulmano.

Com base nessas informações, responda:

1 | Que grupos religiosos seriam considerados infiéis pelos muçulmanos?

2 | O que existe em comum entre as religiões muçulmana, cristã e judaica?

OUTRAS HISTÓRIAS CRENÇAS
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Concubina: mulher que vive com um homem, como se 
fosse sua esposa, mas sem com ele estar oficialmente 
casada.

Harém: conjunto de mulheres, esposas e concubinas 
de um príncipe ou sultão muçulmano. Também indica a 
parte do palácio reservada às mulheres.

Castrado: que foi privado de seus órgãos de 
reprodução.

… que império é um 

Estado que domina 

grandes extensões 

territoriais, onde 

estão outros reinos, 

países, cidades 

ou aldeias com 

cultura e sociedade 

diferentes?

Nos impérios, 

geralmente os povos 

dominados tinham 

de pagar tributos e 

eram obrigados a se 

juntar aos exércitos 

do imperador para 

combater seus 

inimigos.
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Eunuco-mor (de nome desconhecido e de origem africana) 
do sultão Abdul Hamid II do Império Turco Otomano, em 
frente ao Palácio Imperial, em 1912. Os eunucos não eram 
só vigias de haréns. Vários tornaram-se altos funcionários 
dos Estados muçulmanos, mesmo continuando na condição 
de escravos.

1077: Gana cai em poder dos almorávidas. 1100: Fundação de Tombuctu. Século XII: Gana se liberta dos almorávidas, mas perde poder e é dominado por outros reinos.
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VAMOS ESTUDAR

Ruínas do teatro grego de 
Taormina, Itália. Fotografia de 2017.

Gregos e romanos dominaram por sécu-
los o mar Mediterrâneo. Navios circularam por 
vários portos com os produtos mais diversos. 
Os gregos criaram um sistema de governo 
completamente diferente dos que existiam 
no mundo antigo: a democracia, em que par-
te da população participava ativamente das 
decisões mais importantes na cidade. Esse 
sistema permanece até os dias de hoje, ainda 
que bem diferente daquela época.

Já os romanos ficaram muito conhecidos 
pela elaboração do Direito, que influenciou 
profundamente, durante muito tempo, a le-
gislação de vários países.

Monumentos, esculturas, novas ideias 
e pensamentos sobre o mundo e sobre o 
ser humano foram contribuições da cultura 
greco-romana.

UNIDADE

SOCIEDADES 
ANTIGAS DO 
MEDITERRÂNEO 
OCIDENTAL

Créditos das imagens de baixo para cima:Education Ima-
ges/UIG/Getty Images; Zev Radovan/BibleLand Pictures/
Alamy/Fotoarena; Lanmas/Alamy/Fotoarena.
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Você conhece a 

expressão “disciplina 

espartana”? Sabe o 

que ela significa?

6
O MUNDO GREGO

Péricles nasceu em uma rica família da cidade de Atenas em 
495 a.C. Desde criança, era muito estudioso, interessando-se por músi-
ca, pelas artes e pela filosofia. Sua paixão pelo teatro fez com que ele 
financiasse peças, como Os persas, escrita por Ésquilo em 472 a.C., nar-
rando a Batalha de Salamina em 480 a.C., que foi parte de um conflito 
envolvendo gregos e persas. 

Filho de um grande general, Péricles tornou-se militar aos 18 anos 
e participou de várias expedições com grande coragem, na maioria ex-
pedições navais. Entretanto ele se tornaria famoso principalmente por 
sua carreira política e por sua grande habilidade em falar em público. 

Péricles foi muito dedicado ao povo de Atenas, cidade que gover-
nou durante vários anos, e contribuiu para que ela ficasse cada vez mais 
conhecida e importante na Grécia.

O território ocupado pelos gregos antigos não é o mesmo do Estado 
da Grécia de hoje. Os gregos nunca formaram um Estado unificado, mas 
sua área de influência foi estendida por uma enorme parte da Europa 
e da Ásia. São os gregos da Antiguidade clássica que iremos estudar 
neste capítulo.

 Antecedentes dos gregos

Durante a Antiguidade, o mar Egeu teve grande importância para várias 
cidades que viviam do comércio marítimo.

Entre 3000 a.C. e 2000 a.C., a ilha de Creta já era habitada e já se produziam 
artefatos de cobre, bronze, prata e ouro. Foram erguidos grandes palácios, 
sendo o de Cnossos o mais famoso e importante, composto de várias salas 
decoradas com afrescos coloridos. Lá, eram realizados os ritos religiosos.

O comércio dos cretenses cresceu bastante devido à existência de portos 
naturais e à extração de madeira para a construção de navios. Vinho, tecidos 
coloridos, madeira e cerâmica eram comercializados nas ilhas do mar Egeu 
e no Egito. Os cretenses eram excelentes artesãos e faziam joias delicadas, 
que também eram exportadas.

No II milênio a.C., a história de Creta sofreu uma transformação. Diversos 
povos originários da Ásia migraram para a península Balcânica. O primeiro 
deles foram os aqueus.  

Em torno de 1450 a.C., os aqueus invadiram a ilha de Creta e fundaram 
a cidade de Micenas, iniciando o período que os estudiosos chamaram de 
Micênico ou Creto-micênico.

Os micênicos eram grandes conquistadores e guerreiros. Utilizavam 
instrumentos de guerra poderosos, como carros de combate trazidos do 
Oriente Próximo. Em decorrência do seu poderio 
militar, o comércio marítimo do mar Egeu e de parte 
do mar Mediterrâneo oriental foi assumido por eles.

Afresco do Palácio de 
Cnossos, século XVI a.C. 
Museu Arqueológico de 

Heraclião, Grécia.

Máscara de Agamenon, 
filho do rei Atreu, 
de Micenas. Museu 
Arqueológico Nacional 
de Atenas, Grécia.

... que a Grécia 

antiga era chamada 

de Hélade e seus 

habitantes se 

autodenominavam 

helenos? O termo 

grego foi atribuído a 

eles pelos romanos 

tempos depois.
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Cronologia 

do capítulo Século XX a.C. a século XV a.C.: Período Minoico-Cretense. 

A era de PŽricles, pintura 
de Philipp Foltz, 1877. 
Coleção particular.

Créditos das imagens de baixo para cima: Universal History Archive/UIG via Getty Images; The Bridgeman Art Library/Fotoarena; John 
Griffiths/Museu Britânico, Londres, Inglaterra; The Bridgeman Art Library/Fotoarena; Lanmas/Alamy/Fotoarena.

OUTRAS HISTÓRIAS

Seção que complementa o 
tema central do capítulo com 
informações paralelas ao 
conteúdo ou mais aprofundadas. 
Há nove subtipos: Artes, 
Crenças, Personagens, Lugares,
Lutas sociais, Modos de 
viver, Economia, Episódios e 
Tecnologias.

Você já ouviu falar...

Explica conceitos e 
termos-chave importantes 
para a compreensão dos 
assuntos estudados. 

Puxando pela memória

Boxe no início e no fi nal de cada capítulo 
com o objetivo de relacionar conhecimentos 
prévios ao tema em questão.
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 Unidade 1
A humanidade entra 
em cena
A Unidade é composta dos ca-

pítulos 1, 2 e 3, que têm em co-
mum a apresentação de fontes 
históricas e sua relação com o 
tempo e o espaço, principalmen-
te as arqueológicas, que atuam 
como ferramentas para conhecer 
a história da humanidade, seja 
para identificar os vestígios dos 
primeiros primatas e dos homi-
nídeos, seja para apoiar teorias 
sobre o povoamento do conti-
nente americano. 

A Unidade foi estruturada com 
o intuito de relacionar os prin-
cípios básicos da forma como 
a história é narrada, com base 
em fontes documentais, de qual-
quer natureza, aos documentos 
arqueológicos, como os fósseis, 
os utensílios e as pinturas ru-
pestres. 

A imagem escolhida para intro-
duzir o aluno ao contexto acima 
descrito representa o trabalho de 
vários especialistas em um sítio 
arqueológico. É o esforço conju-
gado de diversos profissionais, 
portanto, que viabiliza o estudo 
desses registros históricos. Es-
cavações como essa, retratada 
na imagem, resultaram e ainda 
resultam em descobertas impor-
tantes em várias partes do mun-
do, pois permitem estabelecer os 
nexos de desenvolvimento da 
humanidade e sua datação, de 
modo a facilitar o entendimen-
to sobre os processos de mobi-
lidade espacial das populações 
e suas particularidades.

Competências Gerais da 

Educação Básica

Competências Específicas de 

Ciências Humanas
Competências Específicas de História

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, 
CG7, CG8, CG9, CG10

CCH1, CCH2, CCH3, CCH4, 
CCH5, CCH6, CCH7

CEH2, CEH3, CEH4, CEH5, 
CEH6, CEH7
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 » TÓPICOS TRABALHADOS NA 

UNIDADE

 » TÓPICOS TRABALHADOS NA 

UNIDADE

 » TÓPICOS TRABALHADOS NA 

UNIDADE

 » TÓPICOS TRABALHADOS NA 

UNIDADE

 » TÓPICOS TRABALHADOS NA 

UNIDADE

 » TÓPICOS TRABALHADOS NA 

UNIDADE

Nesta unidade

UNIDADE

A 

HUMANIDADE 

ENTRA EM 

CENA

Estudar História é o caminho para co-
nhecer como a humanidade surgiu e se re-
novou em nosso planeta. Ela cruza o tempo 
e o espaço geográfico, os grupos e os indi-
víduos, os acordos e os conflitos. A História 
investiga o que aconteceu, como, onde e 
por quê. Ela narra os fatos e tenta explicá-
-los. Oferece uma lição para cada um saber 
quem é, de onde veio e para onde pode 
ir. Por isso vamos conhecer, nesta unidade, 
as fontes documentais que permitiram aos 
pesquisadores identificar os ancestrais dos 
grupos humanos que povoaram os conti-
nentes, a começar pela África, sua moradia 
mais antiga, mas também a América, lugar 
onde vivemos.

 » OS TEMPOS HISTÓRICOS

 » HISTÓRIA E GEOGRAFIA

 » MEMÓRIA E HISTÓRIA

 » A HISTÓRIA ANTES 

DA ESCRITA

 » ÁFRICA, BERÇO 

DA HUMANIDADE

 » EUROCENTRISMO 

EM XEQUE 

 » FORMAÇÃO DA 

HUMANIDADE

 » ORIGENS DOS 

POVOS AMERÍNDIOS 

VAMOS ESTUDAR

Estudantes de Arqueologia escavam 
local de sepultamento da Idade do 
Bronze em assentamento descoberto 
em Poemmelte, Alemanha. 
Fotografia de 2018.
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Crédito das imagens de baixo para cima: akg-images/
Sambraus; Science Photo Library/AKG-images/Latinstock; 
Reprodução/Museus e Galerias do Vaticano, Cidade do 
Vaticano, Roma, Itália.

 Objetivos da Unidade
• Identificar as noções de tem-

po e espaço relacionadas à 

perspectiva histórica e ao 

registro dos acontecimentos.

• Realçar a diferença entre len-

da e história, considerando 

que são as fontes documen-

tais que referendam e pos-

sibilitam o saber histórico.

• Frisar as diferentes formas 

de contagem do tempo, seja 

o tempo presente, seja o tem-

po histórico, relacionadas às 

várias e complexas organiza-

ções humanas.

• Contextualizar a relação en-

tre tempo e espaço no pro-

cesso de mobilidade das 

populações e suas particu-

laridades.

• Identificar e contextualizar 

as diferentes explicações 

sobre a origem da população 

do continente americano.

Habilidades da BNCC trabalhadas na Unidade

EF06HI01 EF06HI02 EF06HI03 EF06HI04 EF06HI05 EF06HI06 EF06HI07 EF06HI08
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TEMPOS E LUGARES 

DA HISTÓRIA
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Você sabe em que 

os historiadores se 

baseiam para contar 

a história de um 

indivíduo, de um povo, 

de uma sociedade, de 

um país? 

PUXANDO PELA 

MEMÓRIA

1212

Primeira imagem 
à esquerda, 
Cronos, óleo sobre 
tela de Giacinto 
Brandi, séc. XVII. 
A segunda é Clio, 
gravura em chapa 
de cobre de Louis 
Constant Lacerf, 
cerca de 1820.

Os antigos gregos tinham o costume de atribuir ao mundo divino 

sentimentos e conhecimentos humanos. Criavam deuses e semideuses 

para quase tudo, associando essas divindades aos fenômenos naturais 

e às atividades culturais.

As musas gregas eram divindades filhas da deusa Memória e de Zeus, 

principal deus da mitologia grega. Estavam encarregadas de inspirar os 

homens na sua criação intelectual e artística. 

Uma dessas musas se chamava Clio, divindade associada ao conhe-

cimento histórico. História, para os gregos, significava “testemunho”, isto 

é, uma narrativa do que havia acontecido, um registro dos eventos para 

contar aos outros. A musa Clio inspirava as pessoas a registrar os acon-

tecimentos antes que fossem esquecidos e ajudava os seres humanos a 

enfrentar as barreiras que Cronos, o deus do tempo, colocava no caminho 

de todos. A história era uma batalha entre Cronos e Clio.

Vamos conhecer um pouco o que é História?

Créditos das imagens de baixo para cima: Kamira/Shutterstock; Reprodução/Coleção José Midlin/Biblioteca Brasiliana, São Paulo, SP.; 
Reprodução autorizada por João Candido Portinari/Imagem do acervo do Projeto Portinari; AKG-images/Latinstock; Universal History 
Archive/The Bridgeman Art Library/Keystone Brasil; Alex Tauber/Pulsar Imagens.

 Capítulo 1
Tempos e lugares da 
História
O capítulo foi estruturado de 

modo a promover a transição 
do aluno entre o final do Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais e a 
nova conjuntura escolar do Fun-
damental – Anos Finais, por meio 
da consolidação dos aprendiza-
dos anteriores e da inserção de 
novos componentes curriculares, 
no caso, a História. Dessa forma, 
foram fornecidas ferramentas 
para que os estudantes possam 
refletir sobre as relações entre 
tempo, espaço e acontecimento 
(fato), com base em suas expe-
riências e registros/documentos 
da história pessoal e familiar, per-
mitindo a continuidade e amplia-
ção de habilidades trabalhadas 
no Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais. O personagem microana-
lítico do capítulo é a musa grega 
Clio, fio condutor da narrativa e 
que relaciona o registro da me-
mória, do tempo e do espaço na 
construção do pensar histórico.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Estimular reflexões mais 
complexas e abstratas so-
bre os objetos da História, 
ressaltando-se as formas 
de medir o tempo (cronolo-
gia) e a seleção dos aconte-
cimentos e do que se desta-
ca (marcos de memória) em 
diversas sociedades huma-
nas. Por meio da narrativa e 
das atividades propostas, o 
estudante terá condições 
de desenvolver a habilidade 
(EF06HI01).

• Contextualizar as diversas 
fontes que permitem a narra-
tiva histórica, em pequenos 
ou grandes cenários, sobre 
indivíduos ou grupos ou nas 
diversas áreas do conheci-
mento histórico, permitindo 
ao estudante desenvolver a 
habilidade (EF06HI02).

Habilidades da BNCC 

trabalhadas no capítulo

EF06HI01 EF06HI02

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno responda que os his-

toriadores usam documentos, registros ou vestígios históricos.

Material digital
Para auxiliar em seu planejamento escolar e na organização de 

suas aulas, verifique o Plano de desenvolvimento do 1o bimestre 
localizado no material digital do Manual do Professor.
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 História e cidadania

As histórias que vocês vão acompanhar nesta obra são narrativas. 

Narrar significa contar, descrever, relatar algum acontecimento ou vivência 

de pessoas reais ou imaginárias. Mas as histórias aqui narradas aconteceram 

de verdade em vários lugares do mundo, em diferentes épocas. Ou seja: 

elas têm evidências ou comprovações históricas.

Houve muitas mudanças na história desde o surgimento do ser huma-

no; por isso, estudar História é dar um grande passo para compreender as 

mudanças e permanências da humanidade ao longo do tempo.

A História nos ajuda a entender, nos dias de hoje, as diferenças entre as 

pessoas, os comportamentos, os gostos e as preferências de cada indivíduo 

ou de cada grupo. Assim, ela também nos ajuda a compreender os outros 

e a respeitar as diferenças.

A compreensão das diferenças entre grupos, sociedades e indivíduos 

nos leva a respeitar o direito dos outros. Direito, antes de tudo, à liberdade e 

a um tratamento igual perante as leis. Estudar História, portanto, é essencial 

para a formação cidadã.

O conhecimento histórico está comprometido com a realidade e está 

a serviço da justiça e da liberdade.

Alunos da etnia 

indígena Guató 

uniformizados em aula 

ao ar livre na aldeia 

localizada às margens 

do rio Paraguai, no 

Pantanal. Corumbá, 

Mato Grosso do Sul. 

Fotografia de 2017.
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Estudar História 

é uma aventura 

fascinante, pois 

abre o caminho 

para conhecer como 

viviam as pessoas no 

passado, como elas 

enfrentaram suas 

dificuldades, em que 

acreditavam, o que 

produziam. Saber 

um pouco disso é 

muito importante 

para que cada 

um descubra sua 

própria identidade 

e compreenda o 

mundo em que 

vivemos. Conhecer o 

passado também é 

conhecer a si mesmo, 

é saber qual é seu 

lugar no mundo.

CÁ ENTRE NÓS
 Para desenvolver

Estudar a história
Pode-se ressaltar para os alu-

nos que o estudo da História trata 
das transformações, no tempo, 
das sociedades humanas. Essas 
mudanças se relacionam às con-
dições específicas de cada grupo. 
É muito importante destacar que 
as sociedades são diferentes e 
que o respeito ao outro e às di-
ferenças culturais é uma das 
formas mais eficazes de des-
naturalizar a violência com base 
em preconceitos universalistas.

Também é importante desta-
car que a História é fundamen-
tal para o pleno exercício da ci-
dadania, pois o conhecimento 
do passado permite conquistar 
melhores condições de reflexão 
sobre nosso destino coletivo e de 
tomadas de decisões.

Memória e história
Nos tempos antigos, as pala-

vras memória e história eram 
sinônimas. A diferença é que, 
enquanto a memória individual 
ou coletiva permitia recordar um 
fato, a história, ao registrar a lem-
brança por escrito, impedia de 
esquecê-lo.

A importância do 
conhecimento

Lembre os alunos de que tudo 
o que aprendemos na escola, com 
as diferentes disciplinas, traz co-
nhecimentos muito importantes. 
A Matemática, por exemplo, en-
sina a fazer contas, identificar 
os números e o preço das coi-
sas, realizar cálculos e erguer 
edificações.

Em Ciências da Natureza, en-
tre muitas outras coisas, apren-
demos sobre o corpo humano.

Conhecer a língua portuguesa 
também ajuda a nos expressar 
de acordo com cada situação que 
vivemos. E conhecer outras lín-
guas, como o inglês ou o espa-
nhol, amplia nossa capacidade 
de expressão.

Atividade complementar

História e memória

Cada um de nós está inserido em vários círculos de convivência ou pertence a vá-
rios grupos ao mesmo tempo: a família, a rua, a escola, o bairro, o município, o estado, 
o país, outros países. 

Por isso, nossa identidade não é moldada apenas em um único lugar, e sim nos di-
versos lugares em que circulamos.

Assim sendo, pergunte aos alunos: pesquisar a história de sua família é o mesmo 
que ouvir o relato de seu avô ou de sua avó, baseado somente na memória deles?

Espera-se que os alunos respondam que não, pois a memória é seletiva. O relato de 
uma pessoa está baseado em sua memória, e a memória seleciona os fatos que devem 
ser lembrados e aqueles que devem ser esquecidos. Já a História investiga fotos, diá-
rios, certidões de nascimento, escuta relatos de outras pessoas, etc.
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Lendas e mitos

Lenda é uma narrativa histórica que mistura 
realidade e fantasia. Vejamos um exemplo.

A Guerra de Troia começou com o rap-
to da princesa Helena pelo filho do rei de 
Troia, Páris. Helena era casada com Menelau, 
que reinava na cidade grega de Esparta. 
Furioso, Menelau liderou um poderoso exér-
cito para atacar Troia e resgatar Helena.
No  campo de batalha, nenhum dos exércitos 
conseguiu vencer. Os gregos, então, mandaram 
uma mensagem aos troianos dizendo que de-
sistiam de tudo. Como prova de que desejavam 
a trégua, construíram um cavalo de madeira 
gigantesco e o deixaram à porta da cidade, 
como um presente para o rei. No interior do 
cavalo, porém, estava parte do exército grego. 
À noite, enquanto os troianos dormiam, os 
gregos saíram do cavalo e atacaram a c idade. 
Resgataram Helena, e Troia foi destruída.

A história da Guerra de Troia 
é cheia de detalhes fantasio-

sos. Ou alguém acha possível 
construir um cavalo de madei-
ra gigantesco para abrigar um 
exército? 

A Guerra de Troia aconteceu 
mesmo, no passado. A narrativa 
da guerra, ela sim, é fantasiosa, 
mas o fato é real. É uma histó-
ria que mistura realidade com 
fantasia. É uma lenda.

Mito, por sua vez, tem um 
significado parecido, mas outra 
função: é uma narrativa que tra-
ta das origens de determinado 

grupo (dos seres humanos, dos animais, da 
natureza, dos astros, das estrelas, etc.) por meio 
de uma visão mágica, divina ou sobrenatural. 
Um exemplo é o mito de criação da cidade 
de Roma. 

Rômulo e Remo eram gêmeos, filhos da hu-
mana Reia Sílvia com Marte, o deus da guerra. 
Ainda recém-nascidos, foram lançados ao rio 
Tigre, mas foram salvos e amamentados por 
uma loba. Adultos, teriam fundado Roma no 
século VIII a.C. 

A versão é fantasiosa porque é impossível, na 
realidade, uma loba amamentar seres humanos. 

Mitos e lendas contam histórias de tempos 
fabulosos por meio de narrativas imaginosas, 
mas também têm valor como documento his-
tórico. São versões que as próprias sociedades 
elaboraram sobre a natureza e sobre a própria 
história.

OUTRAS HISTîRIAS CULTURA

Escultura da Lupa Capitolina, século XV. A loba amamenta os irmãos Rômulo e 

Remo. Palácio dos Conservadores, Roma, Itália. 
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• Você conhece alguma lenda que todos contam na cidade em que mora? Conte-a na sala 

de aula e explique se você acha que ela pode ser um fato histórico. 

Outras histórias 

Cultura 

• Resposta pessoal. A ativi-

dade ajuda o aluno a dife-

renciar uma narrativa fan-

tasiosa de uma histórica. 

Ao mesmo tempo, o aluno 

pode argumentar que está 

realizando um estudo his-

tórico sobre as lendas de 

sua região ou comunida-

de, de forma que a lenda 

narrada pode ser utiliza-

da como documento his-

tórico oral.

De olho na BNCC

A atividade da seção Outras 

histórias permite trabalhar a 

habilidade EF06HI02.

 Para desenvolver

A lenda do rei Artur

Há muitos séculos, em uma 

época em que a Inglaterra não 

tinha rei, os cavaleiros decidiram 

que a coroa ficaria com quem 

conseguisse arrancar uma es-

pada mágica encravada em uma 

pedra. Muitos tentaram, mas não 

conseguiram, até que um meni-

no, para espanto de todos, tirou a 

espada da pedra sem fazer o me-

nor esforço. Assim, Artur tornou-

-se rei e governou aconselhado 

pelo velho mago Merlin.

Outra versão da mesma lenda 

conta que Artur não teria arranca-

do a espada da pedra. A espada 

teria sido dada para o futuro rei 

pela fada Viviane, a dama do lago, 

filha da deusa dos bosques, Dia-

na, que morava em Avalon, uma 

ilha encantada.

Dá para imaginar uma loba 

amamentando um bebê, como 

na lenda da fundação de Roma? 

E o mago Merlin ou a fada Viviane 

ajudando o rei Artur? Imaginar 

é possível. Mas as lendas não 

representam a realidade. Elas, 

muitas vezes, lembram histó-

rias com muita fantasia, luga-

res e personagens encantados.
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 Tempo e sociedade
Que horas são? Qual é o horário do recreio? A que horas sai o almoço? 

Essas são perguntas relacionadas com o tempo do relógio, o tempo que 

marca os momentos de cada dia.

O tempo pode ser medido e 

registrado de vários modos. 

A medida do tempo que utiliza-

mos hoje é a do relógi o, que ordena 

os breves episódios de um dia, in-

formando que acontecimento veio 

depois de outro. Mas há sociedades 

para as quais o ciclo anual de plan-

tação, colheita e armazenamento 

dos alimentos, por exemplo, rege 

a divisão do tempo. 

Para certas sociedades que vi-

vem da agricultura, o tempo pode 

ser medido pelas estações do ano: 

primavera, verão, outono e inverno. 

Para outras, o sol indica a passagem 

do tempo, o que vem antes e o que 

vem depois: sol nascente, sol do 

meio-dia, pôr do sol, noite.

Big Ben, Palácio de Westminster, Londres, Inglaterra. O Big Ben é um dos relógios 
mais famosos do mundo. Foi construído em 1859, quando ter um relógio pessoal, de 
algibeira (pequeno bolso no vestuário) ou de pulso, era muito caro. Assim, um relógio 
enorme e à vista de todos tornava possível saber as horas. Fotografia de 2015.

A colheita, de Camille Pissarro, 1882. Óleo sobre tela (70 cm × 126 cm). Em comunidades agrícolas, o tempo da semeadura e da 
colheita é definido pelas estações do ano, ou seja, pelo tempo da natureza. Museu Nacional de Arte Ocidental, Tóquio, Japão. 

Kamira/Shutterstock
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Atividade 
complementar

O relógio mais famoso 

do mundo

O Big Ben, localizado na tor-
re do Palácio de Westminster, 
na cidade de Londres, na In-
glaterra, é um dos relógios 
mais famosos do mundo. Foi 
construído em 1859, em uma 
época em que as pessoas não 
tinham telefone celular para 
saber as horas.

O nome Big Ben, no entanto, 
nada tem a ver com o relógio, 
mas sim com Benjamin Hall, 
ministro inglês que mandou 
instalar o sino da torre. Como 
o ministro Benjamin era alto, 
seu apelido era Big Ben (Gran-
de Ben). Estranhamente, o 
apelido do ministro foi utili-
zado para nomear o relógio 
da torre, e não o sino.

De posse dessas informa-
ções, os alunos podem reali-
zar uma atividade de reflexão 
conjunta, com base no ques-
tionamento a seguir. 

• Hoje em dia, a criação de 
um relógio como o Big Ben 
teria a mesma importân-
cia para as pessoas?

Resposta pessoal. Espera-
-se que os alunos percebam 
que a fabricação de um relógio 
do tamanho do Big Ben, hoje 
em dia, não teria tanta rele-
vância, já que, atualmente, há 
relógios digitais e analógicos 
em grande quantidade, em di-
versos suportes: relógios de 
pulso, em celulares, compu-
tadores, postes de rua, etc.

De olho na BNCC
Entre esta página e a página 19 é trabalhado o objeto de conheci-

mento “A questão do tempo, sincronias e diacronias: reflexões sobre 
o sentido das cronologias”, com o objetivo de estimular a reflexão do 
aluno para alcançar a habilidade (EF06HI01). Identificar diferentes 
formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos 
processos históricos (continuidades e rupturas).

Para tanto, são apresentados conteúdos referentes à forma de 
contar o tempo na sociedade ocidental em que vivemos – indica-
ções de antes e depois de Jesus Cristo, tempo do calendário, meses, 
décadas, séculos e milênios. Destaca-se, também, o fato de que há 
sociedades com outras formas de marcar o tempo. 
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Tempo e fato histórico 
O registro do tempo é importante porque permite organizar e com-

preender os fatos históricos. Segundo os antigos gregos, era nessa forma 
de medir o tempo que a musa Clio entrava em cena. Ela se empenhava em 
inspirar o registro dos fatos passados, os fatos históricos.

Mas o que é um fato histórico? É um episódio ou fenômeno que teve 
repercussão para alguma sociedade em particular ou até mesmo para o 
mundo. Portanto, dependendo do assunto que se quer conhecer, qualquer 
fato do passado pode ser considerado histórico.

A chegada dos europeus à América, em 1492, é um fato histórico de 
extrema importância, por ter colocado em contato povos que antes não 
sabiam da existência um do outro. Esse fato resultou em profundas transfor-
mações econômicas, políticas e sociais e também em relação aos costumes, 
porque os produtos nativos da América, como a batata, o milho, a mandioca, 
o amendoim e até o chocolate, passaram a ser consumidos em outras partes 
do mundo: na Europa, na África e na Ásia. 

A mudança de hábitos alimentares em grande parte do mundo promoveu 
mudanças graduais em várias sociedades. Assim, é também um fato histórico.

Há ainda fatos sociais de grande interesse histórico, como as revoltas po-
pulares. Há fatos econômicos importantes para a sociedad e, como a inflação 
(isto é, o crescente aumento dos preços), ocorrida em várias épocas. Há fatos 
históricos ligados à tecnologia, como a utilização do vapor para impulsionar 
máquinas ou a invenção do telefone. Há também os fatos da vida cultural 
das sociedades, como as comemorações, as festividades, as brincadeiras de 
roda e as apresentações de música e teatro.

Observe a imagem: 

quem você acha 

que são as pessoas 

e quais são os 

principais elementos 

representados? Que 

momento histórico o 

autor da xilogravura 

quis retratar? 

O  QUE HÁ NA IMAGEM?
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Vida de inseto, EUA, 

1998. Direção: John 

Lasseter e Andrew 

Stanton. 95 min.

A animação mostra, 

por meio da vida das 

formigas, a dinâmica 

das interações 

sociais, sobretudo as 

derivadas do mundo 

do trabalho. 

FIQUE DE OLHO

Xilogravura que 
ilustra De insulis 

inventis, primeira 
edição em latim 
da carta redigida 
por Colombo, em 
1493, informando 
o descobrimento 
das terras aos 
reis de Castela e 
Aragão. Publicada 
primeiro em 
espanhol em 
abril de 1493, 
posteriormente 
naquele mesmo 
ano surgiu a 
versão em latim, 
que circulou por 
toda a Europa. 

 Para desenvolver

Diferentes fatos, 
diferentes interesses

Muitos acontecimentos que, 

à primeira vista, parecem não 

ter interesse histórico são im-

portantes para o estudo da his-

tória de um grupo social, de um 

povo ou de um país. Por exemplo, 

o registro do batismo de uma 

criança no século XVIII, no Brasil, 

pode não ser relevante do ponto 

de vista coletivo. Mas, se o histo-

riador pesquisar o conjunto dos 

batizados de crianças daquele 

século, pode descobrir padrões 

importantes para aquela socieda-

de: de quanto em quanto tempo 

as mulheres tinham filhos; qual 

era a proporção de crianças con-

sideradas legítimas, por terem 

nascido de casais ligados pelo 

matrimônio católico; os moti-

vos da escolha dos padrinhos 

por parte dos pais, etc.

No Brasil, o único registro do 

nascimento de uma criança era 

o assento católico de batismo, 

que, muitas vezes, informava até 

a data do nascimento. O registro 

civil, com os dados da origem da 

criança, só passou a existir no 

Brasil depois da proclamação 

da República, em 1889.

O que há na imagem? 
Espera-se que o aluno iden-

tifique que são representados 

na xilogravura europeus em 

suas embarcações e nativos 

das terras descobertas, com 

destaque para a imagem de 

uma galera na parte inferior. 

O autor quis representar, na 

parte central, o encontro en-

tre Colombo e os nativos. Pro-

fessor, se achar conveniente, 

comente com os alunos que, 

na parte superior da imagem, 

está escrito “Ilha Espanhola”.
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Tempo do calendário

Em relação aos fatos históricos, as horas do relógio interessam muito 
menos do que o dia, a semana, o mês e o ano em que ocorreram os eventos. 
Mais importante que o tempo do relógio é o tempo do calendário.

No caso do tempo do calendário, o dia, o mês e o ano podem parecer 
detalhes, mas são importantes. Às vezes, um dia a mais ou a menos faz dife-
rença. Outras vezes, o mês em que ocorreu determinado fato é decisivo. O 
ano quase sempre é muito importante na cronologia histórica. Por meio dos 
registros cronológicos, podemos organizar os fatos históricos em uma linha 
do tempo e observar se há sequência e relação entre eles.

Calendário brasileiro de 2020. 

Calendário: sistema de 
medida que divide o 
tempo em anos, meses 
e dias. 

Pedra do Sol, 

calendário asteca, 

cerca de 1479. 

Museu Nacional de 

Antropologia, Cidade 

do México, México. 

Antropologia, Cidade 
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Atividade 

complementar

O passado presente

Em todo o mundo, existem 
dias em que são comemora-
dos eventos históricos. São 
chamados de datas cívicas, 
termo que vem de civismo, 
conjunto de atitudes de respei-
to e comemoração dos valores 
nacionais. Civismo e patrio-
tismo são quase sinônimos. 
As datas cívicas são marcos 
da memória de um país, que 
podem mudar com o tempo, 
pois os valores nacionais de 
um país se modificam. Tudo 
depende de quem está no po-
der ou do que a sociedade de-
seja relembrar e comemorar 
do seu passado.

1. Um feriado nacional do ca-
lendário brasileiro é o 21 
de abril, data da morte de 
Tiradentes. Por que a mor-
te de Tiradentes tornou-se 
uma data cívica e feriado 
nacional em nosso país? 
Pesquise.

2. Quais outras datas cívicas 
você conhece? Conte aos 
seus colegas.

Espera-se que os alunos 
respondam: 

1. José Joaquim da Silva Xa-
vier, o Tiradentes, foi um 
dos integrantes da Conju-
ração ou Inconfidência Mi-
neira. Tiradentes foi esco-
lhido como herói nacional 
quando o governo brasilei-
ro se tornou republicano. 
Esta questão estimula o 
estudante a se familiarizar 
com a pesquisa histórica 
e a relacionar passado e 
presente. Na medida do 
possível, também é um 
modo de diferenciar me-
mória e história.

2. Resposta pessoal. Os es-
tudantes poderão citar, 
por exemplo, o Dia do Hino 
Nacional (13/03), o Dia 
do Índio (19/04), o Dia do 
Descobrimento do Brasil 
(22/04), o Dia da Procla-
mação da Independência 
do Brasil (07/09), o Dia da 
Proclamação da República 
(15/11), o Dia da Bandei-
ra (19/11), entre outros.

Atividade complementar

Feriados nacionais

Os alunos podem se reunir em três grupos. Cada grupo ficará 
responsável por pesquisar a respeito de um dos feriados nacionais 
listados a seguir: Dia do Trabalho, Independência do Brasil e Procla-
mação da República.

Eles deverão pesquisar sobre o fato histórico relacionado ao fe-
riado escolhido, reconhecendo o significado da data comemorada e 

explicando sua importância como marco da memória. Depois, devem 
produzir um cartaz para representá-la, com um desenho criativo que 
apresente o que descobriram, que pode ser exposto no mural da sala.

A pesquisa permite aproximar eventos históricos do cotidiano do 
estudante. Ao perceber que a disciplina de História está presente, por 
exemplo, em feriados nacionais, o estudante relacionará a memória, 
a história e acontecimentos reais do passado.
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Tempo da crono logia

A palavra cronologia se originou do nome do deus grego Cronos. Signi-
fica uma sequência de fatos históricos organizados em uma linha do tempo. 

Como o registro dos fatos históricos era uma tarefa que os antigos 
gregos atribuíam à musa Clio, eles diriam que a cronologia é uma espécie 
de acordo entre Cronos e Clio. O tempo passa, e Clio registra o que passou.

Um dos tipos de cronologia histórica é o que relaciona os fatos históricos 
de um mesmo assunto com os anos em que eles ocorreram. 

Vejamos um exemplo de fatos da história brasileira.

Dependendo do assunto, uma linha do tempo organizada em meses 
ou, até mesmo, em dias pode ser mais útil para se ter uma ideia da duração 
de processos, de continuidades e rupturas. 

Década, século, milênio

A cronologia histórica também pode ser organizada em períodos mais 
longos: décadas, séculos e até milênios.

 »  Década é o período de dez anos. Mas atenção: como em nosso calen-
dário não há o ano zero, a década começa sempre em anos com final 
1: 01, 11, 21, 31, etc. Quando nos referimos a questões históricas ocor-
ridas na década de 1930, por exemplo, o primeiro ano dessa década é 
1931 e o ano final, 1940. A década de 2010 começa em 2011 e termina 
em 2020, e a ssim por diante.

 »  Século é o período de 100 anos. É costume utilizar números romanos 
para escrever os séculos.  Seguindo o mesmo raciocínio utilizado na 
contagem das décadas, o século I (1), por exemplo, começa no ano 1 
e termina no ano 100. E o século X (10)? Começa no ano 901 e termina 
no ano 1000. O século XXI (21) começou no ano 2001 e vai terminar 
em 2100.

 »  Milênio é o período de mil anos. O primeiro milênio vai do século I 
ao século X. Ou, se quisermos datá-lo em anos, começou no ano 1 e 
terminou no ano 1000. Nosso atual milênio começou no ano 2001 e 
vai terminar no ano 3000. Estamos no terceiro milênio. 

A cronologia por milênios é muito usada para a história anterior ao sur-
gimento da escrita (que alguns estudiosos chamam de Pré-História) e para a 
história de civilizações muito antigas. Nesses casos, o registro detalhado de 
datas quase nunca é possível. As civilizações muito antigas deixaram poucos 
registros do passado, se comparados com os povos mais recentes. 

1500 

Chegada dos 
portugueses.

Instalação do Governo 
Geral na Bahia. 

1549 

Início do povoamento 
português no Brasil. 

1532 

Texto complementar

Tempo e História

[...]

Depois que a História formal-

mente se estruturou como um 

campo de conhecimento, muitos 

dos historiadores do século XIX 

estavam preocupados com a or-

denação cronológica dos fatos, 

que era uma das formas possí-

veis de organizar o conjunto do-

cumental, e que acabou sendo a 

dominante, pois quase sempre 

permitia a estruturação causal 

explicativa. Contudo, as trans-

formações econômicas, polí-

ticas e culturais do século XX, 

principalmente as da segunda 

metade, romperam com os cri-

térios europocêntricos que ainda 

eram dominantes e com as es-

truturações históricas uniformes 

e hierarquizadas, muitas vezes 

preconceituosas.

A História passou a ser dife-

renciada: de quem e para quem? 

Qual é o passado que cada Na-

ção, cada Estado, cada grupo 

social deseja e valoriza? O pas-

sado deixou de ser único e uní-

voco, mesmo para uma mesma 

sociedade. Vencedores e venci-

dos nas lutas sociais, culturais, 

econômicas e políticas disputam 

os espaços da memória social, 

buscando encontrar o próprio 

significado.

A quebra da uniformidade his-

tórica hierarquizada trouxe para 

historiadores, especialmente para 

os do campo da história da cul-

tura, a riqueza diferenciada das 

culturas e civilizações, o respeito 

ao outro, ao diferente, ao diver-

gente, o pluralismo cultural e o 

multiculturalismo. Talvez alguns 

problemas conceituais possam 

surgir do relativismo cultural, 

mas, por enquanto, esse é do-

minante.

As transformações culturais 

ocidentais, que se difundiram 

pelos espaços dominados pela 

civilização ocidental europeia, 

trouxeram tempos diversos para 

a contextualização histórica, e 

para cada tipo de fenômeno a 

ser estudado existem diversas 

possibilidades de escolha de 

temporalidade: longa, estrutu-

ral, milenar – para os fenôme-

nos de longa duração, como es-

trutura familiar, mentalidades, 

relação com o meio ambiente; 

média, conjuntural, secular ou 

semi-secular – para os fenô-

menos econômicos, sociais ou 

culturais, como ciclos de econo-

mia, estruturas sociais, forma-

ção econômica – social, cren-

ças religiosas ou políticas; ou 

ainda, curta, factual, anual ou 

quase que diária, como a polí-

tica cotidiana, os movimentos 

da economia, as transformações nas relações culturais em veículos 
de comunicação de massa, etc.

Qualquer que seja a temporalidade escolhida pelo historiador, ela 
passa a integrar o objeto de estudo desde a seleção do tema, na escolha 
das fontes – escritas, iconográficas, objetos tridimensionais, no viés 
analítico do campo, no conceitual teórico selecionado; fica interiori-
zada no objeto, e os marcos de periodização, datas iniciais e finais do 
estudo, são apenas recortes temporais, que devem guardar coerência 
interna, e não elementos de explicação causal. 

Como sabem os historiadores, o século XX pode ser longo ou curto, 
dependendo dos critérios do autor e dos elementos selecionados para 
dar significação e conteúdo ao que pretende estudar. […] 

GLEZER, Raquel. Tempo e História. Ciência e Cultura, 
São Paulo, v. 54, n. 2, out. 2002. Disponível em: 

<http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v54n2/14804.pdf>. 
Acesso em: 29 ago. 2018.
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Antes e depois de Jesus Cristo

Quando foi iniciada a datação da história? Qual seria o ano 1? Os his-

toriadores adotaram o calendário cristão para definir a cronologia geral da 

História usando como referência o ano de 

nascimento de Jesus de Nazaré. Esse é o 

ano 1 da chamada “Era Cristã”.

Assim, os registros dos episódios an-

teriores ao nascimento de Jesus, seja na 

Grécia antiga, seja no Egito antigo, são 

sempre seguidos de a.C., abreviatura que 

significa “antes de Cristo”. As datas poste-

riores ao n ascimento de Jesus podem ser 

acompanhadas por d.C. (depois de Cristo). 

Por essa razão, você encontra datas como 

300 a.C., 500 d.C., I milênio a.C., III milênio 

a.C., século V a.C., século I d.C. (ou apenas 

século I).

A passagem do tempo no período 

chamado “antes de Cristo” se faz em ordem 

decrescente (do maior número para o menor). Já no período chamado “de-

pois de Cristo”, a sequência se faz em ordem crescente (do menor número 

para o maior).

O ano 1400 a.C., por exemplo, é anterior ao ano 1300 a.C. O número 

maior é o mais antigo. Já na Era Cristã ou “depois de Cristo”, o ano 300 d.C., 

por exemplo, vem antes do ano 400 d.C. Nesse caso, o número menor é o 

mais antigo.

Ricardo Azoury/Pulsar Imagens

Pinturas rupestres na Toca 
do Boqueirão da Pedra 
Furada, localizada no 
Parque Nacional da Serra da 
Capivara, Piauí. Os registros 
deixados pelos povos 
pré-históricos, como as 
pinturas rupestres, indicam 
de modo muito geral a época 
em que foram produzidos. 
Fotografia de 2015.

Adoração dos pastores, 
óleo sobre tela de Gerard 
van Honthorst, 1622.
O nascimento de Jesus é 
o evento fundamental 
do calendário cristão. 
Wallraf-Richartz-Museum, 
Colônia, Alemanha. 
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Atividade 

complementar

Cronologia

Os alunos não precisam 

saber em detalhes todos os 

fatos mencionados nos itens 

1, 2 e 3. O que interessa saber, 

no momento, é se eles conse-

guem localizar esses fatos na 

cronologia histórica apresen-

tada no capítulo.

Assim sendo, peça aos 

alunos que classifiquem no 

caderno os fatos históricos 

elencados a seguir, segundo 

a cronologia que for pedida.

1. Carlos Magno, rei dos fran-

cos, nasceu em 742 e foi 

coroado imperador no ano 

800. Identifique o século 

em que nasceu e o século 

em que o rei foi coroado.

2. D. Pedro II tornou-se impe-

rador do Brasil em 1840. 

Identifique o século e a 

década desse ano.

3. Em 1970, o Brasil ganhou 

a Copa do Mundo, no Méxi-

co. Identifique o milênio, o 

século e a década em que 

esse fato ocorreu.

Espera-se que os alunos 

respondam da seguinte ma-

neira:

1.  Carlos Magno nasceu e 

foi coroado no século VIII, 

que vai do  ano 701 ao ano 

800.

2. D. Pedro II foi coroado na 

década de 1830, que vai 

de 1831 até 1840, e no 

século XIX, que vai do ano 

1801 ao ano 1900.

3. O Brasil foi campeão mun-

dial no segundo milênio 

depois de Cristo, que vai 

do ano 1001 até o ano 

2000, no século XX, que 

vai do ano 1901 ao ano 

2000, e na década de 

1960, que vai de 1961 

até 1970.
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 Períodos da História
Os historiadores dividiram a História em cinco grandes períodos. São eles:
 »  Pré-História: corresponde a vários milênios vividos pela humanidade 
desde que ela surgiu no planeta. Trata-se do longo processo de for-
mação da humanidade.

 »  Idade Antiga: corresponde ao período que vai do surgimento da es-
crita, no IV milênio a.C., até a queda do Império Romano do Ocidente, 
no ano 476.

 »  Idade Média: corresponde ao período que vai da queda do Império 
Romano do Ocidente, em 476, até a tomada de Constantinopla pelos 
turcos otomanos, em 1453.

 »  Idade Moderna: corresponde ao período que vai da queda de Cons-
tantinopla, em 1453, até a Revolução Francesa, em 1789.

 »  Idade Contemporânea: corresponde ao período que vai da Revolução 
Francesa, em 1789, aos dias atuais.

A divisão da cronologia da História em cinco grandes períodos foi esta-
belecida por historiadores europeus do século XIX, que escolheram fatos de 
grande importância segundo o ponto de vista deles. Mas essa divisão não 
é satisfatória. E por que não? Antes de tudo, porque foi adotada há muito 
tempo, no século XIX. Muita coisa mudou de lá para cá.

Há outras razões para crer que essa divisão da História não é satisfatória, 
entre as quais se destacam:

 »  A escolha do surgimento da escrita como critério para separar a Pré-
-História da História sugere que os povos sem escrita não tiveram ou 
não têm história. Com ou sem escrita, todos os povos têm história.

 »  A expressão Idade Média, que só serve para separar a Idade Antiga 
da Idade Moderna, nada explica.

 »  A expressão Idade Contemporânea, usada para cobrir o período que 
vai da Revolução Francesa aos dias de hoje, perdeu o sentido, pois 
foram muitas as mudanças ocorridas na história mundial desde então.

O principal problema dessa periodização, entretanto, é o fato de que 
toda a História é pensada a partir da Europa. É uma periodização eurocên-

trica ou europocêntrica.
Se essa periodização tem tantos defeitos, por que a utilizamos? Porque 

ela ainda é adotada em muitos países, assim como o calendário cristão, que 
é adotado mesmo em países onde a religião majoritária não é a cristã.

Além disso, a maioria dos livros de História baseia-se nessa periodização. 
Ela nos auxilia a localizar no tempo os acontecimentos e os movimentos da 
História. 

Pré-História: 

4 milhões de anos atrás. 

Idade Antiga: 

Cerca de 4000 a.C.

Idade Média: 

476

… que a palavra 

civilização é muitas 

vezes usada para 

designar sociedades 

que alcançaram um 

elevado nível de 

desenvolvimento 

material e cultural, 

com destaque para a 

existência de cidades 

e de diferentes 

grupos sociais? 

Essa palavra ainda 

é muito usada nos 

livros de História, 

mas traz um sério 

risco: o de classificar 

sociedades com 

outras características, 

como as rurais, 

por exemplo, 

como inferiores 

às consideradas 

civilizadas.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

 Para desenvolver

Periodização da História
Professor, alguns historiadores 

preferem grafar europocêntrica, 

em vez de eurocêntrica. Nesta 

obra, adotamos a segunda al-

ternativa.

Fique ligado

Sobre o conceito de 

“civilização”

O termo civilização é utili-

zado pelos historiadores para 

tratar de certas sociedades 

europeias. Denominam “ci-

vilizações” antigas as socie-

dades gregas e romanas da 

Antiguidade. Da mesma for-

ma, dá-se o nome de “civili-

zação” do renascimento ao 

período de desenvolvimento 

do humanismo e de recupe-

ração dos saberes das “civi-

lizações” greco-romanas do 

século XVI. Mas a aplicação do 

termo nas ciências humanas 

tem sido questionada. Por ser 

um termo originário do latim 

civitas, que significa cidade, 

deveria ser utilizado somen-

te para aquelas sociedades 

que tinham nas cidades seu 

centro de ação. Seu significa-

do, entretanto, foi ampliado, 

tornando-se quase sinôni-

mo de cultura. Para ampliar 

a discussão sobre os termos 

ligados ao conceito ou à pa-

lavra civilização, indicamos 

o artigo:

LIMA, Luís Filipe Silvério. 

Civil, civilidade, civilizar, ci-

vilização: história de usos, 

significados e tensões dos 

conceitos no Império Por-

tuguês. Séc. XVI-XVIII. In: 

Anais do XXVI Simpósio Na-

cional de História – ANPUH. 

São Paulo, julho 2011. Dis-

ponivel em: <http://www.

snh2011.anpuh.org/resour

ces/anais/14/1300480148_

ARQUIVO_anpuh2011-civili

zacao.pdf>. Acesso em: 30 

set. 2018.

Material digital
Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe 

a sequência didática A divisão dos períodos históricos localizada 

no material digital do Manual do Professor.
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Periodiza•ão duvidosa

O eurocentrismo é uma visão de mundo 

que enxerga os diferentes povos somente com 

“olhos europeus”, ou seja, é um pensamento 

que adota o ponto de vista europeu como 

centro de sua análise e a Europa como centro 

do mundo.

Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. 

Isso significa que a história do Brasil só começa 

no início da Idade Moderna? Os indígenas que 

já viviam aqui não tinham história? Claro que 

tinham. E a China, com sua civilização milenar? 

Ela não tem nada a ver com o Império Romano, 

nem com a queda de Constantinopla. Logo, 

não teve Idade Média nem Idade Moderna? 

Quer dizer que saltou da Idade Antiga para a 

Idade Contemporânea? Claro que não.

A divisão da História em cinco grandes perío-

dos (Pré-História, Idade Antiga, Idade Média, 

Idade Moderna e Idade Contemporânea) serve 

para a História da Europa, mas não serve para 

a História da China. Essa situação ocorre em 

relação a histórias de outros povos e países.

AO MESMO TEMPO
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Mapa-múndi chinês do 
século XVIII que traz uma 
concepção diferente 
do globo em relação à 
perspectiva ocidental. O 
território onde se localiza 
a China ocupa o centro da 
imagem.

Idade Moderna: 

1453

Idad e Contemporânea: 

1789 Tempo presente

• Você acha válido considerar que a história do Brasil começou com a chegada dos portu-

gueses em 1500? 

 Para desenvolver

Outros calendários: um 
assunto de religião

O calendário cristão se difun-
diu amplamente. Hoje, a maioria 
dos países não cristãos o utiliza 
para facilitar as comunicações 
e relações internacionais, tra-
tar de assuntos civis e comer-
ciais com pessoas, empresas e 
países que adotam o calendário 
cristão, mantendo seus próprios 
calendários para assuntos religio-
sos. É o caso de muçulmanos e 
judeus, que seguem calendários 
próprios, mas podem consultar o 
calendário cristão em algumas 
situações especiais. 

O primeiro ano do calendá-
rio muçulmano corresponde ao 
ano 622 d.C. do calendário cris-
tão. Esse ano marca a fuga de 
Maomé de Meca para Medina, 
conhecida como Hégira.

O primeiro ano do calendário 
judaico corresponde à criação de 
Adão, depois que o céu, a Terra 
e todos os outros seres vivos já 
haviam sido criados. No calen-
dário cristão, corresponderia ao 
ano 3760 a.C.

A sala de aula pode ser dividi-
da em três grupos. Cada grupo 
ficará responsável por um dos 
calendários estudados até ago-
ra: calendário cristão, calendário 
muçulmano e calendário judaico. 
Os grupos deverão pesquisar 
uma data especial no calendário 
escolhido, investigando a impor-
tância desse dia para a religião 
na qual a data é comemorada. 
Em seguida, os grupos devem 
compartilhar suas descobertas 
com os colegas.

Ao mesmo tempo
• Resposta livre, mas deve-

-se considerar que a au-
sência de fontes escritas 
para a história indígena 
produzidas por eles an-
tes da chegada dos por-
tugueses não significa 
que não possuíam histó-
ria antes de 1500. Além 
das fontes arqueológicas, 
as sociedades sem escri-
ta, não só no Brasil ante-
rior a 1500, como em toda 
parte, em qualquer época, 
possuíam a sua própria 
história, transmitida oral-
mente de geração em ge-
ração por meio de narrati-
vas lendárias ou míticas.
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 Lugares da História
Em que rua você mora? Qual é o seu bairro? Em que cidade e em qual 

estado você vive? 
As respostas a essas perguntas dependem da história de cada um. 
O lugar onde uma pessoa nasceu e onde vive são referências de sua 

história. É assim com o estudo da História da humanidade. Tudo acontece 
em determinado lugar: em uma rua, em um bairro, em um país, em um con-
tinente ou no mundo inteiro.

Pequenos e grandes cenários

O estudo da História exige sempre o auxílio da Geografia para delimitar 
os cenários em que os fatos e as tramas ocorreram. E, conforme o tema estu-
dado, o cenário pode ser um continente, um país, uma região, uma cidade. 
Não só as cidades mais famosas e as capitais, mas também os vilarejos e os 
povoados.

Algumas vezes, um bairro, uma rua, uma casa também merecem o re-
gistro da História, pois localizam fatos marcantes. 

No Brasil e em outros países, é comum usar nomes de personagens e 
fatos históricos para identificar avenidas, praças, bairros, etc.

22

BRASILEIRO, Jonar; 

ROCHA, Katia. 

A história da minha 

geografia. Salvador: 

Humanidades, 2010.

O livro procura 

estimular os leitores 

a conhecer a história 

da sua cidade ou 

região, levando-os a 

identificar, também, 

as características 

geográficas e 

os problemas 

cotidianos da 

comunidade em 

que vivem.

FIQUE DE OLHO

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

Qual é o nome 

da rua onde está 

localizada a 

sua escola? 

Faça uma pesquisa 

sobre a história do 

nome dessa rua e 

leve as informações 

para a sala de aula. 

Em conjunto, sob 

a orientação do 

professor, construam 

um mural sobre 

a história dela. 

fatos históricos para identificar avenidas, praças, bairros, etc.

Alex Tauber/Pulsar Imagens

Vila Rica, atual Ouro Preto, com seu casario e suas igrejas, é uma 
cidade de Minas Gerais que teve muita importância para a história 
do Brasil no século XVIII. Fotografia de 2016.

O seu lugar na História
Seria interessante que o 

professor elaborasse um ro-

teiro sobre os dados que de-

vem ser ressaltados: caso 

seja um personagem, quem 

é, o que fez, ano em que nas-

ceu, por que deu nome a esta 

rua, quando faleceu, quem são 

seus descendentes e se ainda 

vivem na sua cidade.

Caso a rua não tenha nome 

de pessoa, elaborar um roteiro 

adequado. Por exemplo, se for 

um número, perguntar por que 

aquela cidade organiza suas 

ruas por número, o que deve 

constar nas posturas munici-

pais, e seria interessante que 

eles tivessem acesso a elas. 

A sugestão é que cada alu-

no traga para a sala as infor-

mações em forma de textos, 

imagens, gravações, etc. O 

professor, com base em um 

critério seu, vai chamando 

os alunos para inserirem as 

informações no mural, des-

considerando as repetidas. 

Esta questão também pode 

se tornar uma atividade inter-

disciplinar a ser realizada com 

o auxílio do professor de Geo-

grafia, já que também pode 

permitir aos estudantes explo-

rar a questão da observação 

dos elementos que compõem 

a paisagem da rua em que a 

escola está localizada.

Material digital
Para ampliar os temas abordados no bimestre, verifique, no Plano 

de desenvolvimento, o projeto integrador Tempo Rei! Transformai 

as velhas formas de viver.
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Geografia

Para nos localizarmos, o mundo foi dividido em hemisférios: norte (ou 
setentrional), sul (ou meridional), leste (ou oriental) e oeste (ou ociden-
tal). Os hemisférios são divididos por linhas imaginárias: os meridianos 
e os paralelos. 

Os meridianos são linhas imaginárias que percorrem o planeta verticalmente, de norte a sul. 
A referência para a separação do hemisfério ocidental do hemisfério oriental é o meridiano de 

Greenwich, que passa pela Inglaterra e pelo oeste da África.
Há também linhas imaginárias que circundam o planeta de oeste a leste, ou seja, horizontal-

mente. São os paralelos. A linha do equador, que separa o hemisfério norte do hemisfério sul, é 
o paralelo que mais se destaca. Outros paralelos importantes são os trópicos: trópico de Câncer, 
ao norte da linha do equador, e trópico de capricórnio, ao sul da linha do equador. Chama-se 
zona tropical a região situada entre os dois trópicos. É a região de clima mais quente do planeta.

• Para testar seus conhecimentos, explique brevemente no caderno onde está localizado 

o Brasil em relação à linha do equador e ao meridiano de Greenwich.

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA
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Hemisfério: metade de 

uma esfera. Em Geografia, 

o hemisfério é uma das 

metades do globo terrestre. 

Fonte: elaborado com base em CALDINI, Vera; ÍSOLA, Leda. Atlas geográfico Saraiva. 
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 164.

Mundo: meridianos e paralelos
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Atividade 
complementar

O Dia Mundial das Águas
Todas as áreas do conhe-

cimento têm a sua história, 
e há muitas disciplinas que 
contribuem para o estudo da 
História. Uma delas é muito 
próxima, a Geografia, que es-
tuda os fenômenos naturais 
e humanos no planeta Terra.

A Terra é o palco da Histó-
ria. A Geografia, portanto, nos 
ajuda a compreender o lugar 
em que os eventos históricos 
aconteceram. Essa disciplina 
nos ensina, por exemplo, que 
cerca de 70% de nosso planeta 
é composto de água: oceanos, 
mares, rios, lagos, geleiras. A 
água é o elemento mais im-
portante para a sobrevivência 
humana e de outros seres vi-
vos, superando os alimentos. 
Logo, poluir ou não conservar 
esse recurso significa destruir, 
pouco a pouco, a vida no pla-
neta Terra.

Em 1993, foi criado o Dia 
Mundial das Águas, por deci-
são da Assembleia Geral das 
Nações Unidas. Com base nes-
sa informação, o professor 
pode perguntar aos alunos: 

• Qual dia do ano foi esco-
lhido e quais foram os ob-
jetivos dessa decisão? 
Pesquisem.
Os alunos devem descobrir 

que o dia escolhido foi 22 de 
março e que entre os objeti-
vos da decisão de instituir o 
Dia Mundial das Águas des-
tacam-se: tratar de assuntos 
relacionados a problemas de 
abastecimento de água potá-
vel; aumentar a consciência 
pública sobre a importância 
de conservação, preservação 
e proteção da água, fontes e 
suprimentos de água potável; 
e aumentar a consciência dos 
governos, de agências interna-
cionais, organizações não go-
vernamentais e setor privado.

A História não está sozinha
Geografia

• Todo o território brasileiro está a oeste do meridiano de Green-
wich e quase todo ele está abaixo da linha do equador. Por-
tanto, é um país localizado no hemisfério sul e no hemisfério 
ocidental. O professor pode acrescentar que a maior parte do 
território está situada na zona tropical.
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 Como conhecer o passado?
Os livros de Hi stória podem ajudar muito a conhecer o passado das 

sociedades. Mas quem escreve os livros? Como os autores dos livros de 

História conseguem saber o que se passou?

Os autores dos livros de História são os historiadores e professores 

dessa disciplina. São pessoas que leem muitos livros e consultam muitos 

documentos do passado.

Os documentos históricos não são apenas aqueles que registram um 

grande fato histórico. Qualquer registro do passado pode ser um documento 

histórico, assim como qualquer fato pode ser interessante para o conheci-

mento do passado.
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Monumento a Anita Garibaldi, Laguna, Santa Catarina. 
Estátuas e esculturas também podem ser consideradas 
documentos históricos. Fotografia de 2012. 
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Urna funerária marajoara decorada em relevo, 
século X. P odemos conhecer a cultura material 
das sociedades indígenas por meio da análise 
de seus artefatos, como uma urna funerária, 
recipiente próprio para armazenar as cinzas de 
um morto ou seus restos mortais. Museu do 
Forte do Castelo, Belém, Pará.

A contadora de hist—rias, de 
Kathleen Atkins Wilson, 2012. 

Litografia colorida 
(55 cm × 70 cm). Ilustração 

representando um griot e um 
grupo de ouvintes.

A tradição oral é muito importante 
em sociedades africanas. A palavra 

griot, de origem francesa, é 
utilizada no Brasil para nomear os 

animadores públicos, músicos e 
contadores de histórias. Na África 

cada língua nomeia essa função 
a sua maneira, como na república 

do Mali, onde é chamada de dieli. 
Em algumas sociedades essa 

função é exercida por uma mulher.
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Atividade 
complementar

A Lei Áurea
Informe os alunos que um 

dos documentos mais curtos 
e importantes da História do 
Brasil é a chamada Lei Áurea, 
assinada em 13 de maio de 
1888 pela princesa Isabel, re-
gente do Império Brasileiro. Po-
de-se pedir a eles que o leiam 
para, em seguida, responder 
às questões.

Lei no 3.353, de 13 de maio 
de 1888.

Declara extinta a escravidão 
no Brasil.

A Princesa Imperial Regen-
te, em nome de Sua Majes-
tade o Imperador, o Senhor 
D. Pedro II, faz saber a todos 
os súditos do Império que a 
Assembleia Geral decretou e 
ela sancionou a lei seguinte:

Art. 1o: É declarada extinta 
desde a data desta lei a escra-
vidão no Brasil.

Art. 2o: Revogam-se as dis-
posições em contrário.

Manda, portanto, a todas 
as autoridades, a quem o co-
nhecimento e execução da 
referida Lei pertencer, que a 
cumpram, e façam cumprir 
e guardar tão inteiramente 
como nela se contém. [...]

Lei no 3.353, de 13 de maio de 
1888. Disponível em: 

‹http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/lim/LIM3353.

htm›. Acesso em: 29 ago. 2018.

1. O documento confirma a 
crença geral de que a prin-
cesa Isabel aboliu a escra-
vidão no Brasil?

2.  Por que a lei de 13 de maio 
de 1888 ficou conhecida 
como Lei Áurea? Pesquise.

3.  A abolição da escravidão 
no Brasil estabeleceu eta-
pas ou condições para que 
a libertação dos escravi-
zados fosse realizada? 
Examine o documento.

Espera-se que os alunos 
respondam conforme segue:

1.  A crença de que a prince-
sa Isabel aboliu a escra-
vidão no Brasil é um mito. 
Como informa o documen-
to, a lei foi aprovada na As-
sembleia Geral do Império, 
reunindo senadores e de-
putados. A princesa somen-
te sancionou (confirmou) 
a decisão da Assembleia.

2. A Lei Áurea ficou assim conhecida porque a princesa Isabel 
usou uma pena dourada para assiná-la.

3. O documento indica que não foram estabelecidas condições, 
prazos ou etapas para a libertação dos escravizados.
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Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à pergunta 

da página 12?  

PUXANDO PELA 

MEMîRIA

25

Documentos históricos

Como podemos definir um documento histórico? 

Um documento histórico é um registro de fatos ocorridos no passado. 

O mais conhecido, embora não necessariamente o mais importante, 

pois depende do tipo de estudo que se pretende, é o documento escrito 

(leis, cartas, escrituras de cartório, diários, etc.).

Os documentos históricos não são sempre documentos escritos. Há 

diversos tipos de documento, como vimos nas imagens da página anterior.

• Documentos visuais: pinturas, esculturas, fotografias, mapas e 

monumentos são bons exemplos de documentos que são visua-

lizados.

• Documentos orais: relatos falados de pessoas que presenciaram 

algum fato marcante da história ou viveram em uma época que se 

quer conhecer melhor. 

 Em várias sociedades ágrafas (que não tinham sistema de escri-

ta), a história pôde ser conhecida por meio da tradição oral, ou 

seja, do conhecimento ou da história passados oralmente entre 

gerações, de pais/mães para filhos/filhas.

• Documentos arqueológicos: ve stígios de épocas muito antigas, 

como ruínas de construções, cerâmicas, armas, etc. Com o passar 

do tempo, tais objetos foram soterrados (afundando cada vez mais 

em camadas de terra) até serem descobertos por arqueólogos, os 

estudiosos desse tipo de material.

Além desses, podemos acrescentar os documentos audiovi-

suais, como filmes; os sonoros, como músicas, gravações de rádio; e os 

ligados à história da cultura material, como roupas, utensílios domésticos, 

instrumentos de trabalho, louças, móveis, etc. 

Hoje, consideram-se patrimônio histórico aspectos da cultura imate-

rial, como a forma de preparar alimentos, as festas populares, o conjunto 

de lendas e mitos, etc., que pode ser de um grupo de pessoas, de um 

município, de um estado ou de um país.

•  Faça uma consulta e descubra se no município ou no estado em 

que você mora existe algum aspecto cultural considerado patri-

mônio histórico imaterial.

DOCUMENTO
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 Para desenvolver

Jerusalém acima de 
tudo

Observe que a Ásia ficava 
acima dos outros continentes 
porque ali estava localizada a 
cidade de Jerusalém, sacraliza-
da pelos cristãos. O sentimento 
religioso superava, então, o eu-
rocentrismo.

Puxando pela memória
Ao final do capítulo, o alu-

no deve ser capaz de detalhar 
melhor e reconhecer que a 
base de informação dos his-
toriadores são as fontes histó-
ricas, como as arqueológicas 
(fósseis, pinturas rupestres, 
etc.), as imateriais (lendas, 
mitos, folclores), a história 
oral, as iconográficas (ima-
gens, mapas, fotografias, fil-
mes), as sonoras (gravações 
de áudio) e as escritas. 

Documento
• Resposta pessoal. Alguns 

exemplos que os alunos 
podem citar são o toque 
de sinos da cidade de Ouro 
Preto (MG), a capoeira da 
Bahia e de outras regiões 
onde a presença negra 
foi marcante, o Cordão da 
Bola Preta, bloco de rua 
do carnaval do Rio de Ja-
neiro, a Festa do Divino, 
na cidade de Pirenópolis 
(GO), etc.

De olho na BNCC
Caso o aluno consiga de-

senvolver os temas propostos 
nesta página, ele conseguiu 
dominar a habilidade de “iden-
tificar a gênese da produção 
do saber histórico e analisar 
o significado das fontes que 
originaram determinadas for-
mas de registro em socieda-
des e épocas” (EF06HI02). 
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ROTEIRO DE ESTUDOS
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Por que o tempo que marca o relógio é diferente do tempo histórico?

2 |  Qual é a diferença entre um ano, um século e um milênio?

3 |  O ensino da História nos países ocidentais, como o Brasil, adota uma cronologia 
dividida pelas iniciais a.C. e d.C. O que significam essas abreviaturas?

4 |  O nome da rua onde você mora tem um significado histórico? Qual? Pesquise.

5 |  A praça Castro Alves, em Salvador, na Bahia, é uma das mais antigas e famosas 
do Brasil. Inicialmente, chamou-se largo do Teatro, mas recebeu outros nomes 
com o tempo. Em sua homenagem, o músico baiano Caetano Veloso compôs 
um frevo que começa com o verso “A praça Castro Alves é do povo...”. Pesqui-
se a origem dos nomes dados a essa grande praça baiana.

6 |  O que é eurocentrismo?

7 |  Qual é a relação de Jesus de Nazaré com a periodização da história da humani-
dade?

8 |  Qual é a relação entre cronologia e tempo histórico?

9 |  Por que a frase a seguir é falsa? 

O estudo da história está baseado na análise de documentos escritos, de modo 
que os povos que não conhecem a escrita não possuem história.

10 |  Por que a Geografia é importante para o estudo da História? 

 PESQUISA

Já que tratamos dos documen-
tos históricos, observe o exemplo 
ao lado. É uma página da carta que 
Pero Vaz de Caminha, escrivão da 
frota portuguesa que chegou ao 
Brasil em 22 de abril de 1500, 
enviou ao rei de Portugal, rela-
tando as primeiras impressões 
do que aqui foi encontrado. 

Agora é sua vez de buscar 
um documento histórico para 
mostrar aos colegas. Pode ser 
algo que tenha importância 
para você, para sua família 
ou para sua comunidade. 
Pode, ainda, ser algo im-
portante para o país ou até 
para o mundo!

Fac-símile da Carta de Pero 

Vaz de Caminha. Fundação 

Biblioteca Nacional, 

Rio de Janeiro, RJ. 

Biblioteca Nacional, 
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 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. O tempo do relógio é o tem-
po do dia a dia, tempo do 
cotidiano, do presente. O 
tempo histórico é o tempo 
dos fatos passados, dos 
movimentos históricos. 
Pode ser medido de várias 
formas: meses, anos, sé-
culos e até milênios.

2. O ano é um período de 12 
meses. O século é um perío-
do de 100 anos. O milênio é 
um período de 1 000 anos.

3. Significam “antes de Cris-
to” e “depois de Cristo”.

4. Resposta pessoal e aber-
ta. O objetivo é levar os 
estudantes a investigar 
a origem do nome da rua 
em que moram: quem foi o 
personagem que dá nome 
à rua ou, caso não seja um 
nome próprio, o que inspi-
rou o nome da rua.

5. Ao pesquisar a história 
dos antigos nomes dados 
à atual praça Castro Alves, 
os estudantes poderão per-
ceber como a história de 
uma simples praça pode 
conter significados histó-
ricos de grande amplitu-
de. A praça era conhecida 
como Largo do Teatro, onde 
se construiu o Teatro São 
João, a partir de 1806. O 
príncipe dom João foi ali 
recebido com a Corte por-
tuguesa em 23 de janeiro 
de 1808 pelos represen-
tantes da Câmara Munici-
pal de Salvador. O teatro foi 
consumido por um incêndio 
em 1923. No mesmo ano, 
ergueu-se uma estátua de 
Castro Alves, grande poeta 
e defensor da liberdade dos 
afrodescendentes. O frevo 
de Caetano Veloso se ba-
seou no poema de Castro 
Alves “Ao povo, o poder”.

6. Eurocentrismo é um modo 
de pensar que explica a his-
tória e a cultura da humani-
dade com base no ponto de 
vista dos europeus.

7. O nascimento de Jesus 
Cristo foi escolhido pela 
Igreja católica e, posterior-
mente, por historiadores 
europeus como marco di-
visório entre duas épocas: 
antes e depois de Cristo. 
Essa periodização foi apli-
cada ao mundo inteiro, em-
bora só faça sentido para 
os países onde o cristianis-
mo é predominante.

8. Cronologia é a organização 
em sequência dos fatos 

históricos em uma linha de tempo. É uma ferramenta para 
indicar as datas históricas estudadas, o tempo histórico.

9. A frase é falsa por duas razões: a) os documentos históricos 
podem ser escritos e também visuais, arqueológicos e orais; 
b) todos os povos possuem história, mesmo os que não de-
senvolveram a escrita.

10. Porque permite conhecer as características naturais da Terra, 
com todas as suas diversidades. Localizar os fatos e processos 
históricos no espaço geográfico onde ocorreram é importante 
para compreendê-los melhor.

Pesquisa 

O professor pode orientar os estudantes a fazerem fotocópia de al-
gum documento célebre contido em algum livro, recortá-lo de alguma 
revista, imprimi-lo após uma busca na internet, etc. Podem ser trazi-
dos documentos da família, uma foto, uma certidão de nascimento ou 
casamento, desde que justifiquem o caráter histórico do documento. 
Esta segunda possibilidade, porém, deve ser utilizada de modo se-
cundário. Nesta fase, o melhor é estimular os estudantes a valorizar 
documentos históricos mais gerais.
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  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

A obra ao lado é do brasileiro Candido 

Portinari (1903-1962), um dos maiores pin-

tores contemporâneos. O título da pintura 

é Retirantes (1944) e ela representa as con-

dições de vida das populações da região 

semiárida do Nordeste do Brasil, atingida 

por longos períodos de estiagem (ausência 

prolongada de chuvas).

Os portugueses registraram a ocorrência 

de secas no Nordeste brasileiro desde o sé-

culo XVI. Mas é certo que as secas atingiam 

essa região muito antes de sua chegada. 

Possivelmente, foi uma das causas do des-

locamento de grupos indígenas do interior 

para o litoral.

Em grupo, respondam às questões 

abaixo.

1 |  Qual a visão do pintor sobre a seca?

2 |  Justifique o título da pintura.
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Retirantes, óleo sobre tela de Candido Portinari, 1944. Museu de Arte de 

São Paulo Assis Chateaubriand, São Paulo, SP.

 O PASSADO PRESENTE

A história é feita de alegrias e tristezas, avanços e retrocessos, assim como a vida de cada indivíduo, 

em que há recordações de momentos felizes, lembranças de momentos tristes e sentimentos de perda. 

Lembrar o que aconteceu no passado é sempre importante, sejam lembranças positivas, sejam doídas. 

A história é marcada por tragédias, guerras, preconceitos e intolerâncias de todos os tipos, mas 

também pelas ações daqueles que lutaram e lutam contra a injustiça e a opressão. 

No Brasil, por exemplo, utilizou-se o trabalho de indígenas e de africanos escravizados por muito 

tempo. Qual é o peso desse sistema de escravidão do passado no cotidiano da população indígena da 

atualidade? E para a população afrodescendente?

A maioria dos grupos nativos desapareceu. Sobreviveu uma pequena parcela, que hoje luta por seus 

direitos, como o direito à terra. Os afrodescendentes, principalmente aqueles cuja cor os liga diretamente 

aos antepassados escravizados, em algumas regiões ou em certas situações são discriminados e sofrem 

sério preconceito. Mas é preciso considerar que somos uma sociedade mestiça, mesmo que a cor da pele 

de alguns, aparentemente branca, não os relacione diretamente a seus ancestrais negros ou indígenas. 

As respostas para muitas aflições do presente só podem ser descobertas com a lembrança do pas-

sado, o estudo da História.

1 |  Com base no texto que você acabou de ler, reúna-se com os colegas e, juntos, debatam: o que é melhor 
ou mais correto em relação a fatos importantes e até mesmo difíceis: esquecer ou recordar?

2 |  Anote as conclusões do debate em grupo no seu caderno. 

Imagens contam a 
história
1. O autor vê a seca como um 

flagelo, uma desgraça. Isso 
fica evidente no aspecto de-
pauperado que confere aos 
personagens: todos magros 
e maltrapilhos, uma mulher 
grávida com uma criancinha 
no colo, um idoso (com um 
cajado), um menino cuja bar-
riga sugere verminose, to-
dos obrigados a caminhar 
em terra árida.

2. O título Retirantes se refere 
aos grupos que, não supor-
tando a carestia, a fome, pro-
vocadas pelas secas, se des-
locam para outras regiões 
(retiram-se para outros lu-
gares menos áridos).

O passado presente
Discussão livre que busca sen-

sibilizar os estudantes para a 
importância de estudar o pas-
sado, ao relacionar experiência 
individual a processos ou fatos 
históricos.
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NA ÁFRICA,

NOSSOS ANTEPASSADOS
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2828

Você sabe o que são 

fósseis e por que é 

importante estudá-los?

Em 1994, um grupo de cientistas encontrou quatro pequenos os-
sos de um pé esquerdo, pertencente a um hominídeo, nas cavernas de 
Sterkfontein, na província de Gauteng, na África do Sul. Três anos depois, en-
contraram mais três ossos. Desconfiaram que pertenciam ao mesmo indiví-
duo e que os demais ossos do esqueleto deveriam estar próximos. Acertaram. 
Encontraram os outros ossos daquele hominídeo e o batizaram com o 
nome de Pé Pequeno (tradução do inglês Little Foot). Demoraram treze 
anos para desenterrá-lo totalmente, e é o esqueleto mais completo de 
um ancestral do ser humano até hoje descoberto. 

Ele media cerca de 1,20 metro e podia andar sem o apoio das mãos. 
Estima-se que viveu entre 2,2 milhões e 3 milhões de anos atrás, mesmo 
período do Australopithecus africanus, também encontrado na África do 
Sul, em 1924, e de Lucy, um hominídeo descoberto na Etiópia, em 1974, 
ambos com esqueletos bem menos completos que o de Pé Pequeno. 

É certo que os antepassados diretos do ser humano atual, incluindo 
o Homo sapiens, vêm da África, motivo pelo qual o continente africano é 
considerado o berço da humanidade.  
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Créditos das imagens de baixo para cima: Reprodução/Museus e Galerias do Vaticano, Cidade do Vaticano, Roma, Itália; 2015 King Features Syndicate/Ipress; 
2015 King Features Syndicate/Ipress; Jean Daniel Sudres/Aurimages/Agência France-Presse; Illustration by Graphica Artis/Getty Images; P. Plailly/E. Daynes/SPL/
Fotoarena.

A África, território de origem dos primeiros 
ancestrais da humanidade, na cartografia do 
século XVI. Mapa elaborado pelo cartógrafo 
flamengo Abraham Ortelius, Real Sociedade 
Geográfica, Londres, Inglaterra.

 Capítulo 2 
Na África, nossos 
antepassados
Capítulo dedicado ao tema da 

formação da humanidade e dos 
modos de vida dos primeiros gru-
pos de caçadores e coletores, 
valorizando a construção das 
experiências de cada gênero ou 
espécie. O capítulo procura re-
construir a experiência dos pri-
meiros grupos humanos, con-
siderando-a parte da história. O 
personagem microanalítico do ca-
pítulo é Pé Pequeno (Little Foot), 
um dos hominídeos encontrados 
nas cavernas de Sterkfontein, na 
África do Sul, considerado um dos 
ancestrais mais antigos do ser 
humano atual.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Refletir sobre a forma como 
os pesquisadores conse-
guem explicar a história da 
humanidade por meio dos 
vestígios físicos. 

• Ressaltar as fontes desco-
bertas por arqueólogos e 
paleontólogos para a pes-
quisa sobre a origem da hu-
manidade.

• Discutir as interpretações 
sobre a origem da humanida-
de de acordo com as concep-
ções científicas e religiosas.

• Compreender de forma críti-
ca as situações de desenvol-
vimento das sociedades hu-
manas relacionadas ao meio 
ambiente e às suas próprias 
escolhas culturais, sem es-
tabelecer juízo de valor que 
hierarquize essas socieda-
des em mais ou menos adian-
tadas/desenvolvidas, visão 
evolucionista e não compa-
tível com os critérios gerais 
estabelecidos pela BNCC.

Habilidades da BNCC 
trabalhadas no capítulo

EF06HI03 EF06HI05

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes digam que são 

restos de animais e plantas ou seus vestígios que se preservaram 
no tempo e que seu estudo ajuda no conhecimento da história do 
planeta Terra e da humanidade.
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15 bilhões de anos atrás: O big-bang dá origem ao Universo.

Cronologia 
do capítulo

 Planeta Terra, nossa casa tão 
antiga

O ser humano sempre teve interesse em saber como o nosso planeta, 

o Sol e as outras estrelas, a Lua, os mares e os animais foram criados. Ao 

longo da história, vários povos, em diferentes lugares e períodos, procuraram 

explicar o surgimento do Universo, muitas vezes baseados em sua religião.

Por isso, existem diversas explicações para a origem do Universo, para 

o surgimento da vida e da natureza. Os gregos antigos, por exemplo, acre-

ditavam que, no início, o Universo era uma grande escuridão, um vazio, go-

vernado pelo único deus que existia, conhecido como Caos. Depois surgiu 

a Terra, chamada de Gaia, que gerou o céu, o mar e as montanhas. Na Bíblia 

cristã, está escrito que Deus criou o mundo, o ser humano e todas as coisas.  

Com o desenvolvimento da ciência, outras explicações foram elaboradas. 

No século XX, cientistas descobriram que o Universo surgiu de uma 

explosão ocorrida há cerca de 15 bilhões de anos. Do resfriamento e endu-

recimento dos fragmentos dessa explosão surgiram os planetas e as estrelas. 

Esse evento recebeu o nome de big-bang, que significa “grande explosão”.
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... que há 
200 milhões de 
anos havia somente 
um continente na 
Terra, chamado de 
Pangeia, que se 
dividiu em 
dois: Laurásia 
e Gondwana?

E que há 
180 milhões de 
anos o continente 
Gondwana se dividiu 
e formou a África, 
a América do Sul, 
o sul da Ásia, a 
Austrália, a ilha 
de Madagascar, a 
Arábia e a Antártida? 

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

Imagem conceitual do 

big-bang baseada em 

dados cient’ficos.

Hoje, outra teoria é consi-
derada mais correta. É a Teo-
ria da Tectônica das Placas, 
segundo a qual, há cerca de 
200 milhões de anos, havia 
somente um continente, um 
só bloco de terra, chamado 
Pangeia, que começou a se 
dividir. De acordo com essa 
teoria, esse supercontinente 
teria se separado primeiro em 
duas grandes partes: ao norte, 
a Laurásia; ao sul, Gondwana. 
E, cerca de 180 milhões de 
anos atrás, começaram a se 
formar os continentes que 
existem hoje.

Os movimentos das placas 
tectônicas – isto é, os blocos 
rochosos que compõem a 
crosta terrestre – sobre a li-
tosfera continuam até hoje e 
são responsáveis pelos terre-
motos na superfície da Terra. 
E se o encaixe entre os conti-
nentes não é exato, é porque 
houve, nos milhões de anos 
que se seguiram, modifica-
ções do relevo em decorrên-
cia de intempéries, ventos, 
marés, desertificação, aco-
modação, etc.

Com essas informações, 
convide os alunos para anali-
sarem um mapa-múndi, com 
base na seguinte pergunta: 

¥ Quais características da 
América e da África con-
tribuem para afirmar que 
esses dois continentes já 
estiveram unidos?

Espera-se que eles perce-
bam que o contorno do lado 
esquerdo da África se encaixa 
no contorno do lado direito da 
América, lembrando que o en-
caixe entre eles não é exato, 
por causa das transformações 
sofridas no relevo ao longo 
do tempo.

Atividade complementar

A Gondwana

Em 1861, o geólogo anglo-austríaco Eduard Suess propôs a teoria 
de que, há milhões de anos, as terras do hemisfério sul estiveram 
unidas. Suess argumentava ter encontrado fósseis iguais e forma-
ções geológicas semelhantes no sul da Ásia, na África e na América 
do Sul. Assim, essas três grandes porções de terra teriam feito par-
te de um só continente, chamado de Gondwana, referência direta à 

região dos Gonds, na Índia, em que parte dessas formações geoló-
gicas foram encontradas.

Ainda segundo o geólogo, esse continente se dividiu, dando origem 
ao que hoje são a África, a América do Sul, o sul da Ásia, a Austrália, a 
ilha de Madagascar, a Arábia e a Antártida. A teoria de Suess afirma-
va que uma inundação dos espaços entre essas terras havia sido a 
responsável pela criação dos oceanos e pela divisão do continente.
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UNIDADE 1 | A humanidade entra em cena 30

Dinossauros na América do Sul

Há milhões de anos, dinossauros viveram 

no território que hoje corresponde à América. 

Em 1897, foram descobertos fósseis de pe-

gadas em Sousa, cidade da Paraíba. Com o 

avanço das pesquisas, a região ficou conhecida 

como Vale dos Dinossauros.

Lá, existem cerca de cinquenta tipos de pe-

gadas de animais pré-históricos fossilizadas. A 

mais famosa é a do dinossauro iguanodonte, 

que tinha 3 metros de altura e 5 metros de 

comprimento e viveu na região há 130 milhões 

de anos.

Em 2014, foram achados na Argentina ossos 

fossilizados do maior dinossauro encontrado até 

hoje. Pelo tamanho do fêmur (osso da coxa), 

ele teria 20 metros de altura, o equivalente a 

um prédio de sete andares.

OUTRAS HISTîRIAS LUGARES

Fóssil: resto de seres vivos ou vestígio de suas atividades 

petrificados (isto é, em forma de pedra) há milhares de anos. 

São conhecidos, por exemplo, plantas, animais (incluindo os 

humanos) e pegadas fossilizados. 

Pegadas de iguanodonte, no Vale dos Dinossauros, 
em Sousa, Paraíba. O nome iguanodonte deve-se ao 

fato de os dentes encontrados pelos pesquisadores 
assemelharem-se aos dentes das iguanas. Sousa, 

Paraíba. Fotografia de 2017.
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Os estudiosos também 
encontraram fósseis de 

mais de dez espécies de 
dinossauros em outros 
estados do Brasil. Em 

2006, o Museu Nacional da 
Universidade Federal do 

Rio de Janeiro apresentou a 
réplica do maior dinossauro 

encontrado no país, o 
Maxakalisaurus topai, de 6 

metros de altura e 
13 metros de comprimento, 

que vemos na fotografia. 
Museu Nacional, 

Rio de Janeiro, RJ. 
Fotografia de 2016. A maior 

parte do acervo do Museu 
Nacional foi destruída pelo 
incêndio de 2 de setembro 

de 2018. A
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1 |  Os fósseis são encontrados em várias regiões do mundo onde houve vida, mas não em 

todas. Você sabe o motivo? 

2 |  Qual a importância dos estudos arqueológicos para a história do planeta Terra e da hu-

manidade? 

5 bilh›es de anos atr‡s: Forma-se o planeta Terra.

Atividade 
complementar

Arqueologia e 

Paleontologia

A Arqueologia é o estudo 
dos objetos materiais produ-
zidos pelos seres humanos 
em épocas muito remotas. 
Para recuperar vestígios de 
sociedades do passado, os 
arqueólogos precisam fazer 
escavações cuidadosas para 
recolher e analisar os mate-
riais encontrados. O local onde 
os arqueólogos pesquisam 
esses objetos é denominado 
sítio arqueológico.

A Paleontologia é um ramo 
especializado da ciência que 
tem como objeto de estudo 
os fósseis animais e vegetais 
encontrados em locais onde 
esses fósseis foram formados 
e se encontram preservados. 

Após ter apresentado esse 
conteúdo aos alunos, faça a 
seguinte pergunta: um esque-
leto de milhares de anos, como 
o do hominídeo Pé Pequeno, 
encontrado na África do Sul, 
é estudado por um arqueólo-
go ou por um paleontólogo? 
Justifique a resposta.

Espera-se que eles respon-
dam que um esqueleto huma-
no pode ser estudado do ponto 
de vista social por um arqueó-
logo, ou do ponto de vista da 
Biologia por um paleontólogo. 

Outras Histórias 

Lugares 

1. A fossilização acontece 
quando há condições am-
bientais adequadas, como 
solos argilosos; também 
o organismo deve ser so-
terrado rapidamente, para 
ser conservado, porque a 
exposição ao oxigênio fa-
vorece seu processo de 
decomposição.

2. Resposta pessoal. Espe-
ra-se que o aluno identifi-
que a importância desse 
conhecimento para sua 
própria história.
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 A evolução das espécies
Segundo o naturalista inglês Charles Darwin, no livro A origem das 

espécies, publicado em 1859, todos os seres vivos resultaram de um longo 
processo de mudanças ocorridas em espécies ancestrais. Darwin formulou 
suas ideias em uma viagem de quase cinco anos pela África, América do Sul 
e Oceania. Depois de muita pesquisa, ele concluiu que os seres vivos passa-
ram por uma seleção natural ao longo de milhões de anos e que as espécies 
mais adaptadas ao meio ambiente eram as que deixavam descendentes. As 
que não se adaptavam desapareciam.

Observe as figuras desta página: ao comparar as girafas com pescoços 
de tamanhos diferentes, quais delas vão conseguir mais alimentos? As de 
pescoço mais longo, pois elas conseguem maior quantidade de alimento ao 
alcançarem também as folhas nos galhos mais altos da árvore, ao contrário 
das girafas de pescoço curto. Ao longo do tempo, as girafas de pescoço 
curto foram desaparecendo enquanto as girafas de pescoço mais longo, com 
melhores condições de sobrevivência, foram se tornando predominantes. 

Situações parecidas com esse exemplo aconteceram com vários outros 
animais. Esse processo de seleção natural foi chamado de evolução das es-

pécies. E, assim como aconteceu com outros animais, o ser humano também 
passou por ele.

31

Ancestral: o mesmo 
que antepassado, como 
pais, avós, bisavós, etc. 
Também usado para 
gerações anteriores dos 
animais em geral. 

Descendente: filho, 
neto, bisneto, etc. de 
uma pessoa. No caso 
dos outros animais, 
podemos usar o termo 
para os filhotes e os 
filhos deles. 
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Entre 7 e 3 milh›es de anos atr‡s: Surgimento do primeiro homin’deo.

Ilustração baseada 

na teoria da evolução 

das espécies, de 

Charles Darwin.

1. Façam uma pesquisa so-
bre algum museu de His-
tória Natural no Brasil com 
as seguintes informações: 
nome do museu, local e 
data de fundação.

2. Pesquisem na internet a 
página de algum Museu de 
História Natural no mundo 
e selecione, entre os ob-
jetos do acervo nele ex-
postos, a ossada de algum 
dinossauro. Façam uma 
ficha, contendo:

• Nome da espécie desse 
dinossauro.

• Características físicas.
• Alimentação.
• Ilustração da espécie.
As respostas são pessoais. 

Algumas sugestões de mu-
seus são: Museu Natural do 
Mangue (CE), Museu de His-
tória Natural e Jardim Botâ-
nico da Universidade Federal 
de Minas Gerais, Museu de 
História Natural da Universida-
de Federal de Alagoas, Museu 
de História Natural de Campi-
nas, Museu de História Natural 
Carlos Ritter.

A atividade possibilita aos 
estudantes entender de que 
modo as informações neces-
sárias para a contextualização 
de uma obra em um museu 
podem ser sistematizadas. 
Nesse sentido, o exercício de 
pesquisa contribuirá para que 
os estudantes reflitam a res-
peito de temas e aspectos li-
gados à museologia.

Atividade complementar

Museus de História Natural

Graças ao material recolhido por paleontólogos e arqueólogos, 
temos acesso a várias informações sobre nossos antepassados. 
Grande parte do material por eles estudado é exposta em museus 
de História Natural, locais importantes para conhecermos como era 
a vida na Terra há milhares ou milhões de anos e como os animais 
e os primeiros seres humanos viviam. 

O Museu de História Natural de Viena, na Áustria, é um dos maio-
res do mundo. Nele há uma exibição permanente de réplicas que au-
xiliam no estudo das origens e do desenvolvimento do ser humano, 
além de peças arqueológicas de mais de 25 mil anos, meteoritos e 
uma enorme coleção de esqueletos de dinossauros.

Assim, sugira as seguintes atividades, que poderão ser realiza-
das em duplas ou trios:
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 Hominídeo, o primeiro ser humano

Seres humanos e algumas espécies de macacos têm um ancestral comum, 
declarou Charles Darwin no livro A origem do homem, publicado em 1871. A 
partir dessa declaração, outros cientistas seguiram em busca do ancestral 
mais antigo do ser humano. A maioria considerou que o primeiro hominídeo 
surgiu entre 7 e 3 milhões de anos atrás. 

Os fósseis desses primeiros hominídeos foram encontrados na África do 
Sul. Eles eram baixos (mediam cerca de 1,5 metro), andavam meio curvados 
(mas já utilizavam as mãos para pegar pedras e ossos) e alimentavam-se de 
frutas, raízes e sementes. Sua espécie foi chamada de Australopithecus africanus. 

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

Como trabalham 

os arqueólogos?

Disponível em: <http:

//chc.cienciahoje.

uol.com.br/como-

trabalham-os-

arqueologos/>. 

Acesso em: 

17 abr. 2018.

Esse artigo evidencia 

a importância 

do trabalho dos 

arqueólogos na 

reconstituição da 

história de povos que 

deixaram de existir, 

a partir da análise 

de vestígios que 

encontram sob o solo.

Você conhece algum 

lugar em sua cidade 

que expõe vestígios 

dos antepassados dos 

seres humanos ou 

de animais e plantas 

pré-históricos? Pode 

ser uma gruta, uma 

pintura rupestre, um 

fóssil. Se não existir, 

pesquise na biblioteca 

de sua escola ou 

de seu município 

museus de história 

natural ou lugares 

que preservam esses 

registros de vidas 

passadas. 

Charles Darwin sofreu muitas críticas em sua época ao dar uma expli-
cação evolutiva, científica, para a origem das espécies e do ser humano, 
contrariando as visões religiosas. Suas pesquisas foram não só aceitas como 
ampliaram o conhecimento sobre a evolução das espécies e da humanidade.
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O que a charge abaixo quer demonstrar? 

O  QUE HÁ NA IMAGEM?

Um orangotango 

venerável, caricatura 

irônica de Charles 

Darwin, publicada 

na revista inglesa 

The Hornet, em 1871. 

Entre 4 e 2,2 milhões de anos atrás: Período provável em que 
viveram hominídeos como Pé Pequeno e Lucy, no continente africano.

Hominídeo: 
mamífero primata 
que se locomove 
sempre ou quase 
sempre sobre os pés 
e apresenta fortes 
aptidões para a vida 
em sociedade e para 
o aprendizado, tal 
como o ser humano 
atual e as espécies 
fósseis consideradas 
ancestrais possíveis 
da nossa espécie, 
como Lucy e Pé 
Pequeno.

 Para desenvolver

Derrubando 
preconceitos

As pesquisas científicas in-
dicam que todos – homens e 
mulheres – são de uma mesma 
espécie. Todos têm a mesma 
origem, apesar de apresentar 
grande variedade de compor-
tamentos e tipos físicos, como 
forma dos olhos, da face, cor da 
pele, etc. Mas são diferenças su-
perficiais quando se considera a 
origem da humanidade. As socie-
dades africanas do passado têm 
histórias de vitórias e derrotas, 
da vida cotidiana de mulheres e 
homens, com seus sonhos, re-
cordações e costumes, assim 
como a história de todas as so-
ciedades humanas.

Por causa do grande precon-
ceito em relação à África, os estu-
dos sobre ela ainda estão no iní-
cio, mas muito já se pode saber.

O que há na imagem?
A charge quis ridicularizar 

as teorias de Darwin de que 
certos macacos atuais têm 
o mesmo ancestral que os 
seres humanos.

O seu lugar na História 
Resposta pessoal. Espera-

-se que os alunos tragam para 
a sala de aula alguma repro-
dução de fonte arqueológica 
sobre seu município/estado, 
indicando a presença de ani-
mais, seres humanos ou plan-
tas em épocas pretéritas. Eles 
também são convidados a re-
lacionar os conhecimentos ad-
quiridos sobre os fósseis com 
a realidade imediata deles, 
aprofundando conhecimentos 
sobre os locais históricos da 
região em que vivem.
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na mesma época em que o Australopithecus 

africanus, como Lucy (Australopithecus afarensis) 
e Pé Pequeno (Australopithecus prometheus), 
ambos com idade entre 2,2 e 4 milhões de anos.

O Período Paleolítico
Para entender as origens dos seres huma-

nos atuais, os cientistas dividiram a evolução da 
humanidade em longos períodos. O primeiro 
é chamado de Paleolítico. Iniciado há cerca de 
4 milhões de anos e encerrado em torno de 10 
mil a.C., foi o período mais longo da história da 
humanidade, quando também apareceram os 
hominídeos mais próximos do ser humano atual.

O Paleolítico também foi chamado de Ida-

de da Pedra Lascada, porque os seres humanos 
conseguiram construir ferramentas retirando 
lascas de pedras para torná-las mais pontudas 
e cortantes. Os grupos humanos dessa épo-
ca eram nômades, pois sempre mudavam de 
lugar em busca de regiões de clima ameno e 
com oferta de alimento e água suficientes. Os 
homens caçavam, pescavam e protegiam o 
grupo; as mulheres colhiam vegetais e frutas, 
preparavam a comida e cuidavam das crianças.

Os hominídeos ancestrais do ser humano 
foram denominados pelos estudiosos com ter-
mos que se relacionam a alguma característica 
marcante que tiveram. Por exemplo, há cerca 
de 2,2 milhões de anos, viveu o Homo habilis 
(homem hábil), que desenvolveu habilidade para construir alguns instrumentos 
de madeira e de pedra.

O grande salto na evolução do ser humano ocorreu 1,5 milhão de anos 
atrás, quando nossos ancestrais passaram a manter a coluna reta e a andar 
sobre os dois pés. Por isso, esse hominídeo foi chamado Homo erectus (ho-
mem ereto). Ele era mais alto, enxergava mais longe, construía ferramentas 
mais eficazes, caçava com agilidade e registrava acontecimentos de seu dia a 
dia em pinturas nas paredes das cavernas onde vivia. Sua principal conquista 
foi aprender a usar o fogo e a controlá-lo.

Há 200 mil anos, alguns grupos humanos começaram a se comunicar 
por meio da fala para compartilhar ideias. Essa habilidade caracterizou uma 
nova espécie, chamada Homo sapiens (homem que sabe), que se espalhou 
da África para outros continentes cerca de 70 mil anos atrás.

Reconstituição do hominídeo Australopithecus africanus. A palavra 
australopiteco significa “macaco do sul”. Essa denominação 
decorre de os fósseis desses hominídeos terem sido encontrados 
no sul do continente africano.

Nômade: aquele que 
não tem moradia fixa, 
mudando, de tempos 
em tempos, de um 
lugar para outro. 

SWINNEN, Colete. 

A Pré-História passo 

a passo. São Paulo: 

Companhia das 

Letras, 2010.

Livro que aborda 

vários aspectos 

da Pré-História, 

do surgimento 

do ser humano à 

invenção da escrita. 

Traz ilustrações e 

atividades divertidas. 

FIQUE DE OLHO

Entre 4 milh›es de anos e 10 mil anos atr‡s: Idade da Pedra Lascada ou Período Paleolítico.

Atividade 
complementar

O termo Pré-História

Discuta com os alunos se o 
termo Pré-História é adequado 
para tratar da história da hu-
manidade antes da escrita, 
com base nessas informações: 

Na segunda metade do sé-
culo XIX, a História buscava 
se afirmar como ciência es-
pecializada no conhecimen-
to do passado, com base em 
documentos escritos. O termo 
Pré-História, denominação do 
período anterior ao surgimen-
to da escrita, que ocorreu por 
volta de 4000 a.C., foi adota-
do para se contrapor ao ter-
mo História, que designava 
o período posterior à escrita.

Deixe claro que o uso do 
termo Pré-História, portanto, 
se vincula a uma visão tradi-
cional de que existem povos 
que não possuem História, 
pois viveram em um período 
anterior à escrita. Essa visão 
traz uma conotação precon-
ceituosa, já que, por viverem 
antes da História, tais povos 
seriam inferiores àqueles que 
produzem História – os cha-
mados de civilizados, que ti-
nham domínio da escrita. Até 
hoje há povos que vivem sem 
o uso da escrita. Nem por isso 
deixam de viver em sociedade, 
de produzir cultura, de fazer 
História, a qual pode ser co-
nhecida de outras formas que 
não aquelas vinculadas aos 
documentos escritos (cultura 
material, história oral, etc.).O 
que vale para os grupos hu-
manos que ainda hoje não fa-
zem uso da escrita deve valer 
também para os mais antigos 
ancestrais da humanidade. To-
dos eles pertencem à História. 

 Para desenvolver

O Período Paleolítico
O professor pode explicar aos alunos que os grupos humanos que 

praticam o nomadismo hoje em dia não ficaram parados no tempo. 
Eles são nômades devido a escolhas culturais e sua relação com o 
meio ambiente.

Classificando o Homo sapiens
A classificação Homo sapiens sapiens caiu em desuso nos últimos 

tempos. Acreditava-se que havia duas subespécies de Homo sapiens: 
o Homo sapiens neanderthalensis e o Homo sapiens sapiens. Pesqui-
sas com o DNA, entretanto, provaram que essas subespécies eram 
muito diferentes, constituindo cada qual uma espécie. Então, alte-
rou-se a classificação para Homo neanderthalensis e Homo sapiens.
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O domínio do fogo

A observação da natureza, dos animais e do mundo ao redor levou os 

seres humanos a muitas conquistas. O controle do fogo foi muito importante 

na vida dos primeiros hominídeos, mas esse aprendizado não foi fácil. Pri-

meiro, perceberam que o fogo surgia espontaneamente na natureza, fosse 

por efeito de um raio ou de um incêndio espontâneo. Perceberam também 

que o vento reacendia as brasas e mantinha o fogo aceso.

Com o tempo, os seres humanos descobriram que o atrito constante entre 

dois pedaços de madeira seca podia aquecer a ponto de gerar uma chama, 

assim como o atrito entre pedras podia gerar faíscas; também perceberam 

que, se colocassem folhas secas, a chama aumentava. Com o domínio do 

fogo, os seres humanos puderam aquecer-se quando estava frio, iluminar o 

interior das cavernas, defender-se de animais e cozinhar seus alimentos. Pu-

deram, então, adaptar-se e viver em diversas partes do mundo, até mesmo 

em regiões geladas.

Arte rupestre

As pinturas feitas pelos primeiros seres 
humanos em cavernas, abrigos ou até ao ar 
livre são chamadas de arte rupestre. 

Animais, plantas e cenas de caça eram dese-
nhados na pedra. No Período Neolítico, os seres 
humanos passaram a aparecer nos desenhos. 

As cavernas de Lascaux, na França, são 
famosas pela variedade e pelo tamanho 
das figuras. 

No Brasil, as pinturas rupestres mais im-
portantes estão no Parque Nacional da Serra 
da Capivara, no Piauí.

•  Escreva no caderno um pequeno texto descrevendo a cena representada nessa pintura 

rupestre. 

OUTRAS HISTîRIAS ARTES
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Pinturas rupestres da caverna de Lascaux, patrimônio mundial da Unesco. Dascaux, França. Fotografia de 2017.

70 mil anos atrás: Aparecimento do Homo sapiens, na África.

Unesco: sigla da 

Organização das 

Nações Unidas 

para a Educação, 

Ciência e Cultura 

(em inglês, United 

Nations Educational, 

Scientific and Cultural 

Organization).

Texto complementar
O mito de Prometeu

Realce que o mito de Prome-
teu na mitologia greco-romana 
representa o impacto do controle 
sobre o fogo na formação da hu-
manidade. Nesse caso, trata-se 
de uma elaboração racional pro-
duzida em uma sociedade letra-
da, que, no entanto, valorizava 
essa descoberta tanto quanto 
os primeiros hominídios. 

A seguir, transcrevemos um 
resumo sobre o mito da criação 
da humanidade e de Prometeu. 
Outros podem ser encontra-
dos, incluindo a leitura da peça 
Prometeu acorrentado, de És-
quilo (século V a.C.):

Uma das versões do mito que 
descreve como surgiu a huma-
nidade, conta que Zeus já havia 
criado todos os animais e que não 
sobrara mais nada da matéria que 
ele usara, mas ainda faltavam os 
seres humanos. Prometeu, um 
titã primo de Zeus, resolveu o 
problema, pegou barro e criou as 
pessoas. Conta o mito que Prome-
teu gostava muito dos humanos, e 
por isso, acabou enganando Zeus, 
por duas vezes, para ajudá-los. A 
primeira vez durante a oferta de 
um sacrifício para agradar Zeus. 
Os humanos iam oferecer a parte 
de um boi em sacrifício ao deus 
e Prometeu dividiu-o em duas 
grandes porções: na primeira es-
tava toda a carne e as entranhas 
cobertas pelo couro do animal, na 
segunda estavam todos os ossos 
cobertos com a gordura branca. 
Zeus deveria escolher uma por-
ção e a outra seria dos homens.

O deus todo poderoso acabou 
escolhendo a porção dos ossos 
e gordura. Quando Zeus perce-
beu-se enganado, ficou furioso e 
vingou-se dos humanos tomando 
o fogo deles. Nossa, era muito di-
fícil viver sem o fogo! Prometeu 
ficou penalizado com a situação, 
roubou o fogo de Zeus, escondeu-
-o em suas narinas e entregou-o 
aos humanos. 

Definitivamente, tanto Prome-
teu quanto os humanos arranja-
ram um inimigo poderoso. Zeus 
se vingou dos dois. 

Prometeu foi acorrentado numa 
coluna que ficava no alto de uma 
montanha, e como castigo, duran-
te o dia inteiro uma águia vinha 
bicar o seu fígado, que à noite se 
regenerava para, no outro dia, 
repetir o suplício todo de novo!

Quanto aos homens, Zeus caprichou na cilada! Pediu ao seu filho 
ferreiro, Hefesto, que criasse a mais linda das mulheres e, assim ele o 
fez. Pegou argila e modelou uma bela jovem e contou com a ajuda de 
alguns deuses e deusas para dar atributos que a tornavam muito sedu-
tora. O deus Hermes, mensageiro de Zeus, chamou-a de Pandora e le-
vou-a para ser esposa de Epimeteu. Enquanto isso, os seres humanos 
viviam tranquilamente na Terra, sem maiores problemas.

Pandora trouxe consigo uma caixa, entregue por Hermes, com a reco-
mendação de que ela jamais poderia abri-la, pois esta seria dada como 
presente ao seu marido. A moça não resistiu à curiosidade e acabou 

Outras Histórias 
Artes 

• Os estudantes devem des-
crever uma cena de ani-
mais menores e maiores 
em aparente fuga ou mi-
gração.

abrindo o pequeno objeto, e imediatamente saíram voando de dentro 
dela as doenças, o ódio, a inveja, a miséria, etc. Enfim, muitas calami-
dades e desgraças!

Pandora, assustada, mais que depressa fechou a caixinha e conse-
guiu impedir somente a esperança de sair de dentro dela. Foi aí que 
teve início a degradação dos seres humanos e Zeus sentiu-se vingado! 

BARBOSA, Janete de Lima. Os desafios da escola pública paranaense na 
perspectiva do professor PDE. Produções Didático-Pedagógicas, Paraná, 

Governo do Estado, 2014. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.
pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uepg_

hist_pdp_janete_de_lima_barbosa.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2018.
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O Período Neolítico
O Neolítico durou de 9000 a.C. a 6000 a.C. Esse período 

também é conhecido por Idade da Pedra Polida, porque nele 

os seres humanos passaram a polir as pedras, desenvolvendo 

instrumentos mais afiados e eficientes.

Criaram o arco e a flecha, construíram embarcações e in-

ventaram a roda. Estas duas últimas invenções possibilitaram 

que se deslocassem para locais mais distantes e transportassem 

objetos com facilidade.

Nesse período, os seres humanos passaram a cultivar os 

alimentos – agricultura – e começaram a domesticar animais 

como ovelhas, porcos e bois. Produzir o próprio alimento foi 

condição fundamental para os grupos humanos se fixarem em 

um local, tornando-se sedentários.

O artesanato também se desenvolveu. Potes de cerâmica 

eram feitos para cozinhar, guardar e transportar alimentos. Roupas passaram 

a ser tecidas com lãs de animais e fibras vegetais. Pouco a pouco, os seres 

humanos começaram a construir casas com madeira, barro, pedra e folhas 

secas e abandonaram as cavernas.

Muitos grupos passaram a produzir mais alimento do que necessitavam, 

o que levou a grandes transformações. Os alimentos excedentes eram arma-

zenados para os momentos de escassez ou trocados com outras comunidades 

por ferramentas, cerâmicas, armas, roupas e outros tipos de alimentos.

A partir desse processo, surgiram as primeiras aldeias e, depois, as cidades. 

Essas mudanças foram tão importantes para as primeiras comunidades huma-

nas que os pesquisadores chamam esse momento de Revolução Neolítica. 

Em torno de 3300 a.C., os seres humanos desenvolveram utensílios 

e armas muito mais eficazes, feitas de bronze, matéria bastante resistente 

produzida a partir da mistura do cobre com o estanho. Estava inaugurada a 

Idade do Bronze.

Sedentário: povo ou 

comunidade que se 

fixa em determinado 

lugar, onde é capaz 

de produzir o próprio 

alimento.

OLIVIERI, Antonio 
Carlos. Pré-História. 
São Paulo: Ática, 
2004. (Coleção 
Cotidiano da 
História).

Nesse livro, a 
conversa entre um 
antropólogo e seu 
sobrinho leva o leitor 
a uma interessante 
viagem pelo tempo, 
por meio da qual 
aprenderá mais 
sobre a Pré-História 
e as transformações 
físicas e culturais do 
ser humano.

FIQUE DE OLHO

Reprodução em escala reduzida de uma aldeia neolítica do Leste Europeu. Museu de História e 
Arqueologia, Piatra Neamt, Romênia.

Artefato neolítico visto 
de três pontos de vista, 
encontrados em La Quina, 
Gardes-le-Pontaroux, 
Charente, França. 
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60 mil anos atr‡s: Controle do fogo pelo Homo sapiens.

 Para desenvolver

O trabalho dos 
arqueólogos na China

Em 1974, quando cavava a 

terra em busca de água, um agri-

cultor encontrou os primeiros 

vestígios de um exército sub-

terrâneo de 7 mil soldados e ca-

valos feitos de terracota, e ainda 

cerca de cem veículos de guerra 

feitos de madeira. Todos eles ha-

viam sido enterrados com o im-

perador chinês Qin Shi Huangdi, 

da dinastia Qin, para protegê-lo 

depois de sua morte.

De acordo com os arqueólo-

gos, a construção do exército de 

terracota teve início em 246 a.C. 

e levou cerca de 38 anos para ser 

terminada. Os soldados, conhe-

cidos como “guerreiros de Xian”, 

foram encontrados dispostos em 

posição de prontidão. Há gene-

rais, arqueiros e outros tipos de 

oficiais, todos em tamanho natu-

ral. Variam o vestuário, o peso, o 

penteado e até a expressão facial. 

As armas e as armaduras eram 

de verdade.
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 Continente africano: regiões e 
povos

Como conhecer a história dos diversos povos que viveram na África e as 
épocas em que controlaram o fogo e domesticaram animais e plantas? É uma 
tarefa difícil, dizem os especialistas. As principais fontes são as arqueológicas, 
mas nem todos os terrenos se prestaram à formação de fósseis que permi-
tam um estudo. Dessa forma, somente hipóteses podem ser apresentadas.

Acredita-se que os grupos de Homo sapiens se desenvolveram na África 
há cerca de 70 mil anos e espalharam-se pelo mundo. Depois, muitos grupos 
domesticaram as plantas e os animais, tornando-se sedentários.

O fogo foi comprovadamente utilizado pelas populações da África 
há, pelo menos, 60 mil anos. A agricultura, por sua vez, desenvolveu-se em 
certas áreas, principalmente nas savanas, entre 4 mil e 3 mil anos antes de 
Cristo. Animais como jumento, gato, galinha-d’angola, carneiro e boi foram 
domesticados. Mas foi a caça um dos principais recursos para a alimentação. 

A grande quantidade e variedade de animais do continente permitiu que 
os grupos humanos se dedica ssem à caça durante milênios, aprimorando 
técnicas de captura e de abate dos animais. Além disso, o caçador habilidoso 
tinha destaque social e político em várias sociedades. 
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Merzouga, aldeia bérbere, localizada na antiga rota de 

caravanas entre o deserto do Saara e Marrakech, no 

atual Marrocos. Fotografia de 2018.

Entre 9000 a.C. e 6000 a.C: Idade da Pedra Polida ou Per’odo Neol’tico.

Atividade 

complementar

A companhia dos 

animais

No decorrer de sua história, 
os seres humanos tornaram-
-se agricultores e criadores de 
animais. Saber como lidar com 
os animais foi fundamental 
para o desenvolvimento dos 
primeiros seres humanos, que 
perceberam que alguns mamí-
feros poderiam fornecer, além 
de carne e leite, couro e lãs 
para confeccionar roupas e, 
também, ajudar no transporte. 
Desse modo, ovelhas, cabras, 
bois, porcos e cavalos passa-
ram a fazer parte do cotidiano.

E o cão? Acredita-se que a 
convivência entre seres huma-
nos e cães teve início com os 
lobos, ancestrais dos cães, 
que eram atraídos pelos res-
tos de comida deixados pelos 
humanos. Os registros mais 
antigos dessa convivência fo-
ram encontrados na América 
do Norte, no sudoeste da Ásia 
e na China. Em Israel, foram 
descobertos fósseis de uma 
mulher abraçada a um filhote 
de cão datados de 12 mil anos.

Apresente esse texto aos 
alunos e peça a eles que 
discutam com os colegas e 
registrem por escrito suas 
conclusões sobre a seguin-
te pergunta: 

¥ Por que a domesticação 
dos animais foi importan-
te na vida do ser humano?

Espera-se que eles con-
cluam que, com a domesti-
cação, o ser humano passou a 
obter alimentos, como carne e 
leite, além de couro e lãs para 
confeccionar roupas. Alguns 
animais foram aproveitados 
na agricultura e no transporte.

Material digital

Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe 
a sequência didática As Áfricas – uma compreensão plural locali-
zada no material digital do Manual do Professor.
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A África tem três grandes zonas climáticas: o deserto, a savana e a flo-
resta equatorial. As diferenças entre os povos do norte e os do centro e do 
sul da África estão diretamente relacionadas ao modo como cada um deles 
lidou com as condições naturais da região que habitava. 

Vegetação da África

Fonte: elaborado com base 
em CALDINI, Vera; ÍSOLA, 
Leda. Atlas geográfico 
Saraiva. 
São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 172.
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O Saara
O Saara é um deserto que abrange a maior parte do norte da África, 

estendendo-se do mar Vermelho ao oceano Atlântico. Ali, a água é escassa 
e a ação dos ventos altera constantemente o formato das dunas de areia. O 
calor é intenso durante o dia, mas as noites são muito frias.

A região onde hoje está localizado o deserto do Saara, entretanto, já 
foi coberta de vegetação e até de algumas florestas e povoada por variados 
grupos humanos e por muitos animais. Os povos que primeiro domesticaram 
os animais apareceram ali, por volta de 5000 a.C., conduzindo rebanhos de 
gado, cabras e carneiros.

A partir de 3000 a.C., essa enorme área entrou em acelerado processo 
de desertificação, levando muitos grupos humanos e animais a migrar para 
outras regiões em busca de água e alimento.

Escasso: 
que existe 
em pequena 
quantidade. 

5 mil anos atr‡s: Domestica•‹o dos animais pelos habitantes do Saara.

Fique ligado

O elo perdido?

Muitos cientistas do século 
XIX ficaram intrigados com a 
baixa estatura dos indivíduos 
de alguns povos da África sub-
saariana. Esses povos eram 
chamados genericamente 
de pigmeus e, de acordo com 
as teorias racistas da época, 
eram inferiores aos cauca-
sianos.

O filme O elo perdido, de 
2005, dirigido por Régis 
Wargnier, questiona essas 
teorias. A história se passa 
na cidade de Edimburgo, na 
Escócia, no ano de 1879. Um 
grupo de cientistas parte para 
a África liderado pelo médico 
Jamie Dodd, com o objetivo de  
capturar indivíduos pigmeus 
para estudá-los. A equipe vol-
ta a Edimburgo com um casal, 
Toko e Likola. O conflito entre 
os pesquisadores começa, 
com dois deles insistindo em 
provar que os pigmeus são o 
elo perdido entre os macacos 
e a espécie humana. Jamie 
discorda, alegando que são 
pessoas com a mesma in-
teligência e sentimentos de 
outros seres humanos. Jamie 
perde o debate e é ridiculariza-
do pela comunidade científica. 
Toko e Likota são enviados a 
um zoológico, humilhados. 
Mas Jamie não desiste de 
defender a humanidade dos 
pigmeus, desafiando a ciên-
cia racista da época. 

O Elo Perdido (Man to Man), 
de Régis Wargnier. África do 
Sul, 2005. 122 min. 14 anos.
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Savanas e florestas

Os povos das savanas foram os primeiros grupos africanos a desenvol-

ver a agricultura e a se sedentarizar, talvez porque a caça e a coleta eram 

difíceis naquela região. Ali a vegetação é rala e a estação seca é bastante 

longa. Predominam as gramíneas (capim, grama, etc.) e há poucas árvores. 

Além disso, nas savanas vivem grandes animais, como leões, zebras, girafas 

e rinocerontes, difíceis de serem caçados.

A floresta equatorial – chamada assim porque é cortada pela linha do 

equador – tem clima tropical, com densa vegetação e muitas chuvas. Nela 

há uma enorme quantidade de espécies de plantas, aves, peixes, mamíferos, 

insetos, etc. A caça e a coleta de plantas comestíveis fornecem alimentação 

aos habitantes. Sabe-se que a organização social dos povos da floresta, como 

a dos pigmeus, mesmo que pouco conhecida pelos estudiosos, é baseada 

em técnicas apuradas de caça aos grandes e aos pequenos animais.

Os pigmeus são 

povos nômades, 

caçadores de 

animais e coletores 

de vegetais. 

Ocupavam 

inicialmente as 

savanas, mas 

foram empurrados 

para a floresta por 

povos sedentários 

agricultores. Seu 

número hoje é 

bastante reduzido. 

Eles desenvolveram 

grande habilidade 

no manejo de lanças, 

arcos e flechas e 

na produção de 

armadilhas para 

caçar animais.
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Nas savanas africanas, safáris 
turísticos são organizados para a 

observação de animais selvagens, 
como leões (fotografia de 2017), 
rinocerontes (fotografia de 2018) 
e girafas (fotografia de 2015), em 

seu ambiente natural.
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Crianças de grupo étnico pigmeu. Kibuye, Ruanda. Fotografia de 2016.

Entre 4 000 a.C. e 3 000 a.C.: Desenvolvimento 
da agricultura em regiões da savana africana. Para desenvolver

A palavra pigmeu vem do gre-
go e designa homem de estatura 
muito abaixo da média. Eles não 
pertencem a uma única etnia. Há, 
na verdade, diversos grupos étni-
cos compostos de pigmeus, cuja 
média de altura dos indivíduos é 
inferior a 1,50 metro. Atualmente, 
entre 100 e 200 mil deles vivem 
nas florestas de Ruanda, Uganda, 
Congo, Camarões, Gabão, Namí-
bia, Angola, entre outros países 
africanos.

Sobre a história da 
África

Ressalte para os estudantes 
que a História da África interessa 
cada vez mais aos pesquisado-
res e novas descobertas estão 
sempre sendo realizadas. Por 
isso, há enormes discussões so-
bre como, quando e quais povos 
se distribuíram pelo continente 
africano, quando e quais deles 
conheceram a agricultura e a do-
mesticação dos animais, quais 
línguas eles falavam e quais gru-
pos as criaram.
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Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à pergunta 

da página 28?

PUXANDO PELA 

MEMÓRIA

39

 A diversidade humana
Descobertas de fósseis como os de Pé Pequeno, de Lucy e do Austra-

lopithecus africanus demonstram que o ser humano atual surgiu na África e 
que, de lá, grupos migraram para outros continentes. Mas as sociedades 
surgidas nesse processo variaram muito em organização e modos de vida. 
Isso significa que o desenvolvimento da espécie humana não ocorreu no 
mesmo ritmo nem na mesma direção. 

A única certeza que se tem, entre os cientistas, é que todos os seres 
humanos, hoje, fazem parte da mesma espécie – o Homo sapiens – e que 
uma sociedade não é melhor nem pior, nem mais ou menos dese nvolvida 
do que outra. São, somente, diferentes.

Mulheres e homens fazem a própria história. As condições geográficas 
ou climáticas impõem certos limites, mas não determinam suas escolhas. O 
ser humano, na verdade, continua mudando, mas as mudanças demoram 
centenas ou milhares de anos para serem percebidas.

Imagem atual da cidade de Tombuctu, tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, 
embora suas construções estejam ameaçadas. Criada no século XI, foi organizada como um grande 
centro de negócios e um dos mais importantes mercados da região ao redor do deserto do Saara. 
Hoje faz parte do Estado do Mali. Fotografia de 2016.
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Caçadores bosquímanos no deserto da Namíbia, África. Fotografia de 2014.

3 mil anos a.C.: Aceleração do 
processo de desertificação do Saara.

Créditos das imagens de baixo para cima: IP Archive/Glow Images ; Reprodução/Museus e Galerias do Vaticano, Cidade do Vaticano, Roma, Itália; 2015 King Features 
Syndicate/Ipress; 2015 King Features Syndicate/Ipress; Jean Daniel Sudres/Aurimages/Agênca; Elisabeth Dayne/SPL/Latinstock; Science Photo Library/AKG-images/

Latinstock.

Puxando pela memória
Ao final do capítulo, o aluno deve ser capaz de explicar a forma 

como os fósseis foram preservados, como os cientistas podem dizer 
em que época esses seres que foram fossilizados viveram, como 
andavam, o que comiam, etc., dados fundamentais para explicar a 
história da vida na Terra, em particular da humanidade.

De olho na BNCC 
A pergunta inicial do ca-

pítulo está relacionada aos 
vestígios arqueológicos ana-
lisados por arqueólogos e pa-
leontólogos para comprovar 
hipóteses sobre a história da 
vida na Terra, principalmente a 
da humanidade. Caso o aluno 
consiga contextualizar esse 
tipo de fonte, ele foi capaz de 
entender e identificar a for-
ma como os pesquisadores 
chegaram às teorias sobre o 
objeto de conhecimento “As 
origens da humanidade, seus 
deslocamentos e os proces-
sos de sedentarização”, de-
senvolvendo, portanto, a ha-
bilidade:

• (EF06HI05) Descrever 
modificações da natureza 
e da paisagem realizadas 
por diferentes tipos de so-
ciedade, com destaque 
para os povos indígenas 
e povos africanos, e dis-
cutir a natureza e a lógi-
ca das transformações 
ocorridas.

Ao mesmo tempo, ele es-
tará apto a compreender que 
as explicações sobre as ori-
gens da vida e da humanida-
de na Terra têm duas formas 
de explicação: a científica e a 
religiosa, adquirindo, portan-
to, informações importantes 
para se chegar à seguinte ha-
bilidade:

• (EF06HI03) Identificar 
as hipóteses científicas 
sobre o surgimento da es-
pécie humana e sua his-
toricidade e analisar os 
significados dos mitos 
de fundação.
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ROTEIRO DE ESTUDOS

404040

 O QUE APRENDEMOS?

1 |  O que foi o big-bang?

2 |  Que relação existe entre o Saara, a floresta e a savana?

3 |  Faça uma tabela com as informações deste capítulo sobre o Homo habilis e o 
Homo sapiens.

4 |  A África é o único continente onde se encontram fósseis de todos os estágios 
do desenvolvimento do ser humano, desde o Australopithecus até o Homo 
sapiens. O que essa afirmativa quer dizer?

5 |  Relacione nomadismo com o Período Paleolítico.

6 |  O que é arte rupestre? Por que ela é importante para o conhecimento do ser 
humano?

7 |   Por que o Período Neolítico é também chamado de Idade da Pedra Polida?

8 |  A Revolução Neolítica foi um período muito importante para o desenvolvimento 
do ser humano. Explique, com suas palavras, o que foi essa revolução.

9 |  Leia esta frase da Declaração das Raças, relatório emitido pela Unesco em 18 de 
julho de 1950:

  “Na realidade, a ‘raça’ é menos um fenômeno biológico do que um mito social”. 

  Sabendo que mito significa “origem lendária ou fantasiosa” e biologia significa 

“estudo da vida”, responda: O que essa frase quer dizer?

10 |  Por que a frase seguinte é falsa? 

  A principal característica do Homo erectus é que ele passou a pegar pequenos 

objetos com a mão.

 PESQUISA 

Uma das invenções mais antigas e importantes para a humanidade foi a roda. 
Os primeiros registros de veículos com rodas foram achados na Mesopotâmia 
e datam do quarto milênio a.C. É fácil imaginar como a vida do ser humano se 
modificou com essa novidade.

Pesquise pelo me-
nos três outras grandes 
invenções de qualquer 
período histórico que 
facilitaram nossa vida e 
explique por quê.

Carro mesopotâmico 
feito de pedra, entre 

2000 a.C. e 1595 a.C. 
Museu do Iraque, Bagdá.
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 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. De acordo com a explica-
ção científica mais recen-
te, foi uma grande explosão 
ocorrida há cerca de 15 bi-
lhões de anos que originou 
o Universo.

2. O atual deserto do Saara já 
foi ocupado por florestas, 
mas sofreu um processo 
de desertificação.

3. Homo habilis: já possuía 
habilidade para cons-
truir ferramentas. Homo 

sapiens: aperfeiçoou o uso 
das mãos, fazendo instru-
mentos menores, inventou 
o arco e flecha e construiu 
embarcações.

4. Que foi na África que se de-
senvolveu o gênero Homo 
e a espécie Homo sapiens.

5. Nomadismo é o nome dado 
ao modo de vida de povos 
que não se fixam por mui-
to tempo no mesmo local, 
como os grupos humanos 
do Período Paleolítico.

6. Arte rupestre são registros 
pictóricos realizados nas 
cavernas em épocas re-
motas. São importantes 
porque permitem um co-
nhecimento da Pré-Histó-
ria da humanidade.

7. O Período Neolítico é tam-
bém chamado de Pedra Po-
lida porque nessa época os 
hominídeos elaboraram 
instrumentos mais afia-
dos e eficientes.

8. Foi um momento funda-
mental na história humana, 
caracterizado pela desco-
berta da técnica de plan-
tar (agricultura) e pela do-
mesticação de animais, que 
possibilitaram ao ser huma-
no fixar-se em um só lugar.

9. A teoria de que existem 
várias raças humanas é 
um mito social, ou seja, foi 
inventada e não tem res-
paldo em pesquisas cien-
tíficas. Esclareça aos estu-
dantes que Unesco é uma 
sigla do nome, em inglês, 
de Organização das Na-
ções Unidas para a Edu-
cação, Ciência e Cultura 
(United Nations Educatio-

nal, Scientific and Cultural 

Organization).
10. A afirmação é falsa, por-

que a principal caracterís-
tica do Homo erectus foi 

ter conseguido ficar de pé, andando com a coluna ereta. Isso 
possibilitou que ele enxergasse mais longe e ficasse mais ágil 
para se locomover.

Pesquisa

Resposta pessoal. O estudante pode citar a alavanca, o tear, a lo-
comotiva, a internet, etc.
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 IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

A origem do planeta Terra e da humanidade é assunto muito controvertido. Isso porque até o século 

XIX, no mundo ocidental, a principal explicação aceita era religiosa: tudo foi criado por Deus, como está 

na Bíblia, no livro do Gênesis, que conta em detalhes como Deus criou o mundo e os seres humanos. 

Esse tipo de interpretação é conhecido como teoria criacionista. 

A imagem A criação de Adão, reproduzida acima, é um afresco do artista italiano Michelangelo. 

Afrescos são pinturas feitas sobre uma superfície (parede, teto ou muro) com base de gesso ou arga-

massa, geralmente em forma de mural. Ele representa a interpretação criacionista dos seres humanos.

A obra A criação de Adão compõe a decoração do teto da Capela Sistina, localizada na Cidade do 

Vaticano, uma cidade-Estado da Igreja católica dentro de Roma, na Itália.

• Observe atentamente o afresco e descreva a cena representada. Em seguida, responda: qual é a relação 
entre essa obra de arte e as ideias de Darwin sobre a origem da humanidade?

O PASSADO PRESENTE

O cartoon ao lado faz uma crítica, 

de forma irônica, à ideia de evolu-

ção do ser humano. Observe-o com 

atenção.

A criação de Adão, afresco de Michelangelo Buonarroti, 1508-1512. Capela Sistina, Estado da Cidade do Vaticano, Itália.

• Com base na imagem, discuta com os colegas o comportamento do ser humano em relação ao planeta.

Cartoon de Dan Piraro.  
Publicado no site bizarro.com em 

30 dez. 2007.
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Imagens contam a 
história

O afresco mostra a criação do 
ser humano por Deus, episódio 
contido na narrativa bíblica (Gê-
nesis). O conteúdo da imagem 
se opõe à teoria de Darwin, para 
quem a humanidade surgiu de 
um processo evolutivo natural, 
e não de uma vontade divina.

O passado presente 
A imagem, feita com base na 

reconstituição da evolução da 
humanidade segundo a teoria de 
Charles Darwin, faz uma crítica ao 
comportamento do ser humano. 
Mostra que, ao final da evolução, 
o ser humano tornou-se, de certa 
forma, um predador, destruindo a 
natureza, jogando lixo nas águas, 
sem preocupação com a preser-
vação do meio ambiente (com a 
sustentabilidade ambiental) e 
com as graves consequências 
desse tipo de atitude. Sugeri-
mos que o professor aproveite 
esta oportunidade e aborde com 
os estudantes a importância da 
preservação da água.
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3
O POVOAMENTO DO 

CONTINENTE AMERICANO
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Você sabe por que 

a expressão “Novo 

Mundo” demonstra 

o ponto de vista 

europeu sobre o 

continente americano? 

PUXANDO PELA 

MEMÓRIA

4242

Na época dos descobrimentos, nosso continente foi chamado de 
Novo Mundo, além de Índias e, depois, América. Este foi o nome que 
prevaleceu, como homenagem ao navegador Américo Vespúcio. Foi 
ele quem percebeu, pela primeira vez, que aquela parte do planeta 
descoberta em 1492 era um novo continente, de proporções ainda des-
conhecidas dos europeus.

Os primeiros relatos escritos sobre a história dos povos americanos 
foram feitos pelos europeus que os conquistaram, especialmente os es-
panhóis. Mas esses europeus que chegaram ao Novo Mundo ignoravam 
como ele havia sido povoado, milhares de anos antes. 

Nesses relatos, os conquistadores utilizaram, como seria de se es-
perar, o ponto de vista europeu, ocultando ou desmerecendo as culturas 
indígenas. Ainda assim, alguns deles propuseram explicações para a 
origem desses povos que, muito mais tarde, foram confirmadas. O padre 
espanhol José de Acosta foi uma das pessoas que escreveu sobre os 
povos americanos no século XVI.

Pintura rupestre no Parque Nacional 
da Serra da Capivara. Coronel José 
Dias, Piauí. Fotografia de 2018.

Créditos das imagens de baixo para cima: Moises Saba/Tyba; Akarawut/Shutterstock; Eye Ubiquitous/UIG/Getty Images; The Bridgeman Art Library/Fotoarena;  
G. Dagli Orti/De Agostini Picture Library/Easypix; Alessandro Viana/Tyba.

 Capítulo 3 
O povoamento do 
continente americano
Capítulo dedicado ao estu-

do do deslocamento de grupos 
humanos e do povoamento do 
que se chama hoje de continente 
americano. Destaque especial é 
dado às diversas formas de rela-
ção com o meio ambiente na for-
mação das sociedades conheci-
das. O personagem microanalítico 
é o Padre José de Acosta, jesuíta 
espanhol, um dos primeiros a 
aventar, no século XVI, a hipótese 
de que a origem dos povos ame-
ricanos era alóctone, mas sem 
recorrer a explicações bíblicas.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Apresentar as polêmicas so-
bre as origens do povoamen-
to da América, a diversidade 
linguística, as diferentes cul-
turas materiais, a distribui-
ção geográfica dos povos 
indígenas e as estimativas 
demográficas. 

• Enfatizar as evidências das 
pesquisas arqueológicas re-
lacionadas ao Brasil. 

• Compreender o protagonis-
mo dos grupos indígenas na 
história, combatendo este-
reótipos e vitimizações.

Habilidades da BNCC 

trabalhadas no capítulo

EF06HI04

EF06HI05

EF06HI06

EF06HI07

EF06HI08

Puxando pela memória
A expressão “Novo Mundo” reflete o ponto de vista europeu por-

que o continente descoberto só era novo para eles. Seu povoamento 
tinha ocorrido há milhares de anos. Havia diversas sociedades que 
os europeus desconheciam.

O assunto sobre as denominações que a atual América recebeu 
está no capítulo 4, A conquista da América, do volume do 7o ano.

Caso queira, antecipe a informação para os alunos que também 
as denominações Índias e América são conceitos eurocêntricos. O 
nome Índias originou-se da convicção errônea de Cristóvão Colombo, 
comandante da primeira viagem ao continente, de que havia chegado 
à Índia, no Oriente, embora navegando para Ocidente. América tam-
bém é eurocêntrico porque presta homenagem a um grande nave-
gador europeu da época, Américo Vespúcio.
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  Como o continente americano 
foi povoado?
A origem dos povos americanos motivou muita discussão entre os 

estudiosos europeus. A questão era saber se os nativos da América tinham 
surgido no próprio continente ou se tinham vindo de outra região do planeta.

De maneira geral, os europeus consideravam que os povos da América 
tinham vindo de fora, mas não sabiam de onde exatamente. Tudo era muito 
vago.

As primeiras explicações, de origem religiosa, foram buscadas na Bíblia, 
embora nela não houvesse referência a esses povos. Alguns estudiosos dis-
seram que os nativos do Novo Mundo descendiam de Cam, um dos filhos 
de Noé. Outros diziam que eles eram descendentes de tribos de Israel que 
se perderam na fuga do Egito.

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

Reúna-se em grupo 
com alguns colegas 
e façam uma 
breve pesquisa na 
vizinhança sobre a 
seguinte pergunta: 
“De onde vieram 
os indígenas do 
Brasil?”. Cada 
estudante deve 
entrevistar cinco 
pessoas. Depois, 
em sala de aula, 
organizem os 
resultados das 
entrevistas e 
apresentem-nos para 
a turma.

Ataque noturno a uma aldeia 
ind’gena com flechas em chama, 

gravura de Theodor de Bry, 1563. 

Castelo de Vincennes, Paris, Fran•a.
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Vikings: 
povo escandinavo 
ativo especialmente 
entre os séculos VIII 
e XI. De acordo com 
alguns estudiosos 
mais antigos, em plena 
Idade Média os vikings 
teriam alcançado o 
território que seria 
chamado, no futuro, de 
América.

Origem asi‡tica?

No livro História natural e moral das Índias, de 1590, o padre espanhol 
José de Acosta sugeriu que o continente americano tinha sido povoado por 
“selvagens caçadores vindos da Ásia”. Uma opinião muito avançada para 
uma época em que quase tudo era explicado por meio da religião. O tempo 
mostraria que Acosta tinha razão.

A explicação de Acosta não foi aceita imediatamente. Surgiram outras 
teorias sobre a chegada do ser humano na América. Alguns disseram que 
os nativos descendiam dos vikings. Outros disseram que tinham vindo das 
ilhas do oceano Pacífico. Houve quem questionasse se os nativos não des-
cenderiam de seres extraterrestres.

Cronologia 
do capítulo Cerca de 100 mil anos atrás: Última era glacial. 

O seu lugar na História
É possível que alguns en-

trevistados não saibam res-
ponder sobre a origem dos 
indígenas brasileiros. Outros 
poderão contar lendas regio-
nais. Há também a possibili-
dade de respostas de cunho 
religioso, inspiradas no criacio-
nismo. O objetivo da atividade 
é aprofundar os conhecimen-
tos sobre o tema e familiarizar 
os estudantes com a pesqui-
sa de campo e a organização 
dos dados obtidos. O professor 
poderá ajudar os estudantes a 
classificar e a contabilizar os 
tipos de resposta (origem di-
vina, mítica, migratória, etc.).

De olho na BNCC
Da página 43 à 48 as in-

formações, as atividades e 
os questionamentos apre-
sentados no texto principal e 
como sugestão neste manual 
contribuem para que o aluno 
possa alcançar as seguintes 
habilidades:

• (EF06HI04) Conhecer as 
teorias sobre a origem do 
homem americano.

• (EF06HI06) Identificar 
geograficamente as rotas 
de povoamento no territó-
rio americano.

• (EF06HI08) Identificar os 
espaços territoriais ocu-
pados e os aportes cultu-
rais, científicos, sociais e 
econômicos dos astecas, 
maias e incas e dos povos 
indígenas de diversas re-
giões brasileiras.

Material digital
Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe a 

sequência didática Primeiras ocupações (e registros) na América 
localizada no material digital do Manual do Professor.
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Beríngia

Os cientistas deram o nome de Beríngia à região que teria permitido 
a travessia da Ásia para a América.

Ainda não há evidências suficientes que comprovem que a Beríngia 
existiu de fato. Mas, se existiu, terá sido muito importante para o povo-
amento da América.

Essa teoria demonstra a importância da integração dos estudos de 
Geografia e História.

• Explique, no caderno, o fenômeno natural que comprova a impor-

tância da Geografia para a história do povoamento do continente 

americano.

Explicações científicas
Foi somente no final do século XIX que a suposição de José de Acosta 

foi confirmada, quando o etnólogo norte-americano D. G. Brington sugeriu 
que o povoamento do continente americano teria começado há 40 mil anos 
por povos vindos da Ásia. O povoamento teria ocorrido através do ponto 
mais próximo entre os continentes asiático e americano, conhecido como 
estreito de Bering.

Como não havia, naquele período, embarcações capazes de atravessar 
o estreito de Bering, os pesquisadores relacionaram o povoamento do con-
tinente americano à última Era Glacial. Durante esse período, aquela região 
estaria coberta de gelo, podendo ser atravessada a pé. Deram até um nome 
para ela: Beríngia.

... que Era Glacial 
é o nome dado a 
um dos períodos 
da vida do planeta 
Terra? Durante 
esse período, 
ocorreu a glaciação, 
fenômeno em que 
a temperatura 
caiu muito e foram 
formadas enormes 
geleiras nas regiões 
montanhosas e nos 
polos Norte e Sul 
do globo terrestre. 
Parte das águas dos 
oceanos ficou retida 
nessas geleiras, 
ocasionando a 
diminuição do nível 
do mar.
Os cientistas 
estimam que houve, 
pelo menos, cinco 
glaciações na 
história do planeta. 
Na última, que 
ocorreu há cerca de 
100 mil anos e durou 
de 50 mil a 90 mil 
anos, conviveram 
um dos ancestrais 
mais antigos do 
Homo sapiens e os 
mamutes, ancestrais 
dos elefantes.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

Estreito de Bering e a região da Beríngia
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Fonte: elaborado 
com base em 
VICENTINO, 
Cláudio. Atlas 

histórico. São 
Paulo: Scipione, 
2011. p. 20-21.
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OUTRAS HISTÓRIAS LUGARES

40 mil anos atr‡s: Início da chegada do ser 
humano à América pelo estreito de Bering. 

Texto complementar
Como os nossos pais

O Homo sapiens não teria se diferenciado em raças ou tipos físicos 
distintos antes de se estabelecer em todos os continentes, inclusive 
nas Américas, o último grande bloco de terra, com exceção da gélida 
Antártida, conquistado pela espécie. A leva inicial de caçadores-cole-
tores que aqui entrou, há mais de 15 mil anos, vinda da Ásia por um 
caminho hoje ocupado pelo estreito de Bering, teria uma estrutura 

anatômica muito similar à da primeira população de humanos mo-
dernos emigrada da África, entre 70 mil e 55 mil anos atrás. Depois 
de deixar o berço da humanidade, o homem penetrou na Ásia, que 
primeiramente serviu de base para a conquista de outros dois pon-
tos importantes do globo, a Europa e a Austrália, e mais tarde de um 
terceiro, as Américas.

[...] O surgimento de tipos físicos, como os caucasianos ou os mon-
goloides (asiáticos de olhos puxados e face plana), seria um fenômeno 

De olho na BNCC
Os conteúdos desta pági-

na têm o objetivo de consta-
tar que as hipóteses sobre a 
presença humana na América 
são muito controversas. Esse 
tipo de abordagem, que pode 
ser resumida e apresentada 
em sala de aula, estimula os 
alunos a compreenderem que 
a história se modifica diante 
de novos argumentos e novas 
provas documentais, como 
as arqueológicas, e fornece 
mais dados para que o aluno 
desenvolva, pela reflexão, as 
seguintes habilidades:

• (EF06HI04) Conhecer as 
teorias sobre a origem do 
homem americano.

• (EF06HI06) Identificar 
geograficamente as rotas 
de povoamento no territó-
rio americano.

Outras histórias 

Lugares

• Espera-se que eles reco-
nheçam que a glaciação 
foi o fenômeno natural 
que permitiu a emergên-
cia, pela retenção das 
águas, de um caminho 
de gelo percorrido pelos 
grupos que migraram da 
Ásia para a América.
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Outras hipóteses

No início do século XX, surgiram outras possibilidades, mas sem negar 
a rota pelo estreito de Bering. O etnólogo Paul Rivet, por exemplo, fundador 
do Museu do Homem, em Paris (1937), sugeriu que o povoamento tinha se 
dado por diversas rotas, provenientes não apenas da Ásia, mas também da 
Oceania. Acrescentou, ainda, que algumas migrações tinham ocorrido há 
40 mil anos e outras em tempos mais recentes, entre 6000 e 3000 a.C.

A ideia de que o povoamento da América tenha se originado de regiões 
distintas da Terra fundamentava-se em um argumento forte: as culturas e as 
línguas dos povos americanos eram muito diferentes entre si. Como teriam se 
formado mais de 2 600 línguas se todos os grupos que chegaram à América 
tivessem partido de um mesmo lugar? 

A arqueóloga franco-brasileira Niède Guidon defende outra hipótese 
de povoamento da América:

Segundo Niède, o material arqueológico resgatado até agora no Piauí 
[no Parque Nacional da Serra da Capivara] [...] indica que o homem 
chegou à região há cerca de 100 mil anos. A pesquisadora acredita que o 
Homo sapiens deve ter vindo da África por via oceânica, atravessando o 
Atlântico. Houve uma grande seca na África e o homem teria ido para o 
mar procurar comida. Tempestades o empurraram oceano adentro. “O 
mar estava então 140 metros abaixo do nível de hoje, a distância entre 
a África e a América era muito menor e havia muito mais ilhas” [...].

Arqueóloga diz que o Homo sapiens já estava no Piauí há 100 mil anos. 
Revista Pesquisa Fapesp. São Paulo, abr. 2008. Disponível em: 

<http://revistapesquisa.fapesp.br/2008/12/01/niede-guidon/>. Acesso em: 26 abr. 2018.

Migração: 

deslocamento de 
grupos populacionais 
entre dois espaços 
geográficos.

Rotas migratórias dos povos pré-históricos

Fontes: elaborado com base em NAQUET-VIDAL, Pierre; BERTIN, Jacques. Atlas histórico: da Pré-História aos 
nossos dias. Lisboa: Círculo dos Leitores, 1987. p. 18; ATLAS histórico escolar. Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 50.
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Entre 13 mil e 11 mil anos atr‡s: Viveu Luzia, integrante de um 
grupo humano que habitava a região de Lagoa Santa, Minas Gerais. 
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biológico muito recente e teria ocorrido apenas depois de o homem 
ter se espalhado por praticamente toda a Terra.

[...] Os humanos com traços africanos foram, sempre de acordo 
com as ideias de Neves, majoritariamente substituídos por indiví-
duos que vieram em um segundo movimento migratório da Ásia 
para as Américas. O novo grupo teria entrado no Novo Mundo mais 
recentemente, entre 9 mil e 10 mil anos atrás, e incluiria apenas indi-
víduos com características físicas dos chamados povos mongoloides, 

como os atuais orientais e as tribos indígenas encontradas até hoje 
em nosso continente.

PIVETTA, Marcos. Revista Pesquisa Fapesp, ed. 182, abr. 2011. 
Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/

2011/04/02/como-os-nossos-pais/>. 
Acesso em: 30 ago. 2018.

 Para desenvolver

Outras hipóteses para a 
ocupação humana da 
América

Além das teorias tradicionais 
sobre a ocupação humana da 
América, existem outras teorias, 
defendidas por pesquisadores 
renomados, que propõem data-
ções bem mais antigas. Entre 
esses especialistas, destaca-se 
a franco-brasileira Niède Guidon, 
pesquisadora responsável pelo 
Parque Nacional da Serra da Ca-
pivara, no estado do Piauí.

Ela defende que os humanos 
teriam chegado ao que hoje é o 
Nordeste do Brasil há 100 mil 
anos, vindos da África pelo ocea-
no Atlântico. Para defender sua 
tese, ela informa que o nível do 
oceano estava mais baixo na 
época, permitindo que as pes-
soas navegassem pelas ilhas que 
existiam ao longo da travessia.

De olho na BNCC
Utilize o mapa sobre as ro-

tas migratórias para o conti-
nente americano, destacando 
aos alunos que são hipóteses. 
Lembre-se de que a visualiza-
ção cartográfica ajuda no de-
senvolvimento das seguintes 
habilidades:

• (EF06HI04) Conhecer as 
teorias sobre a origem do 
homem americano.

• (EF06HI08) Identificar os 
espaços territoriais ocu-
pados e os aportes cultu-
rais, científicos, sociais e 
econômicos dos astecas, 
maias e incas e dos povos 
indígenas de diversas re-
giões brasileiras.

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_Cap03_042a055.indd   45 10/21/18   9:01 AM



46 MANUAL DO PROFESSOR - UNIDADE 1

UNIDADE 1 | A humanidade entra em cena 46

As lanças com pontas Clóvis eram muito eficientes para caçar. 
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  Descobertas arqueológicas
Nas planícies da América do Norte, no final da década de 1920, foram 

encontrados vestígios arqueológicos que datam de 9000 a.C. 

São pontas de lanças feitas de sílex, uma rocha muito dura, dotadas de 

uma base côncava e pequenos sulcos dos lados. 

Elas foram chamadas pelos arqueólogos de pontas Clóvis, e possivel-

mente eram utilizadas para caçar bisões.

As técnicas de produção de armas e ferramentas dos povos que habi-

tavam o continente americano, entretanto, eram muito diferentes entre si. 

Entre os povos caçadores, alguns utilizavam instrumentos de pedra, enquanto 

outros produziam armas feitas de bambu e madeira.

Um povo, contudo, não deve ser considerado inferior ou superior a outro. 

Cada grupo produzia instrumentos adequados ao ambiente em que vivia. 

Os povos da cultura Cochise, que habitavam a região desértica dos atuais 

Estados Unidos, desenvolveram armas de pedra adaptadas à caça naquela 

região. Já os povos amazônicos produziam instrumentos pontiagudos de 

bambu ou madeira, excelentes para a pesca fluvial.

Houve povos que, além de aperfeiçoar seus instrumentos de caça, ini-

ciaram o cultivo da terra, aumentando assim as chances de sobrevivência e 

levando ao crescimento numérico do grupo. Dessa forma, alguns grupos do 

continente americano deixaram, pouco a pouco, de ser nômades e torna-

ram-se sedentários. Esse processo aconteceu, inicialmente, no atual México 

e, logo depois, na região andina da América do Sul.

Côncavo: superfície 

que apresenta uma 

depressão, uma parte 

escavada. O contrário 

de côncavo é convexo. 

Para diferenciar os dois 

adjetivos, posicione 

uma mão em forma 

de concha. O lado da 

palma de sua mão é 

a superfície côncava; 

o lado oposto, a 

superfície convexa.

Fluvial: relacionado a 

rios. A pesca fluvial é 

aquela realizada em 

rios. Quando é realizada 

em mares e oceanos, 

é chamada de pesca 

marítima.

Química e 

Arqueologia

Disponível em: 

<http://chc.

cienciahoje.uol.

com.br/uma-

maozinha-para-os-

arqueologos/>. 

Acesso em: 

26 abr. 2018. 

O artigo “Uma 

mãozinha para os 

arqueólogos” explica 

como a Química 

ajuda a descobrir a 

idade dos achados 

arqueológicos.

FIQUE DE OLHO

9000 a.C.: Povos caçadores já utilizavam, em algumas 
regiões do continente, lanças com pontas de sílex. Texto complementar

Homo sapiens no centro da 

América do Sul

Distante cerca de 80 quilômetros 
(km) a noroeste de Cuiabá, o mu-
nicípio mato-grossense de Jangada 
está colado ao centro geográfico 
da América do Sul. Para qualquer 
lado que se ande, a visão do ocea-
no, seja o Pacífico ou o Atlântico, 
somente aparece depois de percor-
ridos ao menos 1.500 km. Nessa 
porção do Cerrado, a vegetação é 
mais densa e a serra das Araras, 
com altitudes entre 500 metros 
(m) e 800 m, pontua a paisagem. 
Em um abrigo sob rochas de difí-
cil acesso, situado em um vale na 
parte sudeste da cadeia de mon-
tanhas, dois paredões calcários 
preservam um pedaço pouco co-
nhecido da pré-história do Brasil e 
das Américas. Entre 1984 e 2004, 
o casal de arqueólogos Denis Via-
lou e Águeda Vilhena Vialou, do 
Museu Nacional de História Na-
tural da França, coordenou esca-
vações em duas áreas contíguas de 
80 metros quadrados desse refúgio 
rupestre e encontrou indícios de 
que o homem moderno teria habi-
tado a região em dois momentos: 
por volta de 27 mil anos e entre 
12 mil e 2 mil anos atrás. Não há 
ossadas de Homo sapiens no lo-
cal, mas uma série de vestígios 
indiretos de sua presença. Como 
a espécie humana teria se estabe-
lecido em um ponto tão distante 
do litoral em tempos tão remotos 
é, no entanto, uma pergunta ainda 
sem resposta.

A cronologia proposta por 
Águeda e Denis para os sítios 
mato-grossenses, em especial 
para o abrigo Santa Elina, sina-
liza que o Homo sapiens pode 
ter se estabelecido muito antes 
do que se pensava no centro da 
América do Sul. [...]

[...]

Mudança de paradigma

A cronologia da chegada do 
Homo sapiens às Américas, o 
último continente a ser conquis-
tado pelo homem moderno, tem 
passado por grandes revisões 
nos últimos 15 anos. “Houve 
uma mudança de paradigma”, 
explica a arqueóloga Adriana 
Schmidt Dias, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). “A ideia difundida por 
colegas norte-americanos de que 
a chamada cultura Clovis fora 
a primeira das Américas atual-
mente se mostra superada pela 
descoberta de sítios mais antigos 
em várias partes do continente.

PIVETTA, Marcos. Homo sapiens 
no centro da América do Sul. 

Revista Pesquisa Fapesp, 
ed. 259, set. 2017. Disponível em: 

<http://revistapesquisa.fapesp.
br/2017/09/22/homo-sapiens-

no-centro-da-america-do-sul/>. 
Acesso em: 30 ago. 2018.

Material digital
Para contribuir com o desenvolvimento dessa atividade, assista 

ao  Material Audiovisual Documentos arqueológicos como fonte 

histórica localizado no material digital do Manual do Professor.
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Reconstituição do 
rosto de Luzia a 
partir do crânio 
encontrado em 
Lagoa Santa, Minas 
Gerais. Museu 
Nacional do Rio de 
Janeiro, RJ.

Crânio de Luzia, encontrado em Lagoa Santa, 
Minas Gerais. Museu Nacional do Rio de Janeiro, 
RJ. A maior parte do acervo do Museu Nacional 
foi destruída pelo incêndio de 2 de setembro de 
2018. No entanto, dois dias depois um bombeiro 
encontrou um crânio entre os escombros que 
pode ser o de Luzia, a critério de análise de 
especialistas.

Sambaqui: palavra 

de origem tupi que 

significa “monte de 

conchas”. Apesar do 

nome, os sambaquis 

contêm, muitas vezes, 

conchas, cascas de 

árvore ou pedaços de 

pedra.

  Sítios arqueológicos brasileiros
Estudar indivíduos que habitaram o Brasil há milhares de anos parece 

estranho, pois na Idade da Pedra não existia nenhum Brasil, nem qualquer 

outro país. Por esse motivo, os arqueólogos consideram os países que definem 

a divisão política do mundo de hoje apenas uma referência para a localização 

espacial dos sítios arqueológicos.

No município de Lagoa Santa, no atual estado de Minas Gerais, foi des-

coberta a evidência do ser humano mais antigo que teria vivido na América. 

Os pesquisadores encontraram um crânio datado de 11 mil a 13 mil anos 

atrás, que parece ter pertencido a um indivíduo com idade entre 20 e 25 

anos. Inicialmente, o indivíduo foi chamado de “Homem da Lagoa Santa”. 

Mas, como a maioria dos estudiosos defendeu que o crânio teria sido de 

uma mulher, o indivíduo passou a ser chamado de “Luzia”.

Outra evidência arqueológica encontrada no atual território brasileiro 

são os sambaquis, aglomerados de materiais orgânicos e calcários, principal-

mente conchas, construídos por seres humanos. Neles, encontram-se fósseis 

e vestígios de atividades humanas. Os sambaquis mais antigos datam de 

6000 a.C. e reúnem vestígios de povos caçadores que usavam pontas de 

pedra polida. Os sítios arqueológicos com os sambaquis mais preservados 

já encontrados no Brasil localizam-se no litoral do estado de Santa Catarina.

7000 a.C.: Registro do uso de cerâmica por grupos que habitavam a 
região do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. 
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Museu de Arqueologia e Et-
nologia – USP. Disponível em: 
<http://www.vmptbr.mae.usp.
br/>. Acesso em: 30 ago. 2018.

Página do Museu de Ar-
queologia e Etnologia da Uni-
versidade de São Paulo (MAE) 
com diversos links sobre pu-
blicações e pesquisas desen-
volvidas na atualidade. Desta-
que para o imenso acervo do 
museu. Há objetos arqueoló-
gicos e etnográficos produzi-
dos em diferentes continentes 
e em épocas diversas, desde 
a Europa paleolítica.

Sociedade de Arqueologia 
Brasileira – SAB (Revista de 

Arqueologia). Disponível em: 
<http://www.sabnet.com.br/>. 
Acesso em: 30 ago. 2018.

Portal de Periódicos Cientí-
ficos e Eletrônicos da Univer-
sidade Federal da Paraíba. A 
indicação vale para a Revista 

de Arqueologia, fundada em 
1983, atualmente a revista 
da Sociedade de Arqueologia 
Brasileira. Nela se encontra o 
que há de mais atualizado no 
campo das pesquisas arqueo-
lógicas realizadas no Brasil.

Os povos de Lagoa San-
ta. Disponível em: <http://
revistapesquisa.fapesp.
br/2016/10/14/os-povos-
de-lagoa-santa-2/>. Acesso 
em: 30 ago. 2018.

O vídeo mostra um grupo 
de pesquisadores de diver-
sas áreas trabalhando em um 
sítio arqueológico na Lapa 
do Santo, Minas Gerais, para 
desenterrar e documentar 
os indícios da vida e da mor-
te da população que vivia 
ali no período entre 8 mil e 
12 mil anos atrás.

Fique ligado

Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Disponí-
vel em: <https://www.ufmg.br/mhnjb/>. Acesso em: 30 ago. 2018.

Página sobre Arqueologia pré-histórica no endereço eletrônico do 
Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais. Nela, o leitor encontrará informações ligadas ao 
estudo da tecnologia pré-histórica e da arte rupestre brasileira, bem 

como sobre os principais projetos desenvolvidos pelos pesquisado-

res do Museu: Arqueologia do Alto Médio São Francisco; Arqueologia 

Pré-Histórica de Minas Gerais (relações entre as bacias dos rios 

São Francisco e Jequitinhonha); Arqueologia da Cultura Tupi-Guara-

ni; Territórios e Afinidades Culturais na Pré-História do Centro e Nor-

te Mineiro; e Arqueologia da região de Diamantina e Montes Claros.
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Os habitantes dos sambaquis

Em 2006, o biólogo Mark Hubbe apresentou 

os resultados da análise de 22 esqueletos que 

permitiu datá-los de 1200 anos atrás. Esses 

esqueletos foram encontrados no sítio arqueoló-

gico Porto do Rio Vermelho, em Santa Catarina.

O biólogo constatou que cinco esquele-

tos eram de crianças, seis de homens e oito 

de mulheres. Não foi possível determinar o 

sexo de três esqueletos, pois estavam muito 

fragmentados.

De acordo com a análise de Mark Hubbe, 

os habitantes dos sambaquis viviam da pesca 

e da coleta de moluscos e consumiam poucos 

vegetais. Os esqueletos aparentavam ter boa 

saúde bucal, mas apresentavam marcas de in-

fecções e sinais de artrite e artrose, isto é, sinais 

de inflamação e degeneração das articulações.

Sambaqui de Garopaba do Sul. Sítio arqueológico de cerca de 5 mil anos de idade, considerado o maior do Brasil. 
Jaguaruna, Santa Catarina. Fotografia de 2017.

• Com a ajuda do professor, pesquise: como é possível saber quantos anos tem um fóssil 

descoberto em uma pesquisa arqueológica?

OUTRAS HISTîRIAS MODOS DE VIVER

Molusco: animal 

invertebrado, como 

caramujo, ostra e lula.

7000 a.C.: Primeiros sinais de agricultura na Mesoamérica. 
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As pesquisas nos samba-

quis. TV Cultura Digital. Dis-
ponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=r-_
f6YgmU5E>. Acesso em: 16 
set. 2018.

Vídeo com explicação his-
tórica sobre as sociedades 
de sambaquis no litoral bra-
sileiro.

A idade do leite. Disponível 
em: <http://revistapesquisa.
fapesp.br/2018/06/18/
a-idade-do-leite/>. Acesso em: 
30 ago. 2018.

Um trio de pesquisadores 
da Universidade de São Paulo 
(USP) analisou fragmentos de 
60 indivíduos, adultos e crian-
ças, que viveram, entre 3 100 
e 1 500 anos atrás, na área 
hoje ocupada pelo sambaqui 
Jabuticabeira II, sítio arqueo-
lógico localizado no município 
litorâneo de Laguna, a cerca 
de 100 quilômetros ao sul de 
Florianópolis (SC). Uma das 
descobertas foi que pesca-
dores-coletores que viveram 
há 3 mil anos em área hoje 
do litoral catarinense ama-
mentavam filhos até 2 anos 
de idade. Esse estudo ajuda 
a compreender os hábitos ali-
mentares e culturais dessas 
populações.

Outras histórias 

Modos de viver 

• O professor deve expli-
car de forma simples a 
função da análise do car-
bono-14 nos fósseis. Car-
bono-14 é encontrado nos 
animais, nas plantas e 
nos homens e, após a 
morte desses, diminui 
em um ritmo constante 
ao longo do tempo. Des-
sa forma, de acordo com 
o valor de carbono-14 en-
contrado no fóssil, é pos-
sível revelar a idade apro-
ximada do material.
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Parque Nacional da Serra da Capivara

No sudeste do estado do Piauí, a 530 km da capital Teresina, está locali-

zado o Parque Nacional da Serra da Capivara, área com a maior quantidade 

de sítios arqueológicos da América e com a maior quantidade de pinturas 

rupestres no mundo. 

O Parque Nacional da Serra da Capivara é tão importante que foi de-

clarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, em 1991.

As cerâmicas encontradas no Parque Nacional da Serra da Capivara têm 

cerca de 9 mil anos. Alguns 

estudiosos consideram essas 

cerâmicas as mais antigas do 

continente. Já as pinturas ru-

pestres em azul, conhecidas 

como veadinhos azuis, foram 

as primeiras dessa cor desco-

bertas no mundo.
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Pintura rupestre de um veadinho 
azul, na Toca do Veadinho Azul, sítio 

arqueológico do Parque Nacional 
da Serra da Capivara, São Raimundo 

Nonato, Piauí. Fotografia de 2016.

  O continente que os europeus 
encontraram
Não é fácil determinar o número de nativos que viviam no continente 

americano na passagem do século XV para o XVI. As estimativas variam muito. 

Enquanto alguns pesquisadores calcularam 8 milhões, outros chegaram a 

supor que 100 milhões de habitantes ocupavam a América naquela época. 

Entre esses dois extremos, outros pesquisadores estimam que o continente 

era habitado por 50 a 70 milhões de nativos.

A distribuição da população pela América era desigual. Uma minoria 

dos habitantes (em torno de 5 milhões) estaria espalhada em enormes faixas 

de terra. Já a maioria (em torno de 45 milhões) estaria concentrada em duas 

regiões geográficas, onde a agricultura melhor se desenvolveu, pois contava 

com complexos sistemas de irrigação: a Mesoamérica e a Região Andina.

A Mesoamérica inclui o atual México e parte da América Central e foi 

pioneira na agricultura. Os primeiros sinais do cultivo de milho, feijão e cacau 

datam de 7000 a.C., mas a agricultura tornou-se a base dessas sociedades 

por volta do século I a.C. A Mesoamérica é uma das três zonas agrícolas do 

continente americano e ficou conhecida como zona do milho.

Sistema de irrigação: 

técnica utilizada na 

agricultura para o 

fornecimento de água 

para as plantas, em 

quantidade suficiente e 

nos momentos certos, 

de modo a assegurar a 

melhor produtividade.

6000 a.C.: Sambaquis mais antigos do território brasileiro. 

Fique ligado

Fundação Museu do Ho-

mem Americano. Disponível 
em: <www.fumdham.org.br/
museu-do-homem-america
no>. Acesso em: 30 ago. 2018.

Página da Fundação Mu-
seu do Homem Americano, 
situado na Serra da Capivara 
(PI), com destaque para o sí-
tio de São Raimundo Nonato. 
Contém material riquíssimo 
sobre o Parque Nacional da 
Serra da Capivara, considera-
do o maior complexo arqueo-
lógico do mundo, incluído no 
Patrimônio Cultural da Unes-
co. O site disponibiliza ima-
gens do acervo, do parque e 
artigos sobre as pesquisas 
lá realizadas. 

 Para desenvolver
Professor, é impossível de-

terminar com precisão a quan-
tidade de pessoas que viviam 
na América antes da chegada 
dos europeus, em fins do sécu-
lo XV. Os números apresentados 
são estimativas baseadas nos 
relatos dos europeus da época.

Há certos consensos, entre-
tanto, como o fato de que eram as 
regiões da Mesoamérica e Andina 
as que mais concentraram popu-
lação no continente. Especialistas 
aventam um possível motivo: o 
desenvolvimento da agricultura 
e a adoção de técnicas eficientes 
teriam permitido não só a fixação 
da população como também a ge-
ração de mais alimentos do que 
as pessoas necessitavam, daí o 
aumento demográfico.

Atividade complementar

• Explique o motivo de ser um contrassenso histórico chamar os 
primeiros habitantes da América de “os primeiros americanos”.

Resposta: porque não existia o que se chama hoje de América, 
nome com o qual os europeus batizaram esse continente que não 
conheciam, em homenagem ao navegador Américo Vespúcio, flo-
rentino nascido em 1454 que divulgou a ideia de que Colombo havia 

mesmo descoberto um novo continente, e não chegado às Índias. 
Mas é importante frisar que, apesar de ser um contrassenso, no caso 
das pesquisas arqueológicas, o nome América indica um território, 
onde importam os sítios arqueológicos, os lugares onde há vestígios 
a serem pesquisados. Assim, é possível utilizar a expressão primeiro 

americano para se referir aos povoadores da América.
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Vários tipos de milho dinamizaram a agricultura mesoamericana.

As batatas foram a base da alimentação dos povos andinos.

A Região Andina abrange parte dos atuais 

Peru, Bolívia e Equador. O cultivo de tubérculos 

nessa região, sobretudo a batata, ocorreu cerca 

de 5000 a.C., consolidando-se entre 300 d.C. e 

1000 d.C. Assim como a Mesoamérica, a Região 

Andina compõe uma das três zonas agrícolas 

da América e ficou conhecida como zona dos 

tubérculos.

A terceira zona agrícola do continente ame-

ricano era a chamada zona da mandioca e es-

tava localizada na Região Amazônica e em boa 

parte do litoral Atlântico da América do Sul. Ao 

contrário do que ocorreu nas outras duas zonas 

agrícolas, ali a agricultura não foi suficiente para 

promover a fixação e a concentração das comu-

nidades, que continuaram dependentes da caça, 

da pesca e da coleta.

Esse foi o caso das populações indígenas 

que habitavam o futuro Brasil antes da chegada 

dos portugueses. Mas há diferenças. Os grupos 

de língua tupi, que predominavam no litoral, 

tinham na agricultura da mandioca sua base 

alimentar. Permaneciam no mesmo lugar por 

algum tempo, mas, como praticavam a quei-

mada da floresta para abrir terrenos agrícolas, 

o solo tendia a se desgastar, levando o grupo 

a buscar outro espaço para ocupar de tempos 

em tempos.

Além disso, a agricultura não era exclusiva 

na economia dos indígenas tupis. A caça, a pesca 

e a coleta também eram atividades importantes 

na economia desse grupo. Eram as mulheres que 

trabalhavam na agricultura, enquanto os homens 

eram caçadores e pescadores. Só trabalhavam 

a terra para abrir as clareiras, nada além disso. 

Já outros grupos, como os falantes da língua 

jê, eram povos pescadores, caçadores e coletores 

que não praticavam a agricultura, ficando pouco 

tempo em um mesmo local. Predominava, assim, 

a dispersão, a vida na floresta. Os indígenas tupis 

tratavam com desprezo esses grupos nômades, 

que não falavam a sua língua e tinham costumes 

muito diferentes dos seus. 

A agricultura dos indígenas tupis, que predominavam no litoral do 
atual Brasil, era baseada no cultivo da mandioca.

Entre 6000 a.C. e 3000 a.C.: Povoamento da América por grupos 
originários do oceano Pacífico, através das ilhas polinésias e melanésias. 
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Texto complementar

Mais gente na floresta

Novos sítios arqueológicos e 
evidências de domesticação de 
plantas sustentam a ideia de que 
a Amazônia pré-colombiana era 
densamente povoada.

A descoberta recente de 81 sí-
tios arqueológicos pré-colombia-
nos aparentemente densamente 
povoados em uma área do sul da 
Amazônia que se julgava inabitada 
ou pouco povoada entre meados 
do século XIII e o início do XVI 
reforça uma hipótese defendida 
por boa parte dos arqueólogos 
nos últimos 15 anos: a de que a 
grande floresta tropical, que se 
estende por terras brasileiras e de 
mais oito países, abrigava socie-
dades complexas e uma nume-
rosa população antes da chegada 
dos europeus às Américas. Os 
números variam enormemente, 
mas as estimativas atuais mais 
aceitas apontam para algo entre 
8 e 10 milhões de indígenas, um 
contingente similar ao dos incas 
que ocuparam nos Andes uma 
área muito menor no período 
pré-colonial , e não no máxi-
mo 2 milhões de pessoas, como 
dizia a norte-americana Betty 
Meggers (1921-2012), pioneira 
da arqueologia amazônica, para 
quem a região era um grande 
vazio populacional.

Os novos sítios se situam na 
bacia do Tapajós, no norte de 
Mato Grosso, em uma área rela-
tivamente plana de terra firme, 
livre de inundações, pontuada 
por suaves elevações de 100 a 300 
metros (m). [...] Com o auxílio de 
imagens de satélites e idas a cam-
po, Souza e colegas britânicos de 
Exeter e brasileiros da Universi-
dade Federal do Pará (UFPA), da 
estadual de Mato Grosso (Une-
mat) e do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) iden-
tificaram no Tapajós 104 cons-
truções ou desenhos geométricos 
escavados no solo, os chamados 
geoglifos. São valas e valetas ge-
ralmente de formato circular, com 
diâmetros que variam de 11 m a 
363 m, dentro das quais há, em 
alguns casos, resquícios de velhas 
moradias. Também foram encon-
trados na área, situada entre os 
rios Aripuanã, Juruena e Teles 
Pires, peças de cerâmica, traços 
de caminhos que ligavam as al-
deias e trechos com terra preta, 
um solo mais escuro formado a 
partir de detritos orgânicos acu-
mulados onde houve ocupações 
humanas prolongadas.

PIVETTA, Marcos. Mais gente 
na floresta. Revista Pesquisa 

Fapesp, ed. 267, maio 2018, 
p. 18-23. Disponível em: 

<http://revistapesquisa.fapesp.
br/2018/05/21/mais-gente-na-

floresta/>. Acesso em: 
30 ago. 2018.
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Mesoamérica e Região Andina

O que teria levado a agricultura a se desenvolver tão bem na Mesoamérica 

e na Região Andina, contribuindo para concentrar 45 milhões de habitantes 

nessas duas regiões?

Alguns pesquisadores afirmam que o clima temperado foi o motivo de-

terminante para o desenvolvimento excepcional da agricultura nessas duas 

regiões, explicação insuficiente, já que parte da Mesoamérica é de clima 

tropical, e não temperado.

A explicação mais aceita hoje em dia afirma que a Mesoamérica e a 

Região Andina foram, durante milhares de anos, importantes lugares de 

passagem, contribuindo para que povos diversos pudessem trocar produtos 

e conhecimento. Esse intercâmbio de experiências entre diferentes povos 

teria favorecido a introdução e a expansão da agricultura, que se tornou a 

base da sobrevivência coletiva.

A expansão da agricultura foi um processo lento, mas, quando se co-

meçaram a produzir excedentes, boa parte da população viu-se liberada do 

trabalho agrícola. Essas pessoas tornaram-se artesãos, funcionários gover-

namentais, guerreiros e sacerdotes. O papel de cada um na sociedade ficou 

mais especializado, e as relações entre os que mandavam e os que obedeciam 

ficaram mais evidentes. Foi nessas regiões, Mesoamérica e Região Andina, 

que surgiram os grandes impérios indígenas.

Três zonas agrícolas da América pré-colombiana

Fontes: elaborado com base 
em Overy, Richard. A história 
completa do mundo. Rio de 
Janeiro: Reader’s Digest, 2009; 
ATLAS da história. São Paulo: 
Folha da Manhã, 1995.
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Século IV d.C.: Constru•›es maias na América Central come•am a ser erigidas.

Atividade 
complementar

O planalto Mexicano

O planalto Mexicano foi a 
região mais importante da Me-
soamérica. Situado nas cha-
madas terras altas, o solo da 
região é muito fértil. Mas há 
poucos rios e chove pouco, 
sobretudo no sul do planalto, 
porque as montanhas dificul-
tam a passagem das nuvens. 
O clima é temperado e seco. 
No entanto, a agricultura da 
região alcançou elevado nível 
de rendimento, tornando-se o 
foco da zona do milho em todo 
o continente.

Peça aos alunos que es-
crevam no caderno, com base 
nas informações do capítulo, 
o que tornou possível o desen-
volvimento agrícola do planal-
to Mexicano.

Eles devem perceber que 
os povos do planalto Mexicano 
desenvolveram sistemas de 
irrigação, incluindo a instala-
ção de canteiros flutuantes no 
lago Texcoco (ver atividade de 
pesquisa no Roteiro de estu-
dos), no caso das terras altas.

Três zonas agrícolas da 

América pré-colombiana

Peça aos alunos que ob-
servem detidamente o mapa 
sobre as três zonas agrícolas 
da América pré-colombiana 
e identifiquem os complexos 
agrícolas do continente, de 
modo a visualizar as três zo-
nas geográficas.

Pode ser dado destaque à 
Mesoamérica e à Região Andi-
na como as que mais concen-
traram população na América.

De olho na BNCC
O conteúdo das páginas 51 a 53 permite capacitar o aluno a con-

quistar, parcialmente, as seguintes habilidades:

• (EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisa-
gem realizadas por diferentes tipos de sociedade, com des-
taque para os povos indígenas e povos africanos, e discutir a 
natureza e a lógica das transformações ocorridas.

• (EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das so-
ciedades antigas na África, no Oriente e nas Américas, distin-
guindo alguns significados presentes na cultura material e na 
tradição oral dessas sociedades.
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UNIDADE 1 | A humanidade entra em cena 52

Grandes impérios 

Na Mesoamérica, o Império Asteca, formado no século XV d.C, foi o úl-

timo dos grandes impérios que se sucederam na região durante séculos. Foi 

também o mais poderoso, com sua capital, Tenochtitlán, cobrando tributos 

das aldeias e cidades localizadas no centro do atual México. A agricultura 

ali era muito produtiva, baseada no cultivo de vários tipos de milho, feijões 

e outros legumes, utilizando métodos de irrigação para aumentar as áreas 

cultivadas. Os astecas desenvolveram um artesanato diversificado, com 

peças em ouro, prata e bronze, artigos de plumas de várias aves, tecidos, e 

construíram templos espetaculares para honrar seus deuses, com destaque 

para o Sol.

Nas florestas tropicais da América Central, sobretudo nos atuais paí-

ses da Guatemala e de Honduras, formou-se o Antigo Império Maia, cuja 

economia era também baseada na agricultura do milho, por volta do século 

IV d.C. Entre os centros mais importantes, destacam-se Tikal e Palenque.

Sítio arqueológico de Tikal. 
Parque Nacional de 

Tikal, Guatemala. 
Fotografia de 2016.

Estima-se que Tikal, que os historiadores chamaram de Novo Império 

Maia, formou-se a partir do século XI, no atual México.

O povoamento da região resultou da migração de grupos maias da 

América Central, acrescida de populações mesoamericanas, em especial os 

toltecas. Esse império misturou, portanto, a tradicional cultura maia com a 

mesoamericana, inclusive utilizando técnicas de irrigação, como a estocagem 

de água em cisternas chamadas de cenotes.

Na Região Andina, enfim, formou-se, no século XV, o Império Inca, o 

mais centralizado de todos os impérios pré-colombianos. Cuzco, no atual 

Peru, era a capital de um império agrícola cuja base territorial, além do atual 

Peru, incluía os atuais Equador e Bolívia. 

A agricultura também alcançou ali um desempenho formidável sob 

controle de Cuzco. Destacaram-se o cultivo da batata e de vários outros 

tubérculos na serra, e o cultivo do milho na costa. O artesanato em ouro e 

prata foi bastante diversificado, em geral produzido para fins cerimoniais.

NEVES, Ana Maria 

B.; HUMBERG, 

Flávia R. Os povos 

da AmŽrica: dos 

primeiros habitantes 

às primeiras 

civilizações urbanas. 

São Paulo: 

Atual, 2005.

Essa obra faz a 

reconstituição da 

América indígena, 

das origens do 

homem americano 

aos grandes 

impérios que o 

colonizador espanhol 

destruiu.

FIQUE DE OLHO

M
e
u
n
ie
rd
/S
h
u
tt
e
rs
to
c
k

Século XI: Período estimado a partir do qual se formou o Novo Império Maia.

Atividade 

complementar

Tikal

Peça aos alunos que anali-

sem a imagem do sítio arqueo-

lógico de Tikal e, com base no 

texto sugerido abaixo, apre-

sentem argumentos que pos-

sam ajudá-los a identificar os 

registros de sociedades anti-

gas na América.

Barragem dos maias

Por meio de escavações, 
análise de sedimentos e ma-
peamento, uma equipe de 
arqueólogos, liderada pela 
Universidade de Cincinnati, 
Estados Unidos, descobriu 
impressionantes obras de en-
genharia em Tikal, um dos 
maiores sítios arqueológicos 
e um dos principais centros 
urbanos da civilização maia 
pré-colombiana, localizada 
no norte da Guatemala, in-
cluindo o que deve ter sido a 
maior barragem construída 
pelos antigos maias na Amé-
rica Central (PNAS, 16 de ju-
lho). A barragem – construí-
da de pedra, entulho e terra 
– se estendia por 80 metros de 
comprimento, atingia cerca de 
10 metros de altura e arma-
zenava cerca de 75 milhões 
de litros de água em um re-
servatório artificial. Os pes-
quisadores responsáveis pela 
descoberta acreditam que se 
trata de um caso de uso sus-
tentável de água e terras. Eles 
chegaram à barragem porque 
pretendiam entender como os 
antigos maias mantinham em 
Tikal uma população de 5 mi-
lhões de pessoas no ano 700. 
A barragem da Guatemala é a 
maior construção hidráulica já 
conhecida do território maia 
e a segunda maior da Améri-
ca do Sul, superada em área 
apenas por uma barragem do 
México construída entre os 
anos 250 e 400. Um detalhe 
que chamou a atenção dos 
pesquisadores é que os maias 
usavam caixas de areia em 
canais para purificar a água 
que entrava no reservatório.

Barragem dos maias. Revista 

Pesquisa Fapesp, ed. 198, ago. 
2012, p. 17. Disponível em: 

<http://revistapesquisa.fapesp.
br/2012/08/10/barragem-dos-

maias/>. Acesso em: 
30 ago. 2018.
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Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à pergunta 

da página 42?

PUXANDO PELA 

MEMÓRIA

53

Ruínas de Pisac. Na Região 
Andina, os incas aterraram parte 
das montanhas para ampliar as 
áreas de cultivo, distribuindo-as 
em vários platôs. Vale Sagrado, 
Peru. Fotografia de 2016.

A entrada dos espanhóis nessa parte da América, no século XVI, foi uma 

tragédia para a população desses impérios, seja na Mesoamérica, seja na 

América do Sul. Perderam seus deuses, viram suas tradições massacradas, 

tiveram de se submeter ao trabalho forçado imposto pelos conquistadores 

em uma escala muito maior do que a praticada pelos dirigentes dos Estados 

asteca e inca.

Após a conquista espanhola, os grandes impérios indígenas (ou o que 

restou deles) foram estudados pelo missionário José Acosta. Ele recolheu 

muitas informações sobre o passado dessas sociedades, que combinavam 

agricultura avançada e cidades monumentais. Acosta acertou ao dizer que a 

origem dos povos americanos era asiática e forneceu conhecimento precioso 

sobre as regiões então mais povoadas do continente.

Diferenças entre os grupos nativos

Há diferenças importantes entre as populações nativas da América. 

Algumas desenvolveram uma agricultura de alta produtividade, como 

no planalto Mexicano e no planalto Andino. No século XV, os povos se-

dentários dessas regiões construíram cidades monumentais e formaram 

autênticos impérios. 

Em outras regiões, como no litoral do Brasil atual, os grupos tupis 

combinavam a agricultura da mandioca com atividades extrativas, a caça e 

a pesca. Na maior parte do continente americano, porém, as populações 

indígenas não praticavam a agricultura e eram nômades.

• Com base no texto acima e nas informações do capítulo, discutam 

em grupo a seguinte questão: é correto dizer que a maioria das 

populações indígenas da América era atrasada em relação às po-

pulações do planalto Mexicano e do planalto Andino?

AO MESMO TEMPO

PUXANDO PELA 

MEMÓRIA
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Século XV: Formação dos Impérios Asteca e Inca.

Créditos das imagens de baixo para cima: Adriano Gambarini/Acervo do fotógrafo; Moises Saba/Tyba; Akarawut/Shutterstock; Eye Ubiquitous/UIG/Getty Images; 
The Bridgeman Art Library/Fotoarena; G. Dagli Orti/De Agostini Picture Library/Easypix; Alessandro Viana/Tyba.

Puxando pela memória
Ao final do capítulo, o aluno 

deve ser capaz de entender o 
conceito de eurocentrismo e 
identificar que, no caso, “Novo 
Mundo” era uma oposição ao 
mundo europeu conhecido, ao 
“Velho Mundo”. Portanto, foi 
por meio do conhecimento 
anterior dos europeus que o 
termo foi elaborado, e não dos 
nativos do que veio a chamar-
-se América; o professor pode 
acrescentar que essas expres-
sões nada têm a ver com a ida-
de geológica dos continentes: 
a América, considerada Novo 
Mundo, é mais antiga do que 
a Europa, em termos de for-
mação geológica.

O aluno também deve con-
siderar que se os habitantes 
da Europa não conheciam as 
terras e os povos do que se 
chamou América, também os 
nativos do continente ameri-
cano não sabiam da existên-
cia do continente europeu e 
de sua população. 

Ao mesmo tempo 
• Não é correto afirmar 

que os povos nômades 
da América do Sul eram 
mais atrasados do que os 
grupos sedentários do pla-
nalto Mexicano e do pla-
nalto Andino. Quando dize-
mos que uma população é 
mais atrasada que outra, 
estamos dizendo que exis-
te evolução de um estágio, 
inferior, a outro, superior. 
Essa ideia valoriza a hie-
rarquia entre os grupos 
humanos, e não a diferen-
ça entre eles. Além disso, 
ao dizer que existe uma 
hierarquia entre os povos, 
ou seja, que uns são mais 
atrasados do que outros, 
estamos valorizando ex-
clusivamente o critério 
tecnológico. Enfim, a afir-
mativa está equivocada 
por razões factuais, pois 
o capítulo mostra que a 
imensa maioria da popula-
ção nativa da América era 
sedentária (90%), embo-
ra ocupasse cerca de 5% 
da superfície continental. 
As populações nômades, 
dispersas em 95% do con-
tinente, eram cerca de 10% 
dos grupos nativos.
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ROTEIRO DE ESTUDOS

54545454

 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Identifique as principais rotas do povoamento do continente americano.

2 |  Dê um exemplo da importância da Geografia para o estudo do povoamento 
das Américas.

3 |  Por que a última glaciação é importante para a história do continente americano?

4 |  Como as pontas de pedra descobertas nas escavações arqueológicas na Amé-
rica podem indicar a tecnologia utilizada pelos grupos humanos?

5 |  O que o nome Luzia tem a ver com o Homem da Lagoa Santa?

6 |  Por que o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, foi declarado Patri-
mônio Cultural da Humanidade?

7 |  Quais foram as três grandes zonas agrícolas do continente americano?

8 |  Como as populações agrícolas da Região Andina aumentaram suas áreas de 
cultivo? 

9 |  Qual tecnologia baseada no aproveitamento das águas permitiu a alguns povos 
indígenas aumentar sua capacidade agrícola?

10 |  Por que a seguinte frase é falsa?

  Os povos nômades da América podem ser considerados mais primitivos do que 
os povos sedentários, pois desconhecem as técnicas agrícolas.

 PESQUISA 

Procure na internet uma imagem que ilustre um dos impérios indígenas que 
viveram na Mesoamérica ou na Região Andina. Pode ser alguma imagem que 
mostre indígenas no trabalho, templos, soberanos, etc. Veja o exemplo abaixo. 
É uma imagem de nativos que viviam na região que corresponde atualmente 
ao México, praticando a agricultura.

Selecione uma imagem e explique para os colegas por que você a escolheu.

Camponeses astecas 

trabalham no lago 

Texcoco. 

Ilustração de manuscrito 

datado do século XVI. 

Coleção particular.
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 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. A rota pelo estreito de Be-
ring e a da Oceania, pelo 
oceano Pacífico (Polinésia 
e Melanésia). Há, também, 
a hipótese levantada por 
Niède Guidon relativa às 
rotas atlânticas.

2. Os estudos geográficos 
nos ajudaram a entender 
que a última glaciação ge-
rou uma passagem pelo 
que hoje conhecemos 
como estreito de Bering, 
por onde passaram os gru-
pos provenientes da Ásia.

3. A última glaciação da Ter-
ra, com a consequente re-
tenção de águas marinhas 
em geleiras, ocorrida entre 
110 e 20 mil anos atrás, 
fez surgir uma passagem 
entre a Ásia e a América. A 
ponte entre os dois conti-
nentes teria possibilitado 
a travessia a pé através do 
estreito de Bering.

4. As pontas de pedra podem 
indicar o grau de domínio 
técnico na fabricação e a 
forma como aquele grupo 
se adaptou ao ambiente 
em que vivia.

5. Luzia é o nome dado ao in-
divíduo cujo crânio (fóssil), 
datado de 11 a 13 mil anos, 
foi descoberto por arqueó-
logos em Lagoa Santa (MG). 
De início, pensou-se que o 
crânio era de um homem, o 
que levou os pesquisado-
res a chamá-lo de Homem 
da Lagoa Santa. Depois, 
constatou-se que o crâ-
nio era de uma mulher com 
idade entre 20 e 25 anos, 
fato que levou os cientistas 
a rebatizarem o indivíduo.

6. Porque possui mais de 800 
sítios arqueológicos, in-
cluindo os famosos regis-
tros rupestres conhecidos 
como veadinhos azuis.

7. Zona do milho, zona dos tu-
bérculos ou das batatas e 
zona da mandioca. 

8. Os povos andinos aumen-
taram suas áreas de cultivo 
aterrando trechos monta-
nhosos sob a forma de an-
dares ou platôs.

9. O sistema de irrigação ou 
a tecnologia de irrigação, 
praticada na Mesoaméri-

ca, por exemplo, aumentou o rendimento agrícola dos povos 
fixados naquela região.

10. A frase é falsa porque avalia ou qualifica e desqualifica os gru-
pos humanos de acordo com seu maior ou menor desenvolvi-
mento tecnológico. A frase também é falsa porque os povos 
nômades também desenvolveram a agricultura.

Pesquisa

Resposta pessoal. Uma boa opção para a atividade é reunir os es-
tudantes em grupo. Cada grupo deverá escolher uma das imagens 
trazidas por seus integrantes e explicar por que a escolheu, se ficou 
em dúvida entre a escolhida e alguma outra, etc. 
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Parede da Caverna das Mãos, na Argentina.

  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

A Caverna das Mãos, situada na província de Santa Cruz, na atual Patagônia argentina, abriga um 
dos registros rupestres considerados mais importantes do continente. Esses registros foram feitos entre 
9500 e 13 mil anos atrás por ancestrais dos indígenas Tehuelche, que habitaram aquela região.

A interpretação da imagem sempre foi polêmica. As mãos são pequenas e, curiosamente, a maioria é 
esquerda. Alguns historiadores consideram essa pintura rupestre a representação de um ritual de sacri-
fício de um jovem membro do grupo. Outros afirmam que as mãos eram do autor da pintura. Em todo 
caso, os estudiosos consideram que a habilidade com o uso das mãos tem um significado fundamental 
na formação da humanidade, o que pode estar representado nessa imagem.

• Escreva no caderno o que você acha dessas duas interpretações e elabore uma terceira interpretação para 
a imagem da parede da Caverna das Mãos. 

 O PASSADO PRESENTE

Vimos que a última glaciação foi essencial para o povoamento da América. O congelamento da 
superfície do mar teria feito surgir, no atual estreito de Bering, entre a Ásia e a América, uma passagem 
que possibilitou a migração de povos caçadores e coletores da Sibéria para o Alasca.

Atualmente, muito se discute sobre o destino do planeta. Alguns cientistas dizem que a Terra está 
próxima de uma nova era glacial. Outros, incluindo muitos ambientalistas, opinam que o perigo está 
no aquecimento do planeta, que pode derreter as geleiras dos polos norte e sul, causando maremotos 
arrasadores. Uma das razões do aquecimento global seria o efeito estufa.

• Pesquise e registre no caderno o significado da expressão efeito estufa.
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Imagens contam a 
história

Resposta pessoal. O mais 
importante é a valorização das 
mãos como objeto de registro. 
Isso, sim, confirma a importância 
do aprendizado das habilidades 
manuais entre esses grupos hu-
manos. Seria importante destacar 
que a hipótese de a pintura fazer 
parte de um ritual demonstra a 
existência de crenças em forças 
superiores às humanas, embora 
nada indique tratar-se da repre-
sentação de um ritual de sacrifí-
cio, sobretudo pela ausência do 
sacrificado. A possibilidade de as 
mãos serem do autor da pintura 
é irrelevante, bem como o fato de 
predominarem as esquerdas. A 
interpretação da imagem pelo 
aluno pode se relacionar com 
a sobrevivência e as atividades 
dos grupos humanos da região, 
como a caça e a coleta de alimen-
tos. Os estudantes podem tam-
bém discutir a importância das 
pinturas rupestres para esses 
povos: Elas possuíam somente 
um sentido ornamental ou faziam 
parte de rituais maiores dentro 
dessas culturas?

O passado presente
Estufa é uma construção que 

procura manter a temperatura 
elevada para a sobrevivência de 
plantas e flores nas estações do 
ano. Pode ser de vidro, utilizan-
do a radiação solar, ou de outro 
tipo, com aquecimento elétrico. 
O efeito estufa, na Geografia, é a 
absorção de gases pela atmos-
fera com alto índice de radiação 
infravermelha produzida na su-
perfície terrestre.

O efeito estufa é, até certo 
ponto, positivo, pois mantém 
o planeta aquecido. Mas, além 
de certo limite, pode ser fatal. 
Os países industrializados são 
grandes emissores desse tipo de 
gás poluente. O professor pode 
acrescentar que o lixo marinho 
(óleos, plásticos) e resíduos de 
agrotóxicos são outros fatores 
que contribuem para o aqueci-
mento global. A resposta pode 
ser complementada, a critério 
do professor, com dados do Pro-
tocolo de Kyoto (Japão), assina-
do em 1999 por 55 países que 
se comprometeram a limitar a 
emissão dos gases nocivos – o 
governo dos Estados Unidos da 
América nunca apoiou esse pro-
tocolo. Até 2009, esse número 
havia subido para 175 países. O 
protocolo expirou em 2012, mas 
existem países interessados na 
sua renovação.

Material digital
Para avaliar o aprendizado dos estudantes, verifique a Proposta de 
Acompanhamento de aprendizagem do 1o bimestre localizada no 
material digital do Manual do Professor.
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5656

Oriente Próximo na Antiguidade

Fonte: elaborado com 
base em A AURORA da 
Humanidade. 
Rio de Janeiro: Time-life/
Abril Livros, 1993. (Coleção 
História em Revista).
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 Unidade 2
Sociedades antigas 
do Mediterrâneo 
oriental
Unidade composta dos capí-

tulos 4 e 5 dedicados ao estudo 
da História Antiga: sociedades, 
reinos e impérios do Oriente Pró-
ximo, que têm em comum o es-
paço do mar Mediterrâneo nas 
suas possibilidades de articu-
lação e ligação entre os povos. 
O principal foco da análise cen-
tra-se no estudo das estruturas 
estatais relacionadas à produção 
de excedentes agrícolas, à divini-
zação do poder, à construção de 
grandes obras – cerimoniais ou 
hidráulicas – e, como contrapon-
to, os casos particulares do Rei-
no de Israel e do mundo fenício, 
organizados em função de rotas 
comerciais: o primeiro no corre-
dor sírio-palestino; o segundo, 
no Mediterrâneo.

A imagem de abertura da Uni-
dade é uma litografia elaborada 
pelo primeiro arqueólogo a rea-
lizar escavações na cidade assí-
ria de Nimrod, o inglês Sir Austen 
Henry Layard (1817-1894), que a 
publicou em livro em que descre-
via suas descobertas, em 1853. 
Representa a cidade e seus palá-
cios, na forma como ele e outros 
especialistas imaginaram que 
seria na época de auge do poder 
assírio (séculos IX e VII a.C.). A 
cidade, do outro lado do rio Tigre, 
tem o zigurate à esquerda e pa-
lácios à direita, cujas pesquisas 
arqueológicas indicam que ti-
nham paredes decoradas com 
lajes de pedra esculpidas com 
cenas detalhadas que relem-
bravam as façanhas dos reis na 
guerra e na caça. Layard enviou 
as peças mais bem preservadas 
para o Museu Britânico (Londres, 
Inglaterra), onde hoje formam o 
núcleo da maior coleção de arte 
assíria fora do próprio Iraque.

Competências Gerais da 

Educação Básica

Competência Específica de 

Ciências Humanas
Competência Específica de História

CG3, CG4 CH7 CEH5
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 » O PODER DOS FARAÓS

 » MESOPOTÂMIA: TERRA 

ENTRE RIOS

 » HEBREUS E SEU ÚNICO DEUS

 » COMERCIANTES FENÍCIOS

 » O IMPÉRIO PERSA

VAMOS ESTUDAR

57

UNIDADE

SOCIEDADES 
ANTIGAS DO 
MEDITERRÂNEO 
ORIENTAL

Você sabe o que têm em comum o 

Nilo, o Tigre e o Eufrates? Seriam três reis 

irmãos? Três deuses antigos? Nada disso. 

São três rios que foram muito importantes 

para a História da Antiguidade. Foi em 

torno deles que surgiram algumas das 

principais civilizações do Oriente. 

Nesta Unidade, faremos um passeio 

pelo Oriente, prestando atenção à impor-

tância da Geografia para o estudo histórico. 

Vamos tratar da formação dos grandes 

impérios do Oriente que se sucederam 

no controle da região, sem esquecer os 

reinos menos poderosos, mas não menos 

importantes, como o dos hebreus, berço 

do monoteísmo judaico, e o dos fenícios, 

grandes navegadores da Antiguidade.

Litografia colorida de Austen Henry 
Layard, de 1853, representando a 
cidade mesopotâmica de Nimrode, 
às margens do rio Tigre, no atual 
Iraque.

Créditos das imagens de baixo para cima: Rubens Chaves/
Pulsar Imagens; Erich Lessing/Album; SGranitz/WireImage/
Getty Images.

Habilidades da BNCC trabalhadas na Unidade

EF06HI07 EF06HI15

 Objetivos da Unidade
• Identificar os povos da Anti-

guidade na África (egípcios). 

• Identificar os povos do Orien-
te Médio (mesopotâmicos, 
hebreus, fenícios e persas).

• Relacionar os povos que ti-
nham, na Antiguidade, o mar 
Mediterrâneo como ponto de 
referência.

• Analisar as condições para 
o aparecimento do primeiro 
povo monoteísta.

• Identificar a importância do 
comércio como fator de arti-
culação entre os povos liga-
dos ao Mediterrâneo.

• Estabelecer nexos entre o 
passado remoto e as épocas 
seguintes, incluindo o pre-
sente, apresentando possibi-
lidades de os alunos pensa-
rem sobre o legado dos povos 
antigos ao longo da história.
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Você sabe o que 

significa a expressão 

obra fara™nica?

4
EGITO E 

MESOPOTåMIA

Alguns povos antigos construíram grandes templos religiosos, que 

levaram anos e anos para ficar prontos. Feitos de blocos de pedra ou de 

tijolos muito pesados, era preciso um enorme número de trabalhadores 

para construí-los.

Os egípcios e os mesopotâmicos foram os primeiros povos a erguer 

templos tão grandiosos. Alguns deles podem ser vistos até hoje, como 

o zigurate babilônico, na cidade de Ur, e as pirâmides do Egito antigo, 

localizadas no planalto de Gizé. 

Cerca de 30 mil trabalhadores atuaram na construção das pirâmi-

des de Gizé. A maior delas tem a altura de um prédio de 49 andares, 

com várias passagens internas, galerias e quartos secretos para abrigar 

tesouros e túmulos. Dois milhões de blocos de pedra calcária, de várias 

toneladas cada um, foram utilizados.

O esforço coletivo para construir templos tão monumentais tem uma 

explicação: os governantes do Egito antigo eram considerados deuses 

e foram sepultados nas pirâmides.

As pirâmides de Gizé. Cairo, 
Egito. Fotografia de 2017.

Créditos das imagens de baixo para cima: SGranitz/WireImage/Getty Images; SPL/Fotoarena; Burak Budak/Shutterstock; De Agostini Picture Library/Getty Images; 
DEA/G. Dagli Orti/De Agostini/Getty Images; The Print Collector/Heritage-Images/Getty Images.

 Capítulo 4 
 Egito e Mesopotâmia

O capítulo pretende intro-
duzir o aluno ao estudo das 
sociedades egípcia e mesopo-
tâmicas na Antiguidade, mos-
trando a região do chamado 
Crescente Fértil como propícia 
ao surgimento das primeiras 
grandes culturas no norte da 
África e no Oriente Médio. Se-
rão abordadas as estruturas 
políticas e religiosas dessas 
sociedades, bem como suas 
manifestações culturais. O 
personagem microanalítico 
do capítulo é Tutankamon, faraó 
egípcio coroado ainda menino, 
aos 9 anos de idade, em cujo 
túmulo os arqueólogos desco-
briram riquezas reveladoras da 
civilização egípcia.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Introduzir o aluno ao estudo 
da Antiguidade, abordando as 
sociedades egípcia e meso-
potâmicas.

• Identificar as estruturas po-
líticas, sociais, religiosas e 
econômicas das sociedades 
egípcia e mesopotâmicas.

Habilidade da BNCC

trabalhada no capítulo

EF06HI07

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno diga que é uma obra 

grandiosa, enorme, monumental.

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_Cap04_056a073.indd   58 10/21/18   8:56 AM



59MANUAL DO PROFESSOR - CAPÍTULO 4

Egito e Mesopotâmia | CAPêTULO 4 59

D
e
 A

g
o

s
ti
n

i 
P

ic
tu

re
 L

ib
ra

ry
/G

e
tt

y
 I
m

a
g
e

s

  Egito
Os reis do Egito antigo eram chamados de fara—s, que significava “grande 

casa” – uma referência ao palácio real, onde eles moravam. 

Tutancâmon foi um dos faraós mais famosos. Filho do faraó Amenofis 

IV, assumiu o trono em 1332 a.C., quando ainda era uma criança de 9 anos. 

Aprendeu a ler, a escrever e teve aulas de várias matérias. Casou-se aos 10 

anos, costume comum naquela época.

A vida e o reinado de Tutancâmon foram curtos, pois ele morreu aos 

19 anos de idade. Por que, então, Tutancâmon ficou famoso? Porque junto de 

seu túmulo, descoberto em 1922, ao sul da cidade do Cairo, os arqueólogos 

encontraram vários tesouros.

A tumba de Tutancâmon era composta de um corredor e quatro salas. 

Numa delas, chamada de câmara mortuária, estava seu caixão (sarcófago), 

feito de ouro maciço e decorado com figuras de deuses egípcios. Os arqueó-

logos também descobriram milhares de outras peças, como estátuas de 

deuses, vasos, joias, baús e armas.

WILLIAMS, Marcia. 
O Egito antigo – 
Contos de deuses 
e faraós. São Paulo: 
Ática, 2012. 

Esse livro utiliza 
a linguagem 
das histórias em 
quadrinhos para 
abordar de forma 
lúdica os mitos 
e mistérios da 
civilização egípcia, 
como os deuses, os 
faraós e as pirâmides.

FIQUE DE OLHO

Tutancâmon e sua esposa. Afresco encontrado na tumba de Tutancâmon. 
Vale dos Reis, Luxor, Egito.

Em frente à cidade 
de Luxor, no sul do 
Egito, às margens do 
rio Nilo e rodeado 
de montanhas, 
encontra-se o Vale 
dos Reis, local que 
concentra boa parte 
das tumbas de faraós. 
Até o momento, 
foram descobertas 
63 tumbas, todas 
escavadas nas rochas 
e de tamanhos 
variados.

O interior de 
algumas tumbas 
é um verdadeiro 
labirinto, com salas e 
corredores contendo 
cenas e descrições 
da vida do faraó e de 
divindades. A maior 
das tumbas é a do 
faraó Ramsés II,
com mais de 120 
corredores e câmaras.

CÁ ENTRE NÓS

3200 a.C.: Unificação política do Egito antigo. 

Cronologia 
do cap’tulo

 Para desenvolver

Pirâmides de Gizé
Um dos maiores e mais famo-

sos monumentos do Egito antigo 
foram as pirâmides. Existem vá-
rias delas, mas as mais conheci-
das foram as construídas para os 
faraós Quéops, seu filho Quéfren 
e seu neto Miquerinos, todos da IV 
dinastia (2863 a.C. a 2723 a.C.). 
Estão localizadas no planalto de 
Gizé e eram templos funerários, 
ou seja, serviram de tumbas para 
os faraós, sacerdotes e nobres. 

Chame a atenção dos alunos 
para a imagem da pirâmide, res-
saltando tanto os esforços hu-
manos para construí-las quanto 
a tecnologia utilizada para isso. 
Sem a mobilização de milhares 
de trabalhadores para carregar 
e montar blocos de pedra tão pe-
sados, sendo a pedra escassa na 
região, a construção das pirâmi-
des seria impossível. Ao mesmo 
tempo, tais obras em forma pira-
midal – sem mencionar os corre-
dores e salas internos – revelam 
conhecimentos de Geometria e 
Arquitetura.

Fique ligado
QUESNEL, Alain; RUFFIEUX, 

J. M.; CHAGNAUD, J. O Egito. São 
Paulo: Ática, 1998. (Coleção 
Mitos e Lendas).

Descubra todo o mistério 
da civilização egípcia, como 
os deuses, os animais sagra-
dos e as pirâmides.

Material digital
Para auxiliar em seu planejamento escolar e na organização de 

suas aulas, verifique o Plano de desenvolvimento do 2o bimestre, 
localizado no material digital do Manual do Professor.
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Ciências da Natureza

Na tumba de Tutancâmon, os arqueólogos encontraram não apenas tesouros, mas também 

várias múmias de adultos e bebês. 

Com auxílio de algumas técnicas e exames avançados, os pesquisadores estão conseguindo 

identificar membros da família de Tutancâmon e conhecer melhor como eram os rituais funerários 

no Egito antigo. Identificaram os pais do faraó e calcularam que o pai deve ter morrido com idade 

entre 35 e 45 anos. Também descobriram que dois fetos do sexo feminino eram filhas do faraó 

que haviam morrido ainda na barriga da mãe.

• Quais tipos de exames científicos avançados, que permitem descobrir a idade, a paterni-

dade e a filiação dos indivíduos, foram aplicados às múmias egípcias? Pesquise e anote 

o resultado em seu caderno.

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA

Pesquisadores examinam múmia feminina do período faraônico (712-323 a.C.) no centro de conservação do Grande Museu do 
Egito. Cairo, Egito. Fotografia de 2014.

Rio Nilo, um presente para o Egito
Os rios Nilo, Tigre e Eufrates estão situados entre a Ásia e a África, em 

uma região chamada de Crescente Fértil. Esse nome se deve ao formato dessa 
região, que lembra uma Lua crescente, e à fertilidade das terras banhadas 
por esses três rios. Os grupos humanos que habitavam essa região souberam 
aproveitar esse benefício natural para plantar, criar animais e viver por ali.

O rio Nilo é o mais extenso do mundo. Nasce no interior da África e desá-
gua no mar Mediterrâneo, atravessando vários países africanos da atualidade. 
Suas águas transportam o húmus, uma substância rica em nutrientes. Durante 
a época de chuvas, de junho a novembro, o Nilo enche, inunda suas margens 
e fertiliza as terras próximas, tornando-as muito boas para a agricultura.

Fértil: 
que tem capacidade de 
se reproduzir, de gerar 
vida.
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Entre 3200 a.C. e 2050 a.C.: Antigo Império. 

 Para desenvolver

Rio Nilo, um presente 
para o Egito

Chame a atenção dos alunos 
para o fato de que em outras re-
giões do Oriente ocorreu fenô-
meno semelhante às cheias do 
rio Nilo. Nas altas montanhas do 
Himalaia, nascem dois rios fun-
damentais na história da Índia: 
o Indo e o Ganges. Graças a eles, 
foi possível a agricultura e a fixa-
ção dos humanos na região. Do 
mesmo modo que o historiador 
grego Heródoto considerou o rio 
Nilo um presente para o Egito, 
o Indo e o Ganges também fo-
ram um grande presente para 
os indianos.

Por volta do ano de 7000 a.C., 
na região do fértil Vale do Indo, 
no atual Paquistão, surgiram os 
primeiros povoamentos ao redor 
do rio de mesmo nome. Mas foi 
entre 2500 a.C. e 1500 a.C. que 
surgiram as primeiras cidades. 
Harapa e Mohejo Daro foram as 
principais delas: populosas, or-
ganizadas, cercadas de mura-
lhas, com fornecimento de água 
e sistema de esgoto. Tinham uma 
produção artesanal, já usavam 
moedas e comerciavam com a 
Mesopotâmia. A agricultura era 
a base da economia. Graças aos 
canais de irrigação e ao armaze-
namento de água, foram cultiva-
dos algodão, cevada, trigo, melão, 
damasco e outros. 

Os estudiosos denominaram 
esse grupo de civilização hara-

peana ou dravidiana. Eles tinham 
até um sistema de escrita, ainda 
não totalmente decifrado. Tam-
bém ainda não se sabe ao cer-
to como eles foram declinando. 
Alterações no clima, enchentes, 
diminuição da fertilidade do solo 
são algumas explicações para 
o abandono daquelas cidades.

A História não está 
sozinha

Ciências da Natureza

• Resposta pessoal. Os es-
tudantes poderão citar 
os exames de tomogra-
fia computadorizada e 
os testes de DNA e de car-
bono-14.

Material digital
Para ampliar os temas abordados no bimestre, verifique, no Pla-

no de desenvolvimento, o projeto integrador As dádivas dos rios.
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Delta: conjunto 

de braços e canais 

localizados na foz de um 

rio, isto é, no lugar onde 

o rio deságua no mar.

Monarquia: forma 

de governo em que o 

governante reina até 

sua morte ou renúncia. 

Frequentemente, 

sucede-lhe o filho mais 

velho.

Teocracia: forma de 

governo em que o 

poder é exercido 

com base na religião 

ou por governantes 

considerados divinos.

Dinastia: família real, 

que governa uma 

monarquia.

As enchentes favoreceram a fixação de povos nas proximidades do rio 

Nilo. Os egípcios souberam aproveitá-las, construindo, por exemplo, canais 

de irrigação que permitiam levar as águas para regiões mais distantes, au-

mentando as áreas de cultivo.

Crescente Fértil
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Fonte: elaborado com base em ARRUDA, José Jobson de. Atlas histórico básico. São Paulo: Ática, 2007. p. 8. 
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Todo o poder aos faraós

A população do Egito vivia em pequenas comunidades ou aldeias conhe-

cidas como nomos, chefiadas por nomarcas. Aos poucos, essas comunidades 

cresceram e foram se juntando, até formarem dois reinos: o do Baixo Egito, 

no delta do Nilo, ao norte, e o do Alto Egito, ao sul. 

A maior autoridade da sociedade egípcia era o faraó, que contava com 

o auxílio de vários outros funcionários. O faraó era cultuado por toda a po-

pulação e visto como um deus vivo. Filho de Hórus, deus do Céu, o faraó – 

acreditavam os egípcios – era capaz de controlar as forças da natureza, como 

as cheias do rio Nilo e as boas colheitas. Por isso, dizemos que o governo do 

Egito foi uma monarquia teocrática.

O título de faraó foi conservado nas mãos de poucas famílias ou dinastias 

importantes. Os filhos sucediam aos pais por várias gerações até que, por 

alguma razão – guerras, revoltas, etc. –, a família ou dinastia reinante fosse 

substituída por outra. O Egito antigo teve 31 dinastias desde a unificação, 

em 3200 a.C., até o ano 343 a.C.

Entre 2050 a.C. e 1580 a.C.: Médio Império.

Atividade complementar

O primeiro faraó

A história do Egito antigo passou a ser mais conhecida depois da 
descoberta, em 1898, de uma placa de pedra, hoje conhecida como 
Paleta de Narmer. A placa, encontrada no Egito pelo arqueólogo bri-
tânico James Quibell, é esculpida em ardósia e tem 64 cm de altura. 
Celebrava o primeiro faraó, responsável pela unificação do Alto Egito e 
do Baixo Egito, chamado de Narmer ou Menés, por volta de 3200 a.C.

Apresente aos alunos a imagem da Paleta de Narmer, frente e 
verso, depositada no Museu do Cairo, Egito. Peça a eles que formem 
grupos e, com base no texto acima, discutam: o que poderiam sig-
nificar os dois animais fantásticos presentes na imagem, ambos 
com corpo de mamífero e pescoço comprido, enrolado um no outro? 

Espera-se que eles identifiquem que se trata da união entre o nor-
te e o sul do Egito, formando um só império.

 Para desenvolver

Mistérios da pintura 
egípcia 

Muitos historiadores da Arte 
afirmam que os pintores do Egito 
Antigo não tinham noção de pers-
pectiva. As figuras representa-
das sempre aparecem em duas 
dimensões (altura e largura), 
sem incluir a terceira dimensão 
(profundidade). Além disso, havia 
uma regra chamada “lei da fron-
talidade”: os olhos e o tronco das 
pessoas eram frequentemente 
representados de frente e o rosto, 
as pernas e os braços, de perfil.

Se os egípcios não tinham no-
ção de perspectiva, de que modo 
construíram pirâmides com alta 
precisão matemática? A base da 
pirâmide de Gizé, por exemplo, 
tem apenas dois centímetros 
de erro entre os comprimentos 
dos lados. Segundo estudiosos 
da arte egípcia, a lei da frontali-
dade era apenas uma regra da 
pintura naquela sociedade.

Para os egípcios, a boa pintu-
ra era a que permitia visualizar 
dois aspectos da figura humana 
ao mesmo tempo: frente e perfil. 
O tronco e o olho eram pintados 
de frente porque eram o que mais 
caracterizava o corpo humano. 
O rosto também era valorizado, 
mas achavam que ele represen-
tava melhor a pessoa se fosse 
mostrado de perfil.

Professor, apresente aos 
alunos imagens da arte egíp-
cia para identificar os itens 
descritos no texto. Em segui-
da, mostre a eles alguma outra 
imagem, do Renascimento, por 
exemplo, que representa pes-
soas em três dimensões. Infor-
me a eles que a introdução da 
perspectiva na pintura será fei-
ta no capítulo 6 do volume do 
7o ano, que trata do Renasci-
mento.
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A sociedade egípcia

Para entendermos o modo como a sociedade egípcia estava organizada, 

vamos usar uma figura muito conhecida dos egípcios: uma pirâmide. 

O topo da pirâmide era ocupado pelo faraó. Logo abaixo, estavam os 

nobres e altos funcionários, como guerreiros, administradores, arquitetos e 

cobradores de impostos. Eram seguidos pelos sacerdotes, que lideravam 

os cultos aos vários deuses egípcios, e pelos escribas, responsáveis pelos 

registros escritos do governo. Depois, vinham os soldados. O trabalho dos 

camponeses sustentava a população. Abaixo de todos, estavam os escravos, 

que não tinham qualquer direito. No entanto, a população escrava era muito 

reduzida em relação à população camponesa, de modo que não podemos 

dizer que a sociedade egípcia era escravista.

No Egito antigo, a terra pertencia ao reino, e não a proprietários parti-

culares. As comunidades de camponeses tinham direito apenas ao uso dela. 

Produziam para sua própria sobrevivência e para pagar impostos às camadas 

superiores, a começar pela família do faraó.

MORLEY, Jacqueline. 

Como seria sua vida 

no Antigo Egito? 

São Paulo: Scipione, 

1997. 

Como era a 

rotina diária dos 

egípcios? De que 

forma eles lidavam 

com pequenos 

problemas, como 

uma dor de dente, 

por exemplo? 

Descubra, nesse 

livro, como seria sua 

vida no Egito antigo.

FIQUE DE OLHO

Imposto: contribuição 

em dinheiro ou em 

produtos para financiar 

os gastos de um 

governo.
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Fonte: elaborado com base em BLUMBERG, André (Dir.). Egitomania: o fascinante mundo do Antigo 
Egito. São Paulo: Planeta, 2001. p. 814-815. v. 4.

Entre 1792 a.C. e 1750 a.C.: Reinado de Hamurábi e elaboração do Código de Hamurábi. 

Nobres e altos 
funcionários

Sacerdotes

Escribas

Soldados

Camponeses, 
comerciantes e 

artesão

Escravos

Texto complementar

Milênios na palma da mão

[...] o sucesso da produção 
agrícola, fonte principal da eco-
nomia egípcia, dependia cada 
vez mais de organização, de re-
gistros dos balanços produtivos 
que pudessem facilitar o coti-
diano e permitir o desenvolvi-
mento econômico – sobretudo 
em uma época de crescimento 
político (3200-3000 a.C.), quan-
do o baixo (Região Norte) e o 
alto Egito (Região Sul) foram 
unificados, dando início ao que 
hoje conhecemos como a Era 
dos Faraós.

Antes da criação dos papiros, 
os registros eram feitos em pe-
dras ou em superfícies muito 
grossas, o que dificultava seu 
manuseio e transporte. Ape-
sar de uma inscrição em pedra 
durar milhares de anos a mais 
que em um papiro, o foco dos 
egípcios era no dia a dia, na fa-
cilidade de comunicação e de 
registro das atividades realiza-
das pela sociedade. [...]

Os escritos dos papiros são 
hoje conhecidos como hierógli-
fos, palavra de origem grega que 
define qualquer texto considera-
do sagrado pelas civilizações an-
tigas. Mas os próprios egípcios 
chamavam sua escrita de Medu 
Neter, “palavras dos deuses”. Ela 
era acessível a poucas pessoas, 
pois apenas escribas, sacerdotes 
e membros da realeza sabiam ler 
e escrever. Inscritos também em 
templos, pirâmides, sarcófagos 
e artefatos religiosos, os hieró-
glifos relatavam todas as cren-
ças e os saberes da sociedade 
egípcia. [...]

A mescla do saber das civili-
zações ao longo dos séculos é 
um dos elementos fundamen-
tais para uma consciência his-
tórica sobre as trocas culturais 
que nos formaram. Ensina tam-
bém sobre os tortuosos cami-
nhos da comunicação e das tec-
nologias. [...] a contribuição do 
professor é organizar o passado 
egípcio em linguagem acessível 
aos alunos, possibilitando-lhes 
um novo futuro. O que outrora 
foi a maior fonte de sabedoria 
daquela civilização ainda vive, 
justamente por sua eficiência 
em comunicar-se atravessando 
mais de 5 mil anos.

FERREIRA, Lucas dos Santos. 
Revista de História da Biblioteca 

Nacional, ano 9, n. 99, 
p. 80-83, dez. 2013. 

Material digital
Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe a 

sequência didática Egito antigo — território e sociedade localizada 

no material digital do Manual do Professor.
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Hieróglifos, a escrita sagrada

A sociedade egípcia criou três escritas diferentes. 

A mais famosa delas foi a escrita hieroglífica, utilizada 

desde 3000 a.C. 

A palavra hieróglifo significa “escrita dos deuses”. 

Essa escrita era considerada sagrada e conhecida 

somente pelos sacerdotes, por alguns membros da 

realeza e pelos escribas.

Na escrita hieroglífica havia em torno de 6 900 

caracteres, que, dependendo da combinação, for-

mavam um significado diferente. Não exprimiam 

sons, portanto, como o nosso alfabeto. 

Os hieróglifos foram registrados nas paredes 

dos templos, nos túmulos, nas pirâmides, mas so-

bretudo nos papiros. Só foram decifrados em 1822 

pelo estudioso francês Jean-François Champollion.

OUTRAS HISTÓRIAS TECNOLOGIAS
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Entre 1580 a.C. e 1085 a.C.: Novo Império.1750 a.C.: Hicsos conquistam o Egito antigo.
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Pedra de Roseta com inscrições celebrando o primeiro 
aniversário da coroação de Ptolomeu V, século II a.C. 
Museu Britânico, Londres, Inglaterra.

Papiro: planta cujas folhas fibrosas eram a matéria-prima 

para a confecção de telas onde os escribas faziam 

seus registros. Os papiros precederam o papel. 

Escrita 
hieroglífica em 
papiro do Livro 
dos Mortos de 
Kha. 18a dinastia. 
Museu Egípcio, 
Turim, Itália.

• Pesquise o que é a Pedra de Roseta, que se encontra hoje no Museu Britânico, em 

Londres. Em seguida, relacione o que você descobriu com o texto acima.

Texto complementar
A escrita e a administração

Como a administração egípcia era altamente formalizada, era indispen-
sável o conhecimento da escrita por parte daqueles que exerciam funções 
públicas, havendo escolas específicas de formação de escribas, que eram 
exatamente aqueles encarregados de documentar leis, atos administra-

Outras histórias 

Tecnologias 

• A Pedra de Roseta é um 
pedaço de estela feito em 
196 a.C. Nela, há um decre-
to registrado em três escri-
tas diferentes: o hieróglifo, 
o demótico e o grego. Por 
meio da comparação entre 
essas escritas, foi possí-
vel decifrar os hieróglifos. 
O professor pode compa-
rar os hieróglifos egípcios 
com outros sistemas de 
escrita, como o chinês, 
que existia desde pelo 
menos o século XVI a.C. 
Era composta de carac-
teres que hoje chamamos 
de logograma, sinais que 
podem indicar uma ideia 
(ideogramas) ou algo con-
creto (pictogramas). Outro 
exemplo: a primeira forma 
de escrita japonesa foram 
os kanjis, palavra que sig-
nifica “letra chinesa”. Sim, 
eles vieram da China no 
século VI, pois os japone-
ses não possuíam escrita. 
Aos poucos, os caracteres 
próprios do Japão foram 
surgindo. O Hiragana foi 
criado no século VIII pelas 
mulheres, que eram proi-
bidas de frequentar esco-
las e por isso resolveram 
simplificar os kanjis. Já 
os símbolos chamados 
Katakana foram criados 
pelos monges para repre-
sentar os sons. Estes dois 
últimos sistemas, com os 
kanjis, formam a escrita 
japonesa.

De olho na BNCC
Esta página trabalha com 

os diversos tipos de sistemas 
de escrita, enfatizando a ha-
bilidade:

• (EF06HI07) Identificar 
aspectos e formas de re-
gistro das sociedades an-
tigas na África, no Orien-
te Médio e nas Américas, 
distinguindo alguns signi-
ficados presentes na cul-
tura material e na tradição 
oral dessas sociedades.

tivos e judiciais. Tais escribas formavam uma classe de grande prestígio 
e bem remunerada em função da importância do cargo por eles ocupa-
do e do reduzido número de pessoas que tinham acesso à escrita. [...]

MENDONÇA, P. Da cidade como núcleo político das civilizações da 
Antiguidade: Egito e Mesopotâmia. Revista de Direito da Cidade, 5, jun. 
2013. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/

article/view/10362>. Acesso em: 30 ago. 2018.
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Politeísta: que acredita 
em vários deuses.

Crenças e divindades

Os egípcios acreditavam em muitos deuses e contavam várias histórias 
sobre eles. Sua religião era politeísta. Os cultos podiam ocorrer nos templos, 
onde eram dirigidos pelos sacerdotes, ou então nos lares. Os deuses eram 
associados a forças da natureza e representados sob a forma humana, animal 
ou um misto das duas formas.

Entre as principais divindades estavam Rá, deus do Sol, e Ísis, respon-
sável pela maternidade, pela fertilidade e pelo amor, e também capaz de 
modificar as cheias do rio Nilo. Ísis era casada com Osíris; ambos tiveram um 
filho, Hórus, deus do Céu.

A morte e a vida após a morte ocupavam lugar central na religião egípcia. 
Os egípcios acreditavam que o morto era julgado em um tribunal presidido 
por Osíris, deus da eternidade e da vida após a morte. Para ser conduzido 
a esse tribunal, o corpo deveria ser preservado por meio da mumificação. 
Esse ritual de preparação do corpo do morto era realizado pelos sacerdotes. 

Os sacerdotes cortavam o abdômen do morto e retiravam os órgãos 
internos, exceto o coração, e enfiavam um gancho pelo nariz para poder re-
tirar o cérebro. Os órgãos que haviam sido retirados eram lavados, secados 
e enfaixados para serem guardados em vasos que seriam sepultados junto 
com o corpo.

Após a retirada dos órgãos, o corpo era colocado num recipiente com sal 
para matar as bactérias e secar durante setenta dias. Depois, era preenchido 
com serragem, ervas e óleos para não estragar. Finalmente, era enfaixado 
com linho branco e colocado no sarcófago, uma espécie de caixão.

Cena do Livro dos Mortos de Ani, cerca de 1275 a.C. No centro da imagem estão as balanças usadas 

por Anúbis, o deus com a cabeça de chacal, para pesar o coração do morto. Museu Britânico, Londres, 

Inglaterra.

1357 a.C.: Reforma religiosa de Aquenaton. 
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Atividade 
complementar

Combate ao politeísmo

No século XIV a.C., durante 
os 17 anos do reinado de Ame-
nófis IV, pai de Tutankamon, o 
politeísmo egípcio foi desafia-
do. O próprio faraó instituiu o 
monoteísmo ao cultuar um 
deus único, Aton, e mudar o 
próprio nome para Aquenaton, 
filho de Aton. Alguns estudio-
sos dizem que Aton era o dis-
co solar, outros dizem que era 
uma essência divina, eterna e 
imortal. É também discutido 
se o faraó proibiu totalmente 
os outros cultos ou se ape-
nas colocou Aton acima dos 
demais deuses. Nesse último 
caso, o objetivo seria diminuir 
a importância dos sacerdotes 
do deus Amon, criador da vida 
e considerado o maior entre os 
deuses egípcios.

Os sacerdotes de Amon 
eram os mais poderosos do 
Egito Antigo. O culto a Aton, 
no entanto, desapareceu com 
a morte de Amenófis IV, entre 
1335 a.C. e 1334 a.C. O mono-
teísmo teve vida curta, e o po-
liteísmo foi restaurado quando 
Tutankamon assumiu o trono. 
Por ser tão jovem, quem exer-
ceu efetivamente o poder fo-
ram dois funcionários do tem-
plo de Aquenaton.

A propósito do episódio da 
história egípcia acima descri-
to, discuta com os alunos a 
diferença entre politeísmo e 
monoteísmo.

Explore também a conexão 
entre religião e sociedade, por 
meio das crenças e ritos fune-
rários. De um lado, as crenças 
vigentes em toda a sociedade; 
de outro, a magnificência dos 
funerais, exemplificada pelo 
processo de mumificação de 
membros da burocracia fa-
raônica, sobretudo os faraós.

Por fim, destaque os eleva-
dos conhecimentos dos an-
tigos egípcios em relação à 
conservação de cadáveres.
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Objetos pessoais do morto, incluindo joias, móveis e roupas, também 

eram colocados junto ao sarcófago. Depois que a tumba era fechada, o 

morto estava pronto para seguir seu caminho em direção ao outro mundo. 

O processo de mumificação era caro e somente os faraós e pessoas 

ricas tinham esse tratamento. Eles encomendavam tudo ainda em vida, 

inclusive a tumba onde seriam enterrados. Alguns construíram pirâmides 

para esse fim.

O deus Anúbis, divindade representada com corpo humano e cabeça 

de chacal, apresentava o morto ao tribunal. Colocava em um dos pratos de 

uma balança o coração e, no outro prato, uma pena. Se o coração fosse mais 

pesado que a pena, o morto estaria condenado a ser comido por Ammit, um 

animal sagrado cujo corpo era uma mistura de leão, 

de hipopótamo e de crocodilo. Caso contrário, iria 

para o outro mundo. 

Com base nas informações do capítulo sobre as crenças egípcias, explique por que um dos sacerdotes que 

aparece na imagem está com a máscara do deus Anúbis.

Ilustração atual representando o processo de mumificação egípcio.

O  QUE HÁ NA IMAGEM?

EVANO, Brigitte. 

Contos e lendas 

do Egito antigo. 

São Paulo: 

Companhia das 

Letrinhas, 2002.

Interessantes 

histórias do Egito 

antigo nos explicam 

como os egípcios 

entendiam o próprio 

mundo.

FIQUE DE OLHO
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Chacal: mamífero da 

mesma família dos cães 

e dos lobos.

1332 a.C.: Tutancâmon assume o trono egípcio.

 Para desenvolver

Vale dos Reis
O Vale dos Reis foi um local 

muito importante para os faraós 

egípcios. Foi lá que vários deles, 

por um longo período, entre os 

séculos XIX a.C. e XVI a.C., cons-

truíram seus túmulos debaixo da 

terra para serem enterrados. São 

ao todo 63 tumbas, incluindo as 

de suas esposas, seus filhos e as 

de famílias poderosas.

O Vale dos Reis se localiza nas 

margens do rio Nilo, em frente à 

cidade de Luxor, no sul do Egito, 

rodeada de montanhas. O tipo 

de solo na região permitiu que 

os construtores escavassem 

as tumbas nas rochas.

Desde o século XVIII, os estu-

diosos do Egito Antigo, ao lado de 

equipes de arqueólogos, exploram 

a região, achando novas tumbas. 

Elas têm tamanhos variados, mas 

a mais incrível de todas é a do fa-

raó Ramsés II, com mais de 120 

corredores e câmaras. O interior 

dos túmulos eram verdadeiros 

labirintos, com salas e corredo-

res pintados e escritos, conten-

do cenas e descrições da vida do 

faraó, deuses, etc. Ao longo dos 

séculos, muitos ladrões rouba-

ram vários túmulos levando ver-

dadeiros tesouros. Já o turismo 

na região vem desde o tempo dos 

romanos, estimulado pela fama 

e beleza do lugar. 

Texto complementar
Os sacerdotes no Egito antigo

[...] Como normalmente se observa nas teocracias, a classe sacerdotal 
era também bastante forte no Egito, porque era responsável pelo discur-
so de legitimação do poder do rei. Em virtude de tal fato, contava com 
inúmeros privilégios e favores reais, como a concessão aos templos de 
extensas propriedades territoriais, a isenção de obrigações fiscais e, ain-
da, da competência para arrecadação dos tributos devidos nas regiões 
sob o seu domínio. Como havia hereditariedade no exercício das fun-

O que há na imagem?
Porque o deus Anúbis era 

responsável por apresentar o 

morto no julgamento do deus 

Osíris.

ções sacerdotais, esse sistema criou verdadeiras castas regionais, com 
grande riqueza e poder, que passaram a rivalizar com o poder do rei e 
até o suplantaram em determinados momentos. [...]

MENDONÇA, P. Da cidade como núcleo político das civilizações da 
Antiguidade: Egito e Mesopotâmia. Revista de Direito da Cidade, 5, jun. 
2013. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/

article/view/10362>. Acesso em: 30 ago. 2018.
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729 a.C.: Assírios conquistam a Babilônia. 

Impérios do Egito antigo
Vamos percorrer as principais etapas da história do Egito? 
Os estudiosos dividiram os mais de 3 mil anos de história registrada do 

Egito antigo em três períodos principais: Antigo Império, Médio Império e 
Novo Império.

Antigo Império (3200 a.C.–2050 a.C.)

O Antigo Império inicia-se com a unificação dos dois reinos do Egito 
antigo (Alto Egito e Baixo Egito) por Menés, também conhecido por Narmer, 
com a capital em Mênfis, no norte. Os nomarcas, chefes das comunidades 
camponesas, passaram a ser funcionários do faraó, que centralizou o poder.

Foram construídos canais de irrigação e diques para armazenar água, 
o que contribuiu para aumentar as áreas de cultivo. Também surgiram as 
primeiras pirâmides e templos. 

Mas, no fim desse período, o poder dos faraós enfraqueceu por conta 
da diminuição das cheias do rio Nilo, que prejudicou a agricultura causando 
a carestia de alimentos. Nesse ínterim os nomarcas começaram a governar 
por conta própria.

Médio Império (2050 a.C.–1580 a.C.)

A rivalidade entre os nomarcas fez com que o faraó Mentuhotep II con-
seguisse, em 2050 a.C., recuperar seu poder. A capital mudou para a cidade 
de Tebas. Novos territórios foram conquistados, como parte da Núbia, no 
sul, rica em minas de ouro. Pirâmides e templos voltaram a ser construídos.

Em 1750 a.C., contudo, a invasão dos hicsos, povo originário da Ásia, 
levou a uma nova crise. Os hicsos indicaram os faraós por mais de cem anos. 
Introduziram tecnologias novas, como o uso de cavalos e carros de guerra, 
artefatos de fiação e instrumentos musicais, mas permaneceram somente 
no delta do rio Nilo.

Novo Império (1580 a.C.–1085 a.C.)

Em 1580 a.C., os egípcios conseguiram expulsar os hicsos e tiveram anos 
de prosperidade e abundância. Conquistaram muitos territórios, chegando 
até a Síria, a Palestina, a Fenícia e a Etiópia, fazendo contatos importantes 
com esses povos e ampliando o comércio. 

No reinado de Ramsés II (1279 a.C. a 1213 a.C.), celebrado como Ramsés, o 
Grande, foram construídos novos palácios, esculturas gigantescas e pirâmides.

Como o Egito era um grande produtor de trigo, atraiu o interesse de 
outros povos. No reinado de Ramsés II, o exército egípcio lutou para defender 
seu território, ameaçado pelos povos hititas, vindos da Ásia.

Eram tempos difíceis na terra dos faraós. O Egito foi atacado novamente 
por povos vindos do Mediterrâneo oriental. Sacerdotes de Amon passaram a 
governar o sul após a morte do último faraó da XX dinastia. Terminava, assim, 
o Novo Império e o tempo dos grandes faraós do Egito unificado.

… que algumas 

múmias vieram parar 

no Brasil? 

O imperador 

D. Pedro I comprou 

várias peças egípcias 

em 1826, e seu 

filho D. Pedro II 

aumentou a coleção. 

Em sua terceira visita 

ao Egito, D. Pedro II 

ganhou de presente 

a múmia de uma 

cantora do templo 

de Amon, chamada 

Sha-Amun-em-Su, 

do século VIII a.C. 

Em 1889, com 

a Proclamação 

da República no 

Brasil, a múmia foi 

transferida para o 

Museu Nacional, no 

Rio de Janeiro.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

Fique ligado

Sugira aos alunos que vi-
sitem o site do Museu Nacio-
nal. Disponível em: <http://
www.museunacional.ufrj.br/
dir/exposicoes/arqueologia/
egito-antigo/mumias.html>.
Acesso em: 30 ago. 2018.

Nele, os alunos poderão 
ver imagens de vários artefa-
tos egípcios antigos, como o 
próprio caixão de Sha-Amun-
-En-Su.

Atividade 
complementar

Aniquilação de Susa

Para enriquecer as informa-
ções sobre as diversas guer-
ras ocorridas na região me-
sopotâmica na Antiguidade, 
comente com os alunos sobre 
uma das que deixou registro 
em tabuletas de argila feita 
pelos próprios vencedores: 
a aniquilação da cidade de 
Susa (situada cerca de 250 
km do rio Tigre), do Reino de 
Elam, pelo imperador assírio 
Assurbanípal, no século VII a.C. 
Na tabuleta, uma das que foi 
levada para a Inglaterra pelo 
arqueólogo Sir Austen Henry 
Layard, na década de 1850, 
consta a inscrição: 

Susa, a grande cidade sagra-
da, morada dos deuses deles 
[dos alamitas], sede de seus 
mistérios, eu a conquistei. 
Adentrei seus palácios, abri 
seus tesouros, onde se acumu-
lavam prata e ouro, bens e ri-
queza […]. Destruí o zigurate 
de Susa. Destrocei seus relu-
zentes chifres de cobre. Redu-
zi a nada os templos de Elam; 
ao vento dispersei seus deuses 
e deusas. As tumbas de seus 
soberanos antigos e recentes 
eu devastei, e expus ao sol e 
levei embora seus ossos para 
a terra de Assur. Devastei as 
províncias de Elam e em suas 
terras semeei sal.

Apud KRIWACZEK, Paul. 
Babilônia: a Mesopotâmia e 
o nascimento da civilização. 

Tradução de Vera Ribeiro. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2018, p. 17-18.

Solicite aos alunos que in-
terpretem o documento, suge-
rindo as seguintes questões: 

1. Quem foi Assurbanípal?

2. O que significava simboli-
camente a destruição de 
um zigurate?

3. O que representa a expres-
são “semeei sal”?

Espera-se que os alunos respondam: 

1. Considerado o último grande rei do império assírio (668 a.C. a 

626 a.C.) que invadiu o reino de Elam e o destruiu completamente. Foi o cria-

dor da biblioteca de Nínive, com escrita cuneiforme em tabuletas de argila, a 

principal fonte de pesquisa até hoje para a história dos povos da Mesopotâmia. 

2. Significa destruir os deuses da outra cultura.

3. O sal acaba com a fertilidade do solo e era intenção do imperador acabar 

com tudo relacionado ao reino de Elam.
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Foi nessa fase da história do Egito que Tutancâmon faleceu, em cerca 

de 1324 a.C., aos 19 anos, muito provavelmente de malária e uma infecção 

óssea, segundo as pesquisas mais recentes. 

Depois do Novo 

Império, o Egito pas-

sou por uma fase de 

grandes lutas pelo 

poder. Em 671 a.C. foi 

conquistado pelos as-

sírios e, depois, pelos 

persas, em 525 a.C. 

Por fim, em 332 a.C., 

foi conquistado por 

Alexandre, o Grande, 

rei da Macedônia.

Fonte: elaborado com base 
em VICENTINO, Cláudio. 

Atlas histórico. São Paulo: 
Scipione, 2011. p. 33.
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  Mesopot‰mia
Hamurábi foi um dos reis da primeira dinastia babilônica, assumindo o 

trono em 1792 a.C. 

A Babilônia ficava na Mesopotâmia, que significa “entre rios”. A palavra 

faz referência aos rios Tigre e Eufrates, tão importantes para os povos meso-

potâmicos quanto o rio Nilo para o Egito. Os rios Tigre e Eufrates inundavam 

suas margens e fertilizavam com húmus as terras próximas, tornando-as 

adequadas para a agricultura. 

Nessa época, existiam na Mesopotâmia vários povos independentes.

As cidades mais antigas da região datam do III milênio a.C. Muitas de-

las se tornaram impérios de curta duração, até que a cidade de Babilônia, 

fundada pelo povo amorita, entrou em cena. Foi uma das mais prósperas 

da Antiguidade. 

No reinado de Hamurábi, sexto rei da dinastia, os babilônios elaboraram 

o primeiro código de leis escritas, unificaram a língua, construíram novos 

canais de irrigação e conquistaram várias regiões da Mesopotâmia.
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Texto complementar

Hamurabi

[...] Hamurabi nasceu supostamente por volta de 1810 a.C. e mor-
reu em 1750 a.C., foi o sexto rei da primeira dinastia babilônica dos 
Amoritas e o fundador do 1o Império Babilônico, unificando ampla-
mente o mundo mesopotâmico, unindo os sumérios e os semitas e 
conduzindo a Babilônia ao máximo esplendor.

Seu nome permanece diretamente ligado a um dos mais importantes 
códigos jurídicos da antiguidade: o Código de Hamurabi. Pouco de-

pois de ascender ao trono, o jo-
vem soberano deu início à fusão 
de semitas e sumérios em uma 
unidade política e civil, imposta 
não só pelas armas, mas também 
pela ação administrativa e pacifi-
cadora, desta forma conquistan-
do, através de acordos e guerras, 
quase toda Mesopotâmia. 

Como legislador consolidou a 
tradição jurídica, harmonizou os 
costumes e estendeu o direito e 
a lei a todos os súditos. Como 
administrador, cercou a capital 
com muralhas, restaurou os tem-
plos mais importantes e instituiu 
impostos e tributos em benefí-
cio das obras públicas, retificou 
o leito do rio Eufrates, construiu 
novos e manteve antigos canais 
de irrigação e navegação, dando 
impulso à agricultura e ao co-
mércio na planície mesopotâ-
mica. Aos povos conquistados, 
permitiu o culto da religião lo-
cal, enquanto reconstruía suas 
cidades e adornava seus templos. 
Inseriu a noção de direito e co-
mandou o território sob o seu 
poder. Foi o autor de um famo-
so código penal, o mais antigo 
da história, que leva seu nome. 

O Código de Hamurabi esta-
belecia regras de vida e de pro-
priedade, estendendo a lei a todos 
os súditos do império. Seu texto 
contendo 282 princípios foi reen-
contrado em Susa (1901-1902), 
por uma delegação francesa na 
Pérsia, sob a direção de Jacques 
de Morgan, sob as ruínas da acró-
pole de Susa, e transportado para 
o Museu do Louvre, Paris. Con-
siste de um monumento em for-
ma de cone talhado em rocha 
de diorito, em pedra negra de 
2,25 m de altura, 1,60 m de cir-
cunferência na parte superior e 
1,90 m de base. A superfície está 
coberta por um denso texto que 
se dispõem 46 colunas de escrita 
cuneiforme acádica.

No alto do monumento, Hamu-
rabi recebe de Shamash, deus dos 
oráculos, as leis da equidade da 
justiça, dispostas em 46 colunas 
de 3.600 linhas. Nele estão codi-
ficadas as leis de seu tempo, de 
um reino de cidades unificadas, 
um agrupamento de disposições 
casuísticas, de ordem civil, penal 
e administrativa. Determinava 
penas para as infrações, basea-
das na lei de talião: olho por olho, 
dente por dente, sangue por san-
gue, carne por carne e da ordália 
(julgamento divino). [...]

Disponível em: <https://www.
sohistoria.com.br/biografias/

hammurabi/>. Acesso em: 6 out. 
2018.

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_Cap04_056a073.indd   67 10/21/18   8:56 AM



68 MANUAL DO PROFESSOR - UNIDADE 2

UNIDADE 2 | Sociedades antigas do Mediterrâneo oriental68

A organização social babilônica era parecida com a do Egito antigo. No 

topo estavam os reis, os guerreiros, os administradores, os arquitetos, os sa-

cerdotes e os escribas. Na base social estavam os camponeses das aldeias, 

que trabalhavam para sobreviver e pagar os impostos. Os camponeses tra-

balhavam na agricultura, na construção dos templos, nas obras de irrigação 

e em outras obras públicas. Havia poucos escravos, sem direito nenhum, que 

serviam como criados. 

Na estela de Hamurábi, encontrada por pesquisadores franceses em 

1901, na cidade de Susa, atual Irã, está registrado, numa escrita muito dife-

rente da nossa, o Código de Hamurábi, primeiro conjunto de leis escritas de 

que se tem conhecimento.

Essas leis foram redigidas em torno de 1700 a.C., no governo de Hamu-

rábi, um dos reis do Império Babilônico, na Mesopotâmia. Na parte superior 

da pedra, Hamurábi está representado de pé recebendo as leis de Shamash, 

deus do Sol e da Justiça. Logo abaixo estão gravadas as 282 leis do código.

O C—digo de Hamur‡bi

O Código de Hamurábi tratou de vários assuntos e fez leis para regular o funcionamento da 

sociedade babilônica. 

Leia abaixo alguns trechos do código.

1 |  Com base nos trechos do código citados acima, discuta em grupo sobre a pena de 

morte prevista nele.

2 |  Qual é o significado da pena aplicada contra quem arrancasse o olho de outra pessoa?

3 |  A pena relacionada ao olho arrancado gerou um ditado. Pesquise que ditado é esse.

DOCUMENTO

[…]

1. Se alguém enganar a outrem, difamando esta pessoa, e este outrem não puder 

provar, então que aquele que enganou deve ser condenado à morte; […]

[…]

6. Se alguém roubar a propriedade de um templo ou também aquele que receber o 

produto do roubo do ladrão deve ser igualmente condenado à morte; […]

[…] 

195. Se um filho bater em seu pai, ele terá suas mãos cortadas.

196. Se um homem arrancar o olho de outro homem, o olho do primeiro deverá ser 

arrancado [Olho por olho] […]

Código de Hamurábi. Disponível em: <http://stravaganzastravaganza.blogspot.com.br/2011/
07/o-codigo-de-hamurabi-texto-completo-em.html>. Acesso em: 28 abr. 2015.

Fique ligado

Sugira aos alunos que 

acessem o site da Biblioteca 

Virtual de Direitos Humanos 

da Universidade de São Paulo, 

exclusivamente dedicada ao 

código babilônico de Hamura-

bi, o mais famoso da antiga 

Mesopotâmia.

Disponível em: <http://www.

direitoshumanos.usp.br/

index.php/Table/Documentos-

anteriores-%C3%A0-cria%

C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade

-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%

C3%A9-1919/>. Acesso em: 30 

ago. 2018.

Texto complementar

Os direitos cuneiformes

[...]

Impossível deixar de mencionar 
a preciosa herança jurídica pro-
porcionada pelos direitos cunei-
formes, notadamente o Código 
de Hammurabi, que representa 
o mais complexo documento ju-
rídico de que se tem notícia na 
Antiguidade pré-romana. A sua 
contribuição para o direito pri-
vado ocidental é inegável, sendo 
encontrados no Direito Hebrai-
co e no próprio Direito Romano 
traços das leis babilônicas, que 
provavelmente nos chegaram por 
influência de povos mesopotâ-
micos tardios, como os assírios 
e os hititas e do seu contato com 
os gregos e romanos. 

As regras contidas no Código de Hammurabi são o retrato de um 

direito costumeiro exercitado no âmbito das relações econômicas e 

sociais formadas nas cidades, a partir do desenvolvimento da atividade 

agrícola e comercial. O referido Código retrata também um conjun-

to de rígidos padrões morais de influência religiosa, que se refletem 

claramente nas normas disciplinadoras das relações familiares. [...]

MENDONÇA, P. Da cidade como núcleo político das civilizações da 

Antiguidade: Egito e Mesopotâmia. Revista de Direito da Cidade, 5 jun. 2013. 

Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/

view/10362>. Acesso em: 30 ago. 2018.

Narrativas da Antiguidade Oriental

O conhecimento histórico constitui-se de diversas bases que car-

regam em si a função de construir o passado, percebendo que essa 

construção será edificada por preocupações do presente, essas pers-

pectivas colaboram para reflexão da sociedade e contexto ao qual 

estamos inseridos, bem como nos ajudam a compreender quais pas-

sos seriam interessantes de ser elencados para uma abordagem di-

ferenciada de construção de um futuro que privilegie pautas onde a 

história se comprometa a estabelecer um currículo inovador, um pro-

pósito com grandes pretensões, porém, com amplas possibilidades. 

Documento

1. Resposta pessoal. Su-

gerimos que o professor 

conduza o debate, mos-

trando o contraste entre 

o rigor do código babilô-

nico, que hoje seria con-

siderado desrespeitoso 

aos direitos humanos e 

aos direitos civis.

2. A pena relacionada ao olho 

ilustra a chamada Lei do 

Talião, que estabelecia, 

para um criminoso, cas-

tigo similar, quando não 

idêntico, ao ato por ele 

praticado. Alguns estu-

diosos sugerem que a Lei 

do Talião, longe de insti-

tucionalizar a violência 

como prática de justiça, 

tinha o objetivo de conter 

as vinganças pessoais.

3. O ditado popular é “olho 

por olho, dente por dente”, 

pois o código estabelecia 

que se alguém arrancas-

se ou quebrasse o dente 

do outro, teria o seu dente 

arrancado ou quebrado.
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Outros impérios mesopotâmicos

Em 729 a.C., os babilônios foram derrotados pelos assírios, outro povo 

da Mesopotâmia, famoso por suas habilidades militares. 

Durante anos, os assírios reinaram na região, construindo um grande 

império. Excelentes guerreiros, usavam carros de combate, catapultas e 

outros instrumentos de guerra. Conquistaram toda a Mesopotâmia e ainda 

os hebreus e os egípcios. 

O Império Assírio durou pouco mais de cem anos.

Em 612 a.C., os caldeus, herdeiros dos amoritas, conseguiram vencer o 

exército assírio, criando o Segundo Império Babilônico ou Império Neoba-

bilônico. Conquistaram a Palestina e aprisionaram os hebreus, levando-os 

para a Babilônia em 587 a.C. – foi o chamado Cativeiro da Babilônia, evento 

narrado na Bíblia. 

Mas o Império Neobabilônico não durou muito tempo. Em 539 a.C., 

os persas dominaram os babilônios e fundaram o mais poderoso império 

oriental da Antiguidade.

Impérios na Mesopotâmia

Fonte: elaborado com base em VIDAL-NAQUET, Pierre; BERTIN, Jacques. Atlas histórico: da Pré-História aos nossos dias. 
Lisboa: Círculo dos Leitores, 1990. p. 29.

Domínio da civilização suméria

Extensão máxima do Império Acádio

Extensão máxima do Primeiro Império Babilônico

Extensão máxima do Império Assírio

Extensão máxima do Segundo Império Babilônico (Caldeu)
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Nesse sentido se torna fundamental dissertar sobre a relevância de 

reconhecer que as situações históricas envolvidas em um processo di-

dático devem comunicar de forma esclarecedora todos os conceitos 

envolvidos na problemática, bem como dar a conhecer aos discentes 

quais as fontes da informação exposta, fomentando um debate que 

fornecerá questões produtivas e profundas as quais poderão vir a ser 

problematizadas e engajadas como parte constituinte do campo pe-

dagógico, onde por vezes tais elementos são negligenciados. 

Na sala de aula, ao entrar em contato com os procedimentos pró-

prios do ofício do historiador, os alunos poderão compreender que 

[...]

A relação dos alunos com o 
antigo é fundamental para que 
compreendam a sociedade atual, 
portanto, a presença do conteú-
do Antiguidade Oriental no sex-
to ano é introduzida de manei-
ra a colocá-los em diálogo com 
tempos distantes, mas que estão 
intrínsecos em todo desenvolvi-
mento posterior. O conhecimen-
to da vida Mesopotâmica atua 
como base para a construção da 
compreensão sobre como surgem 
os aspectos fundamentais da so-
ciedade. Tendo em vista a pro-
dução historiográfica atual nos 
é permitido ter uma visão agu-
çada sobre como se organizava 
a vida dos povos localizados no 
Crescente Fértil, encontram-se 
perspectivas sobre sua geografia, 
sociedade, economia e intelectua-
lidade, trazendo novos elementos 
e problematizações. Os períodos 
e lugares ressaltados na proposta 
nos dão um panorama diversi-
ficado acerca das percepções e 
possibilidades de interpretações 
do modus vivendi do homem na-
quele contexto, proporcionando 
aos alunos uma experiência onde 
possam se colocar como sujei-
tos provenientes de situações 
muito diversas e complexas. Ao 
compreenderem esses proces-
sos como parte de uma grande 
estrutura que nos traz aos dias 
atuais, pontos de vista sobre a 
história são modificados, e ao 
perceberem que esses processos 
de construção histórica são in-
trínsecos nas concepções e sig-
nificações da atualidade o apren-
dizado adquire novos esquemas 
que colocarão os alunos frente 
a novas possibilidades de com-
preensão da sociedade, diferen-
tes das informações usualmente 
encontradas no senso comum e 
nas mídias. Essas aprendizagens 
são adquiridas através da apre-
sentação de narrativas provenien-
tes do contexto antigo, que car-
regam uma bagagem grandiosa 
de informações que quando bem 
desenvolvidas na metodologia 
de ação pedagógica podem 
estabelecer conexões valiosas que 
auxiliem na chegada ao resultado 
pretendido do programa. Ao 
estabelecer essas reflexões per-
cebe-se como é importante pen-
sar as implicações e as relações 
que podemos realizar com a te-
mática dentro da educação em 
história. 

SCHMITT, Gabriela. Narrativas da 
Antiguidade Oriental. Revista do 

Lhiste. Porto Alegre, n. 3, v. 2, 
jul./dez. 2015.

documentos são artefatos empregados para que o entendimento de 
fenômenos do passado aconteça de forma analítica e reflexiva, porém, 
reconhecendo que esse entendimento não necessariamente ocorre de 
maneira neutra, linear ou estritamente verdadeira. Ao perceberem que 
estão dentro de uma proposta interpretativa de mundo, com conjun-
turas e estruturas por vezes arbitrárias, suas capacidades de análise 
e movimentação dentro da disciplina serão reforçadas, adquirindo 
consistência e oportunizando o surgimento de questões que serão 
gradativamente mais complexas e agregadoras. 
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Assurbanípal e a Biblioteca de Nínive

Imagine uma biblioteca em que os livros sejam feitos somente de 

placas de argila. 

Essa biblioteca existiu na cidade de Nínive, na Assíria, atual Iraque, 

construída no Reinado de Assurbanípal no século VII a.C. Nela havia 

cerca de 22 mil placas de argila com textos em escrita cuneiforme que 

tratavam de vários assuntos, como Matemática, Geografia, Astrologia, 

Religião e leis. 

Assurbanípal era muito in-

teressado no conhecimento, 

chegando até a enviar escri-

bas para várias cidades com 

a tarefa de copiar os livros 

que encontrassem.

• A Biblioteca de Ní-

nive foi encontrada 

pelos arqueólogos 

no século XIX. Por 

que essa coleção 

de escritos foi im-

portante para os his-

toriadores?

OUTRAS HISTÓRIAS PERSONAGENS

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

Visite uma biblioteca 

da cidade em que 

você mora ou 

da cidade mais 

próxima, ou ainda 

da sua escola. Faça 

uma pesquisa com 

um bibliotecário ou 

outro funcionário e 

tente responder às 

seguintes perguntas:

•  Quantos livros de 

História existem na 

biblioteca? 

•  Há livros sobre 

a história do 

Egito ou da 

Mesopotâmia na 

Antiguidade? Se 

houver, cite um ou 

dois deles. 

•  Qual é a 

importância da 

biblioteca para a 

escola ou para a 

comunidade?

Crenças
Assim como os egípcios, os babilônios eram politeístas. As divindades 

mais importantes para os babilônios eram Marduk, deus tribal e criador da 

vida, e Ishtar, deusa da fertilidade, do amor e das vitórias. Cada cidade, con-

tudo, cultuava um deus local em seus templos.

Os templos eram chamados de zigurates, construções em forma de 

torre, com vários andares. Eram feitos de tijolos e tinham uma sala no topo 

para a observação do céu. O maior dos zigurates foi dedicado a Marduk, 

na Babilônia.

Muitos estudiosos acham que esse zigurate foi a chamada Torre de Babel. 

Segundo a Bíblia, os homens estavam construindo na Babilônia uma torre 

muito alta para tentar chegar ao céu, mas Deus não gostou, pois achou os 

homens orgulhosos. Para castigá-los, criou várias línguas para que ninguém 

mais entendesse o que o outro dizia.
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Assurbanípal era muito in-

teressado no conhecimento, 

chegando até a enviar escri-
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Livro da Biblioteca de Assurbanípal, 

exposto no Museu Britânico, em Londres, 

na Inglaterra. 

Outras histórias

Personagens 

• Os textos em escrita 
cuneiforme encontra-
dos na Biblioteca de Nínive 
permitiram aos historiado-
res e arqueólogos conhe-
cerem inúmeros aspectos 
das sociedades mesopo-
tâmicas, como os conhe-
cimentos de Geografia e 
de Matemática que esses 
povos possuíam.

O seu lugar na História 
Resposta pessoal. Esta ati-

vidade objetiva estimular o 
contato do estudante com a 
biblioteca da região em que 
mora ou estuda.

 Para desenvolver

Império Assírio
A disputa entre babilônicos e 

assírios pelo controle do territó-
rio mesopotâmico durou sécu-
los. Em 728 a.C., a Babilônia foi 
incorporada ao Império Assírio 
no reinado de Tiglat-pileser III. Re-
voltas contra o domínio assírio, 
entretanto, nunca cessaram. O 
rei seguinte, Senaqueribe, teve 
seu filho (vice-rei da Babilônia) 
entregue por revoltosos babilôni-
cos aos elamitas. Foi executado, 
e a capital da Babilônia foi devas-
tada em 689 a.C. Esarhaddon, o 
próximo rei, tentou a paz entre 
os anos de 690 a.C e 669 a.C., 
considerando que a Babilônia era 
poderosa e importante demais 
para ser aniquilada. Dividiu o rei-
no em dois, indicando seus dois 
filhos como rei para cada parte: 
Assurbanípal, na Assíria, e Sha-
mash-shumu-ukin, na Babilônia. 
A igualdade, entretanto, era só 
aparente: a Babilônia continua-
va dependente. Após as grandes 
vitórias dos assírios sobre a Ba-
bilônia e territórios vizinhos, se-
guiu-se a recuperação do poder 
babilônico sob uma nova dinastia, 
com o reinado de Nabopolassar 
(625 a.C.-605 a.C.). Os assírios 
tiveram suas cidades de Assur, 
em 614, de Níneve, em 612, e de 
Harran, em 610, totalmente des-
truídas. A Assíria desapareceu, 
em termos políticos, do Oriente 
Próximo.
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Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria a sua 

resposta à pergunta 

da página 58?

PUXANDO PELA 

MEMîRIA

Conhecendo o cŽu

Desde os tempos mais antigos, o ser humano observou o céu e procurou 

responder: Qual é a influência dos astros na natureza e no ser humano? 

Quais são os efeitos da chuva e do Sol para a agricultura?

Os primeiros registros escritos sobre a influência dos astros foram fei-

tos pelos sumérios, um dos povos que ocuparam a Mesopotâmia. Esses 

registros foram realizados em pequenas tábuas de argila, por volta de 

2122 a.C. Os sumérios identificaram a posição das estrelas e utilizaram 

esse conhecimento na agricultura.

Entre os babilônios, o documento mais completo da Antiguidade 

até agora conhecido é um conjunto de 70 tabuinhas escritas no século 

VII a.C. Os babilônios conheciam cinco planetas e associaram a eles alguns 

de seus deuses.

Os egípcios tinham conhecimentos de Astrologia, mas foram os me-

sopotâmicos que mais desenvolveram essa ciência.

Os babilônios também criaram o calendário de doze meses de trinta 

dias cada, depois aperfeiçoado pelos egípcios. 

•  O que é Astrologia? Pesquise.

OUTRAS HISTÓRIAS TECNOLOGIAS

Templos e tesouros
Pirâmides e zigurates, palácios, templos e grandes obras marcaram as 

sociedades orientais da Antiguidade, que viveram graças à força dos rios 

que banhavam suas terras, deixando-as férteis e prontas para a agricultura. 

Os faraós e reis babilônicos conseguiram se organizar para realizar 

obras de irrigação e direcionar as águas para que a população pudesse ali 

viver e se desenvolver. Muitas riquezas foram geradas ao longo dos anos e 

guardadas dentro de alguns desses templos, como foi o caso dos tesouros 

de Tutancâmon, o faraó menino que morreu tão cedo. 

Pouco depois de descoberta sua tumba, em 1922, a múmia do faraó foi 

examinada em detalhes. No entanto, vários envolvidos na pesquisa morreram, 

a começar pelo homem que financiou a expedição. Surgiu, então, uma lenda 

em pleno século XX: quem violasse a tumba de algum faraó seria castigado 

com a morte. 

Em 2005, pesquisadores conseguiram reconstituir o rosto do faraó 

Tutancâmon com a ajuda de programas de computador, e nenhum deles 

morreu por conta da pesquisa.
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Puxando pela memória
Ao final do capítulo, o alu-

no já poderá identificar que a 

origem do termo são as cons-

truções dos túmulos dos fa-

raós do Egito Antigo, podendo 

também acrescentar que o 

esforço humano e a tecnolo-

gia foram importantes para 

a construção das pirâmides 

porque, de um lado, sem a 

mobilização de milhares de 

trabalhadores para carregar 

e montar blocos de pedra tão 

pesados, sendo a pedra es-

cassa na região, a construção 

das pirâmides seria impossí-

vel; de outro lado, tais obras 

em forma piramidal – sem 

mencionar os corredores e 

salas internos que as pirâ-

mides abrigavam – revelam 

conhecimentos de Geometria 

e Arquitetura.

O aluno ainda pode ser ca-

paz de explicar que a centrali-

zação do poder nas mãos dos 

faraós, considerados deuses, 

e a riqueza da sociedade egíp-

cia foram fundamentais para 

subjugar os camponeses, que 

geravam a riqueza com o seu 

trabalho, para manter escravi-

zados trabalhando nas obras 

faraônicas e para pagar es-

pecialistas em Geometria e 

Arquitetura.

Outras histórias

Tecnologias 

• Astrologia é o estudo da 

influência dos astros no 

destino e no comporta-

mento dos seres huma-

nos.

Texto complementar

Os assírios foram considerados pelos estudiosos como um povo guerreiro e cruel, al-
guns inclusive, os comparando aos romanos, chamando-os de “romanos do Leste”. As 
escavações arqueológicas, do século XIX, mostraram decorações nos palácios com mo-
tivos iconográficos ligados à guerra. A decifração das escritas cuneiforme e do acadiano 
assírio, ainda no século XIX, permitiram a tradução das inúmeras tabuletas de argila 
encontradas nas antigas cidades assírias, ratificando o valor que a guerra tinha entre eles. 

As cenas mostram “preparativos e acampamentos; cerco às muralhas, com uso de 
escadas, carros de carga e aríetes; ataques da infantaria e da cavalaria, de arqueiros 

e lanceiros; incêndio das cidades, saque dos campos, derrubada das árvores; butins, 
procissão de prisioneiros; torturas, empalamentos, degolas, desmembramento e esfo-
lamento dos inimigos; montanhas de cabeças cortadas, corpos estirados pelas estradas 
e campos de batalha, boiando nos rios e despencando das muralhas; enfim, um inven-
tário de horror e carnificina.” [...]

REDE, Marcelo. Imagem da violência e violência da imagem. Guerra e ritual na Assíria (séculos 
IX-VII a.C.). Varia Historia, Belo Horizonte, v. 34, n. 64, p. 81-121, jan./abr. 2018, p. 88. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/vh/v34n64/0104-8775-vh-34-64-0081.pdf>. 

Acesso em: 30 set. 2018.
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ROTEIRO DE ESTUDOS

7272

 O QUE APRENDEMOS?

1 |  De acordo com os egípcios, por que os faraós eram tão poderosos?

2 |  As pirâmides egípcias são um dos maiores monumentos da humanidade. Qual 
era a função delas na sociedade egípcia?

3 |  Como eram representados os deuses egípcios?

4 |  Qual era a importância do processo de mumificação para os egípcios?

5 |  Por que o rio Nilo foi importante para a história do Egito?

6 |  Como eram chamados os grandes templos babilônicos?

7 |  O que o faraó Ramsés II tem a ver com o Novo Império do Egito?

8 |  Qual é a relação entre os canais de irrigação e a agricultura no Crescente Fértil?

9 |  O que foi a Torre de Babel, mencionada na narrativa bíblica, supostamente 
construída na Babilônia?

10 |  Por que a frase seguinte é falsa? 

  O topo da pirâmide da sociedade egípcia era ocupado pelos escribas, que sabiam 

ler e escrever.

 PESQUISA

Observe o sarcófago de Tutancâmon. 

O poder do faraó era representado 

por meio de vários símbolos, pois a 

população acreditava que ele era 

um deus na Terra. 

Na imagem, vemos três des-

ses símbolos:

•  um cetro (em uma das mãos);

•  um chicote (na outra mão);

•  uma serpente (na cabeça). 

Pesquise o significado des-

ses três símbolos.

Sarcófago do faraó Tutancâmon. 

Museu de Arte do Condado de 

Los Angeles, EUA.
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 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. Porque os egípcios acredi-
tavam que os faraós eram 
deuses vivos, com pode-
res para controlar as for-
ças da natureza, como as 
cheias do rio Nilo e as boas 
colheitas.

2. As pirâmides eram locais 
monumentais, construídos 
para servir de mausoléu 
para alguns faraós.

3. Os deuses egípcios po-
diam ter a forma humana 
(antropomórfica), animal 
(zoomórfica) ou humana 
e animal ao mesmo tem-
po (antropozoomórfica).

4. Os egípcios acreditavam 
na vida após a morte, quan-
do o morto seria julgado 
pelo deus Osíris. Para que 
o corpo fosse conduzido 
até esse tribunal e seguir 
adiante, era preciso que 
ele estivesse conserva-
do. E a conservação dos 
corpos se dava por meio 
da mumificação.

5. O rio Nilo foi importante por-
que transportava, em suas 
águas, um fertilizante natu-
ral (húmus) que adubava a 
terra de suas margens na 
época das cheias.

6. Os templos babilônicos 
eram chamados de zigu-
rates.

7. Ramsés II foi o mais impor-
tante faraó do Novo Impé-
rio do Egito. Dirigiu grandes 
obras e enfrentou os ata-
ques dos hititas.

8. Os canais de irrigação fo-
ram fundamentais para le-
var a água para as regiões 
distantes das margens dos 
rios, prosperando assim a 
agricultura.

9. Segundo a narrativa do 
Gênesis, primeiro livro do 
Antigo Testamento da Bí-
blia, os homens estavam 
construindo na Babilônia 
uma torre muito alta para 
chegar ao céu. Mas Deus os 
achou orgulhosos e, para 
castigá-los, criou várias 
línguas para que ninguém 
se entendesse. Os homens, 
portanto, não conseguiram 
terminar a construção da 
Torre de Babel e se disper-
saram pelo mundo.

10. O topo da pirâmide da so-
ciedade egípcia era ocupa-
do pelo faraó e sua família.

Pesquisa 

O cetro, um pequeno bastão em forma de gancho, era usado pe-
los pastores para capturar ovelhas e simboliza a ordem e as leis do 
reino. O chicote simboliza o poder do faraó sobre a população. A ser-
pente simboliza o olho do deus Rá, que amedrontava os inimigos e 
protegia o faraó.
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Egito e Mesopotâmia | CAPêTULO 4 73

Afresco encontrado na 

tumba de Sennedjem, 

Tebas, Egito.

  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

Observe a imagem abaixo. Com base no que foi estudado neste capítulo, responda às questões.

 O PASSADO PRESENTE

Em abril de 2003, o Museu de Bagdá, no atual Iraque, sofreu diversos saques. Na época, ninguém 

descobriu quem eram os ladrões nem conseguiu precisar quantas e quais peças foram roubadas.

Em 2005, as pesquisadoras estadunidenses Milbry Polk e Angela Schuster publicaram o livro O saque 

do museu do Iraque: o legado da antiga Mesopot‰mia. As autoras esclareceram que, entre os saquea-

dores, não havia apenas inimigos da ditadura iraquiana deposta pela invasão estadunidense, mas tam-

bém aqueles que roubaram por encomenda de colecionadores de várias partes do mundo.

As pesquisadoras criticaram o governo dos Estados Unidos por descuidar da segurança do patri-

mônio cultural iraquiano. Sítios arqueológicos também foram saqueados. Entrevistada em 2005, Milbry 

Polk contou que o sítio arqueológico da antiga Babilônia tinha se transformado em uma base militar:

Desde abril de 2003, e até recentemente, o sítio de Babilônia se tornou uma base militar, 

com prejuízos incalculáveis, provocados por terraplanagem, tráfego de blindados pesados, 

helicópteros e maquinaria. [...]

Roubo de arte segue no Iraque, diz estudiosa. Folha de S.Paulo. Disponível em: 
<www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1707200514.htm>. Acesso em: 29 maio 2018.

1 |  Cite um reino da antiga Mesopotâmia que ocupou o território do atual Iraque.

2 |  A qual invasão estadunidense se refere o texto? Pesquise.

3 |  Qual seria o maior responsável pelo saque do patrimônio cultural iraquiano? Discutam em grupos.
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1 |  Qual é o deus egíp-
cio representado na 
imagem? Ele está fa-
zendo uma atividade 
relacionada a qual 
tema estudado?

2 |  Como se chama a es-
crita que se encontra 
na base da imagem?

Imagens contam a 
história
1. É o deus Anúbis. Ele está rea-

lizando uma atividade rela-
cionada ao enterro de um fa-
raó, provavelmente um ritual 
relacionado à mumificação.

2. Escrita hieroglífica.

O passado presente
1. O atual Iraque foi ocupado 

por vários reinos antigos da 
Mesopotâmia, principalmen-
te os impérios babilônicos, o 
assírio e o persa.

2. O Iraque foi invadido por exér-
citos ocidentais sob a lide-
rança dos Estados Unidos da 
América em março de 2003. 
Os estadunidenses, cujo pre-
sidente era George W. Bush, 
alegaram que o Iraque produ-
zia armas químicas e nuclea-
res, violando o desarmamen-
to decidido pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) – 
o que não foi comprovado. 
Alegaram, ainda, o objetivo 
de derrubar a ditadura de 
Saddam Hussein em nome 
da democracia, mas, na ver-
dade, suspeitavam que o re-
gime iraquiano estimulava 
ações de grupos terroristas 
muçulmanos.

3. Esta questão estimula o de-
bate sobre temas contem-
porâneos no território es-
tudado, bem como sobre 
questões de ordem ética: 
oportunismo de coleciona-
dores de arte (que, no pas-
sado, também pilharam o 
patrimônio de outros países 
do Oriente Médio), ladrões co-
muns, indivíduos revoltados 
que destruíram o patrimônio 
iraquiano sem dimensionar 
sua importância para a His-
tória e para a memória. Os 
estudantes também podem 
mencionar a irresponsabili-
dade do ocupante estadu-
nidense, pois não garantiu 
a segurança do Museu de 
Bagdá e ainda violentou o 
sítio da antiga Babilônia com 
manobras militares.
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MEMÓRIA

7474

Você sabe a diferença 

entre monoteísmo e 

politeísmo?

5
HEBREUS, FENÍCIOS 

E PERSAS
A Bíblia é um dos livros mais conhecidos e lidos do mundo.

Os textos bíblicos foram escritos em diferentes períodos da história, 

por vários autores, e depois foram reunidos em um único livro, que foi 

traduzido para vários idiomas.

A primeira parte da Bíblia é conhecida como Antigo Testamento. 

Seus textos, escritos entre 1500 a.C. e 450 a.C., contêm narrativas sobre a 

criação do mundo e do ser humano e sobre a trajetória do povo hebreu.

A coleção de livros que compõem a segunda parte da Bíblia cha-

ma-se Novo Testamento. Escrito entre 45 d.C. e 90 d.C., relata a vida, a 

morte e os ensinamentos de Jesus Cristo, além da formação das primeiras 

comunidades cristãs.

A Bíblia é um livro sagrado para algumas religiões. Porém, ela tam-

bém pode ser vista como documento histórico, pois contém narrativas 

muito ricas em informações sobre o povo hebreu, comprovadas também 

por outros vestígios e documentos.

Parte de pergaminho do livro dos 

Salmos descoberto na caverna de 

Qumran, cerca de 30 d.C. a 50 d.C. 

Museu de Israel, JerusalŽm. 

Créditos das imagens de baixo para cima: Archiv Gerstenberg/Ullstein Dild DTL/Getty Images; Erich Lessing/Album/Latinstock; 
Thinkstock/Getty Images; Rubens Chaves/Pulsar Imagens; 

 Capítulo 5 
Hebreus, fenícios e 
persas
Capítulo dedicado a apresentar 

a construção do reino de Israel, 
do mundo fenício e do Império 
Persa. Para isso, são abordadas 
a expansão das rotas comerciais 
dos fenícios e a expansão territo-
rial dos persas em torno do mar 
Mediterrâneo. Além disso, ainda 
são apontadas outras dimensões: 
o monoteísmo hebreu e o alfabe-
to fenício, pela projeção histórica 
desses dois elementos culturais. 
O personagem microanalítico do 
capítulo é Moisés, figura central 
da história dos hebreus narrada 
no Antigo Testamento, ao qual se 
atribui a libertação do cativeiro 
no Egito e a migração para Ca-
naã, a chamada Terra Prometida.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Identificar a construção des-
sas sociedades através da 
sua localização geográfica 
em relação a rotas comer-
ciais mediterrâneas. 

• Relacionar a formação do 
reino hebreu através de do-
cumentos escritos (Antigo 
Testamento) e em fontes ar-
queológicas, destacando a 
construção do primeiro povo 
de religião monoteísta.

• Identificar a expansão ter-
ritorial do Império Persa no 
Oriente próximo e no Medi-
terrâneo Oriental.

Habilidades da BNCC

trabalhadas no capítulo

EF06HI07 EF06HI15

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno possa indicar que 

monoteísmo é a crença em um único Deus e politeísmo a crença 
em vários deuses.
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Hebreus, fenícios e persas | CAPêTULO 5 75

Moisés resgatado do Nilo, óleo 

sobre tela de Nicolas Poussin, 

1638. Museu do Louvre, Paris, 

França.
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  Hebreus
O povo hebreu habitava Canaã, região localizada no atual Estado de Israel. 
Em 1700 a.C., como a região sofria um período de seca prolongado, 

que prejudicava a produção agrícola, boa parte do povo hebreu partiu em 
direção ao Egito. 

O faraó autorizou a permanência dos hebreus no Egito, mas lhes impôs 
a obrigação de trabalhar e pagar impostos, proibindo que abandonassem 
o território. Foi durante esse período que nasceu Moisés, importante líder 
da história dos hebreus.

Segundo a narrativa bíblica contida no Êxodo, pouco depois do nas-
cimento de Moisés, o faraó ordenou que todos os bebês hebreus do sexo 
masculino fossem mortos, temendo que um deles pudesse libertá-los da 
servidão. A mãe de Moisés, tentando salvar a vida do filho, deixou-o no rio 
Nilo, dentro de um cesto. Uma filha do faraó o encontrou por acaso e resolveu 
adotá-lo. O nome Moisés sig-
nifica “aquele que foi tirado 
das águas”. 

Como Moisés se tornou 
um líder para os hebreus?

Êxodo: saída de 
pessoas em massa de 
um lugar para outro. 
Também é o título 
do segundo livro do 
Antigo Testamento.

Macedônicos, hebreus e persas

O reino da Macedônia, no norte da Grécia, realizou várias conquistas e tornou-se um grande 

império com Alexandre, o Grande, um jovem rei que, no século IV a.C., conquistou ao mesmo 

tempo os hebreus e os persas.

• Pesquise em um mapa os limites do Império Macedônico e cite uma cidade da Palestina 

que foi dominada por Alexandre, o Grande. 

AO MESMO TEMPO

Cronologia 
do capítulo 2000 a.C.: Saída do povo hebreu da 

Mesopotâmia em busca da “Terra prometida”. 
1700 a.C.: Migração do povo 
hebreu para o Egito.

Ao mesmo tempo
¥ O aluno pode citar Jerusa-

lém, Sídon ou Tiro.

 Para desenvolver

Moisés: egípcio ou 
hebreu?

Sigmund Freud (1856-1939), 
médico neurologista criador da 
Psicanálise, foi um dos maiores 
pensadores do Ocidente contem-
porâneo. Em 1939, ano de sua 
morte, escreveu um livro de gran-
de impacto: Moisés e o monoteís-

mo, no qual afirmou que Moisés 
não era hebreu, mas um príncipe 
egípcio da família do faraó. Como 
Freud chegou a essa conclusão, 
desafiando a narrativa do Anti-
go Testamento? Lembrou que 
o nome Moisés é egípcio (Mo-
sheh) e que ele precisou de um 
intérprete, Aarão, para pregar aos 
hebreus no Egito, mas não para 
conversar com o faraó. Afirmou 
que os hebreus só aderiram ao 
monoteísmo para seguir Moisés, 
sobretudo porque a nova religião 
vinha acompanhada da promessa 
de liberdade. Mas de onde viria o 
monoteísmo de Moisés? Freud 
explica: viria da reforma religio-
sa do faraó Aquenaton. O próprio 
Freud, no entanto, não tinha cer-
teza da sua “descoberta”, porque 
não podia prová-la.

Enfim, embora isso extrapole 
o assunto do capítulo, há dimen-
sões importantes para entender 
as inquietações de Freud, sendo 
ele judeu (laico) em uma Viena do-
minada pelo nazismo, às véspe-
ras da Segunda Guerra Mundial. 
Muitos relacionam o texto freu-
diano aos dilemas identitários 
do pensador, no caso ampliados 
para as origens e a identidade 
dos próprios hebreus.
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Semita: origem dos 

povos que ocupavam a 

região que vai do mar 

Vermelho até o planalto 

iraniano. Falavam 

línguas parecidas, eram 

pastores e nômades. 

Os principais povos 

semitas foram os 

caldeus, babilônios, 

hebreus, assírios, 

amorreus, fenícios e 

árabes.

Aliança: acordo de 

união, pacto.

Monoteísta: aquele 

que crê em um único 

deus.

A crença em um único Deus

A história dos hebreus conta com fatos anteriores à sua partida para 

o Egito, e ela começa na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Os hebreus eram 

um povo de origem semita. Viviam da criação de ovelhas e cabras e eram 

governados por chefes tribais chamados patriarcas.

A Bíblia conta que um dos patriarcas, Abrão, inconformado com a ado-

ração de seu povo a vários deuses, teria recebido uma mensagem de Deus 

e feito com ele uma aliança: os hebreus deveriam crer nesse único Deus, 

conhecido como Yahvé, que lhes mostraria uma terra fértil e segura para 

viver. Essa terra foi chamada de Terra Prometida ou Canaã.

Para marcar sua aliança com Yahvé, Abrão passou a se chamar Abraão, 

que significa, de acordo com a Bíblia, “pai de muitas nações”.

Em 2000 a.C., liderados por Abraão (ou Abrão), os hebreus partiram em 

direção a Canaã, onde permaneceram por muitos anos. 

Os hebreus acreditavam que eles eram o povo escolhido por Deus para 

adorá-lo. Foram os primeiros a crer em um único Deus. Por isso são conside-

rados o primeiro povo monoteísta.

Rota de Abraão (c. 2000 a.C.)

Fonte: elaborado com base em GLIOZZI, Giuliano; PIAZZA, Ada Ruata. Tutto storia: dalla Preistoria al secolo XIX. Turim: 2001. v. 1. p. 91. 
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1500 a.C.: Início da ocupação do planalto do Irã pelos persas. Entre 1250 a.C. e 1210 a.C.: Êxodo do povo hebreu.

Atividade 

complementar

¥ Oriente os alunos a formar 
grupos e discutir a pos-
sibilidade de a escrita da 
Bíblia ter “reinventado” 
Moisés, criando um profe-
ta hebreu no lugar de um 
príncipe do Egito.

A questão objetiva estimu-
lar a análise de fontes históri-
cas. No caso em foco, a Bíblia, 
apesar de fonte histórica im-
portante, é antes de tudo um 
discurso religioso, sendo que o 
Antigo Testamento o é a partir 
de um ponto de vista hebreu, 
assim como o Novo Testamen-
to é um discurso do ponto de 
vista cristão. É sabido que os 
livros que formam a Bíblia fo-
ram escritos em várias ver-
sões, muito tempo depois dos 
episódios narrados. Em vários 
aspectos, exprimem a memó-
ria construída pelos autores 
dos textos em nome do grupo 
que representam. Não se trata, 
portanto, de discutir as verda-
des ou inverdades bíblicas, do 
ponto de vista religioso, pois 
esta não é atribuição da His-
tória. No assunto específico, 
o mais importante é discutir 
a polêmica, sensibilizar os es-
tudantes para o valor do con-
traditório. A posição de Freud 
é sobretudo especulativa e a 
maioria de seus argumentos 
é circunstancial. O nome de 
Moisés, por exemplo, é egípcio 
porque ele, recém-nascido, foi 
recolhido pela filha do faraó. 
O fato de ter usado intérprete 
para se comunicar com os he-
breus pode ter várias razões, 
inclusive a de que dominava 
mal a língua hebraica (ou ara-
maica). Acrescente-se que 
Aarão também acompanhou 
Moisés em encontros com o 
faraó, no mínimo como repre-
sentante dos hebreus. As li-
gações entre o culto de Aton 
e o judaísmo ou “javenismo” 
(javé) também são vagas e 
discutíveis.
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Aliança com Abraão 

O trecho da Bíblia reproduzido abaixo trata de uma importante passagem da história dos 

hebreus. 

Leia-o atentamente e depois responda às questões propostas.

O Senhor disse a Abrão: “Sai de tua terra, do meio de tua parentela e da casa de teu 

pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação; eu te abençoarei, 

engrandecerei teu nome […]”. Abrão partiu como o Senhor lhe havia dito. Lot partiu com 

ele. Abrão tinha setenta e cinco anos de idade, quando partiu de Haran. Ele levou sua 

mulher Sara, seu sobrinho Lot e todos os bens que possuíam, bem como os escravos que 

haviam adquirido em Haran. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. […] O Senhor 

apareceu a Abrão e lhe disse: “Eu darei esta terra à tua descendência.”. Abrão erigiu ali um 

altar ao Senhor que lhe havia aparecido. […]

Bíblia. Gênesis 12:1-7. 

1 | Qual acontecimento da história dos hebreus está presente nessa passagem?

2 |  Quais países correspondem atualmente à “terra de Canaã”? Localize-os em um 

mapa-múndi. 

DOCUMENTO

Fuga do Egito

Por volta de 1700 a.C., boa parte do povo hebreu migrou para o Egito. 

De acordo com a Bíblia, Moisés foi criado no palácio do faraó. No entanto, 

precisou fugir para o deserto, pois havia se revoltado ao presenciar um sol-

dado castigando com um chicote hebreus que trabalhavam. Sua revolta foi 

tão grande que ele matou o soldado.

No deserto, Moisés encontrou hebreus que não tinham migrado para 

o Egito. Casou-se, teve três filhos e, certo dia, segundo a Bíblia, recebeu 

uma grande revelação divina. Foi-lhe ordenado que libertasse os hebreus da 

servidão no Egito e os conduzisse de volta à Terra Prometida

Moisés regressou ao Egito e foi aceito pelos hebreus como guia. A Bíblia 

indica, por meio de um relato fantasioso, que ele enfrentou o faraó e liderou a 

fuga dos hebreus do Egito. Depois de atravessar o mar Vermelho, chegaram 

ao monte Sinai, onde Moisés teria recebido de Yahvé uma lista de regras a 

serem obedecidas por todos os hebreus, chamada de Dez Mandamentos. 

Nessa ocasião, Yahvé teria feito um novo pacto com os hebreus.

Revelação: ato de 

revelar, de fazer 

conhecer, de descobrir. 

No sentido religioso, 

é uma verdade 

manifestada por Deus 

a um profeta, santo ou 

apóstolo.

1010 a.C.: Início do reinado de Saul em Israel.

Documento

1. O texto faz referência ao 
deslocamento do povo 
hebreu, conduzido por 
Abraão, da cidade de Ur, 
na Mesopotâmia, para 
Canaã. A saída da Meso-
potâmia é referida pelas 
seguintes passagens: 
“Ora, o Senhor disse a 
Abrão: Sai-te da tua ter-
ra [...] para a terra que 
eu te mostrarei”, “Assim 
partiu Abrão”, “e saíram 
para irem à terra de Ca-
naã; e chegaram à terra 
de Canaã”.

2. A terra de Canaã corres-
ponde, atualmente, a Is-
rael, partes da Jordânia, 
do Líbano e da Síria.
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Alguns historiadores afirmam que era Ramsés II quem reinava como faraó 

durante a fuga do povo hebreu e que o regresso a Canaã teria ocorrido entre 

1250 a.C. e 1210 a.C, mas não existem provas definitivas disso.
O príncipe do Egito 
(EUA). Direção de 
Brenda Chapman, 
Steve Hickner 
e Simon Wells. 
DreamWorks SKG, 
1998. 99 min.

Nessa animação 
inspirada em 
textos da Bíblia, 
o estudante vai 
conhecer passagens 
da vida de Moisés 
no Egito.

FIQUE DE OLHO

Rota de Moisés e dos hebreus (1250 a.C.-1210 a.C.)

Fonte: elaborado com base em VICENTINO, Cláudio. Atlas histórico. São Paulo: Scipione, 2011. p. 35.
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Os mandamentos

De acordo com o Êxodo, que é o segundo livro do 
Antigo Testamento, os Dez Mandamentos foram escritos 
em placas de pedra, conhecidas por Tábuas da Lei. Além 
de ordenar que os hebreus cultuassem somente o deus 
que os havia libertado do Egito, também havia regras 
para as relações familiares e sociais.

Um dos dez mandamentos dizia “Não matarás”, 
diferentemente do código babilônico do reinado de 
Hamurábi, estudado no capítulo 4, que estabelecia a 
Lei de Talião: olho por olho, dente por dente. O código 
estabelecia penas de morte para diversos crimes, o que 
mostra sua diferença em relação aos Dez Mandamentos.
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MoisŽs com os Dez Mandamentos, óleo sobre tela 

de Rembrandt van Rijn, 1659. Gemaldegalerie, 

Berlim, Alemanha.

• Com base no texto acima, seria válido afirmar que os Dez Mandamentos valorizavam a 

vida humana, ao contrário do Código de Hamurábi?

1006 a.C.: Expansão do Reino de Israel no reinado de Davi.
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 Para desenvolver

O cativeiro do Egito
Um dos principais motivos que 

explicam a ida dos hebreus para 
o Egito é por eles terem passado 
uma série de períodos de fome, 
tendo sido, por isso, autorizados 
pelo faraó a migrar para o Egito. 
Depois, durante séculos, foram 
obrigados a trabalhar nas obras 
dos faraós e impedidos de deixar 
o reino, situação narrada no Anti-
go Testamento como o cativeiro 
do Egito. Mas nem todos os he-
breus foram submetidos a esse 
cativeiro, pois muitos não deixa-
ram a Palestina.

A luta entre Davi e 
Golias

No reinado de Saul, rei dos he-
breus, um jovem guerreiro cha-
mado Davi se destacou. Na épo-
ca, os filisteus cobravam tributos 
dos hebreus do sul. Sua história 
está narrada na Bíblia, de forma 
alegórica, ou seja, por meio de 
simbolismos: o jovem Davi vence 
uma luta contra o gigante Golias. 

Davi representa os hebreus 
e, Golias, os filisteus. Depois 
da morte de Saul, por volta de 
1010 a.C., Davi tornou-se seu su-
cessor e submeteu os filisteus ao 
poder do reino hebraico. 

Realce com os alunos que a 
Bíblia é um texto sagrado para 
judeus e cristãos, mas que tam-
bém pode ser utilizada como do-
cumento histórico, pois é rica em 
informações sobre a história an-
tiga do Oriente Próximo ou Médio.

Outras histórias 

Crenças 

• O objetivo da atividade é 
estimular o debate sobre 
valores éticos e o exer-
cício da justiça. No en-
tanto, o professor deve 
conduzir a atividade, de 
modo que evite uma ex-
cessiva valorização dos 
Dez Mandamentos, em 
termos legislativos, so-
bre o código babilônico, 
por duas razões princi-
pais: a) o código foi ela-
borado em uma época na 
qual a execução de indi-
víduos pelos poderes era 
comum, além de inexisti-
rem direitos humanos; b) 
o Código de Hamurabi foi 
uma legislação civil e pe-
nal, diferentemente dos 
Dez Mandamentos, códi-
go predominantemente 
religioso.

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_Cap05_074a087.indd   78 10/21/18   9:06 AM



79MANUAL DO PROFESSOR - CAPÍTULO 5

Hebreus, fenícios e persas | CAPêTULO 5 79

Israel e Judá
Depois de muitos anos vagando pelo deserto, os hebreus chegaram a 

Canaã, mas tiveram de lutar contra outros povos que habitavam a região. 

Conquistaram o território e o dividiram entre as doze tribos hebreias. 

Naquele momento, cada tribo era governada por um chefe com função 

militar e religiosa, chamado juiz. 

Para defenderem suas terras contra os inimigos cananeus e filisteus, as 

tribos se uniram sob a liderança de Saul, primeiro governante do Reino de 

Israel (cerca de 1010 a.C.).

Saul foi sucedido por Davi, corajoso guerreiro da tribo de Judá, que 

derrotou os filisteus por volta do ano 1006 a.C. A cidade de Jerusalém passou 

a ser a capital do Reino de Israel. 

Em 965 a.C., Davi foi sucedido por seu filho, Salomão. A economia do 

Reino de Israel prosperou nesse período. Salomão construiu uma frota de 

navios de comércio e ergueu um grande templo religioso em Jerusalém.

Após a morte de Salomão, o aumento dos impostos decretado por seu 

filho provocou várias revoltas. O reino se dividiu em dois: Reino de Judá, ao 

sul, com apenas duas tribos, e Reino de Israel, ao norte, com o restante delas. 

Em 722 a.C., os assírios conquistaram o Reino de Israel. Em 587 a.C., foi 

a vez de Judá ser conquistado pelos babilônios. Os hebreus retornaram a 

Canaã somente em 539 a.C., quando os persas derrotaram os babilônios.

FINE, Doreen. O que 

sabemos sobre o 

juda’smo? São Paulo: 

Callis, 2003.

Nesse livro 

você encontra 

informações 

históricas, culturais 

e religiosas sobre o 

judaísmo.

FIQUE DE OLHO

… que um dos 

significados 

atribuídos à palavra 

hebreu é “gente 

do outro lado do 

rio”? A expressão 

faz referência ao rio 

Eufrates, localizado 

na Mesopotâmia. 

A palavra hebreu, 

portanto, relaciona-se 

à região de origem 

desse povo. Já a 

palavra judeu vem 

de Judá, um dos 

bisnetos de Abraão 

que governou uma 

das doze tribos 

de Israel. Após 

539 a.C., quando 

foram libertados 

da Babilônia pelos 

persas, os hebreus 

passaram a ser 

chamados de judeus, 

pois a maioria dos 

que voltaram era da 

tribo de Judá.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

Fonte: elaborado com base em VICENTINO, Cláudio. Atlas histórico. São 
Paulo: Scipione, 2012. p. 35.

965 a.C.: Início do reinado de Salomão.

Os reinos de Judá e Israel (c. X a.C.)
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Reinos de Judá e Israel

Fronteira entre os reinos de Judá

e Israel a partir de 926 a.C.
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de Israel

Gade

arameus

Atividade 
complementar

O rei Salomão

O nome Salomão vem da 

palavra shalom, que significa 

“paz”. Houve pouquíssimos 

conflitos em seu reinado. Foi 

ele quem mandou construir o 

Templo de Jerusalém, palácios 

e muralhas. No seu reinado, as 

cidades e o comércio prospe-

raram e alianças com povos 

vizinhos foram promovidas 

por meio de casamentos. Se-

gundo o Livro dos Reis, no An-

tigo Testamento, Salomão teve 

centenas de esposas, entre 

as quais uma rainha africa-

na, que governava Sabá, ao 

sul do Egito.

Sua fama de homem justo 

foi conhecida em vários luga-

res. Segundo o mesmo Livro 

dos Reis, Salomão recebeu 

duas mulheres que diziam 

ser mães de um mesmo bebê. 

Diante da grande discussão 

entre elas, Salomão disse que 

determinaria que o menino 

fosse cortado ao meio, e da-

ria metade do bebê para cada 

mãe. Desesperada, uma delas 

abriu mão de ficar com a crian-

ça. Mas a outra teve a atitude 

oposta, concordando com a 

proposta do rei. Salomão, en-

tão, deu a criança para a mu-

lher que não aceitou reparti-la.

¥ Sugira aos alunos que dis-

cutam em grupo se o epi-

sódio narrado acima pode 

ser considerado um relato 

histórico ou lendário. 

A questão busca exercitar, 

entre os estudantes, a crítica 

de fontes históricas, diferen-

ciando narrativa histórica de 

narrativa ficcional ou lendária.

No caso específico, é inve-

rossímil, para dizer o mínimo, 

que uma das postulantes à 

maternidade do bebê aceitas-

se ficar com a metade de uma 

criança morta. O valor histórico 

da narrativa em foco é redu-

zido, exceto por explicitar, por 

meio de uma metáfora, a qua-

lidade de Salomão como sobe-

rano justo, talvez uma imagem 

incentivada pelo próprio rei.
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A religião dos hebreus

Judaísmo é o nome da religião dos he-

breus, que foi o primeiro povo a crer em um 

único Deus, Yahvé, adorado como criador de 

todo o universo. O livro que conta a trajetória 

do povo hebreu é chamado Tor‡ e corres-

ponde a uma parte da Bíblia, o Pentateuco, 

que compõe, com outros livros, o Antigo 

Testamento.

A Torá é lida até hoje nas sinagogas, lo-

cal de culto do judaísmo, onde é guardada 

cuidadosamente dentro de uma arca. O líder 

religioso dos judeus chama-se rabino. Um 

símbolo importante do judaísmo é a estrela de 

Davi, de seis pontas, desenhada nos escudos 

dos guerreiros do rei Davi. 

Uma das festas religiosas mais tradicionais 

do calendário judaico é o Pessach (passagem), 

nome hebraico para a Páscoa. Nela se come-

mora a libertação dos hebreus do cativeiro 

egípcio, liderados por Moisés.

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

Na sua cidade 

existem sinagogas? 

Se houver, 

identifique uma 

delas informando 

como e quando 

foi fundada. Se 

não houver, faça a 

mesma pesquisa na 

cidade mais próxima 

da sua região.

A sinagoga mais antiga das Américas fica no Brasil. Com o nome de Kahal Zur Israel, foi construída por judeus portugueses no Recife, 
no atual estado de Pernambuco, em 1636. Esse grupo de judeus havia fugido de perseguições religiosas na primeira metade do 
século XVII. Ao chegarem ao Brasil, eles queriam continuar praticando sua religião. Fotografia de 2013.

Estrela de Davi. Grand Choral 
Sinagog, São Petesburgo, Rússia.
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Séculos XII a.C. a VIII a.C.: Supremacia naval dos fenícios.

 Para desenvolver

A Sinagoga de Kahal Zur 
Israel 

No século XVII, o governo ho-

landês em Pernambuco admi-

nistrado por Maurício de Nassau, 

protestante calvinista, respeitou 

a religião católica da maioria da 

população e incentivou os ju-

deus portugueses refugiados 

em Amsterdã a investir no co-

mércio açucareiro, permitindo 

a construção da primeira sina-

goga a ser erguida no continen-

te americano.

Judeu 
O nome judeu vem original-

mente de Judá, um dos bisnetos 

de Abraão que governou uma das 

12 tribos de Israel, e foi usado 

para designar aqueles que mo-

ravam na tribo de Judá depois 

que os hebreus foram liberta-

dos pelos persas do cativeiro da 

Babilônia. Daquele momento em 

diante, os hebreus passaram a 

ser chamados de judeus, pois a 

maioria dos que voltaram era da 

tribo de Judá.

Atividade 
complementar

A estrela de davi

Esse símbolo era desenha-

do nos escudos dos guerreiros 

do rei Davi. Os dois triângu-

los superpostos representam 

o nome de Davi no alfabeto 

hebraico, mas eles só foram 

associados ao judaísmo em 

1354, com o rei Carlos IV, que 

permitiu à comunidade judai-

ca de Praga colocá-la em uma 

bandeira. A estrela foi usada e 

depois se difundiu para outros 

usos, como selos e carimbos 

dos judeus.

Peça aos alunos que pes-

quisem outros símbolos da 

religião judaica, como a meno-

rá, típico candelabro judaico, 

e descrevam seu significado.

O seu lugar na História
Resposta pessoal. Espera-

-se que o grupo entre em con-

tato com frequentadores de 

um templo judaico e conheça 

seus rituais.
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Significado da p‡scoa judaica

Pessach significa “passagem” em hebrai-
co. A páscoa judaica é celebrada por oito 
dias para comemorar a fuga dos hebreus do 
Egito. Durante o período de comemoração é 
proibido comer qualquer alimento preparado 
com farinha fermentada. Essa proibição faz 
referência ao fato de os hebreus, na pressa da 
fuga, não conseguirem fermentar o pão para 
fazê-lo crescer.

O evento mais importante da páscoa judaica 
ocorre na primeira noite de comemorações: é 
o Sêder, um jantar especial que reúne toda a 
família.

Os pratos servidos nesse jantar represen-
tam situações vividas pelos antigos hebreus 
durante o êxodo. Em um prato são postos, 

entre outros alimentos, três pães ázimos (pães 
sem fermento), aipo lavado em água salgada e 
uma raiz amarga (para lembrar as lágrimas e o 
sofrimento no cativeiro), um osso da perna de 
um carneiro (representando o cordeiro sacrifi-
cado na véspera do êxodo), uma pasta de fruta 
e frutos secos (lembrando a massa de barro 
usada para construir os templos dos faraós).

São lidas passagens do Êxodo e orações 
que glorificam a Deus. 

Matzah, o pão sem fermento.

• Com base no texto acima e no conteúdo do capítulo 1 deste volume, discuta em grupo a 

questão: os alimentos da festa da páscoa judaica exprimem uma homenagem à história 

ou à memória da fuga do Egito?

OUTRAS HISTÓRIAS CREN‚AS
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Jerusalém e o Muro
A cidade de Jerusalém foi, por mais de 600 anos, a capital dos hebreus. 

É considerada um tesouro cultural da humanidade. Na Jerusalém atual, a 
parte interna das antigas muralhas é chamada 
de Cidade Velha, e a parte de fora é conhecida 
por Cidade Nova. 

O templo construído por Salomão foi des-
truído e saqueado pelos babilônios em 587 a.C. 
Foi reconstruído em 516 a.C. e durou mais de meio 
milênio, quando os romanos o destruíram de vez, 
em 70 d.C., ao expulsarem os hebreus da região. 

O que restou do templo de Salomão tornou-
-se local sagrado para os judeus e é conhecido 
como Muro das Lamentações.

No Muro das Lamentações, os judeus fazem orações, 
cerimônias e pedidos a Deus, escritos em bilhetes 
colocados entre suas pedras. Fotografia de 2018.

Aline Fortuna/Shutterstock

814 a.C.: Fundação da cidade de Cartago pelos fenícios. 722 a.C.: Conquista do Reino de Israel pelos assírios.

 Para desenvolver

Jerusalém 
A cidade de Jerusalém foi con-

quistada pelo rei Davi e por mais 
de 600 anos foi capital do reino, 
até ser tomada pelos babilônicos 
em 587 a.C. É considerada im-
portantíssima para a cultura da 
humanidade. Nela, há monumen-
tos e símbolos de três religiões 
diferentes, a cristã, a judaica e a 
islâmica, recebendo devotos de 
todo o mundo o ano inteiro. Entre 
1535 e 1538,  foi construída uma 
muralha em torno da cidade para 
melhor defendê-la. Hoje, a parte 
interna das muralhas é chama-
da de Cidade Velha, dividida em 
quatro bairros: o cristão, o judai-
co, o muçulmano e o armênio. Já 
a parte de fora das muralhas é 
chamada de Cidade Nova.

O Muro das Lamentações é 
um local sagrado para os judeus 
em Jerusalém. Foi o que restou 
do Templo de Jerusalém recons-
truído por Salomão. Em 70 a.C., 
quando a cidade foi destruída 
pelos romanos, o imperador Tito 
deixou esta parte da muralha em 
pé para lembrar a vitória sobre 
os judeus.

Naquela época, os judeus fo-
ram proibidos de entrar em Je-
rusalém, mas depois foram au-
torizados a visitar uma vez ao 
ano as ruínas do Templo, quan-
do choravam e lamentavam sua 
destruição, daí o nome dado ao 
muro. Nesta ocasião, também re-
zavam e faziam pedidos diante 
do muro, muitos por escrito e co-
locados nas frestas das pedras, 
prática feita até hoje.

Outras histórias 

Crenças 

• Os alimentos do jantar 
realizado no Pessach, 
a páscoa judaica, expri-
mem, antes de tudo, um 
ritual, isto é, uma cerimô-
nia que procura atualizar 
uma narrativa mitológica 
ou lendária. Pertencem 
ao domínio da memória, 
lembrança coletiva de 
um passado idealizado, 
uma presunção imagino-
sa do que ocorreu. Esses 
alimentos são simbólicos 
e, por isso, não podem ser 
considerados evidências 
históricas do que se pas-
sou na fuga do Egito.

Material digital
Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe 

a sequência didática Diversidade religiosa na Antiguidade e nos 

dias atuais, localizada no material digital do Manual do Professor.
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  Fenícios

Os fenícios ocupavam a costa oriental do mar Mediterrâneo desde o 
milênio III a.C. 

As condições geográficas dessa região, que corresponde hoje ao Lí-
bano, não contribuíam para as atividades agrícolas, pois não havia rios que 
pudessem fertilizar suas terras – ao contrário do Egito e da Mesopotâmia. 

No entanto, a estreita faixa que os fenícios habitavam era abundante 
em cedro, árvore que fornecia madeira com a qual eles construíam eficientes 
navios.

Navegadores do Mediterrâneo 

Entre os séculos XII a.C. e VIII a.C., os fenícios se tornaram os principais 
comerciantes e navegadores do mar Mediterrâneo. Comercializavam produ-
tos como azeite, cereais, vinhos, perfumes, joias, pedras preciosas, tapetes, 
tecidos de lã tingidos na cor púrpura, essências aromáticas, incensos, armas 
decoradas e prisioneiros de guerra, vendidos como escravos.

Os fenícios se tornaram senhores do mar Mediterrâneo, viajando a lu-
gares distantes, dominando rotas até então desconhecidas. Fundaram várias 
colônias, que também viviam do comércio marítimo. A mais poderosa delas 
foi Cartago, no norte da África, fund ada em 814 a.C., muito próximo de Túnis, 
atual capital da Tunísia.

Fenícios no Brasil?

Disponível 

em: <www.

historiadomundo.

com.br/curiosidades/

fenicios-no-brasil.

htm>. Acesso em: 

4 maio 2018.

Os fenícios eram 

habilidosos 

navegadores 

marítimos. Eles 

teriam condições 

de chegar ao Brasil? 

Alguns estudiosos 

acreditaram que sim, 

mas as informações 

nesse link indicam 

que essa teoria era 

fantasiosa.

FIQUE DE OLHO

As embarcações fenícias usavam 
velas e eram fáceis de manobrar. 
Aquarela de Albert Sebille, 
século XX. Biblioteca de Artes 
Decorativas, Paris, França.

587 a.C.: Cativeiro dos judeus na Babilônia.
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539 a.C.: Início do reinado de 
Ciro II na Pérsia Aquemênida.

Atividade 
complementar

A púrpura de Tiro

Púrpura é uma tinta de cor 
avermelhada extraída de mo-
luscos encontrados ao longo 
da costa do mar Mediterrâneo. 
Possui uma característica es-
pecial: além de não desbotar, 
fica ainda mais forte com o 
passar do tempo. Era extraí-
da pelos fenícios da cidade de 
Tiro, que a vendiam aos gregos 
e romanos. Por causa de seu 
alto preço, somente pessoas 
ricas utilizavam vestimentas 
tingidas com essa cor. Na épo-
ca do Império Romano, quando 
era conhecida como “púrpura 
tíria”, apenas os imperadores 
tinham o direito de utilizar ves-
timentas em cor púrpura.

• Peça aos alunos que ex-
pliquem por que as ves-
timentas de cor púrpura 
eram usadas principal-
mente por pessoas im-
portantes na Antiguidade.

Espera-se que os alunos 
percebam que é porque as 
roupas tingidas com a cor púr-
pura eram caras, cujo comér-
cio era feito pelos fenícios, que 
retiravam a tinta de certos 
moluscos.

De olho na BNCC
Professor, você pode enfatizar o caráter mercantil da economia 

dos fenícios, bem como a extensão de seu comércio pelo Mediter-
râneo, atendendo à seguinte habilidade:

• (EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pes-
soas, produtos e culturas no Mediterrâneo e seu significado.

 Para desenvolver

Cidades autônomas
Os fenícios eram um povo de 

origem semita e com religião poli-
teísta. A sociedade fenícia não se 
constituía em um único Estado, 
mas em várias cidades-Estado 
autônomas, como as de Sídon, 
Tiro e Biblos, cada uma com seu 
governante e com suas leis.
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Os fenícios eram também artesãos muito habilidosos: trabalhavam o 
ouro, o vidro transparente, a madeira, a cerâmica e o metal. Aprenderam 
várias técnicas com outros povos e ainda difundiram o que sabiam.

O sistema de escrita dos fenícios foi fundamental para registrar as intensas 
trocas comerciais que realizavam com outros povos. A escrita fenícia era prá-
tica e mais simples do que a escrita egípcia e a dos povos da Mesopotâmia. 
Era uma escrita fonética, em que as letras registravam sons.

Fonte: elaborado com base em VICENTINO, Cláudio. Atlas histórico. São Paulo: Scipione, 2012. p. 36.

 Persas

Os persas ocupavam o planalto do Irã desde 1500 a.C. 
Durante séculos, o modo de vida dos persas baseou-se na agricultura 

e na pecuária.

Expansão imperial

Em torno de 539 a.C., Ciro II, rei da dinastia aquemênida, comandou 
a expansão persa no Oriente Próximo, iniciando a formação de um grande 
império. 

O exército comandado po r Ciro venceu o Império Babilônico e pôs fim 
ao cativeiro dos judeus. Depois, anexou regiões do Crescente Fértil, como 
a Síria, e estendeu o domínio persa até as fronteiras da Índia.

O Império Persa continuou crescendo com o sucessor de Ciro II, o rei 
Cambises, que derrotou o Egito em 525 a.C. 

Oriente Próximo: 
região da Ásia próximo 
ao mar Mediterrâneo, 
que atualmente 
corresponde a 
Turquia, Síria, Líbano, 
Jordânia, Chipre, Israel, 
territórios palestinos e 
Iraque.

Rotas comerciais e colônias fenícias (XII a.C.-VIII a.C.)
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516 a.C.: Reconstru•‹o do templo constru’do por Salom‹o.
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 Para desenvolver

O sânscrito e os Vedas

Na Índia, por volta de 1500 a.C., 
foi criada a escrita em sânscrito, 
uma das línguas até hoje oficiais, 
utilizada principalmente em ri-
tuais. As crenças e as doutrinas 
da religião hinduísta, na Índia, 
foram transmitidas oralmente, 
de geração em geração. Con-
tudo, após essa época, duran-
te o período védico (1500 a.C. 
a 500 a.C.), essas tradições fo-
ram organizadas e escritas em 
sânscrito.

A palavra “védico” vem de Ve-
das, que significa “conhecimen-
to”, e é o nome de um conjunto de 
quatro textos religiosos indianos. 
Os Vedas tratam de rituais, deu-
ses, símbolos, cantos sagrados 
e outras práticas religiosas, mas 
também fornecem importantes 
informações históricas desse pe-
ríodo da história da Índia, como a 
conquista do vale do Indo pelos 
arianos e a entrada desse povo 
na região do rio Ganges, a partir 
de 1500 a.C.

De olho na BNCC

Ao abordar a escrita védi-
ca, o conteúdo desta página 
trabalha, parcialmente, a se-
guinte habilidade:

• (EF06HI07) Identificar 
aspectos e formas de re-
gistro das sociedades an-
tigas na África, no Oriente 
e nas Américas, distin-
guindo alguns significa-
dos presentes na cultu-
ra material e na tradição 
oral dessas sociedades.
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Foi no reinado de Dario I, porém, que o Império Persa atingiu sua extensão 
territorial máxima. O exército de Dario invadiu a Ásia Menor e anexou territó-
rios no mar Egeu, ameaçando os interesses comerciais das cidades gregas.

O exército dos persas era forte, bem equipado e numeroso. Eles foram 
os primeiros na história a pagar soldos, ou seja, a remunerar os soldados, 
incluindo os voluntários das províncias dominadas.

Administração persa

O Império Persa se tornou tão grande que foi dividido em satrapias, que 
eram grandes regiões administrativas. Cada uma delas devia pagar impostos, 
em prata ou em produtos. 

Para garantir que suas decisões fossem executadas e para fiscalizar as 
ações de líderes locais, Dario I nomeava funcionários reais conhecidos como 
“olhos e ouvidos do rei”.

Várias estradas foram construídas como forma de melhorar a comuni-
cação e o transporte de mercadorias entre as diversas regiões do Império 
Persa. Destaca-se a Estrada Real, que ligava as cidades de Susa e Sardes. 

A arquitetura era grandiosa, com os palácios reais de Persépolis e Susa 
exibindo todo o poder dos aquemênidas.

490 a.C. a 480 a.C.: Guerras 
Médicas.

Ásia Menor: península 
do Oriente Próximo 
que se projeta para o 
Ocidente, banhada 
pelo mar Egeu, no 
Mediterrâneo oriental 
(pertence à atual 
Turquia).

Soldo: salário pago aos 
soldados pelos serviços 
prestados.

Império Persa (VI a.C.)

Fonte: elaborado com base em KINDER, Hermann; HILGEMANN, Werner. Atlas histórico mundial. Madrid: Istmo, 1982. p. 44.
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330 a.C.: Invasão do Império 
Persa pelos macedônios.
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 Para desenvolver

Estrutura administrativa 
do Império Persa 
Aquemênida 

O sucesso da organização ad-
ministrativa do Império Persa, 
centralizada na cidade de Susa, 
estava na divisão em províncias 
governadas pelos sátrapas, diri-
gentes leais ao soberano persa. 
Entretanto, o Império Aquemêni-
da manteve e utilizou as tradi-
ções jurídicas, administrativas 
e culturais dos povos sob seu 
domínio. Além disso, represen-
tantes desses povos foram com 
frequência empregados nos pos-
tos administrativos. Também 
se inspiraram nos sistemas de 
fiscalização dos babilônicos e, 
talvez, de outras sociedades. O 
consenso entre os historiadores 
é o de que o sistema administra-
tivo e de fiscalização do Império 
Persa Aquemênida foi extrema-
mente eficiente.

Sua extensão territorial espe-
lha seu poder: estendeu-se pelos 
três continentes.

Atividade 
complementar

• Solicite aos alunos que ob-
servem o mapa “Império 
Persa” e indiquem quais 
foram os continentes que 
tiveram terras dominadas 
pelos persas.

Espera-se que os alunos 
respondam: Ásia, África e Eu-
ropa.

Texto complementar

[...] Persépolis foi construída 
para ser uma espécie de capital 
das celebrações do antigo im-
pério persa. Era na cidade que 
aconteciam as grandes cerimô-
nias. A entrada principal se cha-
ma ‘porta das nações’.

Por ali chegavam caravanas de 
todos os povos. É incrível ima-
ginar que há 2.500 anos atrás os 
persas já davam lições de con-
vivência harmonia e aceitação 
das diferenças.

Os desenhos nos muros de 
Persépolis contam um pouco a 
história desse povo. Ela foi des-
truída num incêndio depois que 
Alexandre O Grande conquistou 
a Pérsia. Hoje, da antiga cidade, 
só sobraram ruínas. O profes-
sor Mohsen Eslami é especia-
lista em história da Pérsia. Ele 
explica que todos têm orgulho 
do seu passado. E diz também 
que o iraniano faz questão de 
ser persa, não gosta de maneira 
nenhuma ser confundido com 

árabe. “A língua é diferente, a cultura é diferente e a origem é dife-
rente também”, afirma.

Uma das grandes surpresas desse país é quando a gente aprende 
que um dos maiores heróis iranianos é um poeta que morreu quase 
600 anos atrás: Hafez, que em seus versos falava de amor, embria-
guez e hipocrisia. [...]

O Irã tem outros heróis. Homens que ajudaram a construir o impé-
rio persa e deixaram nas montanhas a marca do seu poder. Um dos 
monumentos mais reverenciados pelos iranianos é a rocha enorme 
onde foram esculpidos os túmulos dos grandes reis da antiga Pérsia: 

Dario, O Grande, Xerxes, Artaxerxes e Dario II. É um lugar real-
mente grandioso, que impressiona. Com colunas imensas, os túmu-
los lembram a entrada de um palácio real. Cada um tem uma cruz 
esculpida na rocha. 

G1. Imagens nas ruínas de Persépolis, no Irã, contam a história do povo 
persa. Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2017/09/

imagens-nas-ruinas-de-persepolis-no-ira-contam-historia-do-povo-persa.
html>. Acesso em: 6 out. 2018.
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Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à pergunta 

da página 74?

PUXANDO PELA 

MEMÓRIA

A queda do Império Persa

Os persas não impuseram seus costumes aos povos conquistados, permi-

tindo que cada um continuasse a praticar sua religião. Entretanto, cobraram altos 

impostos, o que levou à revolta de muitas províncias no século VI a.C.

O maior desafio, porém, ocorreu no estrangeiro. Os persas haviam atacado 

colônias gregas na parte oriental do mar Mediterrâneo e, em 490 a.C., os gregos 

reagiram.

Com o apoio de Atenas, principal cidade grega, a cidade de Mileto se 

rebelou contra o domínio persa. Os gregos ganharam algumas batalhas, os 

persas outras, mas a vitória final foi dos gregos, em torno de 480 a.C. A derrota 

enfraqueceu o Império Persa, que, em 330 a.C., foi invadido pelos macedônios.

Os persas entre o bem e o mal

A religião dos persas era o zoroastrismo, palavra que se originou do nome 

de seu fundador, Zoroastro (ou Zaratustra), homem nascido em meados do 

século VII a.C. Segundo Zaratustra, havia um deus associado ao bem e à verda-

de, chamado Ormuz, e um deus associado ao mal e à morte, conhecido como 

Arimã. Os dois deuses poderiam influenciar a vida das pessoas de acordo com 

o comportamento de cada uma delas.

Alguns estudiosos sugeriram que a religião persa era monoteísta: Ormuz 

era o deus; Arimã era o diabo. Mas isso não é exato. Os persas cultuavam dois 

deuses principais: um do bem, outro do mal.

O zoroastrismo tornou-se a religião oficial do Império Persa entre os séculos 

VI e IV a.C. Seus seguidores acreditavam no fim do mundo e num julgamento 

final, quando viria um salvador da humanidade. Eles não representavam seus 

deuses em imagens nem os cultuavam em templos.

Por tudo o que estudamos, prevalece a ideia de que os únicos monoteístas 

do Oriente Próximo eram os hebreus. Moisés renovou a aliança de Abraão com 

Deus ao libertar os hebreus do cativeiro. Mas Moisés era mesmo hebreu? Há 

quem duvide, sugerindo que ele era filho do faraó. Um príncipe do Egito.

Templo religioso do zoroastrismo, conhecido como Templo de Fogo, em Yarzd, cidade do Ir‹.

70 d.C.: Expulsão dos hebreus pelos romanos 
e destruição do templo de Salomão.
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Créditos das imagens de baixo para cima: Archiv Gerstenberg/Ullstein Dild DTL/Getty Images; Erich Lessing/Album/
Latinstock; Thinkstock/Getty Images; Rubens Chaves/Pulsar Imagens; De Agostini Picture Library/Getty Images.

 Para desenvolver

Hinduísmo e budismo na 
Índia

O hinduísmo é uma das reli-
giões mais antigas do mundo. 
A palavra “hindu” significa em 
persa “rio Indo”, região onde o 
hinduísmo surgiu. As origens 
dessa religião datam do perío-
do da civilização harapeana, em 
torno de 3500 a.C. No início, os 
hindus adoravam as forças da 
natureza, mas, por volta do sé-
culo VIII a.C., passaram a cultuar 
uma divindade de nome Brahma, 
considerado o criador do Univer-
so. Outros deuses importantes, 
ao lado de Brahma, são Vishnu, 
responsável pela manutenção 
do Universo, e Shiva, que repre-
senta as forças da destruição e 
da transformação.

Segundo o hinduísmo, a alma 
de cada ser humano reencar-
na em diferentes corpos até se 
purificar totalmente e se unir a 
Brahma, objetivo de todo hindu. 
As boas e as más ações pratica-
das em uma vida influenciam a 
vida seguinte, tornando-a boa ou 
ruim. Essa influência é chama-
da de Karma. Viagens aos locais 
sagrados, orações, ofertas de ali-
mentos, água, flores, incensos 
e até animais aos deuses nos 
templos fazem parte das práti-
cas religiosas dos hindus.

O budismo
Sidarta Gautama nasceu em 

563 a.C., filho do rei de Shakya, 
reino localizado na fronteira da 
Índia com o Nepal. Sidarta aban-
donou sua vida de conforto para 
se dedicar a descobrir as causas 
do sofrimento para poder elimi-
ná-lo e alcançar a liberdade e a 
felicidade.

Segundo o budismo, Sidarta 
havia iluminado seu espírito e 
conquistado muitas qualidades 
positivas, como a bondade, a paz 
e a libertação do sofrimento e de 
sentimentos ruins. Passou, en-
tão, a ser chamado de Buda, que, 
em sânscrito, significa “o ilumi-
nado” – ele não se considerava 
um deus, mas um líder espiritual. 
Decidido a ensinar o que havia 
aprendido, viajou por toda a Índia, 
difundindo essa nova crença que 
ficou conhecida como budismo. 
Contrário ao sistema de castas, 
ensinou que todos estão sujeitos 
ao sofrimento, mas este pode ser 
eliminado.

Após sua morte, alguns segui-
dores se reuniram para escrever 
seus ensinamentos e as regras 
para os mosteiros budistas.

Puxando pela memória
Após a leitura do capítulo, o aluno estará apto a entender a origem 

da religião dos hebreus, a judaica, a primeira a ter um único Deus, 
em contraste com a de outros povos da Antiguidade, como fenícios 
e persas, que acreditavam em vários deuses – politeístas, portanto.
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ROTEIRO DE ESTUDOS

868686

 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Com o auxílio de um mapa-múndi e das informações do capítulo, identifique 
quais são os países atualmente localizados nas regiões ocupadas pelos seguin-
tes povos da Antiguidade: hebreus, persas e fenícios.

2 |  Qual é a principal diferença entre a religião dos hebreus e as religiões de outros 
povos da Antiguidade?

3 |  Por que o reinado de Salomão foi o apogeu do Reino de Israel?

4 |  Relacione o conceito de Êxodo ao feriado judaico do Pessach.

5 |  Quais são as características da escrita desenvolvida pelos fenícios?

6 |  Qual a relação de Ciro II, rei persa, com a expansão da dinastia aquemênida?

7 |  Qual foi a importância da rede de estradas no Império Persa?

8 |  Qual é a relação entre a expressão “olhos e ouvidos do rei” e o governo do 
Império Persa? 

9 |  Por que a Ásia Menor foi importante para o Império Persa?

10 |  Identifique por que a seguinte frase é falsa:

  As principais atividades econômicas dos fenícios eram a agricultura e o pastoreio.

 PESQUISA

A pintura abaixo representa Davi, um jovem que servia ao rei Saul, segurando 
a cabeça cortada do gigante Golias. 

De acordo com a Bíblia, Davi derrubou Golias com uma pedrada na ca-
beça. Qual fato histórico está presente nessa narrativa fantasiosa do Antigo 
Testamento? Pesquise.

Davi com a cabe•a de Golias, 

óleo sobre tela de Caravaggio, 

1610. Galeria Borghese, Roma, 

Itália.
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 Roteiro de estudos

O que aprendemos? 

1. Fenícios – atual Líbano; He-
breus – Palestina; Egípcios 
– Egito; Persas: planalto 
Iraniano.

2. Os hebreus eram mono-
teístas, ou seja, acredita-
vam em um único Deus, ao 
passo que os outros povos 
eram politeístas, pois acre-
ditavam em vários deuses.

3. No reinado de Salomão, os 
hebreus estreitaram a re-
lação com os povos vizi-
nhos, incluindo o reino afri-
cano de Sabá, ampliaram o 
comércio e construíram o 
Templo de Jerusalém.

4. A saída do povo hebreu do 
Egito também é conhecida 
como Êxodo, acontecimen-
to comemorado no feriado 
judeu do Pessach.

5. Era uma escrita prática e 
fácil, mais simples de ser 
compreendida e utilizada 
do que as escritas egípcias 
e mesopotâmicas. Assim, 
ela foi de muita valia para 
registrar as atividades co-
merciais que realizavam 
com outros povos.

6. Ciro II foi o rei que liderou 
a expansão dos persas no 
Oriente Próximo.

7. A rede de estradas do Im-
pério Persa facilitou a co-
municação, o serviço de 
correio e o transporte de 
mercadorias.

8. Durante o governo de Dario 
I, o Império Persa estava 
tão extenso que, para ga-
rantir que as decisões do 
governante fossem cum-
pridas em locais distantes 
e também para fiscalizar a 
administração desses luga-
res, Dario I enviava às sa-
trapias funcionários reais 
conhecidos como “olhos e 
ouvidos do rei”.

9. Para expandir ainda mais o 
Império Persa, Dario I inva-
diu a Ásia Menor e conquis-
tou territórios no mar Egeu. 

10. A frase está errada porque 
a principal atividade dos fe-
nícios era o comércio marí-
timo. Os fenícios se fixaram 
em regiões próximas ao 
litoral que eram cheias de 
árvores com madeira ade-
quada para a construção 
de navios. Ao contrário de 
outros povos, os fenícios 
não possuíam muitas ter-

ras férteis para a agricultura e a criação de animais, diferen-
temente dos egípcios e dos povos da Mesopotâmia, que con-
tavam com as enchentes dos rios para fertilizarem as terras.

Pesquisa

A Bíblia relata, de maneira figurada, os combates entre hebreus e 
filisteus no reinado do rei Saul, início da consolidação do reino de Is-
rael no século XI a.C.
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Hebreus, fenícios e persas | CAPêTULO 5 87

  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

A numismática é a ciência que estuda moedas e medalhas. O 
conhecimento produzido pela numismática contribui para o es-
tudo da História, pois fornece informações sobre as atividades 
econômicas de diversas sociedades com base na descrição 
e na análise de suas moedas. A moeda, portanto, pode ser 
analisada como um documento histórico. Por exemplo: com 
frequência, o desenho cunhado em uma moeda representa 
uma característica ou um personagem da sociedade que a 
produziu.

Observe a imagem ao lado, de uma moeda de prata fení-
cia. Para analisar os seus desenhos, podemos dividi-la em duas 
partes: a inferior e a superior. 

Na parte inferior, podemos ver um hipocampo, criatura mitológica 
que é metade cavalo, metade peixe. Segundo se acreditava, o hipocampo 
era um animal marinho.

• Agora, descreva o desenho da parte superior da moeda fenícia. Em seguida, relacione esse desenho com 
o que você aprendeu sobre os fenícios.

O PASSADO PRESENTE

A terra prometida aos hebreus chamava-se Canaã, segundo o relato bíblico. Estima-se que os he-
breus tenham se fixado na região por volta do século XX a.C., mas somente no século XI a.C. é que 
surgiu o Reino de Israel, cujo primeiro rei foi Saul. Depois de muitas lutas e perseguições, em 70 d.C., 
os hebreus foram expulsos da Palestina, que era província do Império Romano. Assim, esse povo se 
espalhou por vários continentes. 

No século XX, os judeus sofreram a maior perseguição de todos os tempos, movida por uma ditadura 
surgida na Alemanha – o nazismo –, que os considerava inimigos da humanidade. Cerca de 6 milhões 
de judeus europeus foram mortos pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, os 
sobreviventes migraram em massa para a Palestina, empenhados em construir um Estado judeu, um 
país judeu. Nessa época, a região era habitada, principalmente, por povos árabes de religião muçulma-
na, e pertencia ao Império Britânico. Com o apoio dos Estados Unidos e de outros países ocidentais, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu criar dois Estados na região: um judeu e um árabe. Este 
último não saiu do papel. O Estado de Israel foi criado em 1948, contrariando a oposição dos países 
árabes no Oriente Médio. Desde então, a região é palco de um conflito permanente entre os países 
árabes e o israelense. A população palestina de origem árabe vive refugiada nos países próximos ou 
mesmo em Israel. Os palestinos não têm um país para eles. Vários acampamentos palestinos ou de guer-
rilheiros anti-israelenses são bombardeados pelo Estado de Israel, um dos mais militarizados do mundo.

Em grupo, faça uma pesquisa a partir das perguntas a seguir.

1 |  A origem da palavra Palestina, segundo algumas interpretações, é filistina. O que isso tem a ver com a 
antiga história dos hebreus?

2 |  É possível dizer que o Estado de Israel, na atualidade, repete contra os palestinos a mesma intolerância de 
que foi vítima no passado?

A numismática é a ciência que estuda moedas e medalhas. O 
conhecimento produzido pela numismática contribui para o es-
tudo da História, pois fornece informações sobre as atividades 

cia. Para analisar os seus desenhos, podemos dividi-la em duas 

Na parte inferior, podemos ver um hipocampo, criatura mitológica 
Moeda fenícia. Museu 
Nacional de Arqueologia, 
Beirute, Líbano.
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Imagens contam a 
história 

Na parte superior da moeda 

há o desenho de um navio de 

guerra, indicando a importância 

da navegação para os fenícios. A 

principal atividade econômica 

dos fenícios era o comércio, e 

não a guerra, mas não se deve 

esquecer que, naquele período, o 

comércio estava intimamente as-

sociado à conquista de território.

O passado presente
1. Filistina é nome alusivo a fi-

listeus, povo vencido pelos 

hebreus no reinado de Saul, 

durante o século XI a.C. Os fi-

listeus eram ancestrais dos 

palestinos no nome, mas não 

na etnia, pois a maioria deles 

era de origem árabe. 

2. Esta questão visa estimular 

o debate unindo temporali-

dades extremas da história: 

Antiguidade oriental e mundo 

contemporâneo em um mes-

mo cenário. Sem dúvida que, 

em vários aspectos, o Esta-

do de Israel exerce contra os 

palestinos uma intolerância 

extrema, prevalecendo uma 

atitude oficial de recusa a ad-

mitir um Estado palestino na 

região. O mais grave é a ação 

militar em territórios habita-

dos por palestinos. No entan-

to, a política israelense não é 

consensual, pois se trata de 

uma democracia. Há décadas 

existem grupos políticos que 

apoiam a criação de um Es-

tado palestino. Itzhak Rabin, 

por exemplo, ex-primeiro mi-

nistro israelense, fez acordos 

importantes com Yaser Ara-

fat, líder palestino, em 1993. 

Foi então criada a Autorida-

de Nacional Palestina, um 

governo de transição, com 

territórios demarcados, para 

a criação do Estado palesti-

no. Ambos ganharam o prê-

mio Nobel da Paz, em 1994.

No ano seguinte, Rabin foi 

assassinado, não por pales-

tinos, mas por um israelense 

contrário a concessões aos 

palestinos. Entre os palesti-

nos e muçulmanos radicais, 

de maneira geral, também há 

grupos contrários à negocia-

ção. Pretendem extinguir o Es-

tado de Israel, em vez de criar 

um Estado palestino ao lado 

do israelense. Para tanto, or-

ganizam atentados, apostam 

na guerra e, com isso, fortale-

cem os radicais israelenses 

e estimulam retaliações vio-

lentíssimas de Israel. O povo 

palestino é a grande vítima 

desse processo.
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 Unidade 3
Sociedades antigas 
do Mediterrâneo 
ocidental
Composta dos capítulos 6, 

7 e 8, a Unidade é dedicada ao 

estudo dos temas clássicos da 

História antiga: as sociedades 

grega e romana e suas relações 

com o mundo mediterrâneo, que 

simboliza o encontro do Ociden-

te com o Oriente, estimulando os 

estudantes a lidar com diferen-

ças no tempo, no espaço e en-

tre culturas muitas vezes rivais.

Professor, chame a atenção 

dos alunos para a imagem de 

abertura, as ruínas do teatro de 

Taormina, na Sicília, Itália, fun-

dado no século III a.C., na época 

com capacidade para até 5 mil 

espectadores. Solicite que os 

alunos descrevam a sua arqui-

tetura. Os teatros gregos eram 

construídos em forma de “are-

nas” e em encostas de monta-

nhas para melhor propagação do 

som. Repare que na imagem está 

sendo montado um palco para a 

realização de algum evento, pois 

até hoje esse teatro é utilizado 

para espetáculos e cerimônias, 

tal a potência da acústica local. 

Enunciar que nesta Unidade se 

estudará em um dos capítulos 

uma das manifestações mais 

importantes da nossa cultura, o 

Teatro, originário da Grécia antiga.

Competências Gerais da 

Educação Básica

Competências Específicas de 

Ciências Humanas
Competências Específicas de História

CG4, CG6, CG10 CCH7 CEH1, CEH2, CEH5
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 » O MUNDO GREGO

 » AS PÓLIS E A DEMOCRACIA

 » A ROMA ANTIGA

 » A EXPANSÃO ROMANA

 » OS DEUSES GREGOS E A 

MITOLOGIA

 » AS ARTES E OS 

PENSADORES

Nesta unidade

89
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VAMOS ESTUDAR

Ruínas do teatro grego de 

Taormina, Itália. Fotografia de 2017.

Gregos e romanos dominaram por sécu-

los o mar Mediterrâneo. Navios circularam por 

vários portos com os produtos mais diversos. 

Os gregos criaram um sistema de governo 

completamente diferente dos que existiam 

no mundo antigo: a democracia, em que par-

te da população participava ativamente das 

decisões mais importantes na cidade. Esse 

sistema permanece até os dias de hoje, ainda 

que bem diferente daquela época.

Já os romanos ficaram muito conhecidos 

pela elaboração do Direito, que influenciou 

profundamente, durante muito tempo, a le-

gislação de vários países.

Monumentos, esculturas, novas ideias 

e pensamentos sobre o mundo e sobre o 

ser humano foram contribuições da cultura 

greco-romana.

UNIDADE

SOCIEDADES 
ANTIGAS DO 
MEDITERRÂNEO 
OCIDENTAL

Créditos das imagens de baixo para cima: Education 
Images/UIG/Getty Images; Zev Radovan/BibleLand 
Pictures/Alamy/Fotoarena; Lanmas/Alamy/Fotoarena.

 Objetivos da Unidade
• Conhecer as principais carac-

terísticas do mundo grego na 
Antiguidade.

• Identificar as pólis gregas 
e relacioná-las à invenção 
da democracia, percebendo 
suas diferenças em relação 
ao modelo atual.

• Identificar as características 
da Roma antiga.

• Estabelecer as causas e con-
sequências da expansão ro-
mana.

• Associar as narrativas míti-
cas à formação cultural dos 
gregos da Antiguidade.

• Perceber as características 
estéticas da produção ar-
tística de gregos e romanos 
antigos.

• Acercar-se da produção fi-
losófica de alguns dos mais 
importantes pensadores da 
Antiguidade greco-romana.

Habilidades da BNCC trabalhadas na Unidade

EF06HI09 EF06HI10 EF06HI11 EF06HI12 EF06HI17 EF06HI19

Fique ligado

Para ampliar seus conheci-
mentos sobre a importância 
do mar Mediterrâneo, indica-
mos o livro de Fernand Brau-
del, O Mediterrâneo e o mun-

do mediterrânico na época 

de Felipe II. São Paulo: Edusp, 
v. 1 e 2, 2015.

De olho na BNCC

Professor, chamar aten-
ção dos alunos nesta Unida-
de para a importância do mar 
Mediterrâneo, fundamental 
para o mundo greco-romano, 
local de grande circulação de 
mercadorias, ideias e pessoas, 
desenvolvendo assim a habi-
lidade (EF06HI15): Descrever 
as dinâmicas de circulação 
de pessoas, produtos e cul-
turas no Mediterrâneo e seu 
significado.
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Você conhece a 

expressão “disciplina 

espartana”? Sabe o 

que ela significa?

6
O MUNDO GREGO

Péricles nasceu em uma rica família da cidade de Atenas em 
495 a.C. Desde criança, era muito estudioso, interessando-se por músi-
ca, pelas artes e pela filosofia. Sua paixão pelo teatro fez com que ele 
financiasse peças, como Os persas, escrita por Ésquilo em 472 a.C., nar-
rando a Batalha de Salamina em 480 a.C., que foi parte de um conflito 
envolvendo gregos e persas. 

Filho de um grande general, Péricles tornou-se militar aos 18 anos 
e participou de várias expedições com grande coragem, na maioria ex-
pedições navais. Entretanto ele se tornaria famoso principalmente por 
sua carreira política e por sua grande habilidade em falar em público. 

Péricles foi muito dedicado ao povo de Atenas, cidade que gover-
nou durante vários anos, e contribuiu para que ela ficasse cada vez mais 
conhecida e importante na Grécia.

O território ocupado pelos gregos antigos não é o mesmo do Estado 
da Grécia de hoje. Os gregos nunca formaram um Estado unificado, mas 
sua área de influência foi estendida por uma enorme parte da Europa 
e da Ásia. São os gregos da Antiguidade clássica que iremos estudar 
neste capítulo.
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A era de PŽricles, pintura 

de Philipp Foltz, 1877. 

Coleção particular.

Créditos das imagens de baixo para cima: Universal History Archive/UIG via Getty Images; The Bridgeman Art Library/Fotoarena; John 
Griffiths/Museu Britânico, Londres, Inglaterra; The Bridgeman Art Library/Fotoarena; Lanmas/Alamy/Fotoarena.

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno identifique a expressão 

com a disciplina rigorosa que marcou os espartanos.

 Capítulo 6 
O mundo grego
Capítulo que apresenta a An-

tiguidade grega, com ênfase nos 
casos ateniense, espartano e 
macedônico. Tem como perso-
nagem microanalítico Péricles, 
governante da cidade de Atenas 
no século V a.C., que simbolizou 
a importância da cultura helenís-
tica na Grécia antiga.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Discutir o processo de for-
mação da pólis grega.

• Contextualizar o conceito de 
democracia grega (atenien-
se) no seu tempo, evitando 
anacronismos, relacionando-
-a, portanto, à escravidão e 
a um modelo excludente de 
cidadania (em relação  a mu-
lheres, estrangeiros, pobres).

• Valorizar a experiência da 
expansão macedônica como 
construção de uma cultura 
helenística – mescla cultural 
entre as sociedades do Oci-
dente e do Oriente Próximo.

Habilidades da BNCC 

trabalhadas no capítulo

EF06HI10 EF06HI12
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 Antecedentes dos gregos
Durante a Antiguidade, o mar Egeu teve grande importância para várias 

cidades que viviam do comércio marítimo.
Entre 3000 a.C. e 2000 a.C., a ilha de Creta já era habitada e já se produziam 

artefatos de cobre, bronze, prata e ouro. Foram erguidos grandes palácios, 
sendo o de Cnossos o mais famoso e importante, composto de várias salas 
decoradas com afrescos coloridos. Lá, eram realizados os ritos religiosos.

O comércio dos cretenses cresceu bastante devido à existência de portos 
naturais e à extração de madeira para a construção de navios. Vinho, tecidos 
coloridos, madeira e cerâmica eram comercializados nas ilhas do mar Egeu 
e no Egito. Os cretenses eram excelentes artesãos e faziam joias delicadas, 
que também eram exportadas.

No II milênio a.C., a história de Creta sofreu uma transformação. Diversos 
povos originários da Ásia migraram para a península Balcânica. O primeiro 
deles foram os aqueus.  

Em torno de 1450 a.C., os aqueus invadiram a ilha de Creta e fundaram 
a cidade de Micenas, iniciando o período que os estudiosos chamaram de 
Micênico ou Creto-micênico.

Os micênicos eram grandes conquistadores e guerreiros. Utilizavam 
instrumentos de guerra poderosos, como carros de combate trazidos do 
Oriente Próximo. Em decorrência do seu poderio 
militar, o comércio marítimo do mar Egeu e de parte 
do mar Mediterrâneo oriental foi assumido por eles.

Afresco do Palácio de 
Cnossos, século XVI a.C. 
Museu Arqueológico de 

Heraclião, Grécia.

Máscara de Agamenon, 
filho do rei Atreu, 
de Micenas. Museu 
Arqueológico Nacional 
de Atenas, Grécia.

... que a Grécia 

antiga era chamada 

de Hélade e seus 

habitantes se 

autodenominavam 

helenos? O termo 

grego foi atribuído a 

eles pelos romanos 

tempos depois.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...
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McClatchy-Tribune/
Getty Images

Cronologia 
do capítulo Século XX a.C. a século XV a.C.: Período Minoico-Cretense. 

Texto complementar

O ‘fragmento mais antigo’ da 

Odisseia, de Homero, é 

encontrado na Grécia

Arqueólogos descobriram, na 
Grécia, o que eles acreditam ser 
o mais antigo fragmento de que 
se tem conhecimento do poema 
épico “Odisseia”, de autoria do 
poeta grego Homero. Segundo 
o Ministério da Cultura do país, 
a equipe de pesquisadores gregos 
e alemães encontrou o material 
em uma placa de argila gravada 
na Antiga Olímpia, região onde 
nasceram os Jogos Olímpicos, na 
península do Peloponeso.

O fragmento contém treze ver-
sos da 14a rapsódia (nome dado a 
certas composições poéticas) da 
“Odisseia”, em que o herói Odis-
seu conversa com seu amigo Eu-
maeus. Estima-se que o achado 
date da era romana, provavelmen-
te antes do século III depois de 
Cristo. A data ainda precisa ser 
confirmada, mas, segundo o Mi-
nistério da Cultura, a placa ainda 
é “uma grande peça arqueológica, 
epigráfica, literária e histórica”.

O poema épico “Odisseia” é 
atribuído a Homero, poeta da 
Grécia Antiga, e conta a histó-
ria de Odisseu, rei da ilha grega 
Ítaca. Ele peregrina por dez anos 
tentando chegar em casa após a 
queda de Troia. A “Odisseia” é a 
segunda maior obra creditada 
ao autor depois de “Ilíada”, e es-
tudiosos datam sua escrita por 
volta de 725-675 a.C. A epopeia 
é considerada um dos maiores 
trabalhos de literatura do mundo.

Disponível em: <https://oglobo.
globo.com/sociedade/o-fragmento-

mais-antigo-da-odisseia-de-
homero-encontrado-na-grecia-

22870780#ixzz5RMjMlNptstest>. 
Acesso em: 17 set. 2018.
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1450 a.C.: Destruição do palácio de Cnossos e início do Período Micênico. 

 Tempo difícil: Período Homérico
O Período Homérico se iniciou no século XII a.C., com a entrada dos 

dórios na península do Peloponeso, conquistando a civilização creto-micê-

nica. O nome foi uma homenagem aos poemas de Homero que, utilizados 

como fontes documentais, permitiram aos estudiosos reconstruir essa fase 

da história da Grécia.

Misturando suas crenças e sua cultura com as de outros povos que já 

estavam na região, os dórios formaram o chamado mundo grego, que durante 

os séculos seguintes teria grande influência na região do mar Mediterrâneo.

Os dórios eram grandes guerreiros e usavam armas feitas de ferro, até 

então desconhecidas na região. Cidades foram destruídas, palácios foram 

incendiados e, com isso, os contatos comerciais diminuíram. A população 

passou a viver apenas da agricultura e da criação de animais. E assim a civi-

lização creto-micênica chegou ao fim.

A comunidade rural

As comunidades gregas passaram a se organizar em famílias, chamadas 

de genos ou comunidades gentílicas, lideradas por um chefe guerreiro. A terra 

era coletiva e todos produziam para consumo próprio. Os escravos faziam 

o trabalho mais pesado. Eram integrantes de outros genos que haviam se 

tornado prisioneiros de guerra.

A Grécia antiga (séculos XVIII a.C. a XII a.C.)

Fonte: elaborado com base em ARRUDA, José Jobson de. 
Atlas histórico básico. São Paulo: Ática, 2009. p. 8.
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ROCHA, Ruth. 
Ruth Rocha conta a 

Odisseia. São Paulo: 
Salamandra, 2011.

Livro que reconta o 
regresso de Ulisses 
(ou Odisseu), um dos 
heróis da guerra de 
Troia, a Ítaca, ilha da 
qual era o rei.

FIQUE DE OLHO
Fique ligado

O professor pode consultar 

as obras Ilíada ou Odisseia, 

disponíveis em: <http://www.

dominiopublico.gov.br/pesqui

sa/PesquisaObraForm.do?se

lect_action=&co_autor=1924>, 

acesso em: 3 set. 2018, e se-

lecionar alguns trechos para 

serem lidos com os alunos.
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Homero

Não há documentação suficiente para com-

provar se Homero realmente existiu. Acredita-se 

que tenha nascido em alguma ilha do mar Egeu 

por volta do século IX a.C., sendo considera-

do o poeta mais antigo do mundo ocidental. 

Tinha paixão pelas artes e pela poesia, mas uma 

doença lhe deixou cego. Seu nome significa 

“aquele que não vê”, e passou a ser chamado 

assim após a cegueira.

Homero andava de cidade em cidade reci-

tando seus poemas. Escreveu obras que con-

tavam partes da história da Grécia. As mais 

famosas e importantes são a Ilíada, que narra 

os acontecimentos finais da Guerra de Troia, 

e a Odisseia, que conta a história do retorno 

do herói Ulisses para sua terra natal depois do 

fim dessa guerra.

Os estudiosos chamam de Homérico o pe-

ríodo compreendido entre os séculos XII a.C. 

e VIII a.C., pois muitas informações sobre a 

sociedade grega dessa época foram descritas 

nos livros atribuídos a ele.

• A imagem abaixo retrata um dos epi-

sódios da Odisseia, em que Ulisses, 

ao passar pela ilha de Capri, na costa 

da Itália, encontra várias sereias. Você 

já ouviu falar no poder do canto das 

sereias? Tente imaginar de que modo 

Ulisses e seus marinheiros conseguiram 

se livrar delas. Na imagem, elas estão 

representadas como seres alados. Você 

conhece outro tipo de representação 

das sereias? Discuta com os colegas.

OUTRAS HISTîRIAS PERSONAGENS

Ulisses e as sereias, 

óleo sobre tela de John 

William Waterhouse, 

1891. Galeria Nacional 

de Vitória, Melbourne, 

Austrália.

Estatueta de cavalo em 

bronze, século VIII a.C. 

Altes Museum, Berlim, 

Alemanha.

No final no século VIII a.C., a comunida-

de gentílica entrou em crise. A população 

cresceu mais do que a quantidade de alimentos 

e, enquanto algumas famílias se apropriaram das 

melhores terras, outras não conseguiram sobrevi-

ver por conta própria. Muitas decidiram deixar a 

região e se fixar em outros lugares.

Estatueta de cavalo em 

bronze, século VIII a.C. 

Altes Museum, Berlim, 

Alemanha.

cresceu mais do que a quantidade de alimentos 

e, enquanto algumas famílias se apropriaram das 

melhores terras, outras não conseguiram sobrevi-

ver por conta própria. Muitas decidiram deixar a 
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Keystone Brasil
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SŽculo XII a.C.: Invasão dos dórios e destruição de Micenas. 

Atividade 
complementar

Homero

Um ditado popular diz que 
“não se pode agradar a gregos 
e troianos” ao mesmo tempo. 
É usado para se referir a pes-
soas ou grupos tão inimigos 
que, se um gosta de algo, o 
outro detesta. O ditado é ins-
pirado na Guerra de Troia.

A guerra começou com o 
rapto da princesa Helena pelo 
filho do rei de Troia, Páris. He-
lena era casada com Menelau, 
que reinava na cidade grega 
de Esparta. Furioso, Menelau 
liderou um poderoso exército 
para atacar Troia e resgatar 
Helena. No campo de batalha, 
nenhum dos exércitos conse-
guiu vencer.

Os gregos, então, manda-
ram uma mensagem aos troia-
nos dizendo que desistiam de 
tudo. Como prova de que dese-
javam a trégua, construíram 
um cavalo de madeira gigan-
tesco e o deixaram à porta da 
cidade. O cavalo era um pre-
sente para o rei de Troia. No 
interior do cavalo, porém, es-
tava parte do exército grego. 
À noite, enquanto os troianos 
dormiam, os gregos saíram 
do cavalo e atacaram. Res-
gataram Helena, e Troia foi 
destruída.

Baseado na história trans-
crita acima, pergunte aos alu-
nos sobre o significado de 
outra expressão baseada no 
episódio: “presente de grego”. 
“Presente de grego” é expres-
são até hoje utilizada quando 
alguém dá um presente que 
não agrada ou que pode preju-
dicar a pessoa que o ganhou. 
Está relacionada ao “presente” 
que continha um estratagema 
enganoso dado aos troianos 
pelos gregos.

Outras histórias 

Personagens 

• Ulisses, em sua aventura, tem de passar com o seu barco pelo 
rochedo habitado pelas sereias, mulheres-pássaro que enfei-
tiçam os homens com seu canto. Devido a esse encantamen-
to, acreditava-se que vários barcos naufragavam porque os 
marinheiros não resistiam à música e acabavam se chocando 

contra os rochedos. Diante disso, Ulisses colocou cera nos ou-
vidos de toda a tripulação para que ninguém ouvisse o canto. 
No entanto, o herói teve curiosidade em saber como era esse 
canto e, por isso, não colocou cera em seus ouvidos. Para se 
proteger, ele foi amarrado ao mastro, de modo que não pudes-
se ceder ao canto das sereias.
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Século XII a.C. a século VIII a.C.: Período Homérico. Século VIII a.C.: Início do colonialismo grego 
e fortalecimento da pólis grega. 

Ânfora grega, cerca de 750 a.C. 
Museu Arqueológico Nacional de 
Atenas, Grécia.

 A colonização grega
Com a crise da comunidade gentílica, os gregos iniciaram um 

processo de migração, fundando cidades no sul da península Itálica, 
na península Ibérica, na costa do mar Negro, no norte da África e 

na Ásia Menor. Esse movimento migratório ficou conhecido como 
colonização grega.

Algumas cidades gregas se dedicaram mais à agricultura, princi-
palmente ao cultivo do trigo, da vinha e da oliveira. Outras viviam do 
comércio. Várias cidades fundaram colônias, que tinham seu próprio 
governo. A cidade de Mileto, por exemplo, fundou dezenas de colônias 

espalhadas pelo mar Mediterrâneo.
Esse período da história da Grécia, que vai do século VIII 

a.C. ao século V a.C., ficou conhecido como Período Arcaico. 
No Período Arcaico, o comércio marítimo cresceu muito. 

Navios gregos circulavam por vários portos no mar Medi-
terrâneo e no mar Egeu. Vinho e azeite eram trocados por 
trigo. A quantidade de produtos era tanta que se desenvol-
veu também a produção de vasos e recipientes de cerâmica 

para transportá-los. 
Os vasos gregos ficaram famosos por suas pinturas e 

podem ser vistos ainda hoje em alguns museus.

Colonização grega e fenícia (séculos IX a.C. a VI a.C.)

Fonte: elaborado com base em ARRUDA, José Jobson de. Atlas histórico básico. São Paulo: Ática, 2009. p. 8.
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Ânfora grega, cerca de 750 a.C. 
Museu Arqueológico Nacional de 
Atenas, Grécia.

processo de migração, fundando cidades no sul da península Itálica, 
na península Ibérica, na costa do mar Negro, no norte da África e 

na Ásia Menor. Esse movimento migratório ficou conhecido como 
colonização grega.

Algumas cidades gregas se dedicaram mais à agricultura, princi-
palmente ao cultivo do trigo, da vinha e da oliveira. Outras viviam do 
comércio. Várias cidades fundaram colônias, que tinham seu próprio 
governo. A cidade de Mileto, por exemplo, fundou dezenas de colônias 

espalhadas pelo mar Mediterrâneo.

a.C. ao século V a.C., ficou conhecido como Período Arcaico. 

Navios gregos circulavam por vários portos no mar Medi-
terrâneo e no mar Egeu. Vinho e azeite eram trocados por 
trigo. A quantidade de produtos era tanta que se desenvol-
veu também a produção de vasos e recipientes de cerâmica 

para transportá-los. 

podem ser vistos ainda hoje em alguns museus.

Colonização grega e fenícia (séculos IX a.C. a VI a.C.)
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Texto complementar

A formação da cidadania: um 

processo diferenciado para 

meninas e meninos 

[...] Como todos sabemos, a pri-
meira etapa na formação dos ate-
nienses é o reconhecimento pater-
no, nos primeiros dias seguintes 
ao nascimento (GHERCHANOC, 
2012). Essa decisão diz respeito 
às crianças, meninas ou meninos, 
pois se trata de determinar se o 
recém-nascido é aceito no gru-
po legítimo do lar. É o cumpri-
mento dessa etapa que permite 
integrar a criança no grupo dos 
atenienses “por ancestralidade” 
ou, em outras palavras, produzir 
a filiação e o parentesco. Sabe-se 
que os meninos de três a quatro 
anos eram, em seguida, apresen-
tados à fratria, uma forma de 
estabelecer o reconhecimento 
social da filiação e do pertenci-
mento ao grupo de parentesco. 
Essa operação foi menos asseve-
rada para as meninas, embora o 
debate continue aberto.

Na puberdade, os rituais reali-
zados por meninas e meninos já 
não são comparáveis: os meninos 
são apresentados para ingresso, 
enquanto adultos, na fratria; é o 
ritual anual, bastante conheci-
do (se assim se pode dizer), das 
Apaturias, que consiste na ofe-
renda de uma mecha de cabelo 
e na partilha de um banquete, o 
que permite a integração de uma 
categoria etária, a dos jovens de 
16 anos. As meninas, porém, 
por volta da mesma idade, são 
frequentemente oferecidas em 
casamento. O casamento tam-
bém ocasiona um banquete de 
apresentação dos noivos – sem 
dúvida, na fratria do marido (que 
pode ser a mesma da esposa, 
posto que a endogamia cívica é 
acentuada). A apresentação dos 
noivos é uma forma de fazer va-
lidar, diante de testemunhas, a 
boa condição dos dois esposos: 
ambos devem ser ἀστοί, desde 
a lei de Péricles, se seguirmos o 
autor da Athênaiôn Politeia: “du-
rante o mandato de Antídoto, em 
razão da quantidade de politai, 
tomou-se a resolução, proposta 
por Péricles, de não ‘comparti-
lhar a pólis’ com quem não tives-
se nascido de dois astoi”.

[...]
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SŽculo VIII a.C. a sŽculo V a.C.: Período Arcaico. 

O mundo grego | CAPÍTULO 6

Anualmente, milhares de turistas visitam a 
acrópole da cidade de Atenas, na Grécia. 
Fotografia de 2018.

Ágora: palavra de 

origem grega que 

significa “assembleia”, 

“lugar de reunião” ou 

de “tomar decisões”.

A formação da pólis
A Grécia não teve um governo unificado como o Egito, os reinos da 

Mesopotâmia e a Pérsia. As cidades gregas que se formaram no Período 

Arcaico eram independentes, cada qual com seu próprio governo, suas leis, 

sua moeda e até seu deus principal. Por serem diferentes das outras cidades 

do mundo antigo, foram chamadas de cidades-Estado ou pólis. Tornaram-se 

numerosas a partir de 700 a.C., e as mais importantes foram Atenas e Esparta.

O espaço da pólis também tinha características diferentes das de outras 

cidades. O local onde os cidadãos se reuniam para discutir os problemas da 

cidade, das pessoas ou mesmo para tomar decisões políticas importantes era 

a ágora, a praça central da cidade. Além de sua importância política, também 

era local de comércio, de realização de festas e de competições esportivas. 

A ágora e ra o coração da cidade.

As decisões políticas não eram tomadas por todos os habitantes da 

pólis, e sim pelos homens livres e proprietários das melhores terras. Esses 

habitantes eram chamados de cidadãos. Mulheres, estrangeiros e escravos 

não participavam das decisões políticas, apesar de habitarem os limites da 

cidade.

A parte mais elevada da cidade, geralmente um morro, era chamada de 

acrópole, fundamental para proteger os habitantes contra ataques de inimigos. 

Na acrópole também eram construídos os templos e os prédios religiosos.

... que a palavra 

política vem de 

pólis? Política 

é a forma pela 

qual os povos 

são governados, 

organizados e 

dirigidos por um 

Estado.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

Ivan Kuznetsov/Alamy/Fotoarena
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Em seguida, são os meninos, 
e apenas eles, que são inscritos 
no registro do dêmos (o lexiar-
chikon grammateion), com 18 
anos. Desta vez, a apresentação 
é realizada diante da assembleia 
dos demotas, os pares políticos 
e territoriais do mesmo vilarejo. 
O aspecto é menos homogêneo e 
menos “familiar”, mas os jovens 
continuam precisando manifes-
tar que são ἀστοί, de nascimento 
legítimo. É, portanto, a afiliação, 
acrescida de um reconhecimen-
to público pelos demotas, que 
permite a integração do jovem 
ateniense nos corpos deliberati-
vos e executivos e produz a ca-
tegoria dos πολίται, no mascu-
lino. A distinção entre homens e 
mulheres jovens intervém nesse 
âmbito, o das instituições deli-
berativas e judiciárias, das res-
ponsabilidades administrativas 
e de comando (ἀρχαί). O repe-
tido exame (dokimasie) dessa 
correta condição de ateniense 
é uma oportunidade para veri-
ficar, não mais na escala do dê-
mos, e sim da pólis ateniense, o 
que deve ser um bom πολίτης: 
critério de idade, de nascimento 
(= de reconhecimento paterno), 
casamento legítimo dos pais, 
condição de ἀστοί de ambos os 
pais, dignidade – τιμή – no com-
portamento.

A formação da cidadania tem 
como fundamento, dessarte, o re-
conhecimento social do perten-
cimento ao círculo dos legítimos, 
uma operação que é assentada, 
inicialmente, na declaração de 
bom nascimento pelo pai, dian-
te dos próximos. A cidadania é 
inicialmente praticada, para me-
ninas e meninos, nos círculos 
de parentesco e, em seguida, no 
das assembleias, unicamente no 
caso dos homens. A cidadania é 
política para todos, na medida 
em que há discriminação entre 
filhos legítimos – meninas e me-
ninos – e filhos ilegítimos. As 
mulheres que são fruto desses 
nascimentos são ἀσταί (mem-
bros da pólis/cidade) e Ἀθηναίαι. 
Elas têm a condição de cidadãs, 
mas não exercem todas as fun-
ções cívicas: por serem mulhe-
res, são excluídas do exército e 
das assembleias deliberativas e 
judiciárias e do sufrágio.

CUCHET, Violaine Sebillotte. 
Cidadãos e cidadãs na cidade 

grega clássica. Onde atua o gênero? 
Revista Tempo, v. 21, 

n. 38, p. 281-300, 2015, p. 291. 
Disponível em: <http://www.scielo.

br/pdf/tem/v21n38/1413-7704-
tem-21-38-00281.pdf>. 
Acesso em: 3 set. 2018.

Material digital

Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe 

a sequência didática A participação política ne Grécia antiga loca-

lizada no material digital do Manual do Professor.
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  Atenas, um modelo de 
cidade grega
Atenas foi uma das maiores e mais prósperas cidades do mundo grego. 

Fundada no século X a.C., está localizada no litoral do mar Egeu, o que faci-

litou o desenvolvimento de sua principal atividade econômica: o comércio 

marítimo.

A sociedade ateniense estava dividida em grupos sociais. Os eupátridas 

eram os grandes proprietários de terras, ricos, descendentes dos primeiros 

habitantes da cidade. 

Havia também pequenos proprietários, comerciantes, artesãos, campo-

neses e escravos, estes últimos prisioneiros de guerra. Os metecos eram os 

estrangeiros, e só podiam ser comerciantes e artesãos, pois estavam proibidos 

de possuir terras. Se não cumprissem as leis da cidade, tornavam-se escravos.

Desde o século VII a.C., Atenas era governada pelos eupátridas. Eles 

eram os únicos cidadãos, ou seja, eram os únicos que decidiam tudo em 

Atenas. Os cidadãos mais velhos formavam um conselho, cha-

mado areópago.

O primeiro código de leis escrito foi redigido por Dracon 

em torno de 620 a.C. Esse código era bastante rigoroso: pre-

via a escravização daqueles que não conseguissem pagar 

suas dívidas e determinava que o areópago puniria crimes 

graves com a morte ou a expulsão da cidade.

O descontentamento da população com essas leis, 

chamadas draconianas, e sua vontade de participar das 

decisões políticas da cidade levaram a uma nova reforma. 

Em 594 a.C.,  Sólon, outro legislador de Atenas, determinou 

várias mudanças.

De acordo com a nova reforma, todos os homens 

nascidos em Atenas que tivessem renda, fossem pro-

prietários ou não de terras, se tornariam cidadãos 

e poderiam participar da vida política da cidade. 

Sólon determinou também o fim da escravidão 

por dívidas, a criação de um tribunal de justiça 

(Helieu), de uma assembleia popular dos cidadãos 

com mais de 18 anos (Eclesia) e de um conselho 

(Bulé) de 400 membros para preparar as leis que 

seriam votadas na Eclesia.

Busto de Sólon. Museu Nacional 

Arqueológico de Nápoles, Itália.

Eupátrida: palavra 

grega que significa 

“bem-nascido”.

Legislador: aquele 

que elabora leis.

Atenas. Os cidadãos mais velhos formavam um conselho, cha-

mado areópago.
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620 a.C.: Primeiro código de leis escrito em Atenas por Draco.SŽculo V a.C. a 338 a.C.: Período Clássico. 

Atividade 

complementar

A oliveira e Atenas

A oliveira é uma árvore que 
se originou no Oriente Médio. 
Era cultivada na região do 
Crescente Fértil desde 3000 
a.C., sendo depois dissemina-
da pela região do mar Mediter-
râneo. O fruto da oliveira é a 
oliva, também denominada 
azeitona, matéria-prima do 
azeite de oliva, muito comer-
cializado pelos gregos e uti-
lizado tanto na alimentação 
quanto como medicamento, 
combustível de lamparina e 
perfume.

Os gregos explicaram o sur-
gimento da oliveira por meio 
de uma lenda. Segundo ela, 
a cidade de Atenas era dispu-
tada por dois deuses gregos: 
Poseidon e Atena. A divindade 
que desse aos habitantes da 
cidade o presente mais útil 
ganharia a disputa. O presen-
te de Poseidon foi uma fon-
te de água, mas foi superado 
pelo presente de Atena, uma 
oliveira. Em homenagem à 
divindade vitoriosa, a cidade 
passou a se chamar Atenas e 
a deusa se tornou a protetora 
dessa cidade.

Uma lenda, conforme já vi-
mos no primeiro capítulo des-
te livro, pode nos dar informa-
ções a respeito da sociedade 
na qual ela foi criada. Com base 
na lenda acima, pergunte aos 
alunos: em sua opinião, as 
oliveiras tinham grande im-
portância para os gregos? 
Justifique com informações 
do texto.

Espera-se que eles respon-
dam que sim, pois as oliveiras 
eram tão importantes para os 
gregos que, segundo a lenda, 
depois de presentear os ha-
bitantes da cidade com uma 
oliveira, Atenas deu seu nome 
à pólis. A oliveira presenteada 
por Atenas foi, para os habitan-
tes da cidade, mais importante 
do que a fonte de água oferta-
da por Poseidon.

 Apresente para a turma 
uma imagem de Atena, por 
exemplo o medalhão grego, 
de cerca de 480 a.C., represen-
tando Héracles (mais conhe-
cido como Hércules) e Atena. 
Deuses e heróis gregos fre-

quentemente eram representados com sinais que facilitavam sua 
identificação. Enquanto Héracles era coberto com a pele de um leão, 
a deusa Atena aparecia ao lado de uma oliveira. No medalhão men-
cionado, a oliveira aparece entre Héracles e Atena.

Material digital

Para contribuir para o desenvolvimento desse tema, assista ao 
material audiovisual A pólis e a democracia ateniense: cidadania 

e exclusão, localizado no material digital do Manual do Professor.
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Busto em mármore de Péricles, 

século II a.C. Museu do 

Vaticano, Vaticano, Itália.

Rumo à democracia
As reformas limitaram o poder dos grandes proprietários de terra, mas 

as tensões entre os grupos sociais continuaram fazendo com que o governo 

de Atenas fosse tomado pela força: foi o período conhecido como tirania. 

Contudo, em 508 a.C., depois de assumir o poder, um grande proprietário 

ateniense, chamado Clístenes, propôs uma reforma no sistema de governo 

da cidade de Atenas, instituindo a democracia. Assim, inaugurava-se um 

novo período na história da Grécia: o Período Clássico (500 a.C. a 338 a.C.), 

marcado pela força e pela influência da Grécia no mundo antigo.

A maior novidade da democracia ateniense foi reconhecer a cidadania 

de todos os homens livres com mais de 18 anos, ricos ou pobres, que pas-

saram a atuar na assembleia popular dos cidadãos. Apesar disso, a partici-

pação política continuou restrita. Excluíram os estrangeiros, as mulheres e, 

certamente, os escravos, considerados propriedades de seus senhores e não 

indivíduos. Em 461 a.C., Péricles, que já havia ingressado na política, foi eleito 

para o Conselho dos 500, ou Bulé, para governar a cidade. Ficou no poder 

por mais de 30 anos, e elaborou leis que ampliaram o sistema democrático, 

possibilitando a indivíduos que não tinham tantos recursos o acesso a cargos 

políticos. Péricles também instituiu que os cidadãos tinham de ser filhos de 

pais e mães atenienses.

... que as tribos 

eram divisões 

administrativas 

chamadas de 

demos, que em 

grego significa 

“povo”? Já a palavra 

cracia significa 

“governo”. Assim, 

democracia significa 

“governo do povo”.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

As reformas de Cl’stenes

As reformas feitas pelo ateniense Clístenes foram fundamentais para a democracia grega. 

Leia o texto abaixo e, depois, responda às questões apresentadas.

[...] Tendo assumido a chefia do povo, três anos após a queda dos tiranos, sob o ar-

contado de Iságoras, Clístenes começou, primeiramente, a repartir todos os atenienses em 

dez tribos ao invés de quatro, com intenção de misturá-las a fim de que mais indivíduos 

participassem do poder... [...]

[...] Aconteceu, com efeito, que as leis de Sólon caíram em desuso porque os tiranos 

não as aplicaram. As novas foram promulgadas por Clístenes para ganhar a massa. Entre 

outras, figura o ostracismo [...].

Aristóteles, Constituição de Atenas XX, 1-4; XX; XXII, 1-3. In: PINSKY, Jaime. 
100 textos de História antiga. São Paulo: Contexto. p. 80-81.

1 | Procure o significado das palavras que você não compreendeu no texto.

2 | Quem são os tiranos mencionados no texto?

3 | Quem era considerado cidadão no governo de Sólon?

DOCUMENTO

594 a.C.: Sólon modifica leis draconianas. 

 Para desenvolver

A democracia ateniense

As principais medidas que ca-

racterizaram a democracia ate-

niense foram as seguintes:

• todos os homens livres e 

adultos maiores de 18 anos 

nascidos em Atenas, inde-

pendentemente de sua ri-

queza, tornaram-se cidadãos 

e passaram a participar da 

Eclesia;

• os atenienses foram dividi-

dos em dez tribos. Cada uma 

escolhia seu representante 

para participar da Bulé e do 

Helieu;

• todo cidadão que agisse con-

tra os interesses da Eclesia 

seria punido com o afasta-

mento das discussões por 

dez anos. Essa medida foi 

chamada de ostracismo.

Os comerciantes, os estran-

geiros, as mulheres e os escra-

vizados, no entanto, estavam ex-

cluídos da participação política, 

portanto não influenciavam em 

nada as decisões da vida da ci-

dade. Além disso, o governo efe-

tivo da cidade-Estado ateniense 

era exercido somente por cerca 

de 10% da população, já que os 

cidadãos tinham de ser filhos de 

pais e mães atenienses.

Documento

1. Resposta pessoal.

2. Os tiranos foram indiví-

duos que tomaram o po-

der da cidade de Atenas 

pela força.

3. De acordo com Sólon, 

eram cidadãos atenienses 

todos os homens maiores 

de 18 anos, nascidos em 

Atenas e filhos de cida-

dãos atenienses. Os cida-

dãos poderiam participar 

da vida política.
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Gregos e eg’pcios 

Em 525 a.C., quando os atenienses estavam se aproximando do período mais famoso de sua 

história – o Período Clássico –, os egípcios estavam sendo conquistados pelos persas.

• Cite um personagem da história grega ligado ao Período Clássico.

AO MESMO TEMPO

 Esparta, cidade dos guerreiros
A cidade de Esparta estava localizada no sul da península do Pelopo-

neso. Foi fundada no I milênio a.C. pelos dórios, povo que valorizava muito 

a formação militar.

Foi por essa razão que Esparta se tornou uma sociedade governada 

por guerreiros, chamados de esparciatas. Os demais grupos foram ex-

cluídos do poder, fossem comerciantes, artesãos ou camponeses, que 

eram a maioria da população.

Educação espartana

A educação dos filhos de famílias esparciatas ficou muito conhecida 

pelo rigor e pela disciplina. Ao nascer, o menino era examinado por mem-

bros do Conselho de Anciãos. Se fosse observada qualquer deficiência 

física, o bebê era morto.

A partir dos sete anos, os meninos eram entregues ao governo da 

cidade e ficavam sob os cuidados de professores especializados. Esses 

professores deveriam educá-los para serem bons soldados, preparados 

para todas as situações durante uma guerra.

Ao longo de sua formação, os meninos e jovens praticavam exer-

cícios físicos, aprendiam jogos e treinavam com diversas armas. Eram 

obrigados a andar descalços, para deixar os pés resistentes, e a usar 

uma roupa feita de tecido rústico, tanto no verão como no inverno, 

para aprender a suportar temperaturas diferentes. Aos 20 anos, entravam 

para o exército.

As meninas também recebiam uma educação especial: faziam exer-

cícios físicos, praticavam atividades esportivas e aprendiam dança, música 

e canto. O objetivo dessa educação era prepará-las para o casamento e 

a procriação.

neso. Foi fundada no I milênio a.C. pelos dórios, povo que valorizava muito 

a formação militar.

UNIDADE 3 |

Educação espartana
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bros do Conselho de Anciãos. Se fosse observada qualquer deficiência 

física, o bebê era morto.

cidade e ficavam sob os cuidados de professores especializados. Esses 

professores deveriam educá-los para serem bons soldados, preparados 

para aprender a suportar temperaturas diferentes. Aos 20 anos, entravam 

para o exército.

cícios físicos, praticavam atividades esportivas e aprendiam dança, música 

e canto. O objetivo dessa educação era prepará-las para o casamento e 

a procriação.

Elmo espartano. Museu 

Britânico, Londres, Inglaterra.

Estátua em bronze de um 

guerreiro espartano. Século VI 

a.C. Coleção particular.

J
o

h
n

 G
ri
ff

it
h
s
/M

u
s
e
u
 B

ri
tâ

n
ic

o
, 

L
o
n

d
re

s
, 
In

g
la

te
rr

a
.

A
n

c
ie

n
t 

A
rt

 &
 A

rc
h

it
e
c
tu

re
 C

o
lle

c
ti
o
n

 L
td

/A
la

m
y
/F

o
to

a
re

n
a

508 a.C.: Reforma de Clístenes e 
implantação da democracia em Atenas.

478 a.C.: Criação da Liga de Delos. 

Texto complementar

Educação espartana

[...] Se compararmos a educa-
ção desenvolvida pelos atenien-
ses e o processo de formação 
do jovem espartano do perío-
do Clássico, perceberemos que 
o caminho trilhado pelo futuro 
esparciata em busca de sua ple-
na cidadania era diferente dos 
métodos educacionais de Ate-
nas. [...] Essa educação realizada 
em grupos bem determinados e 
de práticas formalizadas, possi-
velmente se destinava a inculcar 
a obediência, a coragem, a dis-
ciplina, habilidade militar pro-
fissional e uma vida pública ao 
invés da privada [...].

[...] Até os onze anos era permi-
tido que o jovem voltasse para a 
casa de sua família, e lá passasse 
a noite. No entanto, ao completar 
os doze anos de idade, este jovem 
deveria dormir com seus compa-
nheiros de alojamento e essa prá-
tica perduraria até os trinta anos 
(HODKINSON, 2002: 105). Atra-
vés do relato de Plutarco temos 
informações de que os jovens, 
conforme iam crescendo tinham 
suas cabeças raspadas, caminha-
vam descalços e ficavam nus a 
maior parte do tempo. Abando-
navam a túnica e recebiam um 
único manto para o ano intei-
ro. Esses jovens ignoravam todo 
tipo de cuidado com a aparência, 
e dormiam em esteiras feitas de 
juncos da margem do Rio Euro-
tas [...]. A alimentação era outro 
aspecto que se relacionava aos 
rituais aos quais os jovens deve-
riam perpassar em seu processo 
de formação até alcançar a ma-
turidade. Xenofonte nos expõe 
que Licurgo, na intenção de es-
timular a formação de indivíduos 
mais resistentes, estabeleceu que 
esses fossem alimentados somen-
te com o suficiente para que não 
se sentissem pesados após as re-
feições [...].

ASSUMPÇÃO, Luis Filipe Bantim 
de (NEA/UERJ). O processo de 

formação do jovem em Esparta, no 
século V a.C.: a relevância 

político-social da agôgé. Anais 
da Jornada de Estudos Antigos e 

Medievais, set. 2011.

 Para desenvolver
Relacione o prestígio que a educação militar espartana alcançou no 

mundo ocidental, sobretudo quanto à disciplina como valor educativo. 

A própria expressão disciplina espartana ou educação espartana, 

de uso corrente até os dias atuais, é um indicativo desse prestígio.

Ao mesmo tempo 

• Os alunos podem mencio-

nar, por exemplo, o nome 

de Péricles.

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_Cap06_088a105.indd   98 10/21/18   9:04 AM



99MANUAL DO PROFESSOR - CAPÍTULO 6

99O mundo grego | CAPêTULO 6 

Escultura em mármore de um 

guerreiro espartano. Museu 

Arqueológico, Esparta, Grécia.

 Persas inimigos
Gregos e persas se enfrentaram durante muito tempo. O conflito se origi-

nou da expansão do domínio persa sobre as colônias gregas da Ásia Menor.
Já sabemos que os gregos se tornaram grandes comerciantes. Azeite, 

vinho, frutas secas, tecidos e prata eram produtos que lotavam os navios 
gregos e eram desembarcados nos portos do mar Mediterrâneo para serem 
vendidos. Compravam produtos do Egito, da Pérsia e da Arábia.

Os persas, no entanto, também queriam os pontos de comércio domi-
nados pelos gregos, principalmente as colônias gregas na Ásia Menor. Assim, 
dominaram a região da Jônia e obrigaram as cidades gregas a pagar impostos.

As colônias gregas, especialmente Mileto, se revoltaram e pediram so-
corro às outras pólis gregas, que se uniram para combater o inimigo. Atenas, 
Esparta e outras cidades juntaram forças para caminhar rumo à vitória. Esses 
conflitos ficaram conhecidos como Guerras Greco-Pérsicas (499 a.C. a 448 a.C.).

Em 490 a.C., um exército persa, estimado em 50 mil soldados, desembar-
cou na planície de Maratona, ao norte de Atenas. Mas foi inesperadamente 
derrotado pelos atenienses.

Dez anos depois, os invasores venceram a Batalha da Termópilas, apesar 
da heroica resistência dos espartanos. 

Atenas foi saqueada e destruída, especialmente a acrópole. 
Mas a guerra logo se tornou favorável aos gregos, após algumas vitórias 

atenienses, como foi o caso da Batalha de Salamina, em 480 a.C., quando 
os persas foram derrotados. Sob o comando de Atenas, diversas cidades 
gregas criara m a Confederação ou Liga de Delos. 

As cidades contribuíram financeira-
mente para construir uma podero-

sa frota naval e atacar territórios 
sob domínio dos persas. 

As fortes perdas navais 
da Pérsia levaram-na a assinar o 

Tratado de Susa, em 448 a.C., que pôs 
fim aos conflitos. Os persas aceitavam o 
domínio grego no Mediterrâneo oriental 
e na Ásia Menor. Iniciava-se, assim, a 

hegemonia de Atenas.

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

Em Esparta, meninos 

e meninas tinham 

educação diferente, 

pois os homens 

deveriam ter uma 

formação guerreira. 

Mas conhecer essa 

característica da 

sociedade espartana 

nos mostra que a 

educação variou ao 

longo do tempo. 

Como a sua 

educação se 

diferencia daquela 

relatada no texto?

Delos: pequena ilha 
localizada no mar Egeu.

Hegemonia: supremacia 
de um povo ou Estado 
sobre outro ou outros, 
através da introdução de 
sua cultura ou por meios 
militares.

Escultura em mármore de um 

guerreiro espartano. Museu 

Arqueológico, Esparta, Grécia.

gregas criara m a Confederação ou Liga de Delos
As cidades contribuíram financeira-
mente para construir uma podero-

sa frota naval e atacar territórios 

da Pérsia levaram-na a assinar o 
Tratado de Susa, em 448 a.C., que pôs 

fim aos conflitos. Os persas aceitavam o 
domínio grego no Mediterrâneo oriental 
e na Ásia Menor. Iniciava-se, assim, a 

hegemonia

The Bridgeman Art Library/

Fotoarena

461 a.C. a 429 a.C.: Governo de PŽricles em Atenas.

 Para desenvolver

300

Trabalhe com o filme 300, di-

rigido por Zack Snyder, sobre a 

batalha do monte Termópilas, 

entre espartanos e persas, no 

século V a.C., selecionando a se-

quência que mostra um diálogo 

entre Leônidas, general esparta-

no, e Efialtes, um corcunda que 

insiste em se alistar no exército 

de Esparta, apesar de suas limita-

ções físicas. Leônidas o impede, 

por considerá-lo incapaz, levan-

do o voluntário ao desespero.

Assim, pode-se estimular os 

alunos a conhecer a importância 

da guerra na sociedade esparta-

na, incluindo a tática militar da 

falange, bem como o modelo apo-

líneo de guerreiro que embasava 

o discurso militarista da cidade 

grega do Peloponeso. Efialtes 

conta que nasceu em Esparta, 

filho de um guerreiro, mas a fa-

mília fugiu para evitar que  Efial-

tes fosse sacrificado por causa 

de sua anomalia física. Contudo,  

ele retorna e se reapresenta com 

as armas do pai para reparar a 

honra dele em uma batalha cru-

cial das guerras greco-pérsicas.

Estabeleça um contraste entre 

o modelo militarista de Esparta e 

o modelo democrático de Atenas. 

Nesse curto diálogo, os valores 

militares de Esparta sobressaem 

com nitidez, bem como seu mo-

delo de eugenia, que, no limite, le-

vava os deficientes ao sacrifício.

Comente alguns aspectos par-

ticulares da batalha do monte 

Termópilas, contada por Heró-

doto, antigo historiador grego 

do século V a.C., acrescentando 

que, no filme, Efialtes acaba train-

do os espartanos ao informar o 

imperador persa Xerxes sobre 

os pontos fracos da defesa do 

monte Termópilas.

O seu lugar na História
Esta atividade convida os estudantes a refletir sobre o seu coti-

diano na escola e os objetivos de sua educação, além de fazê-los 

pensar em como era a educação dos jovens espartanos. Uma di-

ferença que provavelmente será citada pelos estudantes é a im-

portância que a educação contemporânea dedica ao aprendizado 

intelectual e, em segundo plano, ao aprendizado artístico, habili-

dades de pouco interesse para os espartanos.
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 Atenas poderosa
Depois da vitória sobre os persas, Atenas tornou-se muito poderosa. Os 

atenienses mantiveram a Confederação de Delos, exigindo que as outras 

pólis gregas continuassem a pagar tributos. Péricles, governante da cidade, 

conseguiu a aprovação para que os atenienses utilizassem esses recursos 

para reconstruir a cidade, parcialmente destruída pelos persas. Ele contratou 

os melhores arquitetos e artistas para construir muralhas, templos e edifícios, 

com destaque para o Partenon, edifício localizado na acrópole em homena-

gem à deusa Atena, protetora da cidade. 

Guerras Greco-Pérsicas (499 a.C. a 448 a.C.)

Fontes: elaborado 
com base em Atlas 

da História do Mundo. 
São Paulo, 1995. p. 74; 

Historical Atlas of the 

World. Bath: Parragon 
Books, 2010, p.73.
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gem à deusa Atena, protetora da cidade. 

Partenon, templo 
localizado na acrópole de 
Atenas e construído sob o 
governo de Péricles. 
Fotografia de 2018.
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431 a.C. a 404 a.C.: Guerra do Peloponeso. 

E
ri
c
s
o
n

 G
. 
L
u

c
ia

n
o
/A

rq
u
iv

o
 d

a
 e

d
it
o
ra

Texto complementar

Tucídides e “O tesouro de 

Atenas”

O texto “O tesouro de Atenas” é 
de autoria do historiador ateniense 
Tucídides (c. 460-400 a.C.), autor 
da famosa História da Guerra do 
Peloponeso, obra sobre a guerra 
entre a Liga de Delos, liderada 
por Atenas, e a Liga do Pelopone-
so, liderada por Esparta (431-404 
a.C.). O documento abaixo data 
de 430 a.C., integrando discurso 
em homenagem a Péricles, go-
vernante ateniense desde meados 
do século V a.C. até sua morte, 
em 429 a.C. Tucídides defende 
a memória de Péricles contra a 
acusação de que, no seu gover-
no, Atenas teria se apoderado 
dos recursos da Liga de Delos, 
encarregada de organizar a de-
fesa da Grécia contra eventuais 
invasões. Os críticos de Péricles, 
sobretudo nas cidades aliadas, 
acusaram-no de usar o fundo 
comum em proveito de Atenas. 
Tucídides toma claro partido de 
Péricles, apoiando as razões do 
estadista grego. O texto infor-
ma sobre como Atenas se tor-
nou um grande monumento da 
Grécia antiga – exatamente no 
chamado “século de Péricles”. 
Considerado um dos grandes 
historiadores da Antiguidade, 
Tucídides também dá exemplo 
do tipo de história que se fazia 
na época, misturando narrativa 
factual com juízos de valor sobre 
a ação dos agentes históricos. De 
todo modo, um ano depois desse 
discurso, iniciou-se a Guerra do 
Peloponeso, vencida por Espar-
ta, marcando o fim da hegemo-
nia ateniense no mundo grego.

O tesouro de Atenas

O que trouxe a Atenas pra-
zer e beleza ao mais alto grau, o 
que provocou a maior surpresa 
nos estrangeiros, o que é o úni-
co testemunho para a Grécia de 
que o seu tradicional poder e 
sua antiga prosperidade não são 
mentiras, são os monumentos 
erigidos por Péricles. De todos 
os seus atos políticos, foram es-
tes os que mais provocaram, da 
parte de seus inimigos, o maior 
número de difamações e calú-
nias; gritavam que o povo per-
dia a sua glória e ficava com má 
reputação por ter transferido 
de Delos para Atenas o tesouro 
comum dos gregos. O pretexto 
mais honroso que se podia opor 
aos acusadores era o medo dos 
bárbaros; era ele que podia ex-
plicar que se tivesse tirado de lá 
o tesouro para o colocar sob boa 
guarda […]. 
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No interior do Partenon, o artista Fídias esculpiu uma grande estátua 

da deusa Atena, de 12 metros de altura, composta em madeira e revestida 

por ouro e marfim. 

No governo de Péricles, a cidade enriqueceu ainda mais. O comércio 

marítimo se expandiu e navios de vários lugares chegavam ao porto do Pireu.  

A influência da cidade de Atenas cresceu como nunca. 

Esse período foi tão próspero que os estudiosos chamaram o século V 

a.C. de “século de ouro” ou “século de Péricles”, tanto pelo desenvolvimento 

econômico como pela importância das reformas políticas. 

 A Guerra do Peloponeso
A influência e o poder de Atenas sobre as outras cidades eram tão in-

tensos que começaram a incomodar os espartanos. 

Esparta não queria mais pagar tributos a Atenas. Assim, decidiu retirar-se 

da Confederação de Delos e juntar-se a outras cidades, para fundar a Liga 

do Peloponeso.

O conflito entre Esparta e Atenas era inevitável. Entre 431 a.C. e 404 a.C., 

essas duas cidades e suas aliadas se enfrentaram na Guerra do Peloponeso, 

ocasião em que Péricles pôs à prova toda su a habilidade de estrategista, 

resistindo o quanto pôde. 

Em meio à guerra, uma epidemia se instalou em Atenas, e Péricles faleceu 

em 429 a.C., sem ter visto a vitória final de Esparta, que passou a dominar o 

mundo grego. Atenas foi conquistada e seu sistema político foi derrubado. 

Guerra do Peloponeso (431 a.C. a 404 a.C.)

Fonte: elaborado com base em VICENTINO, Cláudio. Atlas histórico: geral e do Brasil. 
São Paulo: Scipione, 2012. p. 42

REDE, Marcelo. 

A GrŽcia antiga. 

São Paulo: Saraiva, 

2007. (Coleção Que 

História é Esta?).

Baseado em 

pesquisas 

arqueológicas, o 

livro aborda desde 

a formação do 

povo grego até o 

período helenístico, 

apresentando 

aspectos políticos, 

econômicos, 

culturais e religiosos.

FIQUE DE OLHO

404 a.C.: Início da hegemonia de Esparta no mundo grego. 
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Péricles mostrava, então, aos 
atenienses que não tinha que 
dar conta do dinheiro aos alia-
dos, uma vez que faziam a guerra 
por leis e repeliam os bárbaros. 
Os aliados, dizia, não fornecem 
nem cavaleiro, nem navio, nem 
hoplita, dinheiro unicamente, 
que não pertence àqueles que o 
dão, mas aos que o recebem, uma 
vez que o fornecem em troca do 
que recebem. Agora que a cida-
de está convenientemente pro-
vida de tudo aquilo de que tem 
necessidade para a guerra, era 
necessário que convertesse os 
seus bens em tarefas que, uma 
vez terminadas, lhe valerão gló-
ria imortal e que, ao despertar 
todos os ofícios e ao pôr para 
trabalhar todos os braços, for-
necerão salários a quase toda a 
cidade, tirando esta de si própria 
o que é necessário para se em-
belezar e alimentar.

Aos que tinham idade e for-
ça, as expedições militares for-
neciam abundantemente com 
que viver às custas do tesouro 
público, mas para a massa de 
artesãos que não estava alistada, 
Péricles não queria que ela fosse 
privada dos lucros nem que ga-
nhasse sem trabalhar ou vivesse 
na ociosidade.

Propôs também ao povo gran-
des projetos de construções e pla-
nos de obras, dando uma ocupa-
ção a numerosos ofícios. Assim, 
a população sedentária teria tan-
ta razão para receber assistência 
e participação nos fundos pú-
blicos como o pessoal dos na-
vios, dos fortes e dos exércitos 
de campanha.

AUSTIN, Michel; VIDAL-
-NAQUET, Pierre. Economia 
e sociedade na Grécia antiga. 

Lisboa: Edições 70, 1986. 
p. 282-283.
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Império Macedônico

Itinerário de Alexandre

Cidades fundadas por Alexandre

Aliados da Macedônia (Estados autônomos)

Macedônia na época do princípio do reinado de Alexandre (336 a.C.)

 A Macedônia e o Helenismo

Não foi por acaso que o rei Alexandre III da Macedônia, região locali-
zada ao norte da Grécia, foi chamado de “o Grande”. Considerado um dos 
maiores generais da Antiguidade, Alexandre conquistou um império enorme, 
que se estendia da Grécia ao Oriente. Para melhor compreender o reinado 
de Alexandre e a expansão do Império Macedônico, vamos conhecer um 
pouco da vida de seu pai, Filipe II.

Antes de se tornar rei, Filipe II havia sido aprisionado na cidade grega 
de Tebas por sete anos, por conta de seu envolvimento em um conflito 
na região. Durante esse período, aprendeu estratégias e táticas militares. 
Quando foi libertado pelos tebanos e retornou para sua terra natal, aplicou 
o que aprendeu no exército macedônico, que se tornou cada vez mais forte 
e eficiente.

Desde que foi coroado rei, em 359 a.C., Felipe II desejava dominar a 
Grécia. O passo decisivo ocorreu em 338 a.C., quando conseguiu derrotar as 
cidades de Atenas e Tebas na Batalha de Queroneia. Iniciava-se aí uma nova 
fase da história da Grécia, agora sob a influência dos macedônios: o Período 
Helenístico, que durou até 146 a.C., quando Roma conquistou a Grécia.

O rei Filipe II morreu assassinado em 336 a.C. Seus passos foram seguidos 
por um de seus filhos: Alexandre, educado pelo filósofo grego Aristóteles. 

Alexandre assumiu o reinado aos 20 anos de idade e deu continuidade 
à expansão macedônica. Reprimiu uma revolta de cidades gregas e conquis-
tou os persas em 331 a.C. Depois, rumou para a Fenícia e para o Egito. Em 
alguns anos, o império havia atingido um tamanho gigantesco, chegando 
até parte da Índia.

MACDONALD, 

Fiona. Como seria 

sua vida na Grécia 

antiga? São Paulo: 

Scipione, 1996. 

(Coleção Como Seria 

Sua Vida?).

Como é que os 

antigos gregos 

passavam os dias? 

Como cultivavam 

azeitonas e 

construíam 

cidades? Como 

estabeleceram 

a democracia? 

De que forma 

conhecemos seu 

modo de vida? Ao 

responder a essas 

perguntas, esse livro 

resgata as diversas 

manifestações do 

cotidiano humano na 

Grécia antiga.

FIQUE DE OLHO

O Império Macedônico (IV a.C.)

Fonte: elaborado com base em ARRUDA, José Jobson de. Atlas histórico bászico. São Paulo: Ática, 
2009. p. 9.

323 a.C.: Morte de Alexandre e fragmentação 
do Império Macedônico. 

336 a.C.: Alexandre assume o governo do 
Império Macedônico. 
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Atividade 

complementar

Trabalhe com os alunos a 

música abaixo.

Mulheres de Atenas

“Mirem-se no exemplo

Daquelas mulheres de 
Atenas

Vivem pros seus maridos

Orgulho e raça de Atenas.

Quando amadas, se 
perfumam

Se banham com leite,
se arrumam

Suas melenas.

Quando fustigadas não 
choram

Se ajoelham, pedem 
imploram

Mais duras penas; 
cadenas [...].”

Mulheres de Atenas, música de 
Chico Buarque e Augusto Boal. 

Em: Meus caros amigos, 1976.

1. Procure o significado das 

palavras que você não en-

tendeu neste trecho da 

música “Mulheres de Ate-

nas”, do compositor brasi-

leiro Chico Buarque.

2. Faça uma pesquisa sobre 

a vida das mulheres na 

Grécia antiga e relacione-

-a com a letra da música.

Resposta pessoal. Discuta 

com os alunos sobre os resul-

tados das pesquisas.
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Após a morte de Alexandre, em 323 a.C., o Império Macedônico foi 
dividido entre alguns de seus generais, formando reinos independentes. O 
primeiro reino compreendia a Síria, a Ásia Menor, a Mesopotâmia e a Pérsia. 
O segundo abrangia o Egito, a Fenícia e a Palestina. Já o terceiro abrangia 
toda a Grécia, incluindo a Macedônia.

O Império Macedônico foi importante não apenas pelo domínio polí-
tico e pela expansão militar, mas também por ter criado um novo ambiente 
cultural, que possibilitava o contato entre os costumes gregos, persas, me-
sopotâmicos, egípcios, entre outros. 

A cultura dos gregos foi disseminada por outras regiões, da mesma 
forma que as culturas dessas regiões a influenciaram. O resultado foi o sur-
gimento de uma nova cultura: a helenística, originária também de ações e de 
influências de alguns indivíduos marcantes na história destes povos, como foi 
o caso da Grécia antiga, com nosso personagem Péricles. A riqueza cultural 
do período helenístico certamente o inspiraria a embelezar cada vez mais 
sua cidade natal, Atenas, que tanto brilhou sob seu comando.

Arte

Em um museu, podemos conhecer de perto os vestígios que várias 

culturas e povos deixaram ao longo do tempo, assim como suas expressões 

artísticas. Obras de arte, como pinturas, esculturas e desenhos, que estão 

reproduzidas em livros ou na internet, podem ser vistas em um museu.

Museólogo é o profissional responsável pelo funcionamento do museu. 

Seu trabalho é classificar, organizar e conservar os objetos e documentos 

ali mantidos. O museólogo também organiza exposições e orienta e 

incentiva a troca de peças com outros museus.

Por esse motivo, podemos afirmar que, além de ser um lugar para 

conhecer vestígios históricos, o museu é um espaço que define aquilo 

que vamos ter na memória a respeito de um povo ou de uma cultura. 

Isso porque não são todos os vestígios históricos que serão expostos. O 

museólogo, principalmente, define o que será visto e o motivo de sua 

importância.

Para saber mais sobre a histór ia da Grécia e de Roma, além do Museu 

Arqueológico de Atenas, um dos museus mais bonitos e completos é o 

Altes Museum, na cidade de Berlim, na Alemanha. Ele abriga uma das 

coleções mais incríveis sobre a Antiguidade clássica.

• Em sua opinião, visitar algum museu poderia ajudar no seu conhe-

cimento sobre a história? Justifique.

A HISTîRIA NÌO ESTç SOZINHA

Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à pergunta 

da página 90?

338 a.C. a 146 a.C.: Período Helenístico. 

Créditos das imagens de baixo para cima: Universal History Archive/UIG via Getty Images; The Bridgeman Art Library/Fotoarena; John 
Griffiths/Museu Britânico, Londres, Inglaterra; The Bridgeman Art Library/Fotoarena; Lanmas/Alamy/Fotoarena.

Puxando pela memória
Ao final da leitura do ca-

pítulo, os alunos devem ser 

capazes de identificar que a 

expressão tem origem no trei-

namento dos guerreiros da ci-

dade de Esparta, na Grécia, que 

exigia dos meninos, desde os 

sete anos de idade, atividades 

físicas e treinamentos inten-

sos, alimentação selecionada 

e hábitos diários rigorosos.

A História não 
está sozinha

Arte
• O objetivo desta atividade 

é permitir aos estudan-

tes refletir sobre as es-

colhas que uma determi-

nada sociedade realiza 

ao construir a imagem de 

seu passado, baseada em 

certos acontecimentos 

políticos, econômicos e 

sociais. Desse modo, os 

estudantes começarão 

a perceber que um museu 

não é apenas um edifício 

responsável por guardar 

objetos antigos, mas sim 

uma instituição dinâmi-

ca que tem relação direta 

com a construção cultural 

de uma sociedade.

 Se achar pertinente explore 

a repercussão e a comoção 

geradas pelo incêndio ocor-

rido em 2 de setembro de 

2018 no Museu Nacional do 

Rio de Janeiro, como mos-

tra da preocupação de seto-

res da sociedade brasileira 

com a preservação da cul-

tura e da história de nosso 

país, contrastando-a com 

as condições nas quais o 

edifício estava.
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Por que o período compreendido entre o século XII a.C. e o século VIII a.C. foi 
chamado de Homérico?

2 |  Explique as razões que levaram os gregos a colonizar outras regiões no final do 
século VIII a.C.

3 |  Dê duas características da pó lis grega.

4 |  O que diferencia os cidadãos do restante dos habitantes da pólis?

5 |  Podemos afirmar que o sistema de governo dos faraós no Egito era muito dife-
rente do sistema de governo da cidade de Atenas? Justifique sua resposta. Se 
necessário, consulte o capítulo 5.

6 |  Por que a ágora foi importante na cidade de Atenas?

7 |  O que Alexandre, rei da Macedônia, tem que ver com a formação da cultura 
helenística?

8 |  Quem eram os esparciatas na sociedade espartana?

9 |  Como podemos relacionar a Liga de Delos à Guerra do Peloponeso?

10 |  Por que a frase seguinte é falsa? 

  Na cidade de Atenas, todas as camadas sociais participavam da vida 

pública.

 PESQUISA

As imagens abaixo representam o Minotauro, figura mitológica da Grécia 

antiga. Pesquise sobre o Minotauro, que fez parte da história dos cretenses. 

Há diversas representações do Minotauro, como na pintura desta ânfora ática (acima à esquerda, 
século VI a.C., Museu do Louvre, Paris, França) e neste busto (à direita, Museu Arqueológico 
Nacional de Atenas, Grécia).
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 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. O Período Homérico foi assim 
chamado em homenagem 
ao poeta Homero, pois essa 
fase da história da Grécia fi-
cou mais conhecida graças 
a seus poemas.

2. O crescimento da popula-
ção foi maior do que a pro-
dução de alimentos, levando 
as comunidades gentílicas a 
encontrar dificuldades para 
sobreviver. As terras deixa-
ram de ser coletivas e foram 
apropriadas pelas famílias 
mais ricas, levando muitas 
famílias que ficaram sem 
trabalho a deixar a região e 
a se fixar em outros locais, 
iniciando o processo de co-
lonização grega.

3. A pólis grega era independen-
te: tinha governo e moeda 
próprios. Também tinha li-
berdade religiosa, cada qual 
podendo eleger seu deus 
principal. As pólis mais im-
portantes foram Atenas e 
Esparta.

4. Somente o cidadão da pólis 
podia participar das decisões 
políticas da cidade.

5. O faraó egípcio era conside-
rado um deus vivo. Assim, 
seu sistema de governo era 
uma monarquia teocrática. 
Já a pólis de Atenas estava 
organizada em um sistema 
de governo democrático, em 
que os cidadãos tomavam 
as decisões no governo da 
cidade por meio do debate 
e do voto.

6. A Ágora era o coração da pó-
lis ateniense, o espaço onde 
os cidadãos se reuniam para 
debater questões públicas e 
também para realizar festas 
e competições esportivas, 
além de servir de espaço 
para o comércio.

7. Ao continuar a expansão ter-
ritorial que seu pai, Filipe II, 
havia iniciado, Alexandre, o 
Grande, formou um podero-
so império. A cultura grega foi 
difundida em várias regiões, 
da mesma forma que culturas 
dessas regiões influenciaram 
a cultura grega. O resultado 
foi o surgimento de uma nova 
cultura: a helenística.

8. Os esparciatas, descenden-
tes dos antigos dóricos, eram 
os únicos que podiam parti-
cipar da vida política e dedi-
cavam-se à formação e ao 
treinamento militar.

9. A Liga de Delos foi criada para fortalecer a defesa das cidades 
gregas contra o avanço persa. No entanto, depois que as Guer-
ras Médicas terminaram, a Liga de Delos não foi desfeita e suas 
riquezas foram desviadas para Atenas. Diante disso, para se 
opor a Atenas, Esparta saiu da Liga de Delos e fundou a Liga do 
Peloponeso. O conflito entre as duas cidades foi se acentuan-
do até que travaram a Guerra do Peloponeso, da qual Esparta 
saiu vitoriosa.

10. A frase está errada porque na cidade de Atenas os estrangei-
ros, as mulheres e os escravizados estavam excluídos da par-
ticipação política.
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  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

Observe a imagem ao lado e descre-

va-a em seu caderno. 

Em seguida, responda:

•  Qual é a situação retratada no vaso da 
figura? Como ela pode ser relacionada 
com a deusa Atena e com o presente 
que ela deu à cidade de nome seme-
lhante?

O PASSADO PRESENTE

Diferentemente da democracia ateniense, 

a democracia hoje é regida por constituições 

escritas, que determinam os direitos políticos 

e sociais dos indivíduos em uma sociedade. 

Responda em seu caderno:

1 | Como é a democracia no Brasil de hoje? 

2 |  De quando data nossa última Constituição?

3 | Quem pode votar?

Promulgação da Constituição 
brasileira, 1988. Distrito 

Federal, Brasil.

Ânfora grega, século VI a.C. 
Museu Britânico, 

Lo ndres, Inglaterra.

Ânfora grega, século VI a.C. 
Museu Britânico, 

Lo ndres, Inglaterra.
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Pesquisa
Na mitologia grega, o Mino-

tauro é uma figura com cabe-
ça de touro e corpo de homem. 
Segundo a lenda, Minos pediu 
a Poseidon para ser rei. O deus, 
então, pediu que ele sacrificasse 
um touro que lhe enviaria. Minos, 
no entanto, não quis sacrificar o 
touro que havia recebido de Po-
seidon como oferenda, e matou 
outro animal em seu lugar. Como 
castigo, Poseidon fez com que a 
esposa de Minos tivesse como 
filho o Minotauro. Ele foi preso 
pelo rei Minos em um labirinto, 
na ilha de Creta, por dois moti-
vos: para que não pudesse fugir 
e para que ninguém descobrisse 
sua existência. O Minotauro foi 
morto por Teseu, filho de Egeu, 
com o auxílio de Ariadne.

Imagens contam a 
história

A figura mostra uma ânfora 
na qual está representada uma 
colheita de azeitonas. Enquanto 
dois camponeses batem nos ga-
lhos com longas varas, de modo 
a fazer cair no chão as azeitonas, 
outro as apanha do chão. A ima-
gem pode ser relacionada com a 
lenda de fundação da cidade de 
Atenas. De acordo com a lenda, 
a deusa Atena tornou-se prote-
tora de Atenas porque, em uma 
disputa com Poseidon, ofereceu 
o melhor presente para os ate-
nienses: uma oliveira.

O passado presente 
A última Constituição brasileira 

data de 1988. Atualmente, o voto 
é obrigatório para todos aqueles 
maiores de 18 anos. É facultativo 
para os analfabetos, maiores de 
70 anos e aqueles que têm entre 
16 e 18 anos.

Material digital
Para avaliar o aprendizado de seus alunos, verifique a Proposta 

de acompanhamento das aprendizagens do 2o bimestre no mate-
rial digital do Manual do Professor.

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_Cap06_088a105.indd   105 10/21/18   9:05 AM



106 MANUAL DO PROFESSOR - UNIDADE 3

C
A

P
ÍT

U
L
O

106106

O que você sabe 

sobre a relação 

existente entre as 

línguas portuguesa, 

espanhola, francesa e 

italiana e os romanos?

7
O MUNDO ROMANO

“Esses romanos são loucos!!”, gritou várias vezes Obelix para seu 

amigo Asterix, principais personagens de uma série de revistas em qua-

drinhos criada em 1959 pelos franceses Albert Urdezo e René Goscinny. 

As histórias se passavam no Período Imperial romano. 

Asterix morava em uma aldeia da Gália, no norte da França atual. Os 

habitantes da aldeia de Asterix se tornavam muito fortes e conseguiam 

lutar contra os soldados romanos para não serem conquistados graças 

a uma poção mágica feita pelo druida Panoramix.

Obelix era o único que não precisava tomar essa poção para ficar 

forte, porque havia caído dentro dela quando era bebê e ficou com os 

poderes para sempre. Era guloso, adorava comer javalis e tinha um ca-

chorrinho inseparável, o Ideiafix.

De uma maneira divertida, os autores mostraram muitos aspectos 

da história dos romanos, que agora vamos conhecer, e de outros povos 

que viviam nas proximidades das fronteiras do Império Romano. 

As revistas de Asterix e Obelix foram traduzidas para muitos idio-

mas, incluindo o português. Já foram produzidos filmes e vários outros 

produtos com os personagens.
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Asterix, Obelix e Ideiafix. 

Asterix, o Gaulês, 1967.

Créditos das imagens de baixo para cima: Lou armor/Shutterstock; image Broker/Glowimages; The Bridgeman Art Library/Keystone Brasil; 
VPC Travel Photo/Alamy/Fotoarena

PUXANDO PELA 

MEMÓRIA

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que os alunos digam que todas se originaram do latim, a língua dos romanos.

Peça aos alunos que se reúnam com alguns colegas e, juntos, escolham um trecho deste capítulo para contá-lo em forma de história em 

quadrinhos. Eles devem desenhar a história em uma folha à parte e apresentá-la para os demais colegas da turma, explicando qual momen-

to da história romana eles escolheram representar.

 Capítulo 7 
O mundo romano
Capítulo dedicado a traçar um 

panorama da Antiguidade roma-

na, desde sua constituição como 

aldeia e como reino até a forma-

ção do Império. O personagem 

microanalítico do capítulo é Es-

pártaco, escravo e gladiador de 

origem grega, que liderou uma 

revolta de escravizados no sé-

culo I a.C., no período republica-

no da história romana.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Identificar as relações entre 

as instituições romanas, o 

comércio mediterrânico e a 

escravidão clássica. 

• Analisar a substituição da 

mão de obra livre pela es-

cravizada na formação do 

Império Romano.

• Contextualizar as guerras 

que levaram à formação do 

Império Romano.

Habilidades da BNCC 

trabalhadas no capítulo

EF06HI11

EF06HI12

EF06HI17

EF06HI19
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A morte de Esp‡rtaco, 

ilustração de Hermann 

Vogel, 1882. Coleção 

particular.

 Gladiador, escravo e rebelde
Nascido na região grega da Trácia em 109 a.C., o soldado Espártaco 

poderia ter seguido sua carreira no exército romano até o fim de sua vida, 

mas não... Desertou das tropas, foi capturado e escravizado. Foi mandado 

por seu dono, o mercador Lêtulo Betiato, a uma escola de gladiadores no 

sul da península Itálica, pois era forte e habilidoso. 

Os gladiadores eram escravos que participavam de torneios nas arenas 

lutando entre si ou com animais. Utilizavam nos combates lanças, tridentes, 

escudos, redes, e podiam vir montados em cavalos ou em cima de carros 

puxados por eles. A luta terminava somente quando um dos dois gladiadores 

era morto, desarmado ou ferido, sem poder continuar o combate.

Esses espetáculos agradavam muito aos romanos, e os imperadores 

estimulavam essas lutas para oferecer diversão à população. Os gladiadores 

aprendiam a lutar em escolas específicas, recebendo um treinamento rigoroso 

para se tornarem excelentes lutadores.

Em torno de 73 a.C., Espártaco liderou uma revolta de escravos que 

treinavam com ele. Era o Período Republicano da história romana. Durante 

sua fuga, Espártaco e seu grupo saquearam um carregamento de armas, 

garantindo a defesa de todos até a chegada ao topo do vulcão Vesúvio, onde 

se esconderam. Espártaco deu trabalho às legiões romanas, pois essa revolta 

ameaçou um dos pilares da economia romana: a escravidão.

Como vimos em capítulos anteriores, os povos na Antiguidade tiveram 

como base para seu desenvolvimento econômico o trabalho escravo. Os 

escravos eram capturados nas guerras de conquista e expansão territorial. 

Assim foi com os gregos e também com os romanos, que iremos estudar 

agora. A população escrava de Roma fez toda a diferença para que a cidade 

se tornasse importantíssima no Império.
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Cronologia 
do capítulo 7 53 a.C.: Fundação da cidade de Roma e início da Monarquia romana. 

Druida: na sociedade 

céltica, pessoa 

responsável por 

diversas tarefas ligadas 

ao saber. Podia exercer 

a função de filósofo ou 

mesmo de conselheiro 

militar.

Legiões romanas: 

divisões do exército 

romano. Uma legião 

tinha entre mil e 8 mil 

soldados.

Desertar: fugir do 

serviço militar..

Fique ligado

Spartacus (EUA). De Stanley 
Kubrick, 1960. 

Filme centrado na principal 
revolta de escravos da Roma 
antiga. 

As sequências contêm pas-
sagens marcantes do filme re-
lacionadas à revolta liderada 
por Espártaco: 1) a compra de 
Espártaco por um traficante 
do Império Romano; 2) o iní-
cio da revolta; 3) a execução 
de Espártaco e de centenas 
de outros rebeldes. 

Objetiva estimular os alu-
nos a conhecer o cotidiano 
da escravidão antiga, as lutas 
sociais e a repressão das re-
beliões no mundo romano. Na 
primeira sequência, pode-se 
contrastar a escravidão roma-
na com a moderna, lembrando 
que a segunda concentrou-se 
nos povos africanos e indíge-
nas e a romana alcançava to-
dos os prisioneiros de guerra 
cativos das guerras de con-
quista. Na segunda, pode-se 
observar um aspecto comum 
a revoltas escravas de várias 
épocas, a saber: o fato de que 
muitas vezes elas eram provo-
cadas por pequenos inciden-
tes (como a briga na cozinha 
retratada no filme), em vez 
de resultarem de conspira-
ções metódicas. Na terceira 
sequência, mostrar que a cru-
cificação era uma das formas 
de penas de morte adotadas 
pelo Império Romano, não 
sendo exclusiva da codenação 
à morte de Jesus de Nazaré.

Material digital

Para auxiliar em seu planejamento escolar e na organização de 
suas aulas, verifique o Plano de desenvolvimento do 3o bimestre 
localizado no material digital do Manual do Professor.
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Povos pré-romanos na península Itálica (séculos X a.C.-VIII a.C.)

Fonte: ARRUDA, José Jobson de. Atlas histórico básico. São Paulo: Ática, 2007, p. 10.
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 A Monarquia romana
A região que hoje conhecemos como Itália era povoada, desde o sécu-

lo IX a.C., por diferentes povos que viviam na Etrúria (hoje conhecida como 

Toscana). Também desde o século VIII a.C., os gregos já habitavam o sul da 

Itália e a ilha da Sicília.

Roma era uma pequena aldeia fundada pelos latinos, que chegaram 

à Itália em torno de 2000 a.C. e se fixaram na região do Lácio. No século 

VII a.C., os etruscos conquistaram os latinos e Roma transformou-se numa 

cidade maior e cercada de muralhas. Esse período da história romana foi 

chamado de Monarquia.

Em 2010 foram 

encontrados nos 

arredores da 

cidade de York, na 

Inglaterra, quase 

cem esqueletos 

de gladiadores 

que haviam 

lutado e morrido 

em combates 

com animais. Os 

arqueólogos 

descobriram que 

alguns deles tinham 

um dos braços mais 

comprido que o 

outro, indicando um 

rigoroso treinamento 

ainda muito jovens.  

Os músculos do 

ombro e do braço 

eram bem fortes 

e o tamanho do 

crânio bem diferente, 

mostrando que 

vinham de várias 

partes do Império. 

Muitos estavam com 

a cabeça separada 

do corpo, sinal de 

que haviam sido 

decapitados na luta. 

CÁ ENTRE NÓS

Decapitar: cortar fora a 

cabeça.

509 a.C.: Início da República romana. 
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Texto complementar

[...] O prestígio dos adivinhos 
etruscos e dos seus deuses era 
muito grande em toda a Itália 
central, tanto mais que os etrus-
cos sabiam construir templos 
magníficos e talhar imagens sa-
gradas tão belas, de rostos tão 
cheios de majestade que o efeito 
do seu poder resplandecia. Logo 
que Roma cresceu um pouco 
mais, os seus habitantes deseja-
ram possuir estátuas semelhan-
tes e encomendaram-nas aos ar-
tistas etruscos. Foi assim que o 
primeiro ídolo de Júpiter, o deus 
supremo de Roma, foi uma gran-
de estátua de terracota, pintada 
de cores vivas: o rosto de ocre 
vermelho, e as vestes um man-
to púrpura bordado a folhagem 
dourada. Na verdade, este Júpiter 
ostentava grande imponência no 
Capitólio, onde fora instalado. Os 
templos construídos pela mesma 
altura eram também adornados 
com placas de terracota pintada; 
os rebordos dos telhados guar-
necidos de grandes telhas mol-
dadas em forma de palma; e no 
topo eram dispostas estátuas de 
deuses e demónios, cujas silhue-
tas se destacavam sobre fundos 
de céu. [...]

GRIMAL, Pierre. História 

de Roma. Lisboa: 
Papelmunde, 2008. p. 11. 
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R™mulo e Remo

Os romanos acreditavam que sua história 

havia começado com o nascimento de dois 

meninos gêmeos, filhos de Reia Silvia, uma 

mulher mortal, e de Marte, o deus da guerra.

Reia era filha de Numitor, o rei de Alba 

Longa, um reino no centro da península Itálica. 

Quando Amúlio, irmão de Numitor, descobriu 

que sua sobrinha havia se tornando mãe, ele a 

prendeu e tentou matar os gêmeos, jogando-os 

num cesto no rio Tibre. Ele se viu ameaçado pe-

los filhos de Reia, que poderiam tornar-se reis.

A correnteza acabou levando o cesto com 

os gêmeos para as margens do rio, em uma 

região próximo ao monte Palatino. Os meninos 

foram encontrados por uma loba, que os ama-

mentou e cuidou de ambos como se fossem 

seus filhotes.

Certo dia, eles foram encontrados e levados 

por um pastor, chamado Fáustulo, que lhes deu 

os nomes de Rômulo e Remo. Já crescidos, ao 

saberem de toda a história de seu nascimento, 

os irmãos retornaram a Alba Longa e expul-

saram Amúlio do reino, devolvendo o trono 

para o avô. Numitor recompensou os netos 

permitindo que eles fundassem uma cidade.

A história dos meninos criados pela loba é 

a lenda da fundação da cidade de Roma, na 

altura do ano de 753 a.C. Sabemos que os 

povos da Antiguidade tinham muitas crenças 

e imaginaram muitas lendas. Porém, pesquisas 

arqueológicas indicam que Roma foi fundada 

por comunidades de agricultores em uma das 

margens do rio Tibre, local cercado por sete 

morros, ou colinas.

OUTRAS HISTîRIAS PERSONAGENS

Rômulo e Remo recolhidos por Fáustulo, 

óleo sobre tela de Pietro de Cortone, 

1643. Museu do Louvre, Paris, França.
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“Todos os caminhos levam 

a Roma”, usada quando 

todas as alternativas para 

resolver um problema le-

vam a uma mesma solu-

ção? Essa frase estabele-

ce relação com a própria 

história de Roma. Procure 

explicar a relação entre a 

frase e a história da Roma 

antiga.

494 a.C.: Criação do Tribunato da Plebe. 

 Para desenvolver

Professor, discuta com os alu-
nos o que significa uma lenda e 
ainda como em muitos momen-
tos da História as lendas foram 
importantes para dar significado 
a um acontecimento. Comente 
ainda que, mesmo tendo já con-
sagrados os registros arqueoló-
gicos da fundação de Roma, a 
lenda persiste como um aspecto 
da história romana. 

Atividade 
complementar

Uma das imagens mais co-
nhecidas que representa a 
lenda da fundação de Roma 
se expressa na escultura da 
Loba Capitolina. Ela está lo-
calizada no conjunto de pré-
dios romanos que compõem 
os Museus Capitolinos, em 
Roma. Feita entre os séculos 
XI e XII, em bronze, possui ré-
plicas em vários lugares do 
mundo. Professor, peça aos 
alunos que pesquisem onde 
está, no Brasil, uma réplica. 

Resposta: Palácio Buriti, 
Brasília, doada pelo governo 
da Itália quando a cidade foi 
fundada.

Outras histórias 

Personagens

• A expressão se refere à 
época em que Roma era o 
centro de um imenso im-
pério, contando com um 
sistema de estradas que 
conectava os mais vastos 
territórios sob domínio ro-
mano, da Bretanha (atual 
Inglaterra) à Pérsia (atual 
Irã), e que somava, apro-
ximadamente, 80 mil qui-
lômetros de vias.

Material digital
Para ampliar os temas abordados no bimestre, verifique, no 

Plano de desenvolvimento, o projeto integrador As histórias que 

meu avô, meu pai e eu ouvi sobre o local onde vivo são verdadei-

ras ou ficcionais?.
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Política e sociedade

O rei etrusco elaborava as leis, julgava os crimes e organizava os cultos 

religiosos. A monarquia etrusca também contava com um conselho respon-

sável pela aprovação das leis, composto de pessoas mais velhas vindas das 

principais famílias.

 Os grandes proprietários de terras, que descendiam das famílias mais 

antigas da cidade, eram os únicos que podiam ocupar cargos administrati-

vos. Cediam parte de suas terras a camponeses e suas famílias em troca de 

serviço militar e proteção. Eles eram chamados de patrícios.

Os pequenos agricultores,  comerciantes e artesãos eram os plebeus, e 

serviam nas tropas auxiliares do exército. 

Por fim, na base dessa sociedade, estavam os escravos, que eram prisio-

neiros de guerra ou aqueles que não haviam conseguido pagar suas dívidas.

Trabalhavam na lavoura e realizavam serviços domésticos.

Fim do domínio etrusco

Os etruscos queriam expandir seu território. Avançaram em direção 

ao sul da península Itálica para conquistar a Magna Grécia, ocupada pelos 

gregos. Porém, enfrentaram dificuldades que os enfraqueceram, o que criou 

condições para que os romanos se libertassem de seu domínio.

Mesmo sob domínio etrusco, Roma se desenvolveu, beneficiando prin-

cipalmente os patrícios romanos, senhores das maiores e melhores terras. 

Como não exerciam o poder político, os patrícios encabeçaram uma cons-

piração e atraíram os plebeus para sua causa, prometendo dividir com eles 

o poder. Expulsaram o rei e conquistaram o poder, mas não o repartiram 

com os plebeus.

Política e sociedade

O rei etrusco elaborava as leis, julgava os crimes e organizava os cultos 

religiosos. A monarquia etrusca também contava com um conselho respon-

sável pela aprovação das leis, composto de pessoas mais velhas vindas das 

principais famílias.

 Os grandes proprietários de terras, que descendiam das famílias mais 

antigas da cidade, eram os únicos que podiam ocupar cargos administrati-

vos. Cediam parte de suas terras a camponeses e suas famílias em troca de 

serviço militar e proteção. Eles eram chamados de patrícios.

Os pequenos agricultores,  comerciantes e artesãos eram os plebeus, e 

serviam nas tropas auxiliares do exército. 

Por fim, na base dessa sociedade, estavam os escravos, que eram prisio-

neiros de guerra ou aqueles que não haviam conseguido pagar suas dívidas.

Trabalhavam na lavoura e realizavam serviços domésticos.

Fim do domínio etrusco

Os etruscos queriam expandir seu território. Avançaram em direção 

ao sul da península Itálica para conquistar a Magna Grécia, ocupada pelos 

gregos. Porém, enfrentaram dificuldades que os enfraqueceram, o que criou 

condições para que os romanos se libertassem de seu domínio.

Mesmo sob domínio etrusco, Roma se desenvolveu, beneficiando prin-

cipalmente os patrícios romanos, senhores das maiores e melhores terras. 

Como não exerciam o poder político, os patrícios encabeçaram uma cons-

piração e atraíram os plebeus para sua causa, prometendo dividir com eles 

o poder. Expulsaram o rei e conquistaram o poder, mas não o repartiram 

com os plebeus.

Como seria sua vida 

na Roma antiga? 

São Paulo: Scipione, 

1997.

Como era a vida na 

Roma antiga?  Nesse 

livro você descobrirá 

curiosidades sobre 

o cotidiano de 

soldados, cidadãos 

e escravos, como 

se divertiam, que 

medos tinham, sua 

religiosidade e como 

moravam. 

ANDREVON, 

Jean-Pierre. Heróis 

e vilões da Roma 

antiga. São Paulo: 

Companhia das 

Letras, 2004.

Nesse livro, a história 

de Roma é contada 

por meio da vida 

dos personagens 

que enfrentaram 

gauleses e etruscos 

nas disputas por 

território, pastores 

e carpinteiros 

que deram corpo 

à expansão do 

cristianismo e 

gladiadores rebeldes 

que se voltaram 

contra o sistema 

escravocrata.

FIQUE DE OLHO

A morte de Lucrécia, óleo sobre 
tela de Eduardo Rosales Gallinas, 

1871. Interpretação lendária do 
passado romano: a revolta que levou 

à República romana foi atribuída à 
tentativa de Sexto Túlio, filho do rei 
etrusco Tarquínio, em se relacionar 
com Lucrécia, mulher casada com 

um importante patrício, levando-a ao 
suicídio. Os patrícios se rebelaram e 

fundaram a República romana. Museu 
do Prado, Madri, Espanha.
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450 a.C.: Lei das Doze Tábuas. 

 Para desenvolver

A sociedade etrusca

Quando os etruscos conquis-
taram os latinos e se iniciou o pe-
ríodo conhecido como Monarquia, 
desenvolveu-se uma comple-
xa civilização, dotada de escrita 
(ainda não totalmente decifra-
da), com avanços na economia, 
especialmente no comércio, na 
metalurgia e nas artes plásti-
cas. A sociedade etrusca estava 
dividida em três grupos sociais:

• Patrícios: grandes proprie-
tários de terras que descen-
diam das famílias mais an-
tigas da cidade e eram os 
únicos que podiam ocupar 
cargos administrativos e for-
mar o exército. Cediam parte 
de suas terras a camponeses 
e suas famílias em troca de 
serviço militar e proteção.

• Plebeus: homens livres, em 
geral pequenos agricultores, 
comerciantes e artesãos e 
que serviam nas tropas au-
xiliares do exército.

• Escravos: prisioneiros de 
guerra ou aqueles que não 
haviam conseguido pagar 
suas dívidas. Trabalhavam 
na lavoura e realizavam ser-
viços domésticos.
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 A República romana
O fim da Monarquia e o início da República, no começo do século VI a.C., 

levaram a grandes transformações na vida política romana. Com os patrícios 

na liderança das decisões políticas, os cargos políticos se diversificaram. Veja 

alguns dos principais:
 » Senadores: responsáveis por elaborar e aprovar as leis. O cargo era vitalício 

e ocupado pelos chefes das famílias patrícias mais importantes. O poder 

e a função dos senadores aumentaram bastante no período republicano.
 » Cônsules: aplicavam as leis aprovadas pelo Senado, organizavam os cul tos 

religiosos e comandavam o exército.
 » Pretores: encarregados de zelar pela aplicação das leis. Eram subordinados 

aos dois cônsules.
 » Edis: responsáveis pelo abastecimento, pelo policiamento da cidade e pela 

organização das festas.
 » Questores: encarregados de arrecadar os tributos e observar os gastos da 

administração civil e militar.
 » Censores: responsáveis por zelar pelos bons costumes e por realizar a 

contagem dos cidadãos e de seus bens, que poderiam ser utilizados em 

tempos de guerra para comprar armas.
 » Ditador: a ditadura era uma função legal, prevista na legislação republicana 

de Roma. Era adotada em momentos de crise social ou política, quando o 

Senado indicava um dos dois cônsules para exercê-la. O ditador prestava 

contas do seu trabalho ao Senado.

As principais decisões e atividades políticas e públicas de Roma ocor-

riam no fórum romano, que era um tribunal – uma praça que exercia função 

semelhante à da ágora, na Grécia antiga. Era o principal local em que a vida 

política acontecia na cidade.

O SEU LUGAR    

NA HIST O RIA

A palavra senado 

vem do latim 

senatus, que 

significa “ancião, 

velho”. 

Já sabemos como 

era o Senado 

na época da 

Roma antiga. 

Agora, vamos ver 

como é no Brasil 

atualmente?

Você sabe quais 

são as funções do 

Senado brasileiro 

e como ocorrem 

as eleições para o 

cargo de senador? 

Pesquise.
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272 a.C.: Expansão romana na península Itálica. 

Ruínas do fórum romano. 

Roma, Itália. Fotografia de 

2018.

 Para desenvolver

Formação lendária da 
República romana

Os romanos elaboraram in-

terpretações lendárias sobre os 

eventos do passado de sua so-

ciedade. A lenda sobre a funda-

ção da República romana diz que 

Sexto Túlio, filho do rei etrusco 

Tarquínio, “o Soberbo”, teria se 

apaixonado por Lucrécia, uma 

bela jovem aristocrata casada 

com um importante patrício. A 

insistência de Sexto Túlio em se 

relacionar com Lucrécia levou a 

jovem ao suicídio. Os mais in-

fluentes patrícios se rebelaram e 

obtiveram a adesão dos plebeus. 

A revolta foi bem-sucedida e por 

isso a República foi proclamada.

O seu lugar na História 
O Senado brasileiro, ao lado 

da Câmara dos Deputados, 

compõe o Poder Legislativo, 

que faz as leis do Brasil. Foi 

criado em 1824. Atualmente, 

os senadores representam os 

Estados do Brasil, e cada Esta-

do pode eleger três senadores 

com mandato de oito anos.
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Exibição das tábuas de bronze com a lei, desenho de Silvestre David Mirys, 1799. 

Biblioteca Nacional da Fran•a, Paris, Fran•a.

Conquistas dos plebeus
Os plebeus apoiaram os patrícios na deposição e expulsão do último 

rei etrusco, mas continuaram afastados das decisões políticas. Por esse mo-

tivo, começaram a pressionar os patrícios para obter direitos de cidadania e 

exercer cargos políticos, gerando um longo conflito.

Em 494 a.C., povos inimigos ameaçavam invadir Roma. Diante dessa 

ameaça, os plebeus decidiram que só iriam lutar novamente em defesa 

de Roma caso algumas de suas reivindicações fossem atendidas. Então, 

o Senado decidiu criar o Tribunato da Plebe que, ocupado somente 

por plebeus, exercia o poder de recusar as leis que não fossem de seu 

interesse.

As reivindicações dos plebeus conti nuaram. Em 450 a.C., conseguiram 

que todas as leis da época fossem escritas em tábuas de bronze, chamadas 

Lei das Doze Tábuas, e fossem expostas publicamente para conhecimento 

de todos. A promulgação da Lei das Doze Tábuas foi o primeiro passo para 

a elaboração do Direito Romano, um conjunto de leis para serem aplicadas 

na cidade de Roma.

Em 444 a.C., foi autorizado o casamento entre patrícios e plebeus; em 

366 a.C., foi determinado que um dos cônsules deveria ser um plebeu, e por 

fim, em 326 a.C., a escravização de plebeus por dívidas foi proibida.

ROSS, Stewart. 

Roma antiga. São 

Paulo: Companhia 

das Letrinhas, 2007.

Sabina e Publius 

acabam sendo 

vendidos no 

mercado de escravos 

e são levados de 

Roma para trabalhar. 

Ao acompanhar 

a trama, você vai 

descobrir como 

era fazer parte de 

um dos maiores 

impérios de todos os 

tempos.

FIQUE DE OLHO

O Direito Romano 

foi modificado até 

por volta do século 

VI. Atualmente, 

apesar de não ser o 

fundamento legal 

de nenhuma nação, 

ainda é utilizado nos 

cursos de Direito 

como instrumento 

educativo.
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264 a.C. a 146 a.C. Guerras Púnicas. 

Atividade 

complementar

A atividade a seguir deve 

ser respondida com base no 

assunto deste tópico,  Direito 

Romano.

¥  Em sua opinião, por que 

a Lei das Doze Tábuas 

era vantajosa para os 

plebeus?

Espera-se que eles conside-

rem que a Lei das Doze Tábuas 

fez com que o texto completo 

das leis romanas fosse escri-

to, o que impedia a invenção 

e/ou mudança das regras de 

acordo com o desejo dos pa-

trícios para terem vantagens 

sobre os plebeus.

Material digital

Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe 

a sequência didática O Direito Romano como base da justiça loca-

lizada no material digital do Manual do Professor.

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_Cap07_106a123.indd   112 10/21/18   9:04 AM



113MANUAL DO PROFESSOR - CAPÍTULO 7

113O mundo romano | CAPêTULO 7 

E Roma se expandiu

A partir do século V a.C., os romanos iniciaram a expansão de seu território, 
primeiro na região do Lácio, onde Roma se localiza, seguindo em direção ao 
norte da península Itálica, e depois ao sul (Magna Grécia). No início do século 
III a.C., depois de ocupar toda a península Itálica, o exército romano iniciou a 
conquista de outras regiões do mar Mediterrâneo. A primeira dessas regiões 
foi a ilha da Sicília, também ambicionada por Cartago.

Cartago era uma antiga colônia fenícia localizada no norte do con-
tinente africano, onde hoje é a Tunísia. Os cartagineses eram poderosos 
comerciantes marítimos e seus navios circulavam principalmente na parte 
ocidental do mar Mediterrâneo. Roma, entretanto, desejava se tornar uma 
potência marítima. Assim, entre 264 a.C. e 146 a.C., romanos e cartagineses, 
ao disputarem o controle do comércio marítimo, iniciaram um longo conf lito 
que ficou conhecido como Guerras Púnicas, assim denominadas porque os 
romanos chamavam os cartagineses de “púnicos”.

As Guerras Púnicas ocorreram em três fases, todas elas vencidas pelos 
romanos, apesar da poderosa frota naval cartaginesa. Com o fim desse 
conflito, a República romana assegurou a posse da Sicília e de uma parte 
do norte da África. Nas décadas seguintes, os romanos se apoderaram da 
península Ibérica, do sul da atual França, da Grécia, do Egito e da Ásia Menor.

Expans‹o territorial romana (sŽculos IV a.C. a III a.C.)

Fonte: elaborado com 
base em ARRUDA, José 
Jobson de. Atlas histórico 

básico. São Paulo: Ática, 
2007. p. 10.
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59 a.C. a 53 a.C.: Primeiro Triunvirato. 
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Texto complementar

[...] As Guerras Púnicas consti-
tuem um marco importantíssimo 
na história de Roma. Em 264 a. C., 
no início do conflito, Roma era 
uma potência exclusivamente 
itálica, mas 118 anos mais tarde 
tinha se guindado a uma posi-
ção de domínio de toda a bacia 
do Mediterrâneo e avançava a 
passos largos para a criação de 
um império. Se Cartago tivesse 
triunfado, a história de Roma 
teria sido completamente dife-
rente, e, muito provavelmente, 
a Europa em que hoje vivemos 
seria – ao nível da sua cultura, 
da sua língua, da sua tradição 
jurídica ou mesmo da sua reli-
gião – bem distinta. Ao desper-
tar nos Romanos a consciên-
cia do seu imenso potencial, as 
Guerras Púnicas incitaram-nos 
também a escrever a sua própria 
história; por isso, este é um dos 
conflitos mais bem documenta-
dos do mundo antigo. Todavia, 
os relatos que subsistiram até aos 
nossos dias são exclusivamente 
gregos ou romanos, não haven-
do nenhuma narrativa que nos 
forneça o ponto de vista carta-
ginês dos acontecimentos. [...]

MONTEIRO, João Gouveia. As 
Guerras Púnicas. In: OLIVEIRA, 

José Luís Brandão Francisco 
de (Org.). História de Roma 

antiga. Volume I. Disponível 
em: <https://digitalis-dsp.uc.pt/

bitstream/10316.2/36915/1/As%20
Guerras%20P%C3%BAnicas.pdf.>. 

Acesso em: 17 set. 2018.
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Transformações sociais no 

mundo do trabalho

A expansão territorial causou profundas transformações na sociedade 

romana. As regiões conquistadas foram divididas em províncias e deviam 

pagar tributos ao governo romano. A conquista de novas terras também 

aumentou o número de proprietários. Parte dos plebeus enriqueceu com 

o comércio, com a cobrança de impostos em nome do governo e com a 

posse de novas terras.

A quantidade de escravos cresceu muito por conta do grande número 

de prisioneiros de guerra, provenientes dos povos conquistados. Eles tra-

balhavam na agricultura, nas obras públicas, na mineração, nas casas, nas 

atividades artesanais e no comércio. As cidades cresceram.

A expansão territorial, contudo, não beneficiou a todos os romanos. 

Muitos plebeus eram pequenos proprietários rurais; quando eram obrigados 

a participar das campanhas militares, deixavam suas terras praticamente 

abandonadas; assim, a produção diminuía drasticamente. Ao voltar das 

campanhas, muitos se viam empobrecidos, por conta das grandes dívidas 

familiares. 

Muitas vezes tinham que prestar serviços a um grande proprietário 

de terras, que pagava sua dívida em troca de trabalho no latifúndio, uma 

espécie de servidão temporária, pois o trabalhador não recebia salário. 

Trabalhava por um tempo no latifúndio para pagar o que devia, a crité-

rio do senhor que o empregava. Era a servidão por dívida, mas não era 

escravidão, porque ele não podia ser vendido. Os pobres do campo, 

passando ou não pelo estágio de servidão, perdiam suas terras e iam 

para as cidades ganhar a vida como trabalhadores livres. Empregavam-se 

no setor de serviços – comércio, carregador de mercadorias, etc. – e nos 

ofícios urbanos, mas os salários eram muito baixos e as oportunidades 

de emprego, muito raras.

 A Roma republicana, depois da vitória nas Guerras Púnicas, tornou-se 

uma sociedade escravista em franca expansão. Na península Itálica quase 

não havia mais espaço para o trabalho livre. Nos latifúndios dedicados à 

produção de grãos ou de vinho, a escravidão prevaleceu. 

O mesmo ocorreu na mineração, na construção naval e nas obras 

públicas. 

Até mesmo no artesanato especializado, como o dos ourives, dos ferrei-

ros, dos oleiros, etc., passou-se a usar a mão de obra de escravos, embora 

fosse uma atividade em que predominava o trabalho livre assalariado (em 

troca de um salário).  Mas, nos leilões, escravos artesãos especializados 

valiam um grande preço.

O uso da mão de obra escrava em vários serviços tirou o trabalho de 

muitos plebeus. A miséria em que boa parte se encontrava acabou gerando 

revoltas entre eles.

43 a.C. a 33 a.C.: Segundo Triunvirato. 

Ourives: artesão que 

trabalha o ouro e a 

prata.

Servidão: tipo de 

serviço em que a 

pessoa não tem direitos.

Latifúndio: grande 

propriedade de terras.

Oleiro: pessoa que 

trabalha com cerâmica.

Texto complementar

Antigo comércio

[...] Em Roma, os escravos tam-
bém eram capturados a partir 
das guerras, que fortaleciam o 
poder militar do Estado. A exis-
tência dessa mão de obra permi-
tia o crescimento econômico e, 
indiretamente, o recrutamento 
de tropas urbanas livres para 
o exército – no século III, por 
exemplo, foram guerras como as 
Púnicas (264-146 a.C.) que for-
neceram a força de trabalho para 
as enormes terras conquistadas.

O escravismo, entretanto, não 
foi preponderante em todo o Im-
pério romano. Apesar de ser um 
grande império político tributá-
rio, os romanos não formavam 
uma unidade econômica social. 
Este modelo produtivo foi for-
te principalmente em parte do 
mundo grego, absorvido pelos 
romanos, na Sicília e na penín-
sula italiana.

A escravidão representava a 
mais radical degradação do ho-
mem, convertido em meio de 
produção e privado de seus di-
reitos sociais. A separação ra-
dical entre trabalho material e 
liberdade permitia que a com-
pleta ausência de liberdade de 
alguns indivíduos desse lugar 
à livre participação política de 
outros. A distinção entre traba-
lho e liberdade se fazia presente 
até mesmo na língua. Em grego 
clássico não havia uma palavra 
que denotasse o conceito de tra-
balho como uma dimensão espe-
cífica da vida social. Foi a Igreja 
a responsável por criar uma nova 
relação entre trabalho manual e 
intelectual. O trabalho adquiriu 
um status de culto divino sob a 
fórmula laborale est orare dos 
monges letrados.

Se o trabalho passa a ser visto 
de forma diferente dentro da tra-
dição religiosa, engana-se quem 
pensa que a Igreja do Baixo Im-
pério alterou a antiga tradição da 
escravidão. Nos escritos de seus 
patriarcas, desde o apóstolo Pau-
lo, havia uma aceitação unâni-
me da escravidão por parte da 
instituição eclesiástica, aconse-
lhando aos escravos a obediên-
cia aos seus senhores, e a estes, 
o tratamento justo para seus es-
cravos – a Igreja era uma insti-
tuição proprietária de escravos 
em grande escala. [...]

NASCIMENTO, Cristiane. Antigo 
comércio. Revista de História da 

Biblioteca Nacional, n. 108, 
set. 2014, p. 17-19. 
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Reforma agrária

Dois irmãos – Tibério e Caio Graco –, eleitos para o Tribunato da 

Plebe, elaboraram propostas para tentar superar as dificuldades enfren-

tadas pelos plebeus. Tibério Graco, em 131 a.C., propôs a distribuição 

das terras que excedessem 125 hectares aos plebeus pobres. Os patrícios 

foram contrários a essa medida, pois não queriam ceder suas terras, e o 

Senado rejeitou a proposta.

O irmão de Tibério, Caio Graco, 

eleito em 123 a.C., conseguiu fazer 

com que algumas leis favoráveis aos 

plebeus fossem aprovadas pelo Se-

nado. Tentou retomar as propostas de 

reforma agrária de seu irmão, 

mas os senadores romanos 

conseguiram impedir sua re-

eleição e anularam as leis 

que ele havia criado.

Cenotáfio de Tibério e Caio Graco, 

escultura de Eugène Guillaume, 

1853. Museu d’Orsay, Paris, França.

Soldo: remuneração 

ou salário por serviços 

militares prestados.

O irmão de Tibério, Caio Graco, 

eleito em 123 a.C., conseguiu fazer 

com que algumas leis favoráveis aos 

plebeus fossem aprovadas pelo Se-

nado. Tentou retomar as propostas de 

reforma agrária de seu irmão, 

mas os senadores romanos 

Cenotáfio de Tibério e Caio Graco, 

escultura de Eugène Guillaume, 

1853. Museu d’Orsay, Paris, França.
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27 a.C.: Otávio recebe o t’tulo de Augusto. 

A crise republicana

A situação da República romana chegou a um ponto bastante crítico, 

com os plebeus cada v ez mais insatisfeitos e os povos dominados recla-

mando dos altos tributos. 

Na opinião de alguns senadores, os generais eram os únicos que 

poderiam superar essa profunda crise social. Nessa época, o exército já 

havia se profissionalizado e os soldados recebiam o soldo. Fortalecidos 

e respeitados, os generais passaram a querer participar das decisões 

políticas de Roma. Com o prestígio e a riqueza que alcançaram, ambi-

cionavam mais poder.

Foi nesse período difícil e de grande tensão na história dos romanos 

que Espártaco iniciou sua revolta, em 73 a.C. Ele teve razões de sobra para 

isso: as condições de vida dos escravos eram péssimas, sendo tratados com 

crueldade e considerados unicamente uma propriedade. Muitas vezes eram 

submetidos a duros trabalhos físicos, sobretudo os que trabalhavam nas 

minas. Antes de Espártaco, outras revoltas de escravos aconteceram, que 

foram sufocadas e nem se compararam com o tamanho e impacto desta.

 Para desenvolver

O historiador Sima Qian, autor 
de Registros históricos (Shiji), 
do século I a.C., contou que cada 
província do Império Chinês tinha 
uma especialidade econômica. No 
sul, uma província produzia ma-
deira, linho, couro de boi e jade. 
Outra produzia cedro, gengibre, 
canela, ouro, estanho, pérolas e 
até peças feitas com chifres de 
rinoceronte. Uma terceira pro-
víncia produzia seda, extraía sal 
e praticava a pesca em larga es-
cala. No norte, várias províncias 
criavam cavalos, bois e carneiros, 
enquanto nas montanhas se ex-
traía cobre e ferro. Desde cedo a 
economia chinesa alcançou proje-
ção mundial, embora os contatos 
com o Ocidente fossem difíceis. 
No século I a.C., as mercadorias 
chinesas, principalmente a seda, 
eram comercializadas em outros 
territórios. A seda chinesa era tão 
valiosa que foram criados vários 
caminhos marítimos e terres-
tres para unir a China a outras 
cidades, reinos e portos do mar 
Mediterrâneo. Reinos e impé-
rios participaram desse grande 
comércio, que abrangia parte da 
Ásia e da Europa, enriquecendo 
muitos mercadores. O conjunto 
desses caminhos ou rotas co-
merciais era chamado de rota 
da seda. Uma das rotas passava 
por regiões do Império Romano, 
enriquecendo mercadores e am-
pliando ainda mais o poder eco-
nômico do Império através do 
pagamento de tributos. 
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O grupo dos rebeldes foi aumentando com a chegada de mais escravos 
fugidos e de camponeses pobres, formando um grande exército, entre 70 e 
100 mil homens, que atacou várias regiões da Itália.

As autoridades romanas tentaram capturar os revoltosos, mas Espárta-
co e seu grupo foram novamente vitoriosos. Até que um último ataque foi 
implacável, liderado pelo general Crasso, que derrotou os rebeldes no sul 
da península Itálica. O castigo foi cruel: 6 mil rebeldes foram crucificados na 
então principal estrada romana, a Via Ápia.

A vitória de Crasso, ao longo do tempo, lhe rendeu maior prestígio em 
sua carreira política. Em 59 a.C., além dele, dois generais importantes com-
binaram entre si uma forma de dividir e usufruir do governo das províncias 
romanas. Pompeu e Júlio César se uniram a Crasso em um consulado tríplice, 
que foi chamado de Triunvirato.

Triunviratos

Pouco tempo depois da criação do Primeiro Triunvirato, Crasso morreu 
em uma campanha para conquistar a Pérsia.

Júlio César fez várias conquistas importantes, como a Gália (atual França), 
e, quando o Senado exigiu que ele retornasse a Roma, rebelou-se e der-
rotou o exército de Pompeu. César tornou-se ditador e passou a governar 
Roma com toda a autoridade a partir de 45 a.C. Sua popularidade cresceu 
em todo o exército e entre a população romana. Ele fez várias mudanças na 
administração, determinou a construção de templos, palácios e obras públi-
cas, distribuiu terras aos plebeus, estendeu a cidadania romana a diversos 
povos conquistados e criou o calendário juliano, constituído de 12 meses 
que somavam 365 dias.

Júlio César governava sozinho, a ponto de os senadores acharem que ele 
iria impor um governo vitalício e acabar com o Senado. Morreu assassinado 
por um grupo de senadores em 44 a.C.

Para superar essa nova crise política, o Senado criou o Segundo Triunvi-
rato (43 a.C.-33 a.C.), formado por Otávio, Lépido e Marco Antônio. Mas eles 
também entraram em conflito, e quem acabou vitorioso foi Otávio, passando 
a governar sozinho. A República romana chegava ao fim.

Morte de CŽsar, óleo sobre 

tela de Vincenzo Camuccini, 

cerca de 1804. Museu de 

Capodimonte, Nápoles, Itália.

Vitalício: que 
dura a vida 
inteira.

CORASSIN, Maria 

Luiza. Sociedade 

e política na 

Roma antiga. São 

Paulo: Atual, 2002. 

(Coleção Discutindo 

a História).

Esse livro apresenta 

um panorama das 

mudanças ocorridas 

nas instituições e 

nas práticas políticas 

romanas desde a 

Monarquia até o 

Império.
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Fique ligado

BARROS, Sidney de Souza. 

César Augusto: entre a Re-

pública e o Império. NEARCO 

– Revista Eletrônica de An-

tiguidade 2016, Ano IX, Nú-

mero I – Núcleo de Estudos 

da Antiguidade, Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro.

Este artigo visa demons-

trar através da análise da vida 

e da persona de Augusto, o 

que aconteceu na República 

e na sociedade romana no fi-

nal do século I a.C. e início do 

século I d.C. Período que os 

historiadores e pesquisadores 

descrevem como: período de 

transição de República roma-

na para Império Romano. Onde 

grandes revoluções e guerras 

civis agrediram a sociedade 

romana e grandes nomes da 

história política-militar roma-

na apareceram em ascen-

são ditatorial, contrapondo 

a tradição senatorial em de-

clínio constante, subjugados 

à centralização de poder nas 

mãos de um só homem, o Im-

perador. 

Disponível em: <www.nea

uerj.com/Nearco/arquivos/

numero17/7.pdf>. Acesso em: 

out. 2018.
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 O Império Romano

Otávio recebeu muitos títulos do Senado romano. Ao receber o de Au-
gustus, que significa “divino”, “sagrado”, o novo governante máximo ficou 
conhecido como Otávio Augusto. Era considerado o “primeiro cidadão” de 
Roma e exerceu a função de chefe militar e religioso por mais de 40 anos, 
de 27 a.C. a 14 d.C.

Durante seu governo, Otávio Augusto promoveu diver-
sas mudanças. Reorganizou a administração das províncias 
e pacificou aquelas que se encontravam em conflito. Tornou 
mais eficiente o sistema de cobrança de impostos e criou 
novos cargos na administração. Também reorganizou o 
exército e determinou a construção de vários templos, biblio-
tecas públicas, estradas, aquedutos e prédios residenciais.

A Gália

Júlio César dominou a região da Gália (par-

te das atuais França e Bélgica) em torno de 

58 a.C. a 51 a.C., em uma campanha que ficou 

conhecida como Guerras da Gália. Esse tamb ém 

foi o título dado ao livro escrito pelo vitorioso 

general.

O trecho abaixo foi retirado dessa obra. Leia 

o texto, procure o significado das palavras que 

você não conhece e, em seguida, responda à 

questão.

Toda a Gália está dividida em três partes, uma habitada pelos belgas, outra pelos 

aquitanos, a terceira por aqueles que nós chamamos gauleses (em sua língua celta). Essas 

nações diferem entre si pela língua, pelos costumes e pelas leis. [...] São os belgas os mais 

valorosos desses povos; estranhos aos elegantes costumes e à civilização da Província romana, 

não recebem, do comércio exterior, os produtos de luxo que contribuem para enfraquecer a 

coragem: além disso, vizinhos dos germanos que vivem do outro lado do Reno estão conti-

nuamente em guerra com eles. [...]

JÚLIO CÉSAR. A Gália. Citado em: PINSKY, Jaime. 100 textos de História antiga. 
São Paulo: Contexto, 1988. p. 128

•  De acordo com o texto, que conhecimento Júlio César tinha dos povos citados?

DOCUMENTO

Ruínas das Termas de Caracalla, em Roma. Construídas em 216 d.C., 
tinham espaço para cerca de 1500 pessoas. Uma das grandes diversões 

dos romanos era ir às termas, espécie de clube cuja atividade principal era 
tomar banho. Algumas tinham até biblioteca, locais de encontro, espaço 

para exercícios e piscina. Fotografia de 2014.

Education Images/UIG/Getty Images
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O grupo dos rebeldes foi aumentando com a chegada de mais escravos 
fugidos e de camponeses pobres, formando um grande exército, entre 70 e 
100 mil homens, que atacou várias regiões da Itália.

As autoridades romanas tentaram capturar os revoltosos, mas Espárta-
co e seu grupo foram novamente vitoriosos. Até que um último ataque foi 
implacável, liderado pelo general Crasso, que derrotou os rebeldes no sul 
da península Itálica. O castigo foi cruel: 6 mil rebeldes foram crucificados na 
então principal estrada romana, a Via Ápia.

A vitória de Crasso, ao longo do tempo, lhe rendeu maior prestígio em 
sua carreira política. Em 59 a.C., além dele, dois generais importantes com-
binaram entre si uma forma de dividir e usufruir do governo das províncias 
romanas. Pompeu e Júlio César se uniram a Crasso em um consulado tríplice, 
que foi chamado de Triunvirato.

Triunviratos

Pouco tempo depois da criação do Primeiro Triunvirato, Crasso morreu 
em uma campanha para conquistar a Pérsia.

Júlio César fez várias conquistas importantes, como a Gália (atual França), 
e, quando o Senado exigiu que ele retornasse a Roma, rebelou-se e der-
rotou o exército de Pompeu. César tornou-se ditador e passou a governar 
Roma com toda a autoridade a partir de 45 a.C. Sua popularidade cresceu 
em todo o exército e entre a população romana. Ele fez várias mudanças na 
administração, determinou a construção de templos, palácios e obras públi-
cas, distribuiu terras aos plebeus, estendeu a cidadania romana a diversos 
povos conquistados e criou o calendário juliano, constituído de 12 meses 
que somavam 365 dias.

Júlio César governava sozinho, a ponto de os senadores acharem que ele 
iria impor um governo vitalício e acabar com o Senado. Morreu assassinado 
por um grupo de senadores em 44 a.C.

Para superar essa nova crise política, o Senado criou o Segundo Triunvi-
rato (43 a.C.-33 a.C.), formado por Otávio, Lépido e Marco Antônio. Mas eles 
também entraram em conflito, e quem acabou vitorioso foi Otávio, passando 
a governar sozinho. A República romana chegava ao fim.

Morte de César, óleo sobre 
tela de Vincenzo Camuccini, 

cerca de 1804. Museu de 
Capodimonte, Nápoles, Itália.

Vitalício: que 
dura a vida 
inteira.

CORASSIN, Maria 

Luiza. Sociedade 

e política na 

Roma antiga. São 

Paulo: Atual, 2002. 

(Coleção Discutindo 

a História).

Esse livro apresenta 

um panorama das 

mudanças ocorridas 

nas instituições e 

nas práticas políticas 

romanas desde a 

Monarquia até o 

Império.
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Texto complementar
[...] As conquistas romanas 

durante os séculos, a influência 
da cultura helênica e o grande 
acúmulo de poder por parte de 
alguns aristocratas, levaram, du-
rante o século I a.C a uma cons-
tante luta pela monopolização 
das forças militares de poder, 
que garantiam um acesso pri-
vilegiado aos recursos econô-
micos do Império. Tal processo 
culminou na absorção de diversas 
magistraturas e no controle total 
das legiões por um só homem, 
Augusto (ECK, 2007:137-148). 
Esse processo de centralização 
do poder ultrapassou as arenas 
políticas e militares, monopoli-
zando às práticas imagéticas do 
poder imperial. Essa monopo-
lização entretanto não formou 
uma representação específica de 
Augusto, mas um conjunto de 
imagines, responsáveis por reunir 
nesse princeps um agrupamen-
to de valores idealizados, que o 
aproximavam cada vez mais da 
esfera divina. [...]

O sentido místico por trás do 
nome “Augusto” se tornou tão 
forte, que posteriormente, no 
decorrer da existência do Im-
pério Romano ele acabou sendo 
adotado como um título, sendo 
utilizado na designação de um 
soberano supremo. As imagines 
construídas pela literatura e a his-
toriografia a respeito do primei-
ro imperador romano assumem 
grande importância no contexto 
da res publica. Já que o seu gover-
no e as modificações que ele cau-
sou na sociedade romana foram 
assimilados de maneiras diversas 
por gerações posteriores. [...]

FREITAS, João Victor Lanna de. 
O historiador e o imperador: 

a(s) imagens de Augusto na obra 
taciteana. NEARCO – Revista 

Eletrônica de Antiguidade, 2014, 
Ano VII, Número II 

Disponível em: <www.neauerj.
com/Nearco/arquivos/numero14/

1.pdf>. Acesso em: 8 jul. 2019.

Documento 
• Júlio César explicitou nes-

sa narrativa as diferenças 
entre esses povos, como 
a língua, os costumes, as 
leis e os conflitos com ou-
tros povos.
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O gladiador. 

EUA, 2000. Direção: 

Ridley Scott. Scott 

Free Productions/

Red Wagon 

Entertainment. 

155 min.

O general romano 

Maximus Decimus 

Meridius é favorito 

na sucessão do 

trono, mas é traído 

quando o ambicioso 

filho do imperador 

mata o pai, toma 

o trono e condena 

o rival a se tornar 

escravo gladiador.

FIQUE DE OLHO

Augusto de Prima Porta, escultura de 
autoria desconhecida, século I. Museu 

do Vaticano, Cidade do Vaticano.

O século de Augusto

Otávio Augusto iniciou um período que ficou conhecido como Pax 

Romana, ou Paz Romana. Nesse período, que se estendeu até o século II, 
praticamente não  houve revoltas nas províncias nem rebeliões urbanas.

O exército romano, com um grande número de soldados, dedicou-se 
a defender as fronteiras do Império.

Como resultado desse período de tranquilidade, a economia se expan-
diu de tal maneira que o mar Mediterrâneo foi chamado pelos romanos de 
Mare Nostrum, que significa “nosso mar”. Produtos de luxo, cereais, azeite, 
vinhos, minérios, especiarias, cerâmica, vidros e mármores, remédios e escra-
vos foram comercializados, enriquecendo os mercadores e o Império. Roma 
era o centro do mundo, aonde chegavam produtos de todas as partes. Foi 
criada uma moeda comum.

Também foram importantes as rotas fluviais e terrestres, conhecidas 
como “vias romanas”. O grande número de vias que cortavam o Impé-
rio originou dois famosos ditos populares: “Todos os caminhos levam a 
Roma” e “Quem tem boca vai a Roma”.
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Fronteira: região que 
divide dois países.

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_Cap07_106a123.indd   119 10/15/18   4:47 PM

UNIDADE 3 | Sociedades antigas do Mediterrâneo ocidental118

Pompeia, a cidad e soterrada

Uma tragédia ocorreu há muitos séculos na 

cidade de Pompeia, na península Itálica.

Em 79, o vulcão Vesúvio entrou em erupção, 

lançando ao seu redor um rio de fogo, fumaça, 

lava, cinzas e pedras incandescentes. Muitos 

que conseguiram se salvar das lavas morreram 

por conta do calor insuportável ou do sufoca-

mento causado pelos gases tóxicos espalhados 

por uma chuva de cinzas que cobriu a região 

durante três dias.

A lama e a cinza que soterraram a cidade 

de Pompeia preservaram casas, objetos e 

os corpos das vítimas, petrificados na exata 

posição em que foram atingidos. Famílias 

reunidas foram encontradas mortas em suas 

casas. Comida, ânforas de vinho, joias, moe-

das de ouro e prata foram petrificadas. Pelas 

ruas da cidade, foram encontradas várias 

pessoas que estariam orando, abraçadas a 

parentes ou amigos, de mãos dadas com 

seus filhos, tentando fugir ou simplesmen-

te assustadas e pegas desprevenidas pela 

erupção do vulcão.

Pompeia tinha cerca de 20 mil habitantes. 

Estima-se que 80% de sua população tenha 

morrido. A cidade foi encontrada em 1748, e 

foram anos e anos de trabalho para escavá-

-la. Atualmente, Pompeia é um imenso sítio 

arqueológico, visitado todos os anos por mi-

lhares de turistas.

• As ruínas da cidade de Pompeia são uma importante fonte histórica para o conhecimen-

to de uma cidade da Roma antiga. Diante disso e com base no texto lido, responda: o 

que podemos conhecer a respeito daquela época ao analisar o que sobrou da cidade de 

Pompeia?

118

OUTRAS HISTÓRIAS LUGARES

Rua com formação estruturada e paralelepípedos no sítio arqueológico de Pompeia. Pompeia, Itália. Fotografia de 2018.

R
o

b
e

rt
 H

a
rd

in
g

/A
g

ê
n

c
ia

 F
ra

n
c
e
-P

re
s
s
e

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_Cap07_106a123.indd   118 10/15/18   4:47 PM

Texto complementar
[...] Em 1860, Giuseppe Fiorelli 

se encarregou das escavações de 
Pompeia. Durante as escavações 
iniciais foram observados certos 
vazios que continham restos hu-
manos. Foi Fiorelli que percebeu 
o motivo por trás desses vazios: 
o material vulcânico cobriu os 
corpos dos mortos, fazendo uma 
camada de revestimento sólida 
em torno deles. À medida que 
o corpo e a roupa iam se dete-
riorando, um espaço vazio era 
deixado.

Este espaço vazio represen-
tava a forma exata do cadáver 
na hora de sua morte. Então, 
Fiorelli desenvolveu a técnica 
de injetar gesso nesses espaços 
para recriar as formas das víti-
mas da tragédia. No total, mais 
de 1.000 moldes foram feitos dos 
cadáveres encontrados em Pom-
peia, incluindo famílias inteiras, 
grupos de amigos ou casais que 
morreram se abraçando em seus 
últimos gestos antes de serem 
atingidos pelo vulcão.

A recriação das vítimas da 
erupção do Monte Vesúvio é 
uma das principais razões para 
a popularidade da Pompeia. Mui-
tos se emocionam ao ver as re-
criações de gesso das pessoas se 
agarrando umas às outras à me-
dida que a catástrofe se aproxi-
mava. E não apenas os seres hu-
manos – um das recriações mais 
famosas é de um cãozinho em 
uma tentativa de se proteger. [...]

Curiosidades e história da antiga 
cidade de Pompeia. Hipercultura. 

Disponível em: <https://www.
hipercultura.com/

curiosidades-cidade-de-pompeia/>. 
Acesso em: 8 jul. 2019.

Outras histórias 
Lugares 

• Podemos conhecer um 
pouco do cotidiano da 
cidade, além de poder-
mos observar a alimen-
tação, os costumes, a 
arquitetura.
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O gladiador. 

EUA, 2000. Direção: 

Ridley Scott. Scott 

Free Productions/

Red Wagon 

Entertainment. 

155 min.

O general romano 

Maximus Decimus 

Meridius é favorito 

na sucessão do 

trono, mas é traído 

quando o ambicioso 

filho do imperador 

mata o pai, toma 

o trono e condena 

o rival a se tornar 

escravo gladiador.

FIQUE DE OLHO

Augusto de Prima Porta, escultura de 

autoria desconhecida, século I. Museu 

do Vaticano, Cidade do Vaticano.

O século de Augusto

Otávio Augusto iniciou um período que ficou conhecido como Pax 

Romana, ou Paz Romana. Nesse período, que se estendeu até o século II, 

praticamente não  houve revoltas nas províncias nem rebeliões urbanas.

O exército romano, com um grande número de soldados, dedicou-se 

a defender as fronteiras do Império.

Como resultado desse período de tranquilidade, a economia se expan-

diu de tal maneira que o mar Mediterrâneo foi chamado pelos romanos de 

Mare Nostrum, que significa “nosso mar”. Produtos de luxo, cereais, azeite, 

vinhos, minérios, especiarias, cerâmica, vidros e mármores, remédios e escra-

vos foram comercializados, enriquecendo os mercadores e o Império. Roma 

era o centro do mundo, aonde chegavam produtos de todas as partes. Foi 

criada uma moeda comum.

Também foram importantes as rotas fluviais e terrestres, conhecidas 

como “vias romanas”. O grande número de vias que cortavam o Impé-

rio originou dois famosos ditos populares: “Todos os caminhos levam a 

Roma” e “Quem tem boca vai a Roma”.
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Fronteira: região que 

divide dois países.

Fique ligado

MACEDO, Ana Gabriela; SOU-
SA, Carlos Mendes de; MOU-
RA, Vítor (Org.). O século de 
Augusto: entre a guerra e a 
paz, conflitos e traumas.  In: 
Conflito e trauma. Braga, Cen-
tro de Estudos Humanísti-
cos, Edições Húmus, 2015, 
p. 301-315. Disponível em: 
<http://repositorium.sdum.
uminho.pt/handle/1822/
46181>. Acesso em: 17 set. 
2018.

Intrinsecamente ambígua, 
a figura de Augusto (63 a.C.- 
-14 d.C.) continua a suscitar 
entre os académicos ou os 
amantes do passado romano 
um grande interesse e uma 
enorme perplexidade. Deter-
minado e ambicioso, ainda 
que aparentemente frágil, 
Octaviano venceu Marco An-
tónio em Áccio e a partir daí, 
apoderando-se paulatinamen-
te dos órgãos políticos vitais 
do Estado romano, alcançou o 
poder absoluto. Acompanha-
remos este percurso através 
do seu testamento político, 
as Res Gestae Divi Augusti, e 
veremos como deixou regis-
tro, neste documento, dos 
conflitos e traumas que teve 
de enfrentar até se tornar o 
Senhor único de Roma.
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Foi um tempo tão brilhante na história romana que ficou também 

conhecido como o Século de Augusto, e um dos meses do calendário foi 

renomeado como augustus (agosto) em sua homenagem. A história da vida 

de Otávio Augusto foi gravada em duas colunas de bronze no Campo de 

Marte, em Roma, onde se encontram até hoje.

Continuidade do Império

Com a morte de Otávio Augusto, no ano 14, o governo do Império 

Romano foi exercido por diferentes dinastias; 

 » a júlio-claudiana, que teve início com o próprio Otávio e permaneceu 

até 68; 
 » a Flaviana, nos anos de 69 a 96; 
 » a dos Antoninos, de 96 a 192; 
 » a dos Severos, de 193 a 235. 

O século II foi o período em que o Império atingiu o maior crescimento 

territorial e populacional. A cidade de Roma tinha cerca de um milhão de 

habitantes. A luta de Espártaco deixou algum fruto, pois os escravos con-

seguiram melhorar um pouco sua situação, conquistando alguns direitos 

legais, como a punição de seus donos por assassinato e a obrigatoriedade 

de serem vendidos, se maltratados.

A expansão romana (século II a.C.)

Fonte: elaborado com base em VICENTINO, Cláudio. Atlas histórico: geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2011.  p. 47.

GÁLIA
(52 a.C.)

GÁLIA
CISALPINA

(51 a.C.)
LÍRIA

(115 a.C.)

MACEDÔNIA
(148 a.C.)

CIRENAICA
(74 a.C.)

JUDEIA
(63 a.C.)

SÍRIA
(64 a.C.)

CILÍCIA
(102 a.C.)

ÁSIA
(129 a.C.)

FRÍGIA
(116 a.C.)

PONTO (65 a.C.)

GALÁCIA

CAPADÓCIA

ARMÊNIA

EGITO

REINO DE
BÓSFORO

NUMÍDIA
(46 a.C.)

ÁFRICA
(146 a.C.)

SICÍLIA
(241 a.C.

e 212 a.C.)

GÁLIA NARBONENSE

(121 a.C.)
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ATLÂNTICO
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Mar Mediterrâneo
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Estado romano em 200 a.C.

Conquistas romanas entre 200 a.C. e 120 a.C.

Conquistas romanas entre 120 a.C. e 58 a.C.

Conquistas entre 57 a.C. e 44 a.C. (sob Júlio César)

Territórios independentes aliados de Roma        

N

0 325 km
E

ri
c
s
o

n
 G

. 
L

u
c
ia

n
o

/A
rq

u
iv

o
 d

a
 e

d
it
o

ra

Atividade 

complementar

Gladiador

Trabalhe com duas sequên-
cias do filme Gladiador, dirigi-
do por Ridley Scott (2000). 
Na primeira sequência, dois 
senadores conversam sobre 
os 150 dias de jogos marcados 
pelo imperador Comodus para 
o Coliseu. Na segunda, chega 
um grupo de gladiadores (ca-
tivos) destinados a combater 
na arena até a morte.

Realce o gosto pela violên-
cia física como traço caracte-
rístico de uma sociedade que 
não conhecia “direitos huma-
nos”. O combate mortal entre 
gladiadores ou a luta deles 
contra feras na arena eram 
jogos aos quais as multidões 
assistiam em delírio. Vale sub-
linhar, ainda, a magnitude do 
Coliseu, teatro especialmen-
te construído para abrigar os 
“festivais de morte” da Roma 
imperial.

De olho na BNCC

A atividade acima sugerida 
visa aos seguintes objetivos: 
compreender os elementos 
culturais que constituem as 
identidades; comparar o signi-
ficado histórico das organiza-
ções políticas em escala local, 
regional ou mundial, no caso 
Roma e seu império; e identi-
ficar registros de práticas de 
grupos sociais no tempo e no 
espaço, no caso o gosto da 
plebe romana pelos espetá-
culos no Coliseu, reforçando, 
assim, o trabalho com as habi-
lidades EF06HI12 e EF06HI17. 
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Após o estudo 
do capítulo, você 

manteria sua 
resposta à pergunta 

da página 106?

Coliseu

O enorme teatro que vemos na imagem abaixo, chamado Coliseu, 
começou a ser construído na cidade de Roma em 72 d.C., na época do 
imperador Flávio Vespasiano. Levou cerca de dez anos para ficar pronto e 
chegou a ter quatro andares. Foi usado durante 400 anos e considerado 
um dos maiores teatros do mundo antigo.

O Coliseu tornou-se um símbolo do poder imperial romano. Nele 
ocorriam vários tipos de espetáculo para distrair a população, que entrava 
de graça e recebia alimentos. O poeta romano Juvenal, na altura do ano 
100, disse que o povo estava recebendo “pão e circo” do governo, ou 
seja, comida e diversão.

Um dos espetáculos mais famosos era a luta de gladiadores. Animais 
vindos da África, como leões, tigres, panteras, leopardos e elefantes, 
também eram apresentados, lutando entre si ou sendo 
caçados em plena arena. Ali ainda eram realizadas batalhas 
navais. Canais subterrâneos jorravam água suficiente para 
encher a arena, formando um tanque onde tripulantes de 
embarcações guerreavam entre si.

A festa de inauguração ocorreu durante o governo do imperador Tito 
e durou mais de cem dias, com espetáculos de que participaram centenas 
de gladiadores e animais.

No começo do século 
V, um terremoto destruiu o 
Coliseu, que logo foi recons-
truído. Bastante preservado, 
é um dos principais sítios ar-
queológicos de Roma e um 
ponto turístico muito famoso 
na cidade, recebendo todo 
ano cerca de 3 milhões de 
visitantes.

• O Coliseu romano tinha capacidade para cerca de 50 mil especta-

dores sentados e possuía 80 entradas. Para ter uma noção do ta-

manho do Coliseu, faça uma pesquisa sobre um estádio de fute-

bol de sua cidade ou estado. Compare o número de pessoas que 

cabem nesse estádio com o Coliseu. Registre suas observações.

OUTRAS HISTîRIAS LUGARES

Vista do interior do Coliseu de Roma, 

It‡lia. Fotografia de 2018.

Arena: terreno 

circular fechado 

onde se realizam 

espetáculos.
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Créditos das imagens de baixo para cima: Lou armor/Shutterstock; image Broker/Glowimages; 
The Bridgeman Art Library/Keystone Brasil; VPC Travel Photo/Alamy/Fotoarena

Puxando pela memória
Ao final da leitura do capítu-

lo, o aluno poderá identificar 

que essas línguas têm como 

tronco linguístico comum o la-

tim, e que foi o resultado da 

expansão do Império Romano 

por grande parte da Europa a 

partir do século V a.C.

Outras histórias 

Lugares 
• Resposta pessoal. Esta 

atividade leva os estu-

dantes a terem uma me-

lhor noção espacial do 

Coliseu ao fazerem uma 

comparação com um edi-

fício contemporâneo que 

eles conhecem.
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 O QUE APRENDEMOS?

1 | Compare a Monarquia e a República romanas, apontando suas diferenças e 
semelhanças.

2 | Explique o papel do Senado na República romana.

3 | Durante a República romana, os plebeus conquistaram alguns direitos. Cite dois 
deles e explique-os.

4 | Relacione as Guerras Púnicas com a expansão do Império Romano.

5 | Cite duas medidas importantes do governo de Júlio César.

6 | Que tipos de evento eram realizados no Coliseu?

7 | O que Júlio César tem a ver com a crise social do fim do período republicano 
em Roma?

8 | O que significou, na história romana, a expressão “pão e circo”?

9 | Identifique por que a frase seguinte é falsa: 

 O período conhecido como Pax Romana foi uma fase de grande expansão 

militar e territorial do Império Romano no governo de Otávio Augusto.

10 | Por que o mar Mediterrâneo, chamado de Mare Nostrum, foi importan te na 
época do imperador Augusto?

 PESQUISA

Leia abaixo um trecho que relata a história da ópera Dido e Enéas, criada 

em 1689 pelo compositor britânico Henry Purcell (1659-1695). Pesquise-a na 

internet e escute alguns de seus trechos. Em seguida, responda às questões.

[...] O enredo segue a história de amor entre a len-

dária rainha de Cartago, Dido, e o refugiado troiano 

Enéas, narrada no livro IV da Eneida de Virgílio. Quan-

do o mítico herói e sua tropa naufragam em Cartago, 

ele e a rainha se enamoram. Mas, por inveja, as bruxas 

conspiram contra os amantes e convencem Enéas a 

partir, pois seu destino, traçado pelos deuses, é o de 

fundar uma nova Troia, a cidade de Roma. Enéas, mes-

mo blasfemando contra a inclemência dos deuses, aceita 

seguir viagem e comunica a Dido que partirá naquela 

manhã. A rainha, esmagada pela dor, imola-se, apesar 

de Enéas, comovido e mudando o desígnio, afirmar 

preferir enfrentar a cólera dos deuses a abandoná-la.

Disponível em: <www.musica.ufrj.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=651:dido-e-eneas-em-concertos-ufrj&

catid=99:temporada-2011&Itemid=203>. Acesso em: 29 maio 2018.

1 | Nos capítulos anteriores, estudamos Troia e Cartago. Escreva um parágrafo so-
bre o que você conhece a respeito desses lugares.

2 | Como podemos relacionar o tema da ópera Dido e Enéas, criada no século XVII, 
com o conteúdo do capítulo que estudamos?

122

Ópera: tipo de 

peça teatral 

encenada com 

canto e música 

instrumental.

Refugiado: 
pessoa que se 

encontra fora 

de seu país de 

origem e que não 

pode regressar.

Blasfemar: 
maldizer uma 

divindade.

Imolar: cometer 

sacrifício.

Desígnio: 
vontade, intenção, 

propósito.

Cólera: raiva.
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 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. Na Monarquia romana o 
rei concentrava vários po-
deres em suas mãos. Já a 
República romana fez com 
que o número de cargos 
fosse aumentado, além de 
não mais haver um rei com 
o poder centralizado. O que 
havia de semelhante entre 
a República e a Monarquia 
era o Senado, formado por 
patrícios com mais idade.

2. O Senado era ocupado pe-
los membros mais velhos 
das famílias mais antigas 
e poderosas e elaborava e 
aprovava as leis romanas.

3. Podem ser citadas a cria-
ção do Tribunato da Plebe, 
criado para discutir as leis 
de interesse dos plebeus, e 
a Lei de Canuleia, que auto-
rizava o casamento entre 
patrícios e plebeus.

4. As Guerras Púnicas foram 
um conflito entre a cidade 
de Cartago, fundada pelos 
fenícios no norte da África, 
e Roma. Os romanos pre-
tendiam conquistar as ro-
tas comerciais marítimas 
no mar Mediterrâneo, que 
eram dominadas por Car-
tago.

5. Podem ser citadas: mu-
danças na administração 
romana, construção de 
templos e obras públicas, 
distribuição de terras aos 
plebeus e as novas con-
quistas territoriais para o 
Império Romano.

6. O Coliseu era um espaço 
no qual eram oferecidos 
às pessoas da cidade es-
petáculos como lutas en-
tre gladiadores e lutas com 
animais. Era lá que a polí-
tica chamada “pão e circo” 
foi colocada em prática.

7. Foi com o objetivo de supe-
rar a crise social em Roma 
que o Senado criou uma 
associação chamada de 
Triunvirato, na qual três ge-
nerais dividiriam o poder. 
Júlio César foi um deles, 
tornando-se, posterior-
mente, ditador.

8. Com o aumento da mão de 
obra escravizada, muitos 
plebeus ficaram desocu-
pados, o que os levou ao 
empobrecimento. Com o 
objetivo de evitar que os 
plebeus começassem a 
criar conflitos, o governo 

romano passou a oferecer diversão e distribuição de alimen-
tos para a população, daí a expressão “pão e circo”.

9. A frase está errada porque durante esse período não ocorreram 
guerras de conquista, mas apenas a manutenção das frontei-
ras territoriais do Império Romano.

10. Porque foi um período em que os romanos criaram e percorre-
ram várias rotas comerciais marítimas que atravessavam o 
mar Mediterrâneo, beneficiando-se muito com isso.

Pesquisa 

Cartago tornou-se uma cidade conhecida para os estudantes por 
causa das Guerras Púnicas, e Troia tornou-se conhecida pelo conflito 
entre gregos e troianos.

A ópera Dido e Enéas é baseada na obra Eneida, de Virgílio, escritor 
romano. Ela conta uma parte da história de Enéas, personagem len-
dário que fundaria uma colônia troiana na região do Lácio, origem do 
povo romano.
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  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

Observe a imagem abaixo e responda à questão.

•  Descreva a imagem que você vê e os personagens que a compõem. Que relação podemos estabelecer 
entre a imagem e o capítulo?

 O PASSADO PRESENTE

A origem de algumas características dos casamentos em certas culturas e religiões de hoje em dia é 

encontrada na cultura romana.

Leia o trecho a seguir, a respeito do casamento na Roma antiga. Em seguida, responda às questões.

A aliança de casamento, em geral simples para simbolizar a virtude, era colocada no dedo anular da 

mão esquerda, porque acreditavam que ali havia um nervo que ia direto para o coração. A noiva usava 

uma toga branca com um véu colorido, e havia uma festa na casa do pai da noiva, onde um bolo era 

servido aos convidados. Em geral, os casamentos eram arranjados entre os pais dos noivos, e as meninas 

podiam se casar a partir dos 13 anos de idade; os rapazes casavam-se um pouco mais tarde. Os pais da 

noiva davam um dote em dinheiro e mercadorias para a família do noivo. A maioria das mulheres era 

considerada propriedade do marido e elas só recuperavam a posse de si mesmas com a morte dele. [...]

GUY, John. Romanos: vida cotidiana. São Paulo: Melhoramentos, 2002. p. 19.

1 | Com base em sua leitura, cite algumas características do papel da mulher na Roma antiga.

2 | Identifique duas características em comum entre o casamento na Roma antiga e a cerimônia que você 
conhece hoje. 

R™mulo e Remo,  

óleo sobre tela de  

Peter Paul Rubens,  

1615-1616. Palácio  

dos Conservadores,  

Roma, Itália.
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Imagens contam a 
história

No centro da imagem, veem-
-se dois bebês e uma loba. Um 
dos bebês alimenta-se do leite 
da loba. São os gêmeos Rômulo 
e Remo. Na imagem, estão tam-
bém representados um pastor, 
Fáustulo (ou Fausto), que os teria 
descoberto, e o deus do rio Tibre, 
recostado. Atrás dele, uma meni-
na. A imagem refere-se à lenda 
da fundação da cidade de Roma.

O passado presente 
1. As mulheres se casavam 

muito jovens e eram con-
sideradas propriedade do 
marido.

2. Os estudantes podem citar 
a aliança colocada no dedo 
anular da mão esquerda, o 
uso de vestido branco pela 
noiva e a festa com bolo ser-
vido aos convidados.
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Você sabe o que são 

as Olimpíadas?

A CULTURA 

GRECO-ROMANA

Os gregos trouxeram muitas novidades para o mundo na Antiguida-

de. A religião, as artes, a medicina, a maneira de governar, os esportes, 

o pensamento da humanidade sobre as coisas... Foram muitos setores 

da vida que ganharam novas expressões.

Depois, no processo de conquista territorial, outros povos foram 

influenciados pela cultura grega, como os macedônios e os romanos, 

daí o termo “cultura greco-romana”. 

Uma das manifestações mais significativas da cultura greco-romana 

foi o teatro.

Teatro é uma palavra de origem grega que significa “interpretação 

de personagens de uma história, lenda, mito ou situações da vida co-

mum”. Nas festividades para celebrar um dos deuses gregos, Dioniso, 

eram contadas histórias com música, fantasias e máscaras, surgindo daí 

esta arte que atravessou os séculos. Vamos então conhecer algumas 

manifestações culturais, religiosas e artísticas dos gregos e romanos?
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Poeta sentado com máscaras de 

comédia. Relevo em mármore branco, 

século I a.C. Museu de arte de 

Princeton, Princeton, Estados Unidos.

Créditos das imagens de baixo para cima: Alamy/FotoArena; Zev Radovan/BibleLand Pictures/Alamy/Fotoarena; Marie-Lan Nguyen/
Wikipedia/Wikimedia Commons 1.0; Education Images/UIG/Getty Images; Reprodução/Coleção Museu de Arte da Universidade de 
Princeton, Nova Jersey, EUA; Lucas Uebel/Getty Images.

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno responda que são 

competições esportivas realizadas entre atletas de vários países 

e que ocorrem de quatro em quatro anos.

 Capítulo 8 
A cultura 
greco-romana
Capítulo dedicado a apresen-

tar a cultura grega incorporada 

pelos romanos na Antiguidade 

clássica e suas relações com o 

mundo oriental. O personagem 

microanalítico é Zeus, deus prin-

cipal do Olimpo grego, que rece-

beu o nome de Júpiter na versão 

romana, mantendo as mesmas 

características.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Destacar a mitologia grega 

e suas explicações sobre a 

origem do mundo, dos se-

res vivos e da humanidade.

• Apresentar as manifestações 

culturais gregas relaciona-

das à adoração dos deuses, 

à arquitetura e à vida social.

• Analisar aspectos das ideias 

dos principais pensadores 

gregos na Filosofia, no Tea-

tro e na Medicina.

Habilidade da BNCC 

trabalhada no capítulo

EF06HI09
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 Deuses parecidos com homens
Zeus era o principal deus dos gregos. Filho dos deuses Cronos e Reia, 

foi representado em diversos templos gregos, sendo o principal local de 

culto na cidade de Olímpia.

Antes de Zeus nascer, os deuses Gaia e Urano avisaram Cronos de que 

ele seria expulso do governo do mundo por um de seus filhos. Cronos 

não pensou duas vezes: engoliu seus cinco primeiros filhos. Quando 

Zeus, o último filho, nasceu, sua mãe escondeu-o numa caverna na ilha 

de Creta e enganou Cronos, dando-lhe uma pedra para engolir como 

se fosse o filho.

Quando Zeus se tornou adulto, resolveu se vingar de Cronos, dando 

a ele uma poção que o fez vomitar os cinco irmãos. Depois, ao lado deles, 

lutou por dez anos e conseguiu derrotar o pai, passando a governar o 

Universo.

Os gregos acreditavam que os deuses também se relacionavam com os 

seres humanos. Da união de Zeus com Dânae, filha do rei Acrísio, da cidade 

de Argos, por exemplo, nasceu Perseu. Ele e todos aqueles que eram gerados 

da união entre deuses e seres humanos eram chamados de semideuses ou 

heróis – metade deus, metade humano. 

A mitologia grega

“Mito” significa narrativa, um relato sobre alguma coisa ou acontecimento 

que mistura realidade e fantasia, ou só fantasia, enquanto “logia” significa 

estudo, conhecimento. Assim, as histórias dos deuses, ao misturarem situa-

ções da vida comum dos homens e histórias inventadas, foram denominadas 

mitologia grega. Por meio dessas histórias, os gregos explicaram a origem 

do mundo, os fenômenos da natureza que não eram compreendidos, as 

situações do dia a dia, a morte e até a fundação de cidades.

As narrativas sobre a criação do mundo são encontradas no poema 

Teogonia, escrito no século VIII a.C. pelo poeta Hesíodo. O poema conta 

que, no início, o mundo era um grande vazio, chamado Caos. Dali surgiu a 

Terra, chamada Gaia, que criou o  Céu, chamado Urano, e os dois foram os 

primeiros senhores do Universo.

A união entre Gaia e Urano gerou várias criaturas. Primeiro foram os 12 

titãs (seis homens e seis mulheres), seres muito fortes e altos, depois foram 

os três ciclopes, gigantes de um só olho, e os três hecatônquiros, seres de 

100 mãos e 50 cabeças.

Um dos titãs, Cronos, pai de Zeus, destronou Urano e o matou. O san-

gue de Urano, quando respingou no mar, deu origem a Afrodite, a deusa do 

amor, e, quando tocou a terra, deu origem a criaturas chamadas Gigantes.

Século VIII a.C.: Poeta Hesíodo escreve o poema Teogonia.
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Vênus ou Afrodite de Milo, escultura do 
século II a.C. Museu do Louvre, Paris, França.

Cronologia 
do capítulo

Júpiter de Esmirna, 
escultura do século II. 
Depois de entrar em 
contato com os gregos, os 
romanos passaram a cultuar 
divindades gregas, mas 
atribuíram nomes latinos 
a elas. Júpiter era o nome 
latino para Zeus. Museu do 
Louvre, Paris, França.
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 Para desenvolver

Medusa era uma linda mu-

lher, filha de duas divindades 

marinhas, Ceto e Fórcis. Mas, por 

ter namorado Posseidon, o deus 

do mar, no templo de Atena, foi 

transformada num terrível mons-

tro pela deusa, que  ficou furiosa. 

Pele de lagarto, cabelos feitos de 

serpentes e o pior: qualquer um 

que olhasse para ela se transfor-

maria em pedra.  Passou a morar 

numa caverna escondida, pois to-

dos tinham medo dela. Perseu, 

filho de Zeus, recebeu uma difí-

cil missão: matá-la e trazer sua 

cabeça. Para tanto, recebeu de 

Atena um escudo, sandálias com 

asas do deus Hermes e um elmo, 

que o deixou invisível. Mesmo 

sem poder olhar para ela, com 

todos estes presentes, conse-

guiu cumprir sua missão.
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Mitologia e Ciências da Natureza

Você já parou para pensar sobre a origem dos nomes dos planetas do Sistema Solar? 

Os planetas Mercúrio, Vênus, Netuno, Júpiter, Marte e Saturno receberam  esses nomes em 

homenagem a alguns deuses da mitologia gre-

co-romana. Esses planetas já eram conhecidos 

desde a Antiguidade. Marte, por exemplo, que 

é o deus romano da guerra, foi associado ao 

planeta de cor vermelha por conta do sangue 

das batalhas. Netuno, o planeta de cor azul, 

está relacionado ao deus do mar, que é azul. 

Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, re-

cebeu esse nome porque Júpiter, ou Zeus para 

os gregos, era o maior de todos os deuses.

•  Reúna-se com mais três colegas e pesquisem o motivo pelo qual os planetas Mercúrio e 

Vênus receberam esses nomes. Vocês podem criar cartazes com as explicações pesqui-

sadas e com imagens que as ilustrem. Depois, compartilhem as descobertas com o resto 

da classe.

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA

O Sistema Solar.

Registros da mitologia

A mitologia grega foi registrada em 

obras como Ilíada e Odisseia, escritas há 

quase 3 mil anos pelo poeta Homero, 

em poemas e peças teatrais, e tam-

bém pintada em vasos ou esculpida 

em colunas.

O historiador Heródoto 

(485 a.C. a 420 a.C.), que viajou 

pelas cidades do mundo grego 

e pelo Egito, registrou várias dessas 

histórias e mitos que ouvia aqui e ali, 

alguns com versões diferentes.

GRENIER, Christian. 

Contos e lendas dos 

heróis da Grécia 

antiga. São Paulo: 

Companhia 

das Letras, 2009.

Nesse livro você 

vai conhecer 

homens e mulheres 

responsáveis por 

grandes descobertas, 

revoluções e 

conquistas: 

Alexandre, Sócrates, 

Péricles e Aspásia. 

Todos eles grandes 

personagens de 

passagens reais da 

Antiguidade Clássica.

FIQUE DE OLHO

A mitologia grega foi registrada em 

, escritas há 

quase 3 mil anos pelo poeta Homero, 

em poemas e peças teatrais, e tam-

bém pintada em vasos ou esculpida 

e pelo Egito, registrou várias dessas 

histórias e mitos que ouvia aqui e ali, 

S
P

L
/F

o
to

a
re

n
a

776 a.C.: Primeiro registro conhecido dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. 

Busto de Homero (928 a.C.-898 a.C.). 

Museu Britânico, Londres, Inglaterra.
Zev Radovan/BibleLand Pictures/Alamy/Fotoarena

 Para desenvolver
Você sabe quem criou os hu-

manos e os outros seres de acor-

do com as crenças dos gregos? 

Dois titãs irmãos: Prometeu e 

Epimeteu. De acordo com o au-

tor Hesíodo, eles estavam can-

sados da vida no Olimpo e pedi-

ram a Zeus, o maior de todos os 

deuses, que lhes permitisse criar 

os seres vivos.

Epimeteu criou animais de vá-

rios tipos, com habilidades para 

sobreviver na natureza, como 

garras, força, tamanho e veloci-

dade. Para criar o homem, Pro-

meteu juntou um pouco de barro 

e o fez semelhante aos deuses.

Prometeu percebeu, contudo, 

que não tinha mais nenhuma ha-

bilidade para dar ao homem. En-

tão, decidiu lhe dar a inteligência. 

Foi até o Olimpo e roubou o fogo, 

exclusivo dos deuses, para ofer-

tar a sua criatura. Além de simbo-

lizar conhecimento e sabedoria, 

o fogo também facilitaria a sobre-

vivência do homem, tornando-o 

superior aos animais.

Quando Zeus descobriu o cri-

me, castigou duramente Prome-

teu, amarrando-o com correntes 

a uma rocha para que uma ave 

comesse seu fígado durante a 

noite. Mas, como era um deus 

imortal, durante o dia seu fíga-

do se refazia.

A dor de Prometeu era muito 

grande. Quando tentava se sol-

tar das correntes, a terra tremia. 

Era por isso, segundo os gregos, 

que os terremotos aconteciam.

Epimeteu também foi punido. 

Zeus lhe presenteou com uma 

esposa, Pandora, e um jarro que 

nunca poderia ser aberto. Curio-

sa, Pandora desobedeceu às or-

dens de Zeus, o que fez com que 

saíssem de dentro do jarro diver-

sos sentimentos ruins e muitos 

dos males do mundo. Pandora 

conseguiu fechá-lo antes que a 

esperança saísse. 

A História não está sozinha

Mitologia e Ciências da Natureza

• Mercúrio era o mensageiro dos deuses e, por ser rápido, o 

planeta foi assim batizado, pois tem um movimento acele-

rado em relação a outros planetas. Vênus é o planeta mais 

brilhante do sistema solar, por isso, seu nome foi associado 

à deusa do amor e da beleza, chamada assim pelos romanos.
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Os deuses do Olimpo

O Olimpo é o monte mais alto da Grécia. Está situado próximo ao mar 
Egeu, na região da Tessália. Os gregos antigos acreditavam que os 12 deu-
ses mais importantes de seu panteão moravam no monte Olimpo, que era 
considerado um santuário, lugar sagrado. Esses deuses eram representados 
com a forma humana e possuíam sentimentos bons e ruins, personalidade 
própria, qualidades, defeitos, diferentes intere sses. Mas, ao contrário dos 
seres humanos, eram imortais, ficavam invisíveis e viajavam grandes distân-
cias rapidamente. 

Zeus era considerado o deus soberano dos próprios deuses e dos se-
res humanos. Teve vários filhos com sua irmã e esposa Hera, protetora do 
casamento, e com outras deusas. Dentre os filhos de Zeus destacaram-se 
Atena, deusa da sabedoria; Ares, deus da guerra; Apolo, deus do Sol; Dioniso, 
deus do vinho; Héfeso, deus do fogo; Ártemis, deusa da Lua, da caça e da 
fertilidade, entre outros. Além deles, também moravam no Olimpo Poseidon, 
deus dos mares; Deméter, deusa da agricultura e da fertilidade; e Hermes, 
mensageiro dos deuses.

Outros deuses estavam ligados diretamente à natureza, 
como Pã, o deus bode das florestas; as ninfas, das nascentes dos rios; 
as dríades, espírito das árvores; e as nereidas, que habitavam o mar.

O aparecimento dos deuses gregos

O texto abaixo é um trecho do poema Teogonia, de Hesíodo (século VIII a.C.). Leia-o e responda 

às questões.

[...] Primeiro a Terra concebeu, grande como ela, o Céu estrelado, capaz de cobri-la 

inteira, o qual ia ser para os deuses bem-aventurados um assento infalível para  sempre. Em 

seguida, concebeu os altos montes, aprazíveis moradas das deusas, as Ninfas, que vivem nos 

montes ondulados [...]. Em seguida, tendo-se unido ao Céu, deu à luz o Oceano [...].

HESÍODO. Teogonia, 116-138; 154-182. In: PINSKY, Jaime. 100 textos de História antiga. 
São Paulo: Contexto, 1988. p. 51.

1 | Sobre qual tema o autor trata nesse trecho do poema?

2 | Pesquise quem eram as Ninfas na mitologia grega.

DOCUMENTO

623 a.C.: Nascimento de Tales de Mileto. 

Perseu com a cabe•a da Medusa, escultura de Antonio Canova, 1797-1801. O herói Perseu ficou 
conhecido por ter decapitado Medusa, monstro feminino que transformava em pedra quem 

a olhasse diretamente. Para se livrar desse perigo, Perseu utilizou o reflexo de seu escudo de 
bronze para conseguir decapitar o monstro. Museu Pio-Clementino, Cidade do Vaticano.

Panteão: conjunto 
dos deuses de uma 
determinada religião.

Zeus era considerado o deus soberano dos próprios deuses e dos se-
res humanos. Teve vários filhos com sua irmã e esposa Hera, protetora do 
casamento, e com outras deusas. Dentre os filhos de Zeus destacaram-se 
Atena, deusa da sabedoria; Ares, deus da guerra; Apolo, deus do Sol; Dioniso, 
deus do vinho; Héfeso, deus do fogo; Ártemis, deusa da Lua, da caça e da 
fertilidade, entre outros. Além deles, também moravam no Olimpo Poseidon, 
deus dos mares; Deméter, deusa da agricultura e da fertilidade; e Hermes, 

Outros deuses estavam ligados diretamente à natureza, 
como Pã, o deus bode das florestas; as ninfas, das nascentes dos rios; 
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Atividade 

complementar

Ésquilo, autor grego do sé-
culo V a.C, escreveu uma peça 
chamada Prometeu Acorrenta-

do. Busque na internet o texto 
dessa peça e indique algum 
trecho no qual esteja presen-
te a condenação de Prometeu 
por Zeus.

A tragédia faz inúmeras re-
ferências ao castigo recebido 
por Prometeu. Entre eles, os 
alunos podem citar: “Vede que 
sofrimento recebe um deus 
dos outros deuses! Vede a que 
suplício ficarei sujeito durante 
milhares de anos! E que he-
diondas cadeias o novo senhor 
dos imortais mandou forjar 
para mim!”. Disponível em: 
<http://www.ebooksbrasil.
org/adobe ebook/prometeu.
pdf>. Acesso em: out. 2018. 

Documento 

1. O autor trata do mito da 
criação do mundo.

2. As ninfas eram as divin-
dades da natureza, habi-
tantes de lagos, riachos, 
florestas, montanhas e 
prados.
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Oráculos, cultos, festivais
Na Grécia antiga, a comunicação entre os seres humanos e os deuses 

se fazia através das pitonisas nos oráculos, locais onde os deuses respondiam 

às perguntas feitas pelas pessoas. O oráculo de Delfos, situado na cidade de 

Delfos, foi dedicado ao deus Apolo e considerado um dos centros religiosos 

mais importantes do mundo grego.

Os gregos acreditavam também que os deuses interferiam diretamente 

em suas vidas. Eles eram cultuados nos templos por meio de orações, ofertas 

de alimentos e sacrifícios de animais. 

Cada cidade organizava cultos e realizava festivais, procissões, oferendas 

e sacrifícios em homenagem a seus deuses protetores.

Hércules

Segundo a mitologia grega, Zeus havia se apai-

xonado por uma mortal, Alcmena, que era casada. 

Para se unir a ela, Zeus se fez passar por seu marido. 

Dessa união nasceu Héracles, conhecido como 

Hércules pelos romanos.

Furiosa com a traição, Hera, esposa de Zeus, 

resolveu se vingar. Enviou duas serpentes ao pe-

queno Hércules com o objetivo de matá-lo, mas o 

bebê as esmagou com as próprias mãos.

Hera não desistiu. Quando Hércules já havia 

se tornado adulto, provocou nele um ataque de 

fúria, que o fez matar a própria esposa e seus 

três filhos. O crime foi tão horrível que o oráculo 

de Delfos o puniu com 12 difíceis tarefas, co-

nhecidas como os Doze trabalhos de Hércules. 

Ele concluiu todos os trabalhos. Como prêmio, 

tornou-se imortal e foi viver no Olimpo.

1 |  Forme um grupo com seus colegas. Juntos, pesquisem quais foram os Doze trabalhos 

de Hércules. Compartilhem o resultado da pesquisa com a turma.

2 |  O escritor brasileiro Monteiro Lobato (1882-1948) foi um dos primeiros autores de lite-

ratura infantil do Brasil. Ele escreveu a famosa coleção O Sítio do Picapau Amarelo, da 

qual faz parte um livro chamado Os doze trabalhos de Hércules. Peça ajuda ao professor 

de Língua Portuguesa e faça uma pesquisa sobre como os personagens de Monteiro 

Lobato se envolveram com essa história da mitologia grega.

OUTRAS HISTÓRIAS CREN‚AS
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470 a.C.: Nascimento de Sócrates. 

Pitonisa ou pítia 

(serpente): sacerdotisa 

do templo de Apolo, 

em Delfos, na Grécia 

antiga.

Delfos: local dos Jogos 

Píticos e do oráculo 

que ficava dentro do 

templo dedicado ao 

deus Apolo. Delfos era 

reverenciado pelos 

gregos antigos como o 

centro do Universo

Hércules e a Hidra de Lerna, têmpera sobre madeira de 
Antonio Pollaiuolo, 1475. Galeria Uffizi, Florença, Itália.

Texto complementar

Gregos exaltavam a perfeição 

do corpo

O culto ao corpo era uma das 
principais características dos Jo-
gos Olímpicos da Grécia antiga, 
onde o aspecto físico do homem 
era glorificado e exaltado. Longe 
das mulheres, que não participa-
vam da vida pública e que não 
frequentavam os ginásios, os 
homens gregos se habituaram 
a celebrar a beleza e a perfeição 
do corpo masculino. No começo 
das Olimpíadas, os gregos com-
petiam vestindo uma pesada tú-
nica de linho. Mas nos Jogos de 
720 a.C. Orsippos de Megara, ao 
se ver perdendo a competição de 
velocidade, arrancou sua túnica 
na metade da prova e, livran-
do-se do peso e do incômodo, 
cruzou a chegada com folga. A 
partir daquele dia, por decisão 
dos sábios gregos, a nudez se tor-
nou obrigatória para os atletas. 
A idéia era que o ideal olímpico 
da “superação da força do corpo 
humano” ficaria mais puro se os 
atletas estivessem totalmente nus 
durante as competições. Para os 
gregos, a nudez não tinha cono-
tação erótica, exaltando apenas 
a perfeição das formas do ser 
humano. A ênfase não era o as-
pecto sexual, mas muscular. A 
admiração do corpo masculino 
nu, presente nas esculturas e ce-
râmicas gregas, é muito anterior e 
mais frequente do que a do corpo 
feminino, principalmente na ci-
dade-estado de Esparta, com seu 

ideal militarista. Segundo o historiador Tucídides (século 5o a.C.), os 
espartanos adotaram o costume olímpico também na vida cotidiana. 
“Eles passaram a se despir para aparecer em público e, com o corpo 
untado de óleo, praticar exercícios atléticos”, escreveu. E é dessa prá-
tica que surgiu a palavra ginástica, que significa “exercitar-se nu”. O 
próprio lema em latim dos Jogos, “Citius, altius, fortius”, que significa 
mais rápido, mais alto e mais forte, projeta um ideal de corpo humano.

Jornal Folha de S.Paulo, 17 set. 2000.

Outras histórias 

Crenças

1. Os Doze trabalhos de Hér-
cules foram: matar o leão 
de Nemeia, vencer a Hidra 
de Lerna, capturar o Java-
li de Erimanto, capturar a 
Corça de Cerineia, matar 
as aves do lago Estínfa-
le, lavar as cavalariças de 
Áugias, dominar o touro de 
Creta, capturar as éguas 
de Diomedes, conseguir 
o cinto de Hipólita, aca-
bar com Gérion e entregar 
seus bois a Euristeus, en-
contrar os pomos de ouro 
e capturar Cérbero para 
mostrá-lo a Euristeus.

2. Esta atividade permite aos 
estudantes ter contato 
com um importante es-
critor brasileiro, Monteiro 
Lobato, além de promo-
ver uma aproximação da 
mitologia grega à cultura 
brasileira.
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  Competindo para 
homenagear Zeus
As origens dos Jogos Olímpicos estão ligadas à mitologia grega. A pa-

lavra olímpico vem de Olímpia, cidade que fica próximo ao monte Olimpo 

e era considerada um santuário para os gregos antigos.

Segundo a mitologia grega, Olímpia foi o local onde Zeus derrotou seu 

pai, Cronos, na disputa pelo governo do Universo. Zeus era homenageado 

com competições esportivas desde 2500 a.C., mas o primeiro registro até 

agora conhecido de competições em Olímpia data de 776 a.C.

Os Jogos Olímpicos ocorriam de quatro em quatro anos, nos meses de 

julho a agosto, em Olímpia. Reuniam pessoas de diversas cidades gregas 

para homenagear Zeus e para competir entre si.

O evento era tão importante que até as guerras e os conflitos entre as 

cidades gregas eram suspensos por três meses de modo a tornar seguras 

as viagens dos atletas e dos espectadores.

A primeira competição disputada nos Jogos Olímpicos foi a corrida. 

Ao longo do tempo, foram incluídos lançamento de disco e de dardo, luta, 

pentatlo, salto em distância e corridas de carros puxados por cavalos.

Os vencedores recebiam uma coroa feita de ramos vegetais e eram tra-

tados como verdadeiros heróis em suas cidades de origem, po dendo receber 

dinheiro, alimentação gratuita por toda a vida e lugar cativo em teatros. Eram 

homenageados em pinturas, esculturas e poemas.

Os Jogos Olímpicos foram proibidos pelo imperador romano Teodósio, 

em 393 d.C. Convertido ao cristianismo, ele proibiu o culto aos deuses gregos 

e todas as manifestações relacionadas a eles. Retornaram somente em 1896, 

em Atenas, por iniciativa do barão francês Pierre de Coubertin.

Reprodução/Museu 
de Arte Metropolitano, 
Nova Iorque, EUA.

447 a.C.: Início da construção do Partenon, em Atenas. 

em 393 d.C. Convertido ao cristianismo, ele proibiu o culto aos deuses gregos 

e todas as manifestações relacionadas a eles. Retornaram somente em 1896, 

em Atenas, por iniciativa do barão francês Pierre de Coubertin.

Acender a tocha 

olímpica é uma 

prática que acontece 

desde o início dos 

Jogos Olímpicos 

na Grécia antiga. 

Como o fogo era 

considerado sagrado 

para os gregos, um 

atleta levava uma 

tocha para acender 

o altar onde se 

fariam os sacrifícios 

a Zeus.

Desde 1936, nos 

Jogos de Berlim, 

na Alemanha, a 

tocha olímpica é 

transportada da 

Grécia até o estádio 

onde se realizarão os 

jogos. Centenas de 

atletas se revezam 

para que ela chegue 

ao seu destino. 

Dependendo do 

local, a tocha pode 

usar diferentes meios 

de transporte. Em 

1948, foi levada de 

barco pelo canal da 

Mancha. Em 1952, 

seguiu de avião 

até Helsinque, na 

Finlândia. Em 2012, 

8 mil atletas levaram 

a chama por mil 

cidades diferentes, 

de Olímpia a Londres, 

durante 70 dias.

Cç ENTRE NîS

em Atenas, por iniciativa do barão francês Pierre de Coubertin.

Reprodução/Museu 
de Arte Metropolitano, 
Nova Iorque, EUA.

em Atenas, por iniciativa do barão francês Pierre de Coubertin.

Christian Larrieu/RMN-Grand Palais/Museu do Louvre, Paris, França.

As provas dos Jogos Olímpicos 
foram retratadas em ânforas e 
louças gregas.

Atividade 

complementar

Acender a tocha olímpica 

é uma prática que acontece 

desde o início dos Jogos Olím-

picos na Grécia. Em muitos 

templos os sacerdotes manti-

nham uma tocha acesa, pois o 

fogo era sagrado para os gre-

gos. Lembram da história de 

Prometeu, que roubou o fogo 

do Olimpo? O atleta que ven-

cesse uma corrida até onde 

estavam os sacerdotes, levaria 

uma tocha para acender o altar 

onde se fariam os sacrifícios 

a Zeus. Foi assim que come-

çou essa tradição. Em 1928, 

o arquiteto neerlandês teve 

a ideia de colocar uma torre 

e acender uma chama que fi-

caria acesa durante os jogos. 

Em 1932, nos Jogos Olímpicos 

de Berlim, na Alemanha, come-

çou a cerimônia de transportar 

uma tocha olímpica da Grécia 

até o estádio onde se realiza-

riam os jogos. Antes de cada 

olimpíada, a chama é acesa 

em Olímpia, nas ruínas do tem-

plo de Hera, por várias mulhe-

res vestidas de sacerdotisas, 

e depois levada para o antigo 

estádio para acender a tocha 

olímpica, que será levada até o 

país onde serão realizados os 

jogos. São centenas de atletas 

que vão se revezando numa 

corrida, mas dependendo do 

local, a tocha usa outro meio 

de transporte. Em 1948, foi 

de barco pelo Canal da Man-

cha; em 1952, foi de avião até 

Helsinque, na Finlândia, e em 

2000, foi levada por mergulha-

dores debaixo d’água para a 

Austrália. Ao chegar no local 

dos jogos, o último atleta, no 

dia da abertura, leva a tocha 

até a pira olímpica, que é o su-

porte onde o fogo ficará aceso 

até o fim dos jogos. Em 2012, 

8 mil atletas levaram a chama 

por mil cidades diferentes, de 

Olímpia a Londres, durante 

70 dias. Quantas novidades 

e quanta tecnologia desde o 

tempo dos antigos gregos! 

O que Zeus iria pensar disso 

tudo!?

Professor, proponha aos 

alunos uma pesquisa sobre 

o transporte da tocha olímpi-

ca no Brasil nas Olimpíadas 

do Rio de Janeiro, em 2016.

Material digital

Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe 

a sequência didática O mundo ocidental e seus legados localizada 

no material digital do Manual do Professor.
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Busto de Sócrates, escultura 

de mármore, cópia romana. 

Museu Nacional Romano, 

Roma, Itália.

 Pensadores

Alguns cidadãos gregos, e depois os romanos, começaram a tentar 

explicar o mundo não mais pelos mitos. Essa nova maneira de pensar foi 

chamada de Filosofia, palavra que significa “amor pelo conhecimento, pela 

sabedoria”.

Tradicionalmente, considera-se que o primeiro filósofo foi Tales de Mileto, 

nascido na colônia grega de Mileto em 623 a.C. Ele também era matemático 

e astrônomo. Elaborou uma explicação para a origem do Universo que não 

fazia referência a nenhum deus – dizia que a o rigem de todas as coisas era 

a água. Assim, pela primeira vez, a origem do mundo foi explicada sem a 

interferência dos deuses.

No século V a.C., período do auge das manifestações da cultura grega, 

da democracia, do esplendor da cidade de Atenas, surgiram filósofos que 

ficaram conhecidos como sofistas. Eram sábios que ensinavam de cidade em 

cidade a arte do convencimento, ou retórica, instruindo os jovens a debater 

com políticos e preparando-os para ocupar cargos políticos. Os sofistas 

tinham muito prestígio e eram respeitados. 

Sócrates
Enquanto os sofistas estavam preocupados em ensinar a arte do con-

vencimento, outros pensadores estavam mais interessados em saber o que 

era a verdade, como Sócrates. 

Nascido em 470 a.C., Sócrates era filho de um escultor e de uma parteira. 

Não tinha a vocação necessária para ajudar o pai em seu ofício, e foi estudar 

com outros filósofos. 

Sócrates dedicou sua vida ao conhecimento e ao ensino. Gostava de 

debater sobre diversos assuntos em locais públicos. Estimulava seus alunos a 

alcançar o conhecimento pelo esforço individual de cada um, em vez de dar 

lições de sua sabedoria. Não cobrava pelas aulas, ao contrário dos sofistas. 

Esse método de ensino ficou conhecido como maiêutica, palavra 

grega que significa “dar à luz”, gerar o conhecimento.

Acusado de desrespeitar os deuses gregos e de ser má influ-

ência para a juventude, Sócrates foi condenado pelas autoridades 

atenienses, em 399 a.C., a nunca mais voltar a Atenas ou ter a 

língua cortada. Mas ele foi fiel às suas ideias e, ao não se decidir 

por nenhuma das duas alternativas, foi condenado à morte, sendo 

obrigado a beber um veneno chamado cicuta.

Sócrates foi tão importante que os estudiosos dividiram 

parte da história da Filosofia na Antiguidade em dois períodos: 

o pré-socrático e o pós-socrático, ou seja, antes e depois de 

Sócrates. O período pós-socrático correspondeu ao final do 

século IV a.C., tendo Platão e Aristóteles como os filósofos mais 

importantes.D
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Os historiadores 
denominam Idade 
Antiga ao espaço 
de tempo que vai 
do aparecimento da 
escrita, no IV milênio 
a.C., até a queda 
do Império Romano, 
no século V d.C. É 
um longo período 
que abrange vários 
territórios e culturas 
do Oriente, da 
África e da Europa. 
Já Antiguidade 
clássica é o termo 
utilizado para se 
referir às culturas 
grega e romana, 
entre o século 
VIII a.C., assim 
delimitado por ser o 
século dos poemas 
do grego Homero, 
até o século V d.C., 
que marca o fim do 
Império Romano do 
Ocidente. 

CÁ ENTRE NÓS

428 a.C.: Nascimento de Platão. 

Fique ligado

GOTO, Roberto. O cidadão 
Sócrates e o filosofar numa 
democracia. Pro-Posições, 
Campinas, v. 21, n. 1 (61), 
p. 107-125, jan./abr. 2010.

Examinando o julgamento 
de Sócrates (470-399 a.C.) 
por Atenas, no contexto da 
Guerra do Peloponeso (431-
-404 a.C.), este texto busca 
as raízes, as razões e os sig-
nificados de sua condenação 
nas críticas relações entre o 
filósofo e seus concidadãos. 
Neste caso – justamente no 
que podemos chamar de “o 
caso Sócrates” – o filósofo 
aparece (de conformidade 
com a Apologia escrita por 
Platão) como um cidadão-fi-
lósofo que desafia o Estado 
ateniense e incomoda seus 
concidadãos na medida em 
que exerce a cidadania como 
uma forma de filosofar e pra-
tica a filosofia como um direi-
to e um dever de cidadania.

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_Cap08_124a139.indd   130 10/21/18   9:03 AM



131MANUAL DO PROFESSOR - CAPÍTULO 8

131A cultura greco-romana | CAPêTULO 8 

Plat‹o e Arist—teles

Platão, nascido em 428 a.C., foi o principal discípulo de Sócrates. 

Originário de uma rica família, conheceu o mestre aos 20 anos de idade, 

tendo estudado com ele durante oito anos. Foi um dos maiores pensa-

dores gregos.

Uma de suas afirmações de maior destaque foi a de que existem dois 

mundos: o mundo das coisas concretas, que podemos ver com os olhos, e 

o mundo das ideias, que podemos alcançar somente pela razão. 

Em 387 a.C., fundou a Academia, escola de Filosofia que tinha por ob-

jetivo difundir o pensamento de Sócrates.

Entre os discípulos de Platão, destacou-se Aristóteles. Aos 17 anos, foi 

para Atenas estudar na Academia, permanecendo lá por 20 anos.

Aristóteles organizou um novo conhecimento chamado Lógica, uma 

maneira de explicar como funciona o raciocínio que leva à conclusão correta.

Um bom exemplo para entendermos a Lógica é: “Todos os homens 

são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal”. A partir das duas 

primeiras frases, conseguimos chegar à terceira como conclusão.

A Escola de Atenas, afresco 

de Rafael, 1506-1510. 

Ao centro, estão Platão 

e Aristóteles. Museu e 

Galerias do Vaticano, 

Cidade do Vaticano.

Discípulo: aquele que 

recebe ensinamentos 

de alguém.

384 a.C.: Nascimento de Arist—teles. 
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Texto complementar

[...] A República, de Platão, é, 
sem qualquer dúvida, uma obra 
essencialmente imbuída de preo-
cupações políticas – reflete-se 
sobre o conceito de justiça, de 
polis justa – mas não se pode 
deixar de considerar que a edu-
cação política para constituir 
a cidade é o tema correlativo e 
igualmente importante. A polis, 
a sua educação, a arte, a poesia, 
todos esses elementos só podem 
ser compreendidos e integrados 
a partir da compreensão onto-
lógica e gnosiológica do plato-
nismo cuja base é a já conhecida 
teoria das ideias.

É no segundo livro da Repúbli-
ca que Platão, pela primeira vez, 
refere-se claramente ao lugar dos 
artistas e poetas, em uma polis 
não sadia. Eles agrupam-se por 
uma espécie de semelhança de 
família a uma série de outros 
personagens que compõem uma 
cidade cuja formação está dani-
ficada. [...]

OLIVEIRA, Damião Bezerra; 
ABREU, Waldir Ferreira de. 

Conhecimento, arte e formação 
na República de Platão. Educação 

e Pesquisa, v. 41, n. 1. São Paulo: 
jan./mar. 2015.
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 O teatro grego
Em homenagem ao deus 

Dioniso, conhecido como 

Baco entre os romanos, os 

gregos desenvolveram uma 

das formas de arte mais im-

portantes no mundo: o teatro. 

As festas realizadas em ho-

menagem a Dioniso duravam 

dias, com procissões, danças 

e músicas. Um coro cantava 

histórias e mitos relacionados 

aos deuses. Os participantes 

utilizavam máscaras e fanta-

sias.

Com o tempo, os cultos 

dionisíacos evoluíram para 

representações organizadas 

por atores que começaram a 

narrar e encarnar Dioniso em 

primeira pessoa. Assim surgiu 

o teatro grego em Atenas, 

por volta do século VI a.C. Depois, essa nova expressão artística se espalhou 

por várias cidades gregas, chegando até as cidades da Roma antiga.

Inicialmente, as peças de teatro gregas consistiam em tragédias, que 

eram histórias ligadas à religião, aos deuses ou aos heróis. Depois, surgiram 

as comédias, que eram histórias engraçadas, cômicas. Os atores eram sem-

pre homens, não havia cenários e o que diferenciava os personagens era o 

uso de máscaras. 

As máscaras tinham uma função especial: transmitir o sentimento do 

personagem. Com abertura para os olhos e para a boca, cobriam até o alto 

da cabeça e cada uma tinha uma expressão. Existiam vários tipos de máscara 

para a tragédia e para a comédia.

Construções bem pensadas
As peças gregas eram encenadas ao ar livre. Os teatros eram construídos 

em formato de arena, nos arredores das cidades, ou com muralhas atrás para 

impedir que ruídos externos prejudicassem a audição.

O teatro mais importante foi o de Dioniso, perto da acrópole de Atenas, 

construído no século V a.C., com capacidade para 17 mil espectadores. Assim 

como ele, o Teatro de Epidauro, com espaço para 14 mil pessoas sentadas, 

tinha acústica notável: todos ouviam tudo perfeitamente, mesmo os que 

estavam sentados nas últimas fileiras.

Acústica: propagação 

do som.

As realizações 

romanas também 

foram muito 

importantes para a 

época. O sistema 

de abastecimento 

e canalização de 

água existiu em 

várias civilizações da 

Antiguidade. O mais 

bem desenvolvido, 

entretanto, foi 

o dos romanos, 

que criaram 

os aquedutos, 

construções 

elevadas por onde 

a água, através de 

condutores internos 

de tijolo revestido 

de cimento, escoava 

até um grande 

reservatório. O 

desnível da parte 

superior da 

construção permitia 

à água correr.

Desse reservatório, a 

água era conduzida 

através de canos 

subterrâneos de 

chumbo ou cobre 

para as termas e 

para as casas das 

pessoas mais ricas. 

Os mais pobres 

retiravam a água de 

que precisavam de 

fontes públicas, mas 

precisavam pagar 

uma taxa ao governo 

romano.

CÁ ENTRE NÓS

Máscaras de teatro em terracota, cerca de 6 a.C. Hermitage. 

São Petersburgo, Rússia.

Alamy/Fotoarena

Atividade 

complementar

Turismo em Atenas

Hoje em dia, a cidade de Ate-

nas recebe muitos turistas que 

desejam conhecer os vestí-

gios históricos da antiga pólis 

grega. Alguns desses pontos 

turísticos são o Partenon, o 

Erecteion, o Templo de Zeus 

Olímpico, o Teatro de Dionísio 

e o Templo de Hefesto.

Com base nessa informa-

ção, solicite aos alunos que 

se reúnam em grupo e, com 

os colegas, escolham um des-

ses pontos turísticos, para que 

pesquisem imagens e informa-

ções a respeito do local esco-

lhido. Eles podem fazer uma 

apresentação no computador 

ou cartazes com as imagens 

escolhidas e apresentar para 

a turma, para que todos pos-

sam conhecer um pouco so-

bre esses pontos turísticos de 

grande importância histórica 

da Grécia.

De olho na BNCC

Professor, ao apresentar 

as origens do teatro grego, 

aprofundamos a discussão 

sobre o impacto da Antigui-

dade clássica na cultura oci-

dental até os dias atuais. As-

sim, os alunos trabalham a 

habilidade EF06HI09 da BNCC.
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 Arquitetu ra, escultura, pintura
A mais importante fase artística grega ocorreu durante o chamado 

Período Clássico, entre os séculos V a.C. e IV a.C., principalmente na cidade 

de Atenas. Nesse período, muitos homens talentosos produziram obras de 

grande valor, como pinturas, esculturas, templos, teatros e edifícios.

O Partenon, templo dedicado à deusa Atena construído na acrópole da 

cidade, em 447 a.C., é um dos maiores símbolos da arquitetura grega antiga. 

Levou quase dez anos para ficar pronto e mais alguns para ser decorado com 

frisos e relevos, que contavam passagens da mitologia grega e outras histórias.

As esculturas ocuparam inúmeros templos e edifícios gregos. Retratavam 

deuses, grandes heróis e pessoas importantes da história da Grécia. No Perí-

odo Clássico, as esculturas tiveram seu momento de maior destaque, com as 

obras de Fídias, que esculpiu Zeus no templo de Olímpia, e de Policleto, que 

escreveu o livro Cânone, sobre como esculpir de modo realista a figura humana.

O Doríforo foi a escultura mais famosa de Policleto. Representa um jovem 

atleta nu, exemplo de beleza masculina na época, muito valorizada pelos 

gregos. Outra escultura famosa é o Discóbolo, que significa “lançador de 

disco”, de Míron. Essas duas esculturas mostram o resultado da busca pela 

representação perfeita do corpo humano. Músculos, ossos, articulações e 

rosto são representados em detalhes.

A pintura grega foi frequentemente apresentada em vasos de cerâmica. 

Além de sua utilidade para o transporte de vinho, perfumes e unguentos para 

rituais religiosos, as ânforas de cerâmica também foram objetos decorativos 

e muito valorizados. Contavam histórias de deuses, de heróis, de batalhas e 

da vida comum na Grécia antiga.

O Doríforo, cópia romana da escultura original de 
Policleto. Museu Nacional Arqueológico, Nápoles, Itália.

Arquitetura: arte ou 

técnica de projetar e 

construir edificações, 

estruturas e ambientes 

para as diferentes 

atividades humanas.

 grega antiga. 

Levou quase dez anos para ficar pronto e mais alguns para ser decorado com 

frisos e relevos, que contavam passagens da mitologia grega e outras histórias.

As esculturas ocuparam inúmeros templos e edifícios gregos. Retratavam 

deuses, grandes heróis e pessoas importantes da história da Grécia. No Perí-

odo Clássico, as esculturas tiveram seu momento de maior destaque, com as 

obras de Fídias, que esculpiu Zeus no templo de Olímpia, e de Policleto, que 

, sobre como esculpir de modo realista a figura humana.

foi a escultura mais famosa de Policleto. Representa um jovem 

atleta nu, exemplo de beleza masculina na época, muito valorizada pelos 

, que significa “lançador de 

disco”, de Míron. Essas duas esculturas mostram o resultado da busca pela 

representação perfeita do corpo humano. Músculos, ossos, articulações e 

A pintura grega foi frequentemente apresentada em vasos de cerâmica. 

Além de sua utilidade para o transporte de vinho, perfumes e unguentos para 

rituais religiosos, as ânforas de cerâmica também foram objetos decorativos 

e muito valorizados. Contavam histórias de deuses, de heróis, de batalhas e 

 cópia romana da escultura original de 
Policleto. Museu Nacional Arqueológico, Nápoles, Itália.

Colunas em forma 

de figura feminina 

mostram a criatividade 

da arquitetura grega. 

Elas foram chamadas 

Cariátides, palavra 

grega que significa 

“moças de Karyai”, 

nome de uma cidade 

na Grécia. 

Você conhece os estilos 

de colunas gregas? 

Pesquise sobre esse 

assunto.

O  QUE HÁ NA IMAGEM?
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Cariátides do templo do Erecteion, acrópole de Atenas, século V a.C. Fotografia de 2016.

O que há na imagem?
O aluno deve pesquisar so-

bre a existência de três tipos 

de colunas gregas: dórica, jô-

nica e coríntia. Professor, caso 

o aluno não encontre essa in-

formação sozinho, comente 

com a turma que as cariátides 

são um tipo de coluna jônica.

Texto complementar

A nudez do guerreiro grego

[...] Se, eventualmente, levás-
semos a cabo um inquérito en-
tre as massas, em que solicitás-
semos que nos fosse referida a 
característica mais evidente de 
uma escultura grega, as respostas 
andariam por certo entre o factor 
«branco» e o factor «nu»: i.e., os 
respondentes diriam «todas as 
estátuas gregas são brancas» ou 
«todas as estátuas gregas estão 
nuas». [...] O nu é tão relevante 
na arte grega que surge mesmo 
em contextos talvez inusitados, 
como o da guerra. Parece para-
doxal que um ambiente bélico 
se afirme como lugar antropo-
lógico, para usar uma expres-
são em voga, do nu. Com efei-
to, que situação aparentemente 
menos «adequada» ao nu haverá 
do que a do combate de morte, 
em que a defesa do corpo e por 
consequência da própria vida é 
fulcral? Num quadro de con-
fronto corpo-a-corpo, em que a 
protecção do indivíduo se revela 
fundamental, por que razão se 
representam guerreiros despo-
jados de abrigo e protecção, em 
alguns casos desprovidos mes-
mo de qualquer tipo de vestes, 
oferecendo ao inimigo todas as 
vulnerabilidades daquele que é 
tido por Mauss como «o primei-
ro e o mais natural instrumento 
ou meio técnico do homem»: 
o corpo?

[...] Antes de mais, há que re-
ferir que a nudez é marcante na 
arte grega porque era importan-
te na cultura dos Gregos. Estes 
consideraram inclusivamente o 
nu uma característica própria, 
que servia para os distinguir dos 
bárbaros, confirmando-se assim 
o seu carácter excepcional entre 
os povos antigos [...].

RODRIGUES, Nuno Simões. 
A nudez do guerreiro grego, 

Humanitas, v. 63, p. 201-216, 2011. 
Disponível em: <https://www.

uc.pt/fluc/eclassicos/publicacoes/
ficheiros/humanitas63/11_NSR.

pdf>. Acesso em: 3 set. 2018.
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 A Medicina

Os relatos dos gregos antigos sobre a origem da Medicina na Grécia 

eram baseados em interpretações lendárias. Segundo esses relatos, Asclépio, 

conhecido como Esculápio entre os romanos, era o deus da Medicina. Filho 

de Apolo com uma humana, perdeu sua mãe logo ao nascer e foi criado por 

um centauro, com quem aprendeu tudo sobre curas e ervas. Tornou-se tão 

hábil que era capaz até mesmo de trazer os mortos de volta à vida.

Asclépio foi morto por um raio a mando de Zeus, aborrecido com todo 

o poder que o filho de Apolo tinha adquirido. Depois, transformou-o em 

uma constelação. Asclépio passou a ser cultuado em vários templos, sendo 

o mais famoso o de Epidauro, procurado pelos doentes.

Na Grécia antiga, há registros de técnicas de cirurgia para tratar os feridos 

de guerra e conhecimento de plantas medicinais que remontam ao Período 

Arcaico (século VIII a.C. a século V a.C.).

Hipócrates, nascido em Cós no século V a.C., foi considerado o pai da 

Medicina. Estudioso, viajou por muitos lugares e escreveu vários textos sobre 

o assunto. De acordo com o pensamento de Hipócrates, a doença era um 

sinal de desequilíbrio do corpo, causado pela alimentação, pela idade, pelo 

clima e por outros fatores. Até hoje os estudantes que se formam em Me-

dicina fazem um juramento conhecido como Juramento de Hipócrates.

No século IV a.C., o filósofo Aristóteles foi o primeiro a estudar ana-

tomia e a abrir animais para observar seus órgãos. No mundo romano, 

destacou-se Galeno (120-217), que fez muitas descobertas importantes 

para o estudo da Anatomia e da Fisiologia.

 A cultura helen’stica

A conquista de muitas cidades gregas por Alexandre, o Grande, 

rei da Macedônia, no século IV a.C., transformou a cultura grega. 

Apesar de as cidades gregas terem perdido sua independência 

política, como vimos em capítulo anterior, toda a sua cultura foi 

disseminada pelas regiões dominadas pelo grande Império Ma-

cedônico, assim como as culturas não gregas foram incorporadas 

pelas cidades gregas.

A mistura de crenças, formas artísticas, filosofias e costumes das 

culturas grega, egípcia, babilônica e persa formou a chamada cultura 

helenística. A cidade de Alexandria, no Egito, tornou-se o centro cul-

tural mais importante daquela época, com uma enorme biblioteca, 

um observatório a stronômico, um museu, um jardim botânico e um 

zoológico. Algumas áreas do conhecimento tiveram grande desenvol-

vimento, como a Matemática, a Astronomia, a Medicina e a Filosofia.

Centauro: criatura 

da mitologia grega 

com corpo de cavalo 

e cabeça e braços de 

homem.

Constelação: conjunto 

de estrelas.
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Escul‡pio jovem, cópia romana de escultura grega original do século IV a.C. 

Museu Arqueológico Nacional de Atenas, Grécia.

Fique ligado

ROBINS, Phil. Alexandre, o 

Grande, e sua sede de fama. 

São Paulo: Companhia das 

Letras, 2009.

Alexandre, o Grande, foi um 

dos maiores conquistadores 

que a História já viu. Gênio 

militar, reuniu um império gi-

gantesco ao comando de um 

enorme exército de soldados 

gregos, mas era muito vio-

lento e espalhou o terror por 

onde passou.
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 A cultura greco-romana
A cultura grega não se misturou apenas com as culturas do Oriente 

Próximo. No Mediterrâneo ocidental, desde o século II a.C., ela se misturou 

também com as tradições romanas. Os elementos das duas culturas ficaram 

tão parecidos que podemos falar em uma cultura greco-romana. Muitas 

esculturas romanas eram cópias de esculturas gregas. Os templos e teatros 

romanos também eram muito semelhantes aos gregos.

A religião dos romanos também foi muito influenciada pelos gregos. Os 

romanos incorporaram e adaptaram grande parte das divindades gregas, 

alterando somente o nome delas. Júpiter, deus romano, correspondia a 

Zeus, deus grego, e era avô de Rômulo e Remo, fundadores de Roma, por 

exemplo. A mais importante das deusas romanas, Juno, responsável pela 

fertilidade das mulheres, correspondia a Hera, deusa grega. Os romanos 

também realizavam cultos domésticos para os espíritos dos antepassados 

das famílias, reverenciados com oferendas de alimentos e animais.

... que o latim era 
a língua oficial do 
Império Romano? 
A palavra é derivada 
de Lácio, nome 
da região onde 
Roma foi fundada. 
À medida que o 
Império Romano 
conquistava novos 
territórios, o latim 
era disseminado 
entre povos 
dominados, 
misturando-se com 
as línguas locais. 
Com o passar 
do tempo, essa 
mistura resultou no 
surgimento de novas 
línguas, como o 
italiano, o espanhol, 
o português e o 
francês. Essas línguas 
foram chamadas de 
neolatinas.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

Templo romano Maison 
Carrée, localizado na cidade 

de Nîmes, França, século 
XI a.C. Note como as 

colunas se destacam tanto 
em construções gregas – 
como o Partenon – como 
nas construções romanas. 

Fotografia de 2016.

Partenon, templo 
localizado na acrópole 
de Atenas, século V a.C. 
Fotografia de 2018.
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Fique ligado
Museu da Civilização Romana. Disponível em: <http://www.

museociviltaromana.it/>. Acesso em: 3 set. 2018.

O professor pode indicar aos alunos que consultem a página ele-

trônica do Museu da Civilização Romana, criado em Roma no ano de 

1955. Ele possui excelentes links sobre a Roma imperial, incluindo 

maquetes das grandes construções, pinturas e outros documen-

tos arqueológicos. Textos em italiano, inglês, espanhol ou francês.

Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Disponível em: 

<https://www.classica.org.br/>. Acesso em: 3 set. 2018.

A página eletrônica da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos 

contém links sobre associações brasileiras e internacionais dedica-

das aos estudos da Antiguidade greco-romana, bem como dos prin-

cipais museus sobre o assunto na Europa e nos Estados Unidos.

Texto complementar

Se quer festa vá a Roma

Corridas de cavalo, jogos com 
gladiadores, autoflagelo de sacer-
dotes nus, caçadas de animais 
exóticos, concurso de instru-
mentos musicais. Na Roma An-
tiga, o calendário de festividades 
públicas (feriae) era imenso e ti-
nha ciclos bastante variados nas 
formas de comemoração, mistu-
rando agrados tanto aos deuses 
quanto aos homens.

Mas as festas estavam longe 
de significar apenas diversão. 
Todos os imperadores roma-
nos sabiam da importância de 
difundir uma imagem positiva 
de si e do governo para garan-
tir sua manutenção no cargo. 
As cerimônias tornaram-se um 
importante instrumento de po-
der e uma forma sofisticada de 
comunicação com objetivos po-
líticos, mesmo para os parâme-
tros de hoje: ajudavam a formar 
a opinião pública, persuadiam 
através de imagens, símbolos e 
mitos, legitimavam o mando e 
auxiliavam no controle social. 

Em 15 de fevereiro começa-
va o festival dos Lupercalia. Os 
Lupercos eram uma confraria de 
sacerdotes que em sua procissão 
ficavam nus e davam a volta no 
monte Palatino, flagelando-se 
com correias feitas com a pele 
de uma cabra que tinham aca-
bado de imolar. Mulheres acom-
panhavam à margem a passagem 
dos sacerdotes, esperando rece-
ber parte do sangue aspergido 
por eles, o que lhes garantiria 
fertilidade.

Em abril havia as festas de iní-
cio do ano agrário, nas quais se 
pedia o apoio das divindades 
para uma boa colheita. Os Parilia, 
os Cerialia e os Vinalia comemo-
ravam o florescimento das par-
reiras e a produção vinícola com 
procissões alegres que cultuavam 
a divindade Ceres, vinculada à 
agricultura. Em junho, era a vez 
dos Vestalia e dos Matralia, cele-
brações em honra à deusa Vesta. 
Junto com suas sacerdotisas – as 
Virgens Vestais – ela era prote-
tora do fogo comum da cidade, 
uma pira mantida acesa 24 ho-
ras, relembrando as fogueiras 
em torno das quais os primei-
ros cidadãos se reuniam, e das 
matronas romanas, como eram 
chamadas as mães casadas. [...]

GONÇALVES, Ana Teresa 
Marques. Se quer a festa vá a 
Roma. Revista de História da 

Biblioteca Nacional, n. 110, 
nov. 2014. 
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 Nasce o cristianismo

Na Palestina, província romana do Oriente Próximo, surgiu aquela que 

seria uma das maiores religiões do mundo até hoje: o cristianismo. Jesus, 

hebreu nascido na cidade de Belém, durante o governo do imperador Au-

gusto (27 a.C. a 14 d.C.), foi o fundador dessa nova crença.

Com cerca de 30 anos, Jesus começou a pregar pela Judeia e pela Ga-

lileia. Afirmava que as pessoas deveriam amar a Deus sobre todas as coisas 

e também ao seu semelhante. Para ele, todas as pesoas eram iguais entre 

si, e as que aceitassem sua mensagem seriam salvas e viveriam ao lado de 

Deus quando morressem.

Jesus dizia que Deus era seu Pai. Dizia também que era o messias tão 

aguardado pelo povo hebreu. Os sacerdotes do templo de Jerusalém, entre-

tanto, condenaram as pregações de Jesus, considerando que elas desafiavam 

as leis judaicas. Mandaram prendê-lo e o julgaram em 

um tribunal religioso chamado Sinédrio. Em seguida, 

por considerá-lo culpado, os sacerdotes hebreus 

enviaram-no ao governador da província da Judeia, 

Pôncio Pilatos, alegando, entre outras acusações, que 

Jesus provocava desordens, condenava o pagamento 

de tributos e planejava uma revolta contra Roma. O 

resultado foi a morte de Jesus, pregado em uma cruz, 

junto a dois ladrões, no monte Calvário, nos arredores de Jerusalém.

De acordo com a crença cristã, Jesus Cristo ressuscitou e voltou para Deus.

Messias: palavra de 

origem hebraica que 

significa “o consagrado”. 

Referia-se a um 

descendente do antigo 

rei Davi que nasceria 

para reconstruir o Reino 

de Israel.

No Brasil, na 

cidade de Brejo 

da Madre de Deus, 

Pernambuco, há uma 

réplica da cidade 

de Jerusalém usada 

para uma encenação 

teatral sobre os 

últimos dias de vida 

de Jesus Cristo. A 

peça acontece 

todos os anos, 

durante a Semana 

Santa, desde 1951, 

mas somente em 

1968 começou a 

ser encenada em 

Nova Jerusalém, 

nome dessa cidade 

cenográfica.

CÁ ENTRE NÓS

Fórum de Pilatos no teatro de Nova 

Jerusalém. Brejo da Madre de Deus, 

Pernambuco. Fotografia de 2015.
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 Para desenvolver

Paulo de Tarso, de 
perseguidor a apóstolo 
de Cristo

Ele se chamava Saulo e nas-
ceu na cidade de Tarso, na Tur-
quia, entre os anos 5 e 10. Era 
filho de judeus e cidadão roma-
no. Ainda menino, foi para Jeru-
salém, onde se tornou um grande 
conhecedor da lei judaica, falando 
e escrevendo em aramaico, he-
braico, grego e latim. Perseguidor 
de cristãos, em uma viagem para 
a cidade de Damasco, disse ter 
visto Jesus ressuscitado e per-
deu a visão por três dias, con-
vertendo-se ao cristianismo e 
pregando em vários lugares. Fez 
várias viagens pela Ásia Menor, 
pelo Mediterrâneo e escreveu 13 
cartas, muito importantes para 
a história do cristianismo e pre-
sentes no Novo Testamento. Foi 
um dos maiores propagadores da 
nova religião e, por isso, foi preso 
em Roma e condenado à morte 
pelo Imperador Nero.

Atividade 
complementar

A Paixão de Cristo
Trabalhe com uma sequên-

cia do filme estadunidense A 

Paixão de Cristo (2004), di-
rigido por Mel Gibson. Nessa 
sequência, liderados por Cai-
fás, os fariseus alegam que 
Jesus desafiou o poder im-
perial, pois se dizia “rei dos 
judeus”, sendo merecedor da 
pena capital – sentença que o 
Sinédrio (tribunal do templo) 
não podia aplicar.

Destaque a tendenciosidade 
do cineasta, que enfatiza em 
demasia a posição condena-
tória dos fariseus (induzindo a 
antissemitismo). Não consta, 
como se expõe no filme, que os 
fariseus tenham pedido desde 
o início a pena de morte para 
o “profeta galileu”, tampouco 
que o tenham acusado de pre-
gar a sonegação de impostos 
devidos ao imperador.

Para aprofundar o tema, 
lembre os alunos que o Siné-
drio insurgiu-se contra o profe-
ta da Galileia por dois grandes 
motivos: o tumulto causado 
por Jesus e seus seguidores 
no templo de Jerusalém, con-
tra os negócios realizados à 
porta da casa de Deus; e o fato 
de Jesus exercer funções de 
pregador, sendo filho de um 
carpinteiro, sem ter cursado 
a carreira de rabino na esco-
la religiosa.
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Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à 

pergunta da 

página 124?

PUXANDO PELA 
MEMîRIA

Expansão do cristianismo no mundo romano (séculos IV a XIV)

Fonte: elaborado com base em DUBY, Georges. Atlas histórico mundial. 
Paris: Larousse, 2006. p. 35.
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Regiões evangelizadas (século IV)

Avanço do cristianismo latino
(século IV-século XIV)

Avanço do cristianismo oriental
(século IX-século XIV)

Fronteira entre as línguas latina
e grega

Zonas islâmicas (século XIV)

Expansão islâmica

Perseguição

Depois da morte de Jesus, seus seguidores mais próximos, chamados de 

apóstolos, continuaram pregando seus ensinamentos. A nova crença entrou 

em choque com a crença dos romanos e de outros povos.

Os primeiros cristãos foram duramente perseguidos 

pelas autoridades, e tiveram de se reunir secretamente. 

Descobertos, muitos foram crucificados e mortos. Vários 

também foram condenados a enfrentar gladiadores e 

leões nos circos romanos.

Expansão

Mesmo com as perseguições, as comunidades cristãs se organizavam 

nas grandes cidades do Império Romano. O estímulo ao amor e à igualdade 

entre as pessoas, a insistência na paz e a crença em uma vida após a morte 

junto de Deus atraíram multidões, a maioria agricultores e trabalhadores ur-

banos pobres, mulheres, escravos e marginalizados pela sociedade romana.

No século III, período da crise romana, as conversões ao cristianismo 

aumentaram muito. Em 313, o imperador Constantino, já convertido, con-

cedeu liberdade de culto aos cristãos. E, finalmente, em 380, o cristianismo 

tornou-se a religião oficial do Império Romano. Zeus, bem como todos os 

outros deuses do Olimpo, perdeu seu lugar, e Jesus Cristo, pouco a pouco, 

passou a ser cultuado em boa parte do Império Romano.

Apóstolo: palavra 

que vem do grego e 

significa “aquele que é 

mandado para longe”.
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Créditos das imagens de baixo para cima: Marie-Lan Nguyen/Wikipedia/Wikimedia Commons 1.0; 
Education Images/UIG/Getty Images; Reprodução/Coleção Museu de Arte da Universidade de Princeton, 

Nova Jersey, EUA; Lucas Uebel/Getty Images.

Puxando pela memória
Ao final do capítulo, o aluno 

deverá ser capaz de identifi-

car a origem dos Jogos Olímpi-

cos, ligados à cidade de Olím-

pia, próximo ao monte Olimpo, 

considerado pelos gregos um 

lugar sagrado. Lá ocorriam 

as competições de quatro 

em quatro anos, em homena-

gem a Zeus, o principal deus 

da mitologia grega. Também 

deve ser capaz de relatar que 

esses Jogos Olímpicos eram 

realizados desde o século 

VIII a.C. e foram proibidos 

quando o Império Romano 

se cristianizou, sendo somen-

te retomados no ano de 1896, 

na cidade de Atenas, e realiza-

dos até os dias atuais.
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ROTEIRO DE ESTUDOS

138138

 O QUE APRENDEMOS?

1 | Por que podemos afirmar que os deuses da mitologia grega eram parecidos 
com os humanos?

2 | Por que o monte Olimpo foi importante para a religião grega?

3 | Qual era a atividade dos sofistas no mundo grego?

4 | Cite um pensamento do filósofo Platão ou um de Aristóteles.

5 | O que Dioniso tem a ver com o    teatro grego?

6 | Por que podemos afirmar que, na Antiguidade, os Jogos Olímpicos eram tam-
bém uma celebração religiosa?

7 | Como você definiria a cultura helenística?

8 | A partir de seu conhecimento sobre o Império Romano, responda: por que a 
crença cristã entrou em choque com o mundo dos romanos?

9 | Qual é a relação entre a palavra mai•utica e o pensamento de Sócrates?

10 | Identifique por que a frase seguinte é falsa: 

  Os oráculos eram locais onde escultores gregos realizavam exposições 
para vender suas obras aos grandes proprietários.

 PESQUISA

No século II a.C., os gregos elaboraram uma lista das obras artísticas e 
arquitetônicas mais grandiosas da época. A lista ficou conhecida como as 
“sete maravilhas do mundo”. 

Das sete obras selecionadas, cinco foram feitas por artistas gregos ou 
se localizavam na Grécia: a estátua de Zeus no templo de Olímpia, o farol 
de Alexandria, o templo da deusa Ártemis, o mausoléu de Halicarnasso e o 
colosso de Rodes.

•  Forme um grupo e, juntos, pesqui-
sem o significado e a localização 
de cada uma dessas obras gregas, 
o período de sua construção e 
suas principais características. No 
dia marcado pelo professor, com-
partilhem o resultado da pesquisa 
com toda a turma.

138

Colosso de Rodes, gravura de Sidney Barclay, 

1879. Coleção particular.
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 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. Porque, de acordo com a 

mitologia grega, os deuses 

eram movidos por senti-

mentos humanos, viviam 

dramas humanos e luta-

vam entre si como os hu-

manos.

2. Os gregos acreditavam que 

os 12 deuses mais impor-

tantes de seu panteão ha-

bitavam o monte Olimpo.

3. Os sofistas eram homens 

sábios que preparavam 

aqueles que queriam falar 

em público para se comu-

nicar melhor e convencer 

as pessoas de suas ideias. 

Essa habilidade era impor-

tante para os que ocupa-

riam cargos públicos. Os 

sofistas eram pagos por 

sua atividade.

4. Platão dizia que existiam 

dois mundos, um das ideias 

e o outro visível. Aristóte-

les acreditava que a Ló-

gica era uma maneira de 

explicar como funciona o 

raciocínio humano.

5. As festas para o deus Dio-

niso duravam dias, com 

procissões, danças, mú-

sicas e cantos. Com o tem-

po, foram evoluindo para 

apresentações organiza-

das por um diretor, com 

uso de máscaras e fanta-

sias. Foi assim que surgiu 

o teatro na Grécia.

6. Os Jogos Olímpicos eram 

celebrados em Olímpia, 

lugar em que Zeus havia 

derrotado seu pai, Cronos, 

segundo a mitologia grega. 

Nesse sentido, os jogos 

eram uma homenagem a 

Zeus, principal divindade 

grega.

7. A cultura helenística era 

uma mistura dos elemen-

tos das culturas grega, 

egípcia, babilônica, persa 

e indiana.

8. A sociedade romana era 

politeísta, mas os cristãos 

acreditavam na existên-

cia de um só deus. Além 

disso, a crença cristã pre-

gava o amor e a igualdade 

entre os homens acima 

de tudo, elementos que 

não estavam presentes 

no mundo romano, cuja 

estrutura social possuía 

claras hierarquias e privi-

légios para alguns em de-

trimento de outros.

9. Maiêutica é o nome dado ao método de ensino praticado por 

Sócrates, pelo qual o estudante devia contribuir, ou mesmo 

protagonizar, o processo de conhecimento, em vez de receber 

passivamente as lições do professor.

10. A frase está errada porque os oráculos eram centros religiosos 

onde os gregos acreditavam que era possível a comunicação en-

tre os seres humanos e os deuses. O oráculo de Delfos, situado 

na cidade de Delfos, foi dedicado ao deus Apolo e considerado 

um dos centros religiosos mais importantes do mundo grego.

Pesquisa 

Resposta pessoal. O professor pode dividir a sala em cinco grupos 

e atribuir a cada um deles a pesquisa sobre uma das obras citadas 

na atividade. Os estudantes podem fazer uma exposição do trabalho 

por meio de um computador ou de cartazes e painéis criados por eles.
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  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

A bandeira olímpica é um dos símbolos dos 

Jogos Olímpicos. Criada em 1913, é composta de 

aros coloridos com um fundo branco. A imagem 

ao lado é a reprodução de uma charge sobre a 

participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos de 

Londres, em 2012. Observe a charge e responda 

às questões.

1 | Pesquise o significado dos aros coloridos entre-
laçados na bandeira olímpica.

2 | Na charge, o aro preto possui uma diferença em 
relação aos outros quatro aros e também em 
relação aos da bandeira olímpica. Identifique a 
diferença e interprete seu significado.

3 | Discuta com os colegas o significado da frase do atleta na charge: “Sim, nós podemos!”.

 O PASSADO PRESENTE

Diferentemente do que acontecia na Grécia antiga, hoje em dia homens e mulheres, de diferentes 

nacionalidades, jovens ou com idade avançada, pessoas com ou sem deficiência física e mental podem 

se tornar atletas e participar de competições de alta performance.

Você já ouviu falar dos Jogos Paralímpicos?

As primeiras competições paralímpicas foram realizadas na Inglaterra, na cidade de Stoke 

Mandeville, em 1948. Os participantes eram soldados com problemas físicos decorrentes de sua 

participação na Segunda Guerra Mundial. 

O primeiro evento organizado mundialmente ocorreu em 1960, em Roma, na Itália, e o su-

cesso foi tão grande que em 1976 já havia 40 países inscritos na competição, que contava com 

várias modalidades de esportes.

O Brasil também participa dos Jogos Paralímpicos. Nos Jogos de Londres, em 2012, muitos atletas 

brasileiros se destacaram na competição, que contou com cerca de 4 200 esportistas. Esses atletas 

são exemplos para o mundo por sua grande capacidade de superação.

1 | Pesquise quantas medalhas o Brasil ganhou nos 
Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012, e do 
Rio de Janeiro, em 2016, e em que posição ficou 
no ranking geral de medalhas nos dois eventos.

2 | Pesquise uma modalidade olímpica praticada 
por atletas com deficiências físicas ou mentais e 
observe como eles se adaptaram para praticar o 
esporte. Depois, apresente o resultado da pes-
quisa aos colegas da turma.

Charge representando os Jogos Paralímpicos de Londres, 2012.
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A brasileira Maria de Fátima Chaves compete na final feminina 
dos 5000 m nos Jogos Paralímpicos do Rio, em 2016.

Imagens contam a 
história
1. Os cinco aros entrelaçados 

representam os cinco conti-

nentes, e suas cores foram 

escolhidas porque são as que 

aparecem com mais frequên-

cia nas bandeiras das nações 

do mundo.

2. Os traços no interior do aro 

preto lembram o aro de uma 

cadeira de rodas. Desse 

modo, a imagem aproveita 

o símbolo dos Jogos Olímpi-

cos para fazer uma referên-

cia aos atletas com deficiên-

cia física que disputam os 

Jogos Paralímpicos.

3. A frase nos diz que a defi-

ciência física não é um impe-

dimento para a participação 

em competições esportivas. 

Se achar pertinente, acres-

cente que ela se baseou no 

slogan da campanha de 2008 

de Barack Obama para a Pre-

sidência da República dos 

Estados Unidos da América, 

tendo sido o primeiro negro 

na história daquele país a ser 

eleito para o cargo.

O passado presente
1. Foram 43 medalhas no total, 

com 21 de ouro, 14 de prata 

e 8 de bronze. O Brasil ficou 

na 7a posição.

2. Atletismo, basquetebol so-

bre rodas, ciclismo, futebol, 

halterofilismo, entre outras. 

Professor, os estudantes de-

vem observar em imagens as 

possíveis adaptações para a 

prática desses esportes, as-

sim como a importância da 

prática esportiva adaptada 

para o aspecto emocional 

e a reabilitação física des-

ses atletas. Será importan-

te, também, que percebam 

a capacidade de superação 

desses indivíduos.
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Alamy/Fotoarena

 Unidade 4
A Idade Média: 
o Ocidente cristão, 
o islã e a África
Unidade que abrange uma 

grande temporalidade (sécu-
los V ao XIV), composta de qua-
tro capítulos (9 ao 12) dedicados 
ao estudo das transformações 
ocorridas na Europa desde a frag-
mentação do Império Romano 
do Ocidente, a formação do feu-
dalismo na Europa ocidental e a 
expansão militar e comercial do 
mundo islâmico.

Professor, destacar que nes-
ta Unidade se inicia o estudo de 
um grande período da História, 
chamado de Idade Média. Cha-
mar atenção para o termo “Mé-
dia”, incitando a curiosidade dos 
alunos para esta denominação. 
O termo significa um período in-
termediário entre o mundo anti-
go e o Renascimento. Foi assim 
alcunhado por intelectuais re-
nascentistas.

É preciso não esquecer que 
feudalismo e Idade Média não 
são sinônimos. Para muitos me-
dievalistas, o critério de divisão 
entre a Alta Idade Média e a Bai-
xa Idade Média é o feudalismo, 
ou seja, o primeiro período se 
caracteriza pela formação das 
estruturas feudais no Ocidente, 
e na Baixa Idade Média esta es-
trutura já estava consagrada. 
Outra característica importante 
é que a Idade Média foi um pe-
ríodo que congregou sociedades 
não feudais, como a bizantina e 
a muçulmana. 

Competências Gerais da 
Educação Básica

Competências Específicas de 
Ciências Humanas

Competências Específicas de História

CG1, CG2, CG5, CG6, CG9 CCH2, CCH3, CCH4, CCH5, CCH7 CEH1, CEH2, CEH4, CEH5, CEH7
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Enquanto a Europa ocidental se or-
ganizava em pequenos reinos após a crise 
do Império Romano, os árabes criavam 
uma nova religião: o islamismo, que se 
expandiu pelo mundo, a começar pela 
África, onde havia poderosos impérios. 
O período que vai do século V d.C. ao 
XIV d.C. ficou conhecido como Idade Mé-
dia, abarcando sociedades distintas tanto 
no Ocidente como no Oriente. Os estu-
diosos dessa longa fase da História divi-
diram-na em Alta Idade Média (séculos 
V d.C. a X d.C.) e Baixa Idade Média (sécu-
los XI d.C. a XIV d.C.) para melhor estudá-la. 

UNIDADE

A IDADE MÉDIA: 
O OCIDENTE 
CRISTÃO, 
O ISLÃ E A 
ÁFRICA

 » POVOS GERMÂNICOS NO 

IMPÉRIO ROMANO

 » A SOCIEDADE FEUDAL

 » O SENHORIO E A 

SERVIDÃO CAMPONESA

 » A IGREJA MEDIEVAL

 » A PENÍNSULA ARÁBICA E 

O ISLÃ

 » A EXPANSÃO DO ISLÃ NA 

EUROPA E NA ÁFRICA 

 » O EGITO E O MAGREB

 » FONTES PARA A HISTÓRIA 

DA ÁFRICA 

 » OS IMPÉRIOS E 

OS REINOS AFRICANOS

 » A ESCRAVIDÃO NA ÁFRICA

VAMOS ESTUDAR

A imagem representa o contato 
de duas culturas: a romana, 
no teatro construído por 
determinação do imperador 
romano Augusto, no século I a.C., 
e a islâmica, na alcazaba, espécie 
de cidadela fortificada com 
muralhas, construída no século XI 
pelo califado berbere. 
Fotografia de 2017.

Crédito das imagens de baixo para cima: akg-images/
Sambraus; Science Photo Library/AKG-images/Latinstock; 
Reprodução/Museus e Galerias do Vaticano, Cidade do 
Vaticano, Roma, Itália.

 Objetivos da Unidade
• Contextualizar a dissolução 

do Império Romano do Oci-
dente, resultado da fragmen-
tação e fragilidade do Impé-
rio e das entradas dos povos 
germânicos no Ocidente.

• Identificar a construção da 
Europa feudal, de economia 
agrícola, e a predominância 
do cristianismo e da Igreja.

• Destacar o Império Romano 
cristão oriental como uma fu-
são de tradições e culturas 
greco-romanas e orientais.

• Conceituar Alta e Baixa Idade 
Média no ocidente europeu.

• Destacar a grande força cul-
tural que se formou no Orien-
te a partir do século VII: a re-
ligião monoteísta árabe, o 
islamismo.

• Apresentar a expansão islâ-
mica relacionada ao mundo 
mediterrâneo, espaço de in-
terligação, por séculos, de va-
riadas culturas de três conti-
nentes: Ásia, África e Europa.

• Destacar a história das socie-
dades do norte da África e da 
África ocidental, em especial 
os grandes reinos e impérios.

• Contextualizar a expansão 
islâmica na África e suas re-
lações com as sociedades, 
reinos e impérios africanos 
do norte da África e da África 
ocidental.

• Destacar o comércio pelo de-
serto do Saara como o prin-
cipal elo entre a África sub-
saariana, a Ásia e a Europa.

Habilidades da BNCC trabalhadas na Unidade

EF06HI13 EF06HI14 EF06HI15 EF06HI16 EF06HI18 EF06HI19
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GERMANOS E 

BIZANTINOS
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O que você sabe sobre 

o termo bárbaro? 

Qual é o sentido dessa 

palavra para você? 

PUXANDO PELA 

MEMÓRIA
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Átila seguido por seus 
guerreiros atropela a Itália e 
suas artes, pintura de  Eugène 

Delacroix, s/d. Assembleia 

Nacional Palais-Bourbon, 

Paris, França. 

Átila era considerado pelos romanos um homem determinado e 
agressivo. Foi um dos últimos reis a comandar os hunos, povo origi-
nário da Ásia central, considerados grandes cavaleiros e guerreiros 
muito habilidosos.

Átila ficou no poder entre os anos 434 e 453, e alguns diziam que, 
por onde seu cavalo passasse, a grama não mais cresceria. Ele invadiu 
dezenas de cidades e conquistou muitas terras, por vezes de forma 
violenta e impiedosa. Em 451, quando Átila invadiu a cidade de Troyes, 
onde hoje é a França, o bispo Lupus de Troyes, ao se render, lhe disse: 
“Eu sou um homem de Deus!”. E Átila respondeu: “E eu sou a cólera de 
Deus!”. Cólera significa ira, raiva.

Os hunos foram um dos povos que contribuíram para que o Império 
Romano entrasse em crise. Eram considerados “bárbaros” pelos romanos. 
Vamos saber agora como esse Império tão vasto se dividiu e depois se 
desagregou, dando origem a pequenos reinos com a entrada de outros 
grupos em seus territórios. 

Créditos das imagens de baixo para cima: The Bridgeman Library/Grupo Keystone; Akg-Images/Latinstock; The Bridgeman Library/Grupo Keystone; akg-images/
British Library/Album/Fotoarena ; The Bridgeman Art Library/Fotoarena; The Bridgeman Art Library/Keystone Brasil.

 Capítulo 9 
Germanos e 
bizantinos
Capítulo dedicado a apresentar 

a crise que resultou na divisão do 
Império Romano e a formação do 
feudalismo na parte ocidental do 
Império. O personagem microa-
nalítico é Átila, líder guerreiro dos 
hunos, povo asiático cuja ação 
precipitou a crise do Império Ro-
mano do Ocidente, favorecendo 
as invasões dos germanos.

 Objetivo geral do 
capítulo

• Apresentar as relações en-
tre as instituições do Impé-
rio Carolíngio e a ruralização 
da economia na Europa oci-
dental: a formação do feu-
dalismo.

Habilidade da BNCC 

trabalhada no capítulo

EF06HI14

Texto complementar

[...] Átila, por vezes apelidado 
de “o flagelo de Deus” (flagelum 
Dei), ascendeu ao comando dos 
hunos em companhia do irmão, 
Bleda, em meados da década de 
430. Juntos eles conduziram um 
exército multiétnico, que incluía 
homens de tribos submetidas, 
como a dos ostrogodos, em ata-
ques sucessivos contra o terrí-
tório do Império Romano do 
Oriente. Após tramar a morte 
do irmão, na década seguinte, 
Átila voltaria sua atenção para 
o ocidente, tornando-se prota-
gonista do que pode ser consi-
derada a última grande batalha 
do Império Romano do Ociden-
te, ocorrida no ano de 451 nos 
campos Cataláunicos (próximos 
a Châlons-en-Champagne, na 
França). Nela, um exército li-
derado por romanos e visigodos 
enfrentou as forças de Átila [...].

SARTIN, Gustavo. A figura de 
Átila, rei dos hunos, na história 
dos godos escrita por Jordanes. 

Scientia Traductionis, n.16, 
2014. Disponível em: <http://

dx.doi.org/10.5007/1980-
4237.2014n16p136>. 

Acesso em: out. 2018.

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Os alunos podem dizer que significa “legal”, 

“bacana” ou, então, rude, sem educação, selvagem, etc.
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  A crise do Império Romano
No século II, com a expansão territorial de seu Império, os romanos ha-

viam conseguido mais terras e prisioneiros de guerra, acumulando um grande 

número de escravos. No entanto, com o fim das guerras expansionistas, não 

foram conquistadas novas terras e escravos não mais entraram no Império.

No século III, o número de escravos estava bastante reduzido, preju-

dicando todas as atividades econômicas que dependiam deles, como a 

agricultura, o artesanato, a atividade mineradora e o transporte.

Como consequência, o preço dos produtos e os impostos aumentaram 

bastante, e o governo do Império encontrava cada vez mais dificuldade de 

arrecadar o suficiente para pagar suas despesas, como o salário dos soldados. 

Como os romanos conseguiriam proteger as fronteiras de um império 

tão grande com o pagamento de seus soldados atrasado?

Trecho da Muralha de 
Adriano. Essa construção 
foi destinada a estabelecer 
os limites do Império 
Romano. Está localizada 
na fronteira entre a 
Escócia e a Inglaterra. 
A muralha recebeu esse 
nome em homenagem ao 
imperador romano Adriano 
(76-138), que ordenou sua 
construção. Fotografia de 
2017. 

Da cidade para o campo

Aos poucos, os habitantes das cidades foram se mudando para as áreas 

rurais, onde encontravam mehores condições de sobrevivência. Esse processo 

foi chamado de ruralização. 

Os grandes proprietários passaram a distribuir pequenas partes de suas 

terras para camponeses empobrecidos, para artesãos e comerciantes que 

haviam perdido seus negócios e at é para escravos. 

Os novos camponeses cultivavam para seu próprio consumo. Em troca, 

deveriam entregar uma parte da produção para o dono da terra, ficando 

dependentes dele. Essa nova relação foi chamada de sistema de colonato.

Como resultado da migração para as áreas rurais e da criação do sistema 

de colonato, os grandes proprietários resolveram o problema da falta de 

trabalhadores em suas terras. Por outro lado, aqueles que haviam perdido 

tudo poderiam trabalhar no campo e garantir sua subsistência.
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Cronologia 
do capítulo 330: Transferência da capital do Império Romano para a 

cidade de Bizâncio pelo imperador Constantino.
Atividade 

complementar

Gladiador

Retome o filme estaduni-
dense Gladiador (2000), di-
rigido por Ridley Scott, com 
cenas que procuram repro-
duzir o combate do exército 
romano na região germâni-
ca, no século II d.C. A sequên-
cia mostra os preparativos do 
exército romano para o ataque 
contra povos germânicos, em 
particular os godos, e permite 
observar as táticas de guerra 
dos romanos, as mais avança-
das daquela época. A proposta 
é estimular o aluno a conhe-
cer o cotidiano das operações 
militares do exército romano 
com o uso de arqueiros e ca-
tapultas com flechas incen-
diárias, além da infantaria e 
da cavalaria.

Relacione a força militar dos 
romanos com a formação do 
maior império constituído no 
Ocidente, com ramificações no 
Oriente Próximo e no norte da 
África. Pode, ainda, realçar o 
prestígio dos grandes generais 
romanos entre a soldadesca 
e os oficiais. 

O personagem principal do 
filme, o general Maximus, é 
ficcional. No entanto, foi ins-
pirado em um personagem 
real, Marcus Nonius Macrimus, 
homem de confiança do impe-
rador Marco Aurélio. O general 
verdadeiro foi comandante da 
guarda pretoriana e cônsul do 
império na Ásia, além de che-
fiar exércitos em várias guer-
ras de conquista. 

Em conjunto com os alu-
nos, submeta a sequência à 
crítica, questionando os mo-
tivos pelos quais os exércitos 
germânicos são ali represen-
tados sem nenhum preparo 
militar, conforme uma visão 
romana dos povos germâ-
nicos.

Material digital

Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe 
a sequência didática Transição para a Idade Média – História em 

fragmentos localizada no material digital do Manual do Professor.
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395: Divisão do Império Romano em Império Romano do 
Ocidente e Império Romano do Oriente. 

Dividindo o poder
O governo romano tam-

bém atravessava uma grande 

crise. Funcionários se apode-

ravam do dinheiro público, 

os comandantes do exército 

entravam constantemente 

em conflito entre si e os im-

peradores ficavam cada vez 

menos tempo no poder.

Depois de algumas ten-

tativas de organização admi-

nistrativa, em 395, o Império 

foi dividido em duas partes: o 

Império Romano do Ociden-

te, com capital em Milão, e o 

Império Romano do Oriente, 

com capital em Constanti-

nopla.

  Bárbaros ou estrangeiros?
Os romanos não enfrentaram apenas problemas internos. Também 

precisaram lidar com os povos que se encontravam nas fronteiras e aos quais 

chamavam de bárbaros: eslavos, escandinavos, árabes, mongóis e germanos.

A palavra bárbaro era utilizada pelos gregos para se referir a todos 

aqueles que tinham costumes diferentes dos deles e que não falavam a língua 

grega. Os romanos também utilizaram essa palavra para designar os povos 

que não eram romanos nem tinham recebido a influência cultural romana. 

Eles consideravam esses povos inferiores.

Os povos germânicos
Entre os povos considerados bárbaros, os germanos foram os que mais 

tiveram contato com os romanos. 

Originários do norte da Europa, iniciaram, por volta de 1800 a.C., uma 

longa expansão, ocupando terras que passaram a se chamar Germânia, entre 

os rios Reno, Danúbio e Vístula. Eram divididos em vários grupos menores, que 

falavam línguas parecidas. Desses grupos, destacaram-se os godos e os francos.

Os povos germânicos se organizavam em aldeias e viviam da caça, da pes-

ca, da criação de animais e da agricultura. O cultivo da terra era coletivo, pois 

não havia propriedade individual. Quando os recursos naturais da região que 

habitavam diminuíam, eles se deslocavam para outro lugar, buscando melhores 

condições de vida. Por esse motivo, foram considerados povos seminômades.

Fonte: elaborado com base 
em VICENTINO, Cláudio. 
Atlas histórico: geral e do 
Brasil. São Paulo: Scipione, 
2011. p. 50. 
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Texto complementar

Na primeira metade do século 
V a ordem imperial foi dissipa-
da pelo influxo dos bárbaros por 
todo o Ocidente [...]. Os povos 
bárbaros da primeira série de 
invasões tribais, apesar de sua 
diferenciação social progressiva, 
constituíam-se ainda de comuni-
dades primitivas extremamente 
insipientes quando penetraram 
no Ocidente romano.  Nenhum 
jamais conhecera um Estado ter-
ritorial duradouro; todos tinham 
religiões pagãs ancestrais; a maio-
ria não tinha linguagem escrita; 
poucos possuíam qualquer sis-
tema de propriedade articulado 
ou estabilizado [...].  Os reinos 
germânicos característicos desta 
fase eram ainda monarquias ru-
dimentares, com regras de suces-
são incertas, apoiadas sobre os 
corpos das guardas reais ou de 
cortes domésticas, a meio cami-
nho entre os seguidores pessoais 
do passado tribal e os nobres 
proprietários do futuro feudal.  
Abaixo destes, estavam os sol-
dados rasos e os camponeses, e 
onde possível, especialmente nas 
cidades, os residencialmente se-
gregados do resto da população 
[...]. Assim, em muitos aspectos, 
as estruturas jurídica e política 
romanas foram deixadas intactas 
nestes reinos bárbaros primiti-
vos: as suas similares germânicas 
abastardadas eram simplesmen-
te acrescentadas a elas.  Todos 
os maiores invasores germâni-
cos ainda eram pagãos às véspe-
ras de sua irrupção no Império. 
A organização social tribal era 
inseparável das religiões tribais. 
A passagem política a um sistema 
de Estado territorial também era 
inevitavelmente acompanhada da 
conversão ideológica ao cristia-
nismo. [...]

ANDERSON, Perry. Passagens 
da Antiguidade ao feudalismo. 

São Paulo: Brasiliense, 
1992. p.108-113.

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_Cap09_140a161.indd   144 10/21/18   9:12 AM



145MANUAL DO PROFESSOR - CAPÍTULO 9

Germanos e bizantinos| CAPêTULO 9 145

Os germanos eram guerreiros, pois viviam em disputa constante pela 
manutenção do domínio de suas terras. Os guerreiros dos grupos eram 
liderados por um chefe, em geral o mais velho e sábio, a quem deviam obe-
diência e fidelidade. Essa assembleia de guerreiros se chamava comitatus.

Átila  e os hunos
Romanos e germanos mantinham contato desde o século I. Vários 

guerreiros germanos foram contratados pelo exército romano para defender 
as fronteiras do Império. Alguns grupos germânicos lá se estabeleceram 
e permaneceram pacificamente, ocorrendo até mesmo casamentos entre 
germanos e romanos. Assim, a entrada dos povos germânicos foi lenta e 
pacífica até o começo do século V.

Mas quando os hunos, chefiados por Átila, chegaram à Germânia, for-
çaram vários grupos germânicos a se deslocar para o interior das fronteiras 
do Império. Átila pretendia avançar sobre Roma, mas foi convencido a recuar 
pelo papa Leão I, que lhe ofereceu o pagamento de um imposto anual.

Depois de retornarem para suas terras, os hunos já estavam enfraquecidos 
por conta de várias campanhas militares, doenças e fome. Em 453, quando 
Átila morreu, o poder dos hunos diminuiu. Não houve uma liderança forte para 
mantê-los unidos. Povos sob domínio huno revoltaram-se. Com a chegada 
de novos invasores, os hunos praticamente desapareceram.

145

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

Os romanos 

julgavam sua 

cultura superior à 

dos outros povos, 

chamados por eles 

de bárbaros. 

Em grupo, discuta 

com os colegas 

essa postura dos 

romanos. Escrevam 

suas opiniões no 

caderno. Depois, 

compartilhem as 

anotações em um 

debate com todos os 

colegas da sala. 

Observe o mapa e responda: você consegue identificar quais países da Europa 

se formaram nas regiões ocupadas pelos povos germânicos? 

 O  QUE HÁ NO MAPA?

As migrações bárbaras (séculos IV e V)
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Fonte: elaborado com base 
em VICENTINO, Cláudio. 
Atlas histórico: geral e do 
Brasil. São Paulo: Scipione, 
2011. p. 51.

476: Queda de Rômulo Augusto, último Imperador Romano do 
Ocidente, derrotado por Odroarco, rei dos hérulos. 
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O seu lugar na História
Resposta pessoal. A ativida-

de permite uma reflexão por 
parte dos estudantes a respei-
to da tolerância e da aceitação 
da cultura de outros povos.

O que há no mapa?
Alemanha, Dinamarca, Paí-

ses Baixos, Polônia, Reino Uni-
do e República Tcheca.

 Para desenvolver

Professor, enfatize o aspecto 
guerreiro dos hunos informando 
que eles possuíam armas diver-
sas, como espadas longas com 
duplo corte, lanças afiadas e ma-
chados. Várias destas armas fo-
ram encontradas por arqueólogos 
em túmulos de grandes chefes, 
o que demonstra a importância 
da atividade guerreira na vida 
deste povo.

Atividade 
complementar

Átila tinha o apelido de “fla-
gelo de Deus”, dado pelos cris-
tãos. Solicite aos alunos que 
pesquisem o significado da 
palavra “flagelo” e relacionem 
esta expressão ao que está 
sendo desenvolvido sobre 
este personagem no capítulo.

De olho na BNCC
O mapa identificando as migrações dos povos e seu respectivo 

contato auxilia o aluno a alcançar a habilidade EF06HI04 da BNCC.
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UNIDADE

UNIDADE 4 | A Idade Média: o Ocidente cristão, o Islã e a África 

Os hunos

Este documento, escrito no século V por 

Ammiano Marcelino, um funcionário da admi-

nistração romana, revela muita coisa a respeito 

do pensamento que os romanos tinham sobre 

os hunos. Leia-o, pesquise o significado das 

palavras que você não conhece e responda 

às questões.

Os hunos excedem em ferocidade e barbárie tudo quanto é possível imaginar de 

bárbaro e feroz. Sob uma forma humana, vivem em estado de animais. Alimentam-se de 

raízes de plantas silvestres e de carne meio crua, macerada entre suas coxas e o lombo de 

suas cavalgaduras. Suas vestimentas consistem em uma túnica de linho e jaqueta de peles 

de ratazana selvagem. A túnica é de cor escura e apodrece no corpo. 

Cobrem-se com um gorro e envolvem as pernas com peles de bode. Quando caval-

gam, acredita-se estarem pregados em suas montarias, pequenas e feias, mas infatigáveis 

e rápidas como relâmpagos. Passam sua vida a cavalo; a cavalo se reúnem em assembleias, 

compram, vendem, bebem, comem e até mesmo dorme m às vezes. Nada se iguala à destreza 

com que lançam, a distância prodigiosa, suas flechas armadas de ossos afiados, tão duros e 

mortíferos como o ferro.

MARCELINO, Ammiano. Res Gestae XXXI, 2, 1-11. 
Apud GUERRAS, M. S. Os povos bárbaros. São Paulo: Ática, 1991. p. 41-42.

1 | Com base na leitura do documento, que aspectos da vida dos hunos podemos conhecer?

2 | Segundo o autor desse documento, como os hunos eram vistos pelos romanos?

DOCUMENTO

481-511: Governo de Clóvis no Reino Franco. 
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A invasão dos bárbaros ou Os hunos 

em Roma, pintura de Ulpiano Checa, 

1887. Coleção particular. 

Fique ligado

Professor, indique o filme 
Átila (EUA). Direção de Rick 
Lowry, 2001.

O filme aborda a ascensão 
de Átila e seu papel funda-
mental para a expansão do 
povo huno, bem como suas 
relações com o Império Ro-
mano e com os germanos no 
século V.

Documento

1. A alimentação, o vestuário 
e suas habilidades como 
cavaleiros.

2. De acordo com os roma-
nos, os hunos eram um 
povo violento, agressivo 
e com costumes seme-
lhantes aos dos animais.

 Para desenvolver

A região chamada de Germâ-
nia, localizada entre os rios Vístu-
la e Reno, foi assim denominada 
pelo grego Posidônio no século 
I a.C., que, em viagem pela re-
gião, chamou de germanos os 
povos instalados no local. Mas 
foi com Tácito, no século I, que 
estes grupos foram conhecidos, 
pois esse romano ocupou altos 
cargos no Império, entre eles o 
de administrador das províncias 
orientais, tendo assim contato 
próximo com a Germânia.
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  Império derrubado: um novo 
mundo em transformação
No final do século V, os problemas do Império Romano do Ocidente 

eram tão graves que os povos germânicos conseguiram ocupar territórios 
e erguer reinos sem grande resistência. Em 476, Rômulo Augusto, último 
imperador romano, não teve forças para combater Odoacro, rei dos hérulos, 
que invadiu Roma e criou o Reino da Itália.

Os visigodos dominaram áreas que hoje correspondem à Espanha e 
a parte da França, enquanto os vândalos, depois de atravessar a península 
Ibérica, dirigiram-se para o norte da África e para ilhas no mar Mediterrâneo, 
onde se fixaram. 

A migração da população das cidades para o campo, iniciada na época da 
crise do Império Romano, no século III, aumentou ainda mais com a formação 
desses reinos germânicos. As cidades que não tinham sido destruídas pelas 
conquistas foram se esvaziando e perderam sua importância. As grandes 
propriedades dos romanos foram tomadas pelos reinos germânicos, que 
mantiveram o sistema de colonato. O comércio foi diminuindo entre as várias 
regiões. A quantidade de escravos, a maior força de trabalho na Antiguidade, 
foi muito reduzida.

Todo esse processo de crise do mundo romano e a presença cada vez 
mais intensa dos povos germânicos na Europa vão marcar o fim da Antiguidade 
e o início de um novo tempo: a Idade Média. Enquanto o Império Romano 
do Ocidente caiu, dando origem a vários reinos distintos, o Império Roma-
no do Oriente teve destino completamente diferente.

496: Conversão de Cl—vis ao cristianismo. 

Reinos germ‰nicos (sŽculo VI)
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 Para desenvolver

Um mundo em 
transformação

As migrações germânicas em 

direção ao Império Romano do 

Ocidente originaram várias mu-

danças. A língua latina, falada 

pelos romanos, foi adotada pelos 

germanos, mas também sofreu 

diferentes influências, dependen-

do do grupo e do local onde era 

adotada. As leis de cada grupo fo-

ram mantidas durante um bom 

tempo. Romanos obedeciam às 

leis romanas e germanos obede-

ciam às leis particulares de cada 

grupo, transmitidas oralmente. O 

direito germânico era baseado 

nos costumes. Mas, aos poucos, 

alguns reinos germânicos foram 

influenciados pelo Direito Roma-

no, como foi o caso do Reino dos 

Visigodos, os primeiros a ter suas 

leis escritas.

Material digital

Para contribuir para o desenvolvimento desse tema, assista ao 

Material Audiovisual O declínio do Império Romano e a transição 

para a Idade Média: da escravidão à servidão, localizado no mate-

rial digital do Manual do Professor.
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UNIDADE 4 | A Idade Média: o Ocidente cristão, o Islã e a África 

  O Império Bizantino
Como vimos anteriormente, o Império Romano foi dividido em Império 

Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente por conta dos problemas 

que enfrentava no final do século IV. Se o lado ocidental enfraquecia cada 

vez mais em decorrência da crise iniciada no  século III, no lado oriental isso 

não aconteceu. 

A própria capital do Império Romano foi transferida para a cidade de 

Bizâncio (localizada no estreito do Bósforo, entre o mar Egeu e o mar Negro) 

ainda em 330 pelo imperador Constantino. A cidade até mudou de nome, 

passando a chamar-se Nova Roma e, depois, Constantinopla. Roma sobre-

viveu, em certa medida, na sua parte oriental. Hoje, ela se chama Istambul e 

está localizada na Turquia.

O Império do Oriente tinha atividades comerciais mais dinâmicas, 

estava localizado em uma região que tinha contatos frequentes com os 

mercadores do Extremo Oriente e suas províncias eram mais ricas. Além 

disso, geralmente conseguia impedir que povos estrangeiros invadissem 

seu território, oferecendo dinheiro e assinando tratados de paz. O Império 

Romano do Oriente durou até o século XV e ficou conhecido como Impé-

rio Bizantino por causa de sua capital Constantinopla, que originalmente 

tinha o nome de Bizâncio.

O Império Bizantino (século VI) 
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527: Início do reinado de Justiniano, imperador bizantino. 
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Fique ligado

O iconoclasmo bizantino: 

modos de integração e de-

sintegração no Mediterrâneo 
FERNANDES, Caroline 

Coelho. Mare Nostrum, 

ano 2018, v. 9, n. 1.

O artigo tem como objetivo 
demonstrar as consequências 
do iconoclasmo para o Medi-
terrâneo no século VIII, espe-
cialmente para os romanos e 
para os árabes, uma vez que, 
nesse período, Constantino-
pla era o principal centro eco-
nômico, religioso e social do 
Mediterrâneo, devido à sua 
posição estratégica situada 
ao mesmo tempo na Ásia e 
na Europa.
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A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA

Justiniano e a glória dos bizantinos
Em 527, Justiniano assumiu o governo do Império Bizantino, permane-

cendo no poder durante 38 anos.

Uma de suas primeiras preocupações foi reorganizar a legislação com 

base nas leis romanas, o que resultou em um novo código de leis, o Código 

de Justiniano, concluído em 528. Ainda hoje é uma obra fundamental para 

o estudo do Direito. 
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Reconstituição em 3D 

do palácio de Blaquerna 

em Constantinopla. A 

reconstrução de Bizâncio 

está disponível no 

seguinte site: <http://

imperiobizantino.com.

br/2011/06/01/links-

bizantinos-e-projeto-

%E2%80%9Cbyzantium1

200%E2%80%9D/>. 

Acesso em: 9 out. 2018.

•  Para pesquisar o site acima, combine com o professor um dia para visitar a sala de infor-

mática ou busque em um computador que tenha acesso à internet. Em seguida, descreva 

dois lugares da cidade que mais chamaram sua atenção. Justifique sua opinião com os 

elementos observados e com o que foi estudado no capítulo. 

Computação gráfica

A computação gráfica é uma área da ciência 
da computação que cria imagens a partir de 
dados e informações. É utilizada para produzir 
 filmes de animação, jogos de computador, obras 
de arte, plantas de arquitetura e reconstruções 
gráficas, como reconstituições históricas de 
templos destruídos ou cidades soterradas.

O projeto Byzantium1200, criado em 1994, 

está realizando a reconstrução gráfica em 3D 
da cidade de Bizâncio em torno do ano 1200. 
Nesse período a cidade era muito populosa e 
uma das maiores do mundo. Graças a infor-
mações arqueológicas e fontes escritas sobre 
a geografia de Bizâncio, os técnicos estão con-
seguindo reproduzir edifícios e várias regiões 
da cidade.

732: Carlos Martel derrota os árabes. 

Atividade 
complementar

Computação gráfica

Discuta com os alunos so-
bre a importância de projetos 
como o sugerido na seção A 

História não está sozinha para 
os estudos de História e para 
os povos locais que são es-
tudados.

Converse com eles sobre 
os tipos de divulgação que 
esse tipo de material digital 
pode oferecer, uma vez que 
a internet é uma ferramenta 
acessada por pessoas de todo 
o mundo, o que daria muita 
visibilidade para os locais re-
constituídos. Os alunos devem 
perceber as dimensões eco-
nômica (estímulo ao turismo) 
e cultural (resgate dos vestí-
gios arqueológicos, da histó-
ria local e das identidades lo-
cais) envolvidas nesse tipo 
de trabalho.

A História não está 
sozinha

Computação gráfica

• Resposta pessoal. Seria 
interessante que os es-
tudantes fossem à sala 
de informática somente 
após estudarem os textos 
do capítulo relativos à ci-
dade de Bizâncio. Assim, 
eles terão mais repertório 
para entender a recons-
trução gráfica da cidade.
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UNIDADE

UNIDADE 4 | A Idade Média: o Ocidente cristão, o Islã e a África 

No governo de Justiniano, as fronteiras do Império Bizantino foram am-
pliadas. Seu exército derrotou os ostrogodos na península Itálica, os vândalos 
no norte da África e os visigodos no sul da Espanha. 

O imperador bizantino pretendia reconquistar as regiões que haviam 
feito parte do Império Romano, mas que foram tomadas 
pelos reinos germânicos. Queria recuperar o período de 
glória dos romanos e ser reconhecido como o herdeiro 
dos grandes imperadores.

Mosaicos

Mosaico é uma imagem feita a partir de 

pequenos pedaços de materiais de vários tipos: 

pedras, areia, papel, vidro, mármore, conchas... 

O objetivo é decorar paredes, pisos, janelas, 

móveis e outros objetos.

A técnica do mosaico é muito antiga. O pri-

meiro registro conhecido é de 3500 a.C. e foi 

encontrado na cidade de Ur, na Mesopotâmia. 

Egípcios, gregos e romanos também cria-

ram obras de arte em mosaico, mas foi com 

os bizantinos que elas alcançaram seu maior 

grau de beleza, com cenas do cristianismo e 

imagens dos imperadores bizantinos.

•  Observe a imagem do mosaico e identifique, ao lado do imperador Justiniano, ao menos 

um grupo social que formava a sociedade bizantina.

OUTRAS HISTÓRIAS ARTE 
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Imperador 

Justiniano, 

representado 

em mosaico 

na basílica 

de São Vital. 

Ravena, Itália. 

Herdeiro: pessoa 
que recebe os bens 
de outra que morreu. 

751: Governo de Pepino, o Breve, inicia a dinastia carolíngia. 

 Para desenvolver

O Palácio Topkapi
O Palácio Topkapi é um dos 

mais bonitos pontos turísticos 

de Istambul. Foi construído por 

Mehmet II, logo depois da toma-

da da cidade pelos turcos otoma-

nos em 1453. Até o século XIX, o 

Palácio foi a residência de vários 

sultões, até ter sido transforma-

do em museu. Salas imensas, jar-

dins e pátios foram construídos 

e decorados com luxo e riqueza. 

Durante quase 500 anos da pre-

sença dos árabes, foram sendo 

acumuladas valiosas obras de 

arte, tapetes, azulejos, mosaicos, 

cerâmicas, joias de ouro, pratarias 

e cristais. Uma das grandes atra-

ções é a armadura de diamantes 

de Mustafá III.

Outras histórias 

Arte

• O mosaico mostra, ao lado 

do imperador, clérigos, 

soldados e funcionários 

reais.

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_Cap09_140a161.indd   150 10/21/18   9:12 AM



151MANUAL DO PROFESSOR - CAPÍTULO 9

Germanos e bizantinos| CAPêTULO 9 151

BELTRÃO, Cláudia. 
O mundo bizantino. 
São Paulo: FTD, 
2002. (Coleção Para 
Conhecer Melhor).

Esse livro aborda o 
importante papel 
que Bizâncio, ou 
Constantinopla, a 
capital do mundo 
bizantino, teve na 
história do Oriente 
Próximo e da 
civilização ocidental. 
Conta a história 
de um império 
que, por onze 
séculos, manteve 
uma civilização ao 
mesmo tempo grega, 
romana e oriental. 

FIQUE DE OLHO

As trocas comerciais

As principais rotas comerciais daquele período passavam pelo Império 

Bizantino, transformando as cidades da região em locais estratégicos de 

troca e abastecimento para os mercadores. Por esse motivo, essas cidades 

prosperaram muito e as moedas bizantinas eram aceitas em vários lugares.

Chineses, persas, árabes e indianos forneciam artigos como perfumes, 

sedas, porcelanas e especiarias, que eram comercializados no Ocidente euro-

peu por meio de rotas organizadas por mercadores bizantinos. Eles também 

compravam e revendiam trigo, peles, escravos, azeite, vinho e especiarias.

Constantinopla

De acordo com os relatos da época, Constantinopla, a capital do Impé-

rio Bizantino, era muito bonita, populosa, com prédios imponentes, lindos 

palácios e templos religiosos. Localizada no estreito de Bósforo, região entre 

o mar Egeu e o mar Negro, foi fundada ainda no século VII a.C., com o nome 

de Bizâncio. 

Em 330, o imperador Constantino transformou-a em capital do Império 

Romano e mudou seu nome para Nova Roma. Com sua morte, a cidade 

passou a se chamar Constantinopla

A cidade resistiu a muitas tentativas de invasão, sendo uma das mais 

bem fortificadas da Antiguidade e da Idade Média, pois várias muralhas foram 

construídas para protegê-la de ataques inimigos. Mas, apesar da proteção, 

Constantinopla foi conquistada e dominada pelos turcos otomanos em 1453.

Constantinopla em 330

Mar Negro

Mar Mediterrâneo

M
ar A

driático

30° L

40° N

Constantinopla

Império Romano do
Oriente − após 395

N

0 235 km

Fonte: elaborado com base em VICENTINO, Cláudio. Atlas histórico: geral e do Brasil. São Paulo: 
Scipione, 2011. p. 51. 

800: Coroação de Carlos Magno como imperador. 

Abastecimento: ato 

de fornecer, de suprir 

alguma coisa. 
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Atividade 

complementar

Santa Sofia

A Basílica de Santa Sofia foi 

construída no século IV. Depois 

de um incêndio, foi reconstruí-

da no século V. Outro incêndio 

devastou o templo, que foi no-

vamente reconstruído no sé-

culo VI por ordem do imperador 

Justiniano. Tornou-se um dos 

exemplos mais importantes da 

arquitetura bizantina.

Para construir a versão 

atual da Basílica de Santa So-

fia, Justiniano determinou o 

recolhimento do material ne-

cessário em todo o Império 

Bizantino. A construção teria 

empregado cerca de 10 mil 

pessoas. Suas paredes foram 

decoradas com mosaicos de 

ouro, marfim e pedras pre-

ciosas.

Depois da tomada de Cons-

tantinopla, em 1453, os tur-

cos otomanos, por serem mu-

çulmanos, transformaram 

a Basílica de Santa Sofia em 

uma mesquita, acrescentan-

do minaretes ao seu redor. 

Também aplicaram camadas 

de cal nos mosaicos, ocultan-

do suas imagens.

Em 1935, a Basílica de San-

ta Sofia foi transformada em 

museu e em 1985, foi consi-

derada patrimônio mundial 

pela Unesco.

Baseando-se no texto aci-

ma, o professor pode pergun-

tar aos alunos: O que significa 

um local como a Basílica de 

Santa Sofia ser considerado 

patrimônio mundial pela Unes-

co? Pesquise.

Espera-se que os alunos 

reconheçam que a transfor-

mação da Basílica de Santa 

Sofia em mesquita e, poste-

riormente, em museu indica 

as mudanças históricas ocor-

ridas na região onde ela se 

encontra.

Eles devem reconhecer que 

a basílica foi construída pri-

meiro como templo cristão 

e, depois, com a tomada de 

Constantinopla pelos turcos 

otomanos, transformada em 

mesquita. A arquitetura e os 

mosaicos fazem do templo 

grande atração turística. 
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Desigualdade e revolta
A sociedade bizantina era muito rica, mas também com muitas desi-

gualdades sociais. 

Os grandes proprietários, os grandes comerciantes, os donos de navios 

mercantes, os comandantes militares e as autoridades da Igreja viviam com 

muito luxo e compunham a menor parte da população.

Os camponeses pobres, os escravos, os trabalhadores das cidades, 

os pequenos comerciantes e os artesãos formavam a maioria da popu-

lação, que pagava pesados impostos e encontrava grandes dificuldades 

para sobreviver.

A situação tornou-se insustentável em 532, durante uma corrida de 

cavalos no hipódromo de Constantinopla, quando o imperador deu a vitória 

para o próprio cavalo, apesar de outro, chamado Nika, ter vencido. O povo 

se revoltou contra tamanha injustiça e iniciou a chamada Revolta de Nika.

A corrida de cavalos não foi a única causa da revolta. Somou-se a ou-

tros tantos problemas que a população estava vivendo. No entanto, foi o 

pretexto para a rebelião que ganhou as ruas. A cidade foi dominada pelos 

rebeldes, que logo foram violentamente reprimidos pelas autoridades.

A força do imperador
O cristianismo havia se espalhado rapidamente pela parte oriental 

do Império Romano, que depois se tornou Império Romano do Oriente e, 

finalmente, Império Bizantino. Naquela região, o cristianismo uniu povos 

de diferentes origens, contribuindo para que o poder do imperador fosse 

mais forte. 

O imperador bizantino era chamado de basileu, que significa “aquele 

que tem a autoridade suprema”, e era considerado um representante de 

Deus na Terra. Exercia as funções de governante político e militar.

A principal autoridade da Igreja no Império Bizantino era o patriarca, 

que podia convocar reuniões, nomear pessoas para cargos eclesiásticos e 

criar normas e regras. Havia momentos, no entanto, em que o imperador 

intervinha na vida religiosa. Em 730, por exemplo, o imperador bizantino 

proibiu o culto a imagens religiosas e mandou destruir estátuas, pinturas 

e outras obras de arte que representassem santos, a Virgem Maria e 

Jesus Cristo.

Duas igrejas
Esse movimento ficou conhecido como iconoclastia, que significa 

“destruição de imagens”, pois seus membros achavam que cultuar ima-

gens de santos transformava o cristianismo em idolatria, isto é, devoção 

a ídolos. 

Hipódromo: arena 

descoberta onde se 

realizam corridas de 

cavalo e bigas, além de 

exercícios de equitação.

814: Morte de Carlos Magno.

Atividade 

complementar

A Revolta de Nika

Utilize o exemplo da Revolta 

de Nika para demonstrar aos 

alunos que o Império Bizanti-

no governado por Justiniano 

passou por importante crise, 

na qual política e religião se 

entrelaçaram. Mostre também 

como um episódio aparente-

mente banal pode funcionar 

como estopim de revoltas po-

pulares.

Se julgar conveniente, asso-

cie o tema, por exemplo, com a 

onda de manifestações ocor-

ridas no Brasil em junho de 

2013, motivadas inicialmente 

pelo aumento de vinte centa-

vos na passagem dos ônibus, 

mas que ampliaram sua pauta 

de reivindicação conforme os 

movimentos tomavam força.
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A veneração às imagens religiosas retornou somente em 843, reaproxi-
mando o Império Bizantino e a Igreja de Roma.

Outras questões religiosas também opuseram as autoridades da Igreja 
no Ocidente e no Oriente. Uma delas foi a discordância de alguns dogmas 
por parte dos orientais, como a discussão sobre a natureza humana e divina 
de Jesus Cristo, por exemplo. Para os cristãos de Roma, Jesus Cristo foi ao 
mesmo tempo humano e divino, mas, para os orientais, foi apenas divino. 
Eles ficaram conhecidos como monofisistas e foram considerados hereges, 
ou seja, aqueles que discordavam de crenças da Igreja de Roma. 

Todos esses conflitos levaram ao Cisma do Oriente em 1054 – a divisão 
da Igreja em Igreja católica do Oriente, ou Igreja ortodoxa (com sede em 
Constantinopla), e Igreja católica do Ocidente, ou Igreja católica (sediada em 
Roma). O bispo de Roma ocupava o mais alto posto hierárquico: o de papa.

  O fim do Império Bizantino
O fim do Império Bizantino ocor-

reu somente em 1453, quando Cons-
tantinopla foi conquistada pelos turcos 
otomanos, cuja origem é a mesma dos 
hunos que, liderados por Átila, invadi-
ram o Império Romano do Ocidente. 
Portanto, os lados ocidental e oriental 
do antigo Império Romano tiveram 
seu destino cruzado com povos de 
mesma procedência.

  O Reino Franco
De todos os reinos que se forma-

ram na Europa ocidental, os francos 
foram os mais poderosos. Os outros 
reinos enfrentaram muitos problemas 
para se organizar, como brigas entre 
herdeiros e inimizades pessoais.

Clóvis era filho do rei Childerico 
I, governante de um dos grupos do 
povo franco que ocupava a região 
da fronteira entre as atuais França e 
Bélgica. Aos 15 anos, em 481, sucedeu 
seu pai. Ainda muito jovem, unificou 
vários grupos francos e conquistou 
novos territórios, como a Gália (atual 
França) e a Renânia.

Entrada do sult‹o MaomŽ II em Constantinopla, 29 de maio de 1453. 
Óleo sobre tela de Jean-Joseph-Benjamin Constant, 1876. Museu dos 
Agostinianos, Toulouse, França. Até 1453, os bizantinos resistiram a várias 
guerras e tentativas de invasão por persas, árabes e até cristãos ocide ntais.
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843: Divisão do Império Carolíngio. 

Fique ligado

Constantinopla, 1453: De-

saba a Idade Média. Aventu-

ras na História, maio 2018. 

Disponível em: <https://aven

turasnahistoria.uol.com.br/

noticias/historia-hoje/cons

tantinopla-1453-desaba-a-

idade-media.phtml>.

Análise sobe a tomada de 

Constantinopla pelos turcos 

otomanos e o fim do Império 

Romano do Oriente.
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1054: Cisma do Oriente.

Clóvis fundou a primeira dinastia do Reino Franco, a dos merovíngios. A 

palavra vem de Meroveu, que alguns dizem ter sido avô de Clóvis. De acordo 

com algumas lendas da época, Meroveu havia sido gerado de um monstro 

marinho, que mudava de forma enquanto nadava.

Nunca foram encontrados registros históricos confiáveis a respeito da 

origem de Meroveu; alguns estudiosos acreditam que ele pode nunca ter 

existido, não passando mesmo de um personagem lendário. 

De qualquer modo, Clóvis é considerado o primeiro rei dos francos.

Poder e religião
A religião foi muito importante para a união dos francos. O rei Clóvis 

se converteu ao cristianismo e foi batizado em 496 numa igreja da cidade 

de Saint Remis. Clóvis acabou criando uma aliança com o clero da Igreja de 

Roma, o que facilitou a conquista de outros povos que já eram cristãos. Com 

todos seguindo a mesma religião, seria mais fácil governar.

Por outro lado, os membros do clero contavam com o auxílio dos francos 

para impedir que crenças não cristãs se espalhassem pela Europa ocidental 

e ameaçassem o poder da Igreja.

O batismo de Cl—vis, pintura de Mestre de Saint Giles, século XV. 

Coleção Samuel H. Kress. 

CANTELE, Bruna 

Renata. Na Idade 

MŽdia era assim... 

São Paulo: Editora 

do Brasil, 2000.

Nesse livro, a autora 

descreve como era 

a vida das pessoas 

durante a Idade 

Média: quais eram 

as habitações e 

os alimentos mais 

comuns, como as 

pessoas mediam o 

tempo, entre outros 

aspectos. 

FIQUE DE OLHO

Observe a imagem e 

responda:

1. A imagem 

representa o batismo 

de Clóvis pelo papa. 

Descreva como Clóvis 

foi representado na 

imagem e o que isso 

significava.

2. Pesquise o 

significado do batismo 

para a Igreja católica. 

O  QUE HÁ NA IMAGEM?
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Atividade 
complementar

As ordens monásticas e 

os beneditinos

As ordens religiosas são 
formadas por um grupo de 
indivíduos que dedicam sua 
vida a servir a Deus por meio 
do cumprimento de várias re-
gras de conduta. Até hoje, as 
ordens estão subordinadas 
à Igreja católica. Algumas or-
dens, as monásticas, são fe-
chadas, afastadas do mundo, 
com seus membros vivendo 
enclausurados nos mosteiros. 
Outras são mais abertas, como 
a dos franciscanos. A primeira 
ordem monástica foi criada na 
Itália por Bento de Núrcia em 
529, que reuniu vários mon-
ges, que viviam no mosteiro, 
e criou a Ordem dos Benedi-
tinos. Suas regras eram re-
zar muito, proteger os pobres, 
trabalhar e ser obedientes ao 
papa e a Deus. Os mosteiros 
tinham bibliotecas enormes, 
com vários livros importantes. 
Nelas foram preservadas mui-
tas obras dos povos antigos, 
que poderiam ter sido esque-
cidas e até mesmo perdidas.

Após apresentar o texto 
acima, solicite aos alunos o 
seguinte:

1. Expliquem a diferença en-
tre as atividades dos mon-
ges e as dos padres que 
atuam em igrejas.

2. Descubram em que época 
a Ordem dos Beneditinos 
chegou ao Brasil.

1. Espera-se que os alunos 
reconheçam que, enquan-
to os monges beneditinos 
ficavam enclausurados 
nos mosteiros, os padres 
que atuavam nas igrejas 
tinham contato constante 
com os fiéis. 

2. Espera-se que eles descu-
bram que os beneditinos 
chegaram ao Brasil no fi-
nal do século XVI.

O que há na imagem?
1. Clóvis está com as mãos 

em posição de prece, com 
a cabeça um pouco abai-
xada e despido, mostran-
do assim um ato de en-
trega e crença na nova 
religião.

2. O batismo é um dos sacra-
mentos da Igreja católica. 
É um ritual que torna o in-
divíduo membro da Igreja 
católica.
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1453: Constantinopla é invadida pelos turcos otomanos. 

Dos merovíngios aos carolíngios
Clóvis reinou até o início do século VI. 

Ele conseguiu liderar os francos por 30 anos seguidos, apoiado pelos 

proprietários de terras, que recebiam novos lotes para serem cultivados. 

Em troca, esses proprietários prestavam serviço militar, defendendo o reino 

e indo aos campos de batalha para realizar novas conquistas. A doação de 

terras também era utilizada como forma de pagamento aos outros funcio-

nários do reino.

Após a morte de Clóvis, o Reino Franco foi dividido entre seus quatro 

filhos, com o uma herança, mas eles tiveram uma atuação muito fraca.

No início do século VIII, os árabes, que já haviam conquistado parte 

da península Ibérica, dirigiram-se para o território dos francos. Em 732, nas 

fronteiras do reino, foram derrotados pelo exército de um cavaleiro chamado 

Carlos Martel. A Igreja temia que a religião dos árabes – o islamismo – se 

espalhasse pela Europa cristã.

Por causa desse feito, Carlos Martel ficou famoso. Seu filho, Pepino, o 

Breve, foi coroado rei dos francos em 751, iniciando uma nova dinastia, cha-

mada de dinastia carolíngia, em homenagem ao pai. 

Os carolíngios tiveram todo o apoio da Igreja católica. Em troca, Pepino 

doou terras à Igreja e obrigou os súditos a pagar a ela um imposto chamado 

dízimo, que correspondia a 10% da renda mensal ou anual de cada pessoa.

  Carol’ngios no poder
O auge do poder carolíngio ocorreu durante o reinado de Carlos Magno, 

filho de Pepino. Carlos Magno foi coroado rei dos francos em 768 e também 

imperador romano, título que não era utilizado desde a queda do Império 

Romano do Ocidente no século V.

A cerimônia de coroação do novo imperador ocorreu na igreja de São 

Pedro, em Roma, na noite de Natal do ano 800. A aliança entre o Reino Franco 

e a Igreja católica se fortaleceu.

O objetivo de Carlos Magno era restaurar a glória do antigo Império 

Romano. Com o apoio da Igreja, conseguiu fortalecer seu poder e conquistar 

diversos povos, ampliando o território do Império.

Administração
Para faci litar a administração do Império, Carlos Magno dividiu o território 

em regiões; designou um funcionário que percorria todo o reino para verificar 

se suas ordens estavam sendo cumpridas; criou leis escritas e um Tribunal 

do Palácio, que julgava todos os casos até então decididos pelos grandes 

proprietários. Com essas medidas, Carlos Magno centralizou o governo.

... que a expressão 

Idade Média 

foi criada por 

pensadores do 

século X V? 

Segundo esses 

pensadores, a Idade 

Média ficava entre 

a Antiguidade, ou 

Idade Antiga, e o 

tempo em que esses 

pensadores viviam. 

Foi considerada 

por eles uma fase 

em que a cultura e 

a vida econômica 

haviam entrado 

em declínio e os 

reis eram fracos. 

As perseguições 

religiosas, as 

guerras, a fome e 

as doenças fizeram 

com que alguns até 

chamassem esse 

período de Idade 

das Trevas.

No entanto, 

historiadores 

demonstram, por 

meio de pesquisas, 

que essa descrição 

da Idade Média não 

é fiel ao período. 

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

 Para desenvolver

Como não existiam sobreno-

mes durante a Alta Idade Média, 

os reis acrescentavam apelidos 

ao primeiro nome, de acordo com 

seu temperamento ou tipo físico. 

Pepino foi chamado “o Breve” 

porque era baixo. Já o neto de 

Pepino, que tinha um desvio na 

coluna vertebral, era conhecido 

como Pepino, o Corcunda.
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Repare na postura de 

Carlos Magno diante 

do papa quando foi 

coroado. 

Descreva essa postura 

e elabore uma hipótese 

que a explique. 

O  QUE HÁ NA IMAGEM?

A terra era a riqueza
Como a atividade econômica mais importante na Alta Idade Média era 

a agricultura, a terra era utilizada como forma de pagamento aos funcioná-

rios do Reino Franco, como vimos, e também ao exército. Esse foi um dos 

motivos que tornaram Carlos Magno tão poderoso, capaz de conquistar 

regiões diferentes.

Ao receberem as terras como recompensa pela participação nas con-

quistas militares, esses guerreiros tornavam-se vassalos de Carlos Magno, 

ou seja, em troca da posse das terras, juravam fidelidade ao rei.

No período carolíngio, as grandes propriedades de terra eram chamad as 

de domínio. Cada proprietário concedia lotes de terra aos camponeses, que 

em troca lhes davam parte dos alimentos que cultivavam. Os camponeses 

também eram obrigados a cultivar outras terras férteis do domínio e a exercer 

outras tarefas.

Todos os alimentos produzidos no domínio eram consumidos lá mesmo. 

Desse modo, as trocas comerciais diminuíram bastante.

MACDONALD, 

Fiona. Como seria 

sua vida na Idade 

MŽdia? São Paulo: 

Scipione, 1996.

Conheça aspectos 

importantes da 

vida das pessoas 

durante o período 

medieval, desde 

os acontecimentos 

históricos até a vida 

cotidiana. 

FIQUE DE OLHO

Coroa•‹o de Carlos Magno, iluminura de Jean Fouquet, século XV. Coleção particular. 

O que há na imagem?
Carlos Magno se ajoelhou 

diante do papa. Espera-se que 

os alunos percebam que essa 

postura significa que o impe-

rador governava com o apoio 

da Igreja católica e que, ao se 

postar dessa forma, estava 

selando o apoio mútuo en-

tre a Igreja e o Reino Franco. 

Como a terra era a principal 

fonte de riqueza e poder na 

Europa feudal, ela também foi 

alvo das atenções de Carlos 

Magno, que visava controlá-

-la melhor. As denominações 

das três regiões em que Car-

los Magno dividiu o Império 

eram:

• marcas – áreas de fron-

teira, governadas pelos 

marqueses;

• ducados – regiões próxi-

mas das marcas, governa-

das pelos duques;

• condados – governados 

por condes, funcionários 

que recolhiam impostos 

e eram os juízes locais. 

Tinham muito prestígio 

e ficaram bastante im-

portantes com o tempo.
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A expansão do Reino Franco (481 a 814)
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Fonte: elaborado com base em VICENTINO, Cláudio. Atlas histórico: geral e do Brasil. 
São Paulo: Scipione, 2011. p. 60. 

Na época da dinastia merovíngia, cada região tinha sua própria moeda, 

o que dificultava as trocas comerciais. Para resolver esse problema, Carlos 

Magno decidiu que haveria uma única moeda, produzida pelo governo. 

Mesmo assim, a circulação de moedas diminuiu muito.

Renascença carolíngia

Carlos Magno admirava as artes e a cultura. Por isso, estimulou o desen-

volvimento da literatura, da pintura, da arquitetura e da educação. 

As imagens de anjos e santos passaram a ser cada vez mais cultuadas 

dentro das igrejas. A missa passou a ser uma ocasião especial e valorizada, 

tornando-se obrigatória aos domingos. Os livros foram também decorados 

com imagens religiosas. Foi a chamada Renascença carolíngia.

Várias escolas foram reformadas, e outras foram construídas, tanto para 

preparar aqueles que trabalhariam no império quanto os que desejavam 

ingressar na Igreja. Professores e sábios foram trazidos de outras regiões 

para dar aulas nessas escolas. 

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

Carlos Magno foi 

sepultado na Catedral 

de Aquisgrano, na 

Alemanha. No Brasil, 

também há um antigo 

rei enterrado numa 

igreja: D. Pedro II, 

que governou o país 

entre 1831 e 1889. 

Faça uma pesquisa 

para descobrir o local 

onde D. Pedro II 

foi enterrado. 
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O seu lugar na História 
D. Pedro II está enter-

rado no Mausoléu Im-

perial, uma pequena ca-

pela dentro da Catedral 

D. Pedro de Alcântara, na ci-

dade de Petrópolis, no Rio 

de Janeiro.

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_Cap09_140a161.indd   157 10/21/18   9:13 AM



158 MANUAL DO PROFESSOR - UNIDADE 4

158

UNIDADE

UNIDADE 4 | A Idade Média: o Ocidente cristão, o Islã e a África 

Arte

Em uma época em que não 

existia imprensa, alguns monges 

se especializaram em uma tarefa 

fundamental para preservar e divul-

gar o conhecimento: copiar obras 

antigas. Os temas das obras eram 

os mais variados: fatos da história 

da Igreja, o dia a dia do trabalho 

dos camponeses, etc. 

Carlos Magno encomendou di-

versos livros aos mosteiros, princi-

palmente sobre a vida de Cristo. 

Além de copiar os livros, costu-

mavam decorá-los com pinturas, 

chamadas de iluminuras, que ajuda-

vam na compreensão do que estava 

sendo dito para aqueles que não 

sabiam ler. Os monges eram muito 

habilidosos, e às vezes levavam anos 

para terminar um livro. Naquela épo-

ca, esses copistas e outros membros 

da Igreja estavam entre as poucas 

pessoas que sabiam ler e escrever.

•  Por que a tarefa dos copistas era importante naquela época? 

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA

  Crise do Império Carolíngio
Com a morte de Carlos Magno, em 814, o governo do Império Carolíngio 

foi assumido por seu filho Luís, o Piedoso. A partir desse momento, o Impé-

rio entrou  em crise. Os vassalos do rei começaram a se distanciar cada vez 

mais do soberano, isolando-se em suas propriedades. O enfraquecimento 

do poder real e o isolamento dos vassalos ocorreram por dois motivos: a 

diminuição da extensão de terras e as invasões estrangeiras.

As conquistas de novos territórios foram diminuindo e, como o rei não 

tinha mais terras para doar, os vassalos deixaram de apoiá-lo e se afastaram 

de seu exército.

Iluminura de autor desconhecido do século IX. Biblioteca Nacional, Paris, 
França. Na imagem, a cena da ascensão de Cristo foi feita dentro da letra C 
que inicia o texto.
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A História não está 

sozinha

Arte

• Porque, ao copiar os li-

vros, os copistas ajuda-

vam a preservar e a divul-

gar obras que poderiam 

ter se perdido ao longo do 

tempo, e também auxilia-

vam na compreensão do 

texto para os que não sa-

biam ler e escrever.
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Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à pergunta 

da página 142? 

PUXANDO PELA 

MEMîRIA

Divisão do Império

Com a morte de Luís, o Piedoso, em 843, o território carolíngio foi di-
vidido em três partes. Iniciou-se, então, a fragmentação política da Europa, 
típica da Idade Média.

Nesse período, os reinos originários do Império Romano ainda enfrentaram 
invasões de outros povos. Pelo norte da Europa chegaram os normandos, 
ou vikings, vindos da Escandinávia, região que hoje corresponde a Dinamar-
ca, Suécia e Noruega. Os normandos conquistaram parte da Bretanha e o 
norte da França. Pelo leste chegaram os húngaros, que entraram na Europa 
oriental provocando grandes destruições e medo na população local. Pelo 
sul, avançaram os árabes, que, como veremos em breve, dominaram o mar 
Mediterrâneo.

Com os reis enfraquecidos, os senhores rurais tiveram de se defender 
por conta própria. O rei não tinha mais terras para pagar ao exército, portanto 
havia cada vez menos vassalos fiéis. 

Diante de toda essa situação, na região onde antes estava o Império 
Carolíngio restaram três reinos independentes. O mapa da Europa já não 
era mais o mesmo.

Voltemos aos nossos personagens principais deste capítulo. Átila, chefe 
dos hunos, foi protagonista da guerra contra o Império Romano do Ocidente, 
no século V. Ficou conhecido como “a cólera de Deus”. Carlos Magno, rei 
dos francos, tentou restaurar o antigo império, no século VIII. Conseguiu o 
título de imperador e defendeu o cristianismo, mas não pôde recriar o antigo 
Império Romano. A Europa do tempo de Carlos Magno era uma sociedade 
rural com forte tendência à fragmentação política. Uma Europa fechada, quase 
isolada. O contrário do que tinha sido quando Roma dominava o continente.

A divisão do Império Carolíngio (século IX)
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Créditos das imagens de baixo para cima: The Bridgeman Art Library/Keystone Brasil; akg-images/Latinstock; The Bridgeman Art Library/Keystone Brasil; akg-images/
British Library/Album/Fotoarena; The Bridgeman Art Library/Fotoarena; The Bridgeman Art Library/Keystone Brasil.

 Para desenvolver

Os vikings
Os vikings eram um povo que 

habitava a Escandinávia, região 

localizada no norte do continente 

europeu. Atualmente, engloba a 

Noruega, a Dinamarca e a Sué-

cia. Eles eram guerreiros e co-

merciantes e dominaram várias 

regiões entre os séculos VIII e XI.

Os navios vikings eram velo-

zes e preparados para realizar 

manobras rápidas, navegar em 

águas agitadas e enfrentar tem-

pestades. Muitos eram decorados 

com figuras de dragões e cobras 

entalhadas, pois se acreditava 

que afastariam os inimigos. Quan-

do morriam, os vikings eram en-

terrados com seus pertences e 

muitas vezes os próprios barcos 

serviam de túmulo.

Na cidade de Oslo, na Norue-

ga, o Museu do Barco Viking 

abriga algumas embarcações, 

joias e outros objetos dessa 

cultura. O maior navio do mu-

seu é o Gokstad, encontrado 

em 1880 e que podia carregar 

até 32 pessoas.

Apoiando-se nessas informa-

ções, o professor pode pedir aos 

alunos que, organizados em gru-

pos, pesquisem uma lenda do 

povo viking e criem uma histó-

ria em quadrinhos para contá-la 

aos colegas dos outros grupos.

Os vikings são, talvez, um dos 

povos mais famosos e conheci-

dos até os dias de hoje. Seria in-

teressante que os estudantes se 

aproximassem da cultura e da 

história desse povo como forma 

de perceber que a história está 

presente em conhecimentos ge-

rais que eles adquirem também 

em seu cotidiano, seja por meio 

de diálogos, seja por meio de mí-

dias como a televisão.

Puxando pela memória
Ao final da leitura do capítulo, o aluno deve ter condições de 

compreender o conceito de “bárbaro”, originado na cultura greco-

-romana – designação dada pela sociedade greco-romana aos es-

trangeiros, de maneira geral, que não partilhavam de sua cultura. 

O termo tem significado histórico específico, mas foi usado, pos-

teriormente, em outros contextos.
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Qual é a relação entre a crise econômica do Império Romano e o processo 
de ruralização?

2 |  Escreva um parágrafo comentando as diferenças entre o Império Romano do 
Oriente e o Império Romano do Ocidente.

3 |  Por que o Império Bizantino foi mais duradouro que o Império Romano do Ocidente?

4 |  Relacione a corrida de cavalos do ano 532 no Império Bizantino com a desigual-
dade social na sociedade bizantina.

5 |  Por que a Idade Média foi chamada por alguns de Idade das Trevas? Pesquise!

6 |  Explique a relação entre Clóvis e o cristianismo.

7 |  Por que a vitória de Carlos Martel sobre os muçulmanos em 732 foi tão impor-
tante para a Igreja católica?

8 |  Qual era a situação dos camponeses na Alta Idade Média? Que relação eles 
estabeleciam com os grandes proprietários de terras?

9 |  Com base nos textos e nos mapas do capítulo, cite dois países que hoje se loca-
lizam na região ocupada pelo Reino Franco.

10 |  Explique por que a seguinte frase é falsa: 

As artes e a cultura no período carolíngio não foram estimuladas.

 PESQUISA

Observe a imagem ao 

lado, que representa guer-

reiros germânicos. 

Em seguida, pesquise 

imagens de um soldado 

romano. 
•  Descreva as diferenças 

que você observa entre 
elas.

Guerreiros germânicos, 

gravura de Philipp 

Clüver na obra Germania 

Antiqua, 1616. 

Coleção particular.
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 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. Com a crise econômica, 

as pessoas migraram das 

cidades para os campos, 

onde encontraram melho-

res condições de vida. Esse 

processo foi chamado de 

ruralização.

2. O Império Romano do Orien-

te possuía maior atividade 

comercial, uma vez que a 

sua localização favorecia 

o comércio com os merca-

dores do Extremo Oriente. 

Além disso, ele conseguiu 

se defender da invasão dos 

chamados povos bárbaros, 

os quais acabaram ocu-

pando o Império Romano 

do Ocidente.

3. Porque as cidades bizanti-

nas estavam situadas pró-

ximas às principais rotas 

comerciais daquele período, 

favorecendo seu enrique-

cimento. Além disso, o Im-

pério Bizantino conseguiu 

se defender dos inimigos.

4. Em 532, no hipódromo de 

Constantinopla, o impe-

rador anulou a vitória do 

cavalo predileto do povo, 

Nika, em favor de seu pró-

prio cavalo. A corrida de ca-

valos terminou com uma 

enorme revolta. Contudo, 

esse acontecimento foi 

apenas a gota de água para 

o conflito entre os grupos 

sociais. Apesar de o Império 

Bizantino possuir muitas 

riquezas, a desigualdade 

social era enorme.

5. Espera-se que os alunos 

descubram que no passado 

alguns historiadores acre-

ditavam, incorretamente, 

que a Idade Média havia 

sido um período de pou-

co desenvolvimento cul-

tural, científico e técnico, 

por causa do controle e da 

influência exercidos pela 

Igreja católica.

6. Clóvis foi o primeiro rei 

francês. Ele se converteu 

ao cristianismo, estabele-

cendo uma aliança entre 

os merovíngios e a Igreja 

que durou até o século VIII.

7. Porque impediu a expansão 

do islamismo na Europa.

8. Os camponeses davam 

parte de sua produção 

agrícola aos proprietários 

e ainda trabalhavam nas 

terras dos proprietários.

9. Os alunos podem citar 

França, Itália e Alemanha.

10. A frase é falsa porque Carlos Magno estimulou as artes, os 

trabalhos de escultura e pintura nas igrejas, reformou esco-

las e criou outras.

Pesquisa 

Os guerreiros germânicos são representados praticamente nus, com 

peles e chifres de animais. Já o soldado romano é frequentemente re-

presentado com armadura, espada e capacete ricamente elaborado.
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  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

Na imagem ao lado, podemos ver uma re-

presentação de Carlos Magno, personagem 

estudado ao longo do capítulo. Nela, que ele-

mentos caracterizam Carlos Magno como um 

imperador cristão que conquistou inúmeros 

territórios?

O PASSADO PRESENTE

A ordem monástica dos beneditinos surgiu no ano de 529. Essa ordem existe até os dias de hoje. Leia a 

seguir um trecho de artigo de jornal, de maio de 2011, sobre os monges dessa ordem nos tempos atuais.

Os monges beneditinos da Abadia de Portsmouth, em Rhode Island (nordeste dos EUA), 

estão envelhecendo – cinco deles são octogenários e o mais jovem se aproxima dos 50 anos – e 

seu número diminuiu para 12, contra [...] 24 em 1969.

Por isso, os monges, que, por séculos, evitaram as distrações mundanas, apelaram para a internet 

com campanha que inclui vídeos, um blog e até um toque para telefone de canto gregoriano. 

[...]

Os monges adotaram o Facebook, um novo site (portsmouthabbeymonastery.org) que res-

ponde a perguntas sobre como se tornar monge (“Eu tenho de abandonar meu carro?” – Sim) 

e traz anúncios que declaram “Deus está chamando”. 

[...] Para alguns, a tecnologia pode parecer o oposto da imagem da vida monástica. Nem 

tanto, dizem os monges: até o Vaticano tem seu canal no YouTube e uma página no Facebook.

A campanha apresenta os frades como “abertos e amistosos, totalmente acessíveis”.

VEGA, Tanzina. Monges utilizam a internet para recrutar jovens. Disponível em:  
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/newyorktimes/ny1605201120.htm>. Acesso em: 29 maio 2018.

•  O artigo nos permite refletir sobre a inovação em face da tradição. Em sua opinião, é interessante manter 

as tradições sem nenhuma inovação ou a atualização dos costumes seria uma alternativa melhor? 

 Com a ajuda do professor, formem dois grupos em classe. O grupo 1 ficará encarregado de defender, num 

debate, a opinião de que as tradições, como as da Ordem Beneditina, não deveriam ser alteradas. Já o grupo 

2 defenderá que as tradições devem, sim, ser transformadas, a fim de se adequarem ao mundo atual.

Para se preparar para o debate, ambos os grupos devem pensar em argumentos que justifiquem e defen-

dam a sua posição. Devem, também, formular perguntas a serem feitas ao outro grupo. 

Carlos Magno, pintura 

de Albrecht Dürer, 1513. 

Museu Nacional Germânico, 

Nuremberg, Alemanha. 

S
n
y
d

e
r 

C
o
lle

c
ti
o
n

/P
ri
s
m

a
/E

a
s
y
p

ix

Imagens contam a 
história 

A cruz na coroa de Carlos Mag-

no e a espada e o orbe, símbolo 

cristão formado por uma cruz em 

um globo, representando a auto-

ridade do cristianismo no mundo 

em suas mãos. Esse conjunto de 

elementos serve de representa-

ção da sua aliança com o cristia-

nismo e das diversas conquistas 

efetuadas durante o seu reinado.

O passado presente
O objetivo desta atividade é 

possibilitar aos estudantes o 

debate sobre diferentes visões 

acerca dos costumes e das sim-

bologias criados por uma determi-

nada cultura. Mais do que apre-

sentar a posição “correta” sobre 

a questão, os estudantes terão 

a oportunidade de discutir as 

transformações que as inova-

ções tecnológicas provocam nas 

tradições ao longo da história.

Material digital
Para avaliar o aprendizado de seus estudantes, verifique a Proposta 

de acompanhamento das aprendizagens do 3o bimestre localizada 

no material digital do Manual do Professor.
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162162

Procure lembrar 

o que estudou no 

capít  ulo 1 deste 

volume. Com base 

nesse conhecimento, 

quais diferenças você 

imagina que existam 

entre a Idade Antiga e 

a Idade Média?  

O FEUDALISMO

EUROPEU

No século XI, um bispo na cidade de Lyon, na França, disse que 

Deus havia criado no mundo três tipos de homens: aqueles que deve-

riam rezar por todos; os que tinham por função guerrear para defender 

a sociedade, e os que deveriam trabalhar para 

produzir os alimentos. Eram eles os clérigos, os 

nobres e cavaleiros e os camponeses. A socieda-

de medieval era, para esse bispo e para a Igreja, 

composta desses três grupos. 

Para a maioria do clero, quem nascia servo dificilmente viraria 

um nobre. Esse pensamento foi tão divulgado que as pessoas pas-

saram a acreditar nele, e os historiadores que estudaram essa época 

encontraram essa ideia em vários documentos escritos. Perceberam 

também como a influência da Igreja era grande nessa sociedade. Era 

a época da Baixa Idade Média, que tinha uma série de características 

que ficaram conhecidas como feudalismo e que estudaremos neste 

capítulo.
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Clérigo: membro do 

clero, que é o grupo 

de sacerdotes de 

uma religião. 

Iluminura medieval, da obra O livro 

dos santos, de Aldebrandino de 

Siena, século XIII, representando os 

três grupos da sociedade medieval. 

Biblioteca Britânica, Londres, 

Reino Unido. 

Créditos das imagens de baixo para cima: Antonio Quattrone/Mondadori Portfolio/Easypix; Christian Guy/Image Broker/Glow Images; 
Alamy/FotoArena; Alamy/FotoArena; Alamy/FotoArena.

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno diga que a Idade Antiga 

é anterior à Idade Média ou que são os períodos que os historiado-

res batizaram para analisar a história do Ocidente.

 Capítulo 10 
O feudalismo europeu
O capítulo é dedicado ao estu-

do da Europa ocidental na Baixa 

Idade Média, com a consolidação 

do feudalismo em conexão com 

a hegemonia do cristianismo por 

meio da ampliação do poder da 

Igreja. O personagem microa-

nalítico é Guilherme Marechal, 

um dos grandes cavaleiros da 

Inglaterra medieval no século XIII.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Analisar a estrutura da so-

ciedade feudal e as relações 

entre os grupos sociais: no-

breza, clero e povo.

• Apresentar as Cruzadas 

como demonstração da ex-

pansão territorial cristã.

• Identificar o papel da Igreja 

na composição do poder po-

litico no feudalismo europeu.

Habilidades da BNCC 

trabalhadas no capítulo

EF06HI16 EF06HI18 EF06HI19
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936: Fundação da dinastia otoniana por Oto I no Reino Germânico. 

  A nobreza feudal 
Guilherme Marechal nasceu na Inglaterra no 

século XII, em 1146. Aos 8 anos de idade, seu pai o 

enviou para o castelo de um primo, na França, onde 

foi educado e tornou-se cavaleiro. Quando concluiu 

o treinamento, Guilherme recebeu sua espada e foi 

campeão logo no primeiro torneio de que participou.

A formação guerreira que Guilherme recebeu 

era muito comum entre a maioria dos nobres daque-

le período. Eles aprendiam a lutar desde crianças e, 

quando adultos, recebiam uma espada para enfrentar 

seus inimigos.

Vários deles tornavam-se especialistas na arte de 

manejar armas, de guerrear e de cavalgar. Defendiam 

com coragem suas propriedades e, nas maiores, man-

davam construir castelos fortificados. 

No século IX, a Europa central estava ameaçada 

por povos vindos do norte, sobretudo os vikings, e 

do leste. Os conflitos entre os próprios nobres eram 

comuns, pois quem conquistasse mais terras ficava mais poderoso. 

Os nobres mais ricos participavam de grandes banquetes e festas, 

caçavam como esporte e conquistavam moças para casar. A coragem, a 

lealdade, a solidariedade e o espírito de aventura eram muito valorizados 

por esses homens.

Suseranos e vassalos

Guilherme voltou da França à Inglaterra para procurar um tio, mas des-

cobriu que ele havia sido morto quando escoltava a rainha. Por perseguir os 

assassinos, o rei Henrique II ficou muito grato e, como recompensa, acolheu 

Guilherme em sua corte e encarregou-o de treinar seu segundo filho, tam-

bém de nome Henrique, então com 15 anos, para ser um cavaleiro. Corria o 

ano de 1170. Guilherme Marechal participou de vários torneios com outros 

nobres e cavaleiros. Venceu muitos deles, e por isso ficou famoso. 

Uma das maiores diversões dos nobres nessa época eram os torneios, 

também chamados de justas. Eram simulações de batalhas entre cavaleiros 

que ocorriam em arenas construídas especialmente para isso. Os vencedores 

ganhavam prêmios e prestígio.

Os torneios serviam de treinamento para as guerras de verdade, mas 

também eram uma oportunidade de os cavaleiros mostrarem como eram 

hábeis e de serem considerados heróis. Montados a cavalo, portando ar-

maduras e escudos, usavam armas como lanças, varas e espadas. Corriam 

cavalgando um em direção ao outro, com o objetivo de derrubar o adversário.

Conrad da Suábia 
caçando com falcões, 
iluminura do Codex 

Manesse, de 1304, 
feito em Zurique. 
Coleção particular.
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... que a palavra 

nobreza vem do 

latim nobilis, que 

significa conhecido, 

famoso, aquele que 

é superior?

Na Idade Média, 

nobre era todo 

aquele que tinha 

privilégios, fortuna, 

terras e por isso 

fazia parte da 

camada mais alta 

da sociedade. 

Eles se originaram 

das famílias mais 

poderosas do tempo 

dos carolíngios.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...

Cronologia 
do cap’tulo

Texto complementar

Os utensílios em que esse tem-
po coloca o maior empenho em 
moldar, aqueles cujo peso sim-
bólico era o mairo de todos, são 
as espadas. Insígnia de um “ofí-
cio”, de uma profissão reputada 
nobre, instrumento da represão, 
da exploração do povo, o gládio, 
mais que o cavalo, distingue o ca-
valeiro dos outros homens. Pro-
clama-lhe a superioridade social. 
Acredita-se que as espadas dos 
príncipes são fabricadas num 
passado lendário, muito anterior 
à evangelização, por semideuses 
artesãos.  Elas são envolvidas por 
talismãs. Têm os nomes deles. A 
espada do ano mil é como uma 
pessoa [...]. O cavaleiro satisfaz 
seu corpo. A função que exerce 
o autoriza a passar o tempo em 
meio a prazeres que são tam-
bém modos de fortificar-se, de se 
exercitar.  A caça – e as florestas 
a ela destinadas, as áreas reserva-
das a esse esporte de aristocratas, 
estão fechadas aos desbravado-
res. O banquete: empanturrar-se 
com carne de caça enquanto o 
povo comum morre de fome, 
beber do melhor vinho, cantar, 
festejar entre camaradas para que 
se estreite, em torno de cada se-
nhor, o grupo de seus vassalos, 
bando altercador que é necessá-
rio manter sempre alegre. E, an-
tes de tudo, a alegria primeira: 
combater. [...]

DUBY, Georges. A Europa na Idade 
Média. São Paulo: Martins Fontes, 

1988. p. 6-7. 

Material digital

Para auxiliar em seu planejamento escolar e na organização de 

suas aulas, verifique o Plano de desenvolvimento do 4o bimestre, 

localizado no material digital do Manual do Professor.
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987: Hugo Capeto assumiu o trono da França, 
inaugurando a dinastia dos Capetíngios.

Reis, nobres e a população assistiam ao evento. Era uma ocasião festiva, 

com bailes, música, artistas e banquetes para as famílias mais ricas. Afinal, a 

guerra e os combates eram as principais atividades dos cavaleiros.

Quando Guilherme passou a servir ao rei Henrique II, recebeu terras, 

além de pagamento vitalício. Estabeleceu com o rei uma relação de fideli-

dade e lealdade.

A relação entre Guilherme e o rei não era novidade na época. Havia o 

costume entre os povos germânicos de doar terras aos guerreiros que se des-

tacavam em troca de fidelidade, como estudamos no capítulo 9. Esse costume 

germânico foi incorporado pelo Império Carolíngio. Os reis doavam terras 

a cavaleiros que fossem leais aos seus exércitos, tornando-os seus vassalos.

Compromissos feudais

A partir do século XI, como o poder do rei havia enfraquecido, os nobres 

precisaram se unir para se proteger de inimigos. Por isso, foram se transfor-

mando em vassalos uns dos outros. 

Quando um nobre importante concedia um pedaço de terra a um 

proprietário menor ou a um cavaleiro, ele transformava esse homem em 

seu vassalo. Em geral, essa terra concedida era chamada de feudo. O termo 

feudalismo, nome dado pelos estudiosos a esse período, vem dessa palavra.

Em troca do feudo recebido, o vassalo devia:
 »  ser fiel ao seu senhor, agora chamado de suserano, apresentando-se para 

os combates sempre que convocado;
 »  contribuir com despesas do suserano, como o casamento de sua filha e 

a educação de seu filho mais velho;
 »  participar de um conselho de vassalos, para ajudar o suserano sempre 

que necessário. 

Os maiores suseranos 

eram os proprietários mais 

prósperos, e eles podiam ter 

vários vassalos ao mesmo tem-

po. Os reis foram um exemplo 

disso, por terem muitos bens 

e homens que lhes serviam. 

Cerimônia de investidura de um cavaleiro, 

iluminura do século XV da obra Tristão e 

Isolda. Castelo de Chantilly, França. 
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LE GOFF, Jacques. 

A Idade Média 

explicada aos meus 

filhos. São Paulo: 

Agir, 2007.

O historiador 

Jacques Le Goff, 

um dos maiores 

especialistas em 

História medieval, 

escreveu um livro 

para contar, de 

forma simples e 

divertida, como era a 

vida nesse período. 

FIQUE DE OLHO

164

Vitalício: 

destinado a durar 

a vida toda. 

962: Reino Germânico passa a ser chamado de Sacro Império 
Romano-Germânico com a coroação de Oto I pelo papa.Texto complementar

[...] Carregar sobre um bom 
cavalo com seus irmãos, seus pri-
mos, seus amigos.  Gritar duran-
te horas a fio em meio à poeira 
e ao suor, fazer uso de todas as 
virtudes dos seus braços. Iden-
tificar-se com os heróis das epo-
peias, com os antepassados cujas 
proezas é preciso igualar. Suplan-
tar o adversário, capturá-lo para 
exigir o resgate. Arrebatado pela 
cólera, por vezes permitir-se ma-
tá-lo. Embriaguez de carnificina. 
O gosto pelo sangue. Destruir, e 
à noite, o campo coberto de ca-
dáveres: eis a modernidade do 
século XI [...]. Arrasando tudo, 
a figura do cavaleiro. Grande, 
corpulento, pesado, apenas o 
corpo importando, com o co-
ração – e não com o espírito: 
aprender a ler lhe estragaria a 
alma. Na guerra, ou no torneio, 
que a substitui e prepara, situa-
-se o ato central, aquele que faz 
o sabor da vida. Um jogo onde 
tudo se arrisca, a existência e, o 
que é talvez mais precioso, a hon-
ra. Um jogo em que os melho-
res saem vencedores. Desse jogo 
eles voltam ricos, carregados de 
despojos, e por isso generosos, 
espalhando prazer ao seu redor, 
despreocupadamente. O século 
XI europeu é dominado por este 
sistema de valores, fundado in-
teiramente no gosto de encantar 
e de dar, e no assalto [...].

DUBY, Georges. A Europa na 
Idade Média. São Paulo: Martins 

Fontes, 1988. p. 6-7. 

De olho na BNCC

O capítulo trata das carac-
terísticas mais importantes 
da estrutura feudal no oci-
dente europeu. A discussão 
sobre a sociedade feudal, as 
relações de dependência en-
tre a nobreza proprietária de 
terras e os camponeses, ago-
ra servos, vai contemplar a 
habilidade (EF06HI16) – Ca-
racterizar e comparar as di-
nâmicas de abastecimento 
e as formas de organização 
do trabalho e da vida social 
em diferentes sociedades e 
períodos, com destaque para 
as relações entre senhores 
e servos. Nos momentos do 
texto em que estas relações 
forem identificadas, pode-
-se enfatizar estas relações 
de servidão, contemplando 
assim a referida habilidade.
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1096: Primeira Cruzada. 1066: Retorno de Guilherme, o Conquistador, à Inglaterra.

A homenagem

A relação de fidelidade entre os nobres era tão importante que havia 

até uma cerimônia para selar essa união. 

Chamada de homenagem, essa cerimônia geralmente acontecia no 

castelo do suserano ou em uma igreja. O vassalo se colocava de joelhos 

diante do suserano, com as mãos juntas e a cabeça descoberta, e jurava a ele 

lealdade e fidelidade. Em troca, o suserano lhe dava um objeto, que podia 

ser uma espada, um anel, uma faca ou um punhado de terra, simbolizando 

o feudo que ele recebia. Essa entrega era chamada de investidura.

165

Castelos medievais

O castelo era uma moradia típica dos cava-

leiros e nobres medievais. 

Com a crise do Império Romano e as migra-

ções dos povos germânicos, os grandes pro-

prietários de terra ergueram 

castelos para defender suas 

propriedades de possíveis 

invasores. Foi neste mo-

mento que surgiram nobres 

especializados no manejo 

de armas, os cavaleiros.

Até o século XI, os caste-

los eram feitos de madeira, 

mas depois começaram a 

ser erigidos com blocos 

de pedra e em locais altos 

para facilitar a defesa e a 

vigilância.

Os castelos eram cer-

cados de muralhas e, em 

torno delas, era cavado um fosso – grande bu-

raco cheio de água para dificultar a invasão dos 

inimigos. Em tempos de guerra, camponeses 

se protegiam dentro dos castelos. 

• Existem ainda hoje em vários países da Europa muitos castelos para visitação turística. 

Reúna-se em grupo com alguns colegas e, juntos, escolham um castelo e pesquisem sua 

história. Em seguida, elaborem uma “visita guiada” pela construção. Você e os colegas 

serão os guias de um passeio pelo castelo. Combinem um dia com o professor para que 

todos os grupos possam apresentar as “visitas guiadas” e a história dos castelos.

OUTRAS HISTîRIAS LUGARES

Castelo de Muiderslot. Muiden, Holanda. Fotografia de 2018.
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 Para desenvolver

O castelo de Guedelon
O Castelo de Guedelon, na ci-

dade de Treigny, na Borgonha, 

França, está sendo construído 

com recursos que existiam no 

século XIII. Os materiais utilizados 

na construção – pedras, madei-

ra, areia, etc. – são retirados da 

região, não usam eletricidade e 

as ferramentas empregadas são 

cópias das que existiam na época. 

Os trabalhadores também usam 

as roupas de época.

Depois de uma cuidadosa pes-

quisa, tudo foi reproduzido como 

naquele tempo. A obra começou 

em 1997 e deve terminar em 

2030. Quem teve essa ideia foi 

Michel Guyot, empresário francês 

que desde menino era apaixo-

nado por construções antigas.

Outras histórias 

Lugares

• Esta atividade de pesqui-

sa pode ser interessante 

para os estudantes, pois 

os aproxima mais concre-

tamente do período medie-

val. Isso porque, por meio 

de algo concreto como um 

castelo, eles podem enten-

der melhor as caracterís-

ticas da Idade Média, que 

antes estavam apenas em 

um plano mais abstrato.
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  O senhorio e a servidão 
camponesa
Com a morte de Henrique II, Ricardo I assumiu o trono da Inglaterra 

em 1189. Ele era conhecido também como Ricardo, Coração de Leão, por 

sua reputação de ser um valente guerreiro. Guilherme Marechal ganhou de 

presente do novo rei o casamento com uma jovem mulher, já tendo ele em 

torno de 50 anos. Com ela, Guilherme teve dez filhos. Naquela época, os 

casamentos eram arranjados pelos pais ou pelo próprio rei, para selar acor-

dos, negócios e até a paz entre inimigos. 

A esposa de Guilherme era herdeira de muitas terras, tornando-o assim 

proprietário de vários feudos, com muitos camponeses trabalhando para 

produzir gêneros agrícolas.

Na Baixa Idade Média, a produção agrícola continuava sendo a principal 

fonte de riqueza. Os domínios rurais foram chamados de senhorios, onde 

se produzia tudo o que era necessário para seus habitantes. 

O senhorio se dividia nas seguintes partes:
 »  a reserva senhorial, onde estavam localizados a habitação do senhor – que 

poderia ser um grande castelo, dependendo do tamanho da 

propriedade – e os campos de cultivo;
 » as terras de uso comum, que eram utilizadas 

para a pastagem dos animais, extração de ma-

deira, a coleta de frutos e a caça. Nelas também 

ficavam os estábulos, as oficinas de artesanato, 

as construções importantes para a vida diária, 

como forno, celeiro e moinho, e a igreja;
 » as terras servis, onde os camponeses 

plantavam para sua subsistência.

Os senhorios variavam de tamanho con-

forme a riqueza do proprietário. O senhor era 

a maior autoridade local e qualquer conflito 

era resolvido por ele.

Você sabia que 

no Brasil há um 

museu em estilo 

medieval? Ele se 

localiza na cidade 

de Gramado, no 

Rio Grande do Sul, 

e se chama Museu 

Medieval Castelo 

Saint George. Em 

seu acervo há uma 

importante coleção 

de cópias de armas 

do período medieval 

que, mesmo não 

sendo originais, nos 

dão ideia de como 

eram as armas 

daquela época. 

CÁ ENTRE NÓS

Representação de um senhorio, 

iluminura da obra As horas 

muito ricas do duque de Berry, 

do século XV. Museu Conde, 

Chantilly, França. E
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Moinho: local para 

moer grãos. 

1099: Tomada de Jerusalém. 1100: Início do governo de Henrique I da Inglaterra. 

Atividade 

complementar

Robin Hood

A lenda de Robin Hood se 
tornou conhecida em vários 
países do mundo. É tema de 
poemas, livros, peças teatrais, 
filmes e até mesmo de um 
festival, que ocorre na cidade 
inglesa de Nottingham, consi-
derada o local de nascimento 
de Robin Hood.

A primeira referência a Ro-
bin Hood é um poema de 1377, 
mas os historiadores ainda 
não concluíram se ele real-
mente existiu. Segundo uma 
das versões da lenda, Robin 
de Locksley, posteriormente 
apelidado de Robin Hood, nas-
ceu no século XIII e era filho de 
um grande nobre. Quando ele 
e o rei inglês Ricardo Coração 
de Leão saíram em viagem, 
o irmão do rei, João sem Ter-
ra, aproveitou a oportunidade 
para assumir o trono real, ma-
tar o pai de Robin e incendiar 
seu castelo.

Robin, revoltado com a si-
tuação, juntou-se a vários ho-
mens que viviam na flores-
ta de Sherwood, ao norte de 
Nottingham, para lutar contra 
o novo rei. Ficou conhecido 
por ajudar aqueles que ha-
viam empobrecido com essa 
situação, roubando dos ricos 
para dar aos pobres.

Sabendo disso, os alunos 
podem discutir em grupos so-
bre a relação entre a lenda de 
Robin Hood e a situação dos 
camponeses nos senhorios 
feudais. Eles devem concluir 
que a lenda de Robin Hood re-
gistra, por meio de uma nar-
rativa, a exploração imposta 
aos camponeses na Inglaterra 
medieval.

De olho na BNCC

Há referências pontuais 
no capítulo sobre o papel das 
mulheres na estrutura feu-
dal, dando conta da habilida-
de EF06HI19 – Descrever e 
analisar os diferentes papéis 
sociais das mulheres no mun-
do antigo e nas sociedades 
medievais. Material digital

Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe 
a sequência didática A sociedade feudal, os impostos e o papel 

da mulher localizada no material digital do Manual do Professor.
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Tributos e obrigações
Os camponeses trabalhavam nos senhorios em regime de servidão e, 

por isso, eram conhecidos como servos.

Em troca da parcela de terra cedida pelo senhor, o servo estava subme-

tido a algumas obrigações e ao pagamento de alguns tributos, como:
 » a talha, tributo que o obrigava a entregar ao senhor parte dos produtos 

cultivados;
 » a corveia, que o obrigava a trabalhar três dias na semana nos campos 

de cultivo do senhor (reserva senhorial) e a realizar vários serviços que 

beneficiavam o senhor, como cuidar dos animais, manter as construções 

em funcionamento (moinho, forno, etc.) e trabalhar na casa do senhor. 

Os servos também tinham que pagar ao senhor caso quisessem se casar 

e também pagavam para usar o forno, o moinho e o celeiro. A família do 

servo pagava um tributo caso quisesse permanecer na terra que cultivava 

mesmo depois de sua morte.

A servidão camponesa do feudalismo era diferente da escravidão da An-

tiguidade. O escravo era propriedade de outro homem, podendo ser vendido, 

comprado ou trocado e não recebia nada em troca pelo trabalho realizado. Os 

servos, assim como os escravos, também não ganhavam salário, mas podiam 

cultivar uma parcela de terra para seu próprio sustento em troca de várias 

obrigações e impostos. Dessa forma, ao contrário do que ocorria na escravi-

dão, nem todos os produtos cultivados pelo servo eram entregues ao senhor. 

Os pouquíssimos escravos ainda remanescentes na Idade Média eram 

herança da Antiguidade, não se constituindo como força de trabalho fun-

damental no feudalismo.

1108: Luís VI assume o trono da França. 

Projeto A Idade 

Média em sala 

de aula.

Disponível 

em: <www.

idademedianaescola.

com.br>. Acesso em: 

16 maio 2018.

Resultado de 

um projeto da 

Universidade 

de Brasília, esse 

site disponibiliza 

imagens, 

documentos escritos 

e jogos para você 

aprofundar os 

conhecimentos 

sobre a Idade Média. 

FIQUE DE OLHO

A sociedade feudal

Quem escreveu o texto abaixo foi Adalberto de Laon, bispo da cidade de Lyon, na França, no 

século XI. Ele f ala da sociedade feudal.

Os nobres são os guerreiros, os protetores das igrejas, defendem todo o povo, aos grandes da 

mesma forma que aos pequenos e ao mesmo tempo se protegem a eles mesmos. A outra classe 

é a dos servos, esta raça de desgraçados não possui nada sem sofrimento, fornecem provisões e 

roupas a todos pois os homens livres não podem valer-se sem eles [...].

LAON, Adalberto de. Carmem ad Rotbertum regem francorum. 
In: PINSKY, Jaime (Org.). O modo de produção feudal. São Paulo: Brasiliense, 1979. p. 71.

• Que personagens você identifica nesse texto? Quais eram suas funções na sociedade 

feudal?

DOCUMENTO

Atividade 
complementar

Trocando informações
Alguns conteúdos da se-

ção podem ser trabalhados 
com os alunos na sala de in-
formática, organizados em du-
plas. Deixe-os à vontade para 
que escolham os materiais 
com os quais irão trabalhar e 
oriente-os a produzir um rela-
tório sobre o que acessaram 
(imagens, textos ou jogos), de 
forma que o apresentem às 
outras duplas. É importante 
que eles expliquem como esse 
material os ajudou a entender 
melhor os assuntos tratados 
no capítulo.

Documento

• Os cavaleiros, que tinham 
por função a defesa da 
sociedade, e os campo-
neses, responsáveis pela 
produção dos alimentos.
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168 UNIDADE 4 | A Idade Média: o Ocidente crist‹o, o Isl‹ e a çfrica 

  Transformações no feudalismo
Durante o período carolíngio, a produção de alimentos era escassa e os 

instrumentos de trabalho eram ruins. Mas, a partir do século XI, os instrumen-

tos agrícolas foram aprimorados, tornando-se mais eficientes e resistentes. 

Um exemplo foi a charrua, um arado de ferro puxado por bois e cavalos que 

revolvia a terra profundamente para torná-la mais produtiva. Assim, a pro-

dução de trigo, cevada, centeio, aveia e outros alimentos cresceu bastante.

A quantidade de terras para o plantio também aumentou, pois parte 

das florestas foi transformada em área de cultivo. Além disso, o terreno pas-

sou a ser dividido em três partes. Enquanto duas delas eram cultivadas, a 

terceira parte permanecia descansando. No ano seguinte, a terra que havia 

descansado passava a ser plantada, e assim sucessivamente. Depois de três 

anos, cada uma das três partes teria descansado um ano. 

Por fim, o clima da Europa se alterou, ficando mais quente e benefician-

do a agricultura. Com todas essas transformações, a população passou a se 

alimentar melhor, tornando-se mais saudável e mais resistente às doenças. 

Consequentemente, houve crescimento populacional, pois o número de 

nascimentos passou a ser bem maior do que o número de mortes. 

  A Igreja medieval
Não foi à toa que um dos locais em que se realizava a homenagem 

feudal era dentro de uma igreja. A religião cristã fazia parte do dia a dia das 

pessoas que viviam na Idade Média. Elas acreditavam que Deus estava em 

todas as coisas, influenciando suas vidas nos menores detalhes.

Desde o batismo de Clóvis, fundador da dinastia merovíngia, a ligação 

entre a Igreja católica e o Reino Franco foi se fortalecendo pouco a pouco. 

Essa aliança ficou ainda mais forte quando Carlos Magno, da dinastia ca-

rolíngia, foi coroado imperador 

pelo papa.

A conversão desses dois reis 

ao catolicismo contribuiu para a 

expansão da religião na Europa. 

Quanto maior o número de cris-

tãos, maior era a força da Igreja 

católica. Reis, nobres e pessoas 

comuns, acreditando que esta-

riam servindo a Deus, doavam 

dinheiro e terras para a Igreja, 

que também recebia o dízimo, 

imposto que determinava o pa-

gamento de 10% do que as pes-

soas ganhavam ou produziam.
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Igreja de Nossa Senhora, 

a grande. Poitiers, França. 

Fotografia de 2014.

1122: Concordata de Worms. 

 Para desenvolver

Trégua de Deus
A violência e a guerra entre os 

nobres era tão grande no início 

da Baixa Idade Média que a Igreja 

resolveu lutar pela paz. Em 989, 

no Concílio de Charoux, no sul 

da França, os religiosos come-

çaram a discutir como diminuir 

as guerras entre os nobres. Eles 

espalharam a ideia de que quem 

matasse alguém era como se 

estivesse matando Jesus Cris-

to. O povo e os cavaleiros foram 

convocados a jurarem pela paz. 

Também foi estabelecido que 

em alguns períodos do ano as 

guerras estavam proibidas. Isso 

foi chamado de Trégua de Deus.

O ano mil
Durante muito tempo, estudio-

sos que viveram na Idade Média 

achavam que, quando chegasse 

o ano mil, o mundo iria acabar 

e seria o dia do Juízo Final, do 

qual Cristo havia falado. Todos 

rezavam nas igrejas e estavam 

com muito medo. Era um verda-

deiro pânico generalizado, pois 

as pessoas achavam que tinham 

cometido muitos erros e que por 

isso Deus iria castigá-las.

As invasões de povos estran-

geiros no século IX, a insegurança 

e a vontade de combater e guer-

rear dos nobres para se defen-

derem criou um clima de pavor 

nesta sociedade feudal. Alguns 

religiosos na época escreveram 

sobre isso. No entanto, com estu-

dos e pesquisas, os historiadores 

descobriram que não foi tanto as-

sim. Eles foram procurar docu-

mentos que mostrassem aquele 

sentimento, mas encontraram 

muito poucos. Concluíram, por-

tanto, que foi um exagero.

Utilize esse exemplo para ex-

plicar para os alunos que um 

acontecimento na história pode 

se revelar completamente di-

ferente do que se achava que 

pudesse ter sido, dependendo 

dos documentos encontrados 

sobre ele.

De olho na BNCC
Um dos momentos importantes do capítulo é a identificação da 

Igreja como parte fundamental da estrutura feudal no ocidente eu-

ropeu, tanto em relação às alianças que a Igreja estabeleceu na Alta 

Idade Média com os poderes políticos dos francos merovíngios e ca-

rolíngios, e dos imperadores germânicos, como também depois, na 

Baixa Idade Média, em relação aos grandes proprietários feudais. O 

cristianismo aparece imiscuído neste cotidiano social, e nos momen-

tos em que estas questões estiverem explícitas no capítulo, chame 

a atenção para estes temas visando atender à habilidade EF06HI18 

– Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de orga-

nização social no período medieval.
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  As Cruzadas

Pouco tempo depois de assumir o trono inglês, Ricardo I partiu em 

1189 para a Terra Santa, com os reis da França e do Sacro Império Romano-

-Germânico. Era a terceira cruzada, também chamada de Cruzada dos Reis. 

Mas Guilherme Marechal não foi. Ele já havia estado lá anos antes, tendo 

permanecido vários meses na Síria.

As Cruzadas foram expedições militares iniciadas no século XI e lide-

radas por nobres e religiosos. O nome vem de cruz, que era representada 

nas vestimentas de muitos cavaleiros que participavam dessas expedições.

O objetivo das Cruzadas era reconquistar Jerusalém, cidade que havia 

sido tomada no século VII pelos turcos seljúcidas. Eles estavam dificultando 

as peregrinações dos cristãos a Jerusalém, que iam para lá cultuar as relíquias 

e os lugares sagrados de sua religião. 

Os turcos seljúcidas eram islâmicos e queriam espalhar sua religião pelo 

mundo, e, por isso, foram considerados pela Igreja inimigos e infiéis a serem 

combatidos.

Em 1095, na cidade de Clermont, na França, o papa Urbano II convocou 

a população para uma missão sagrada: reconquistar Jerusalém, prometendo 

aos cruzadistas o perdão dos seus pecados. Eles acreditavam estar em uma 

“Guerra Santa” e lutavam em nome de Deus. Mas essa promessa não foi a 

única motivação daqueles que participaram das expedições. 

Integrantes de diferen-

tes camadas sociais partici-

param das Cruzadas. Os no-

bres estavam animados pelo 

espírito guerreiro. O duelo e 

o combate eram um modo 

de realização do cavaleiro. 

Por meio das Cruzadas, os 

cavaleiros podiam provar seu 

valor.

Muitos nobres também 

estavam interessados nos 

produtos de luxo do Oriente. 

Receberam dinheiro e armas 

de mercadores das cidades 

italianas de Gênova e Ve neza, 

que esperavam obter gran-

des lucros com o comércio 

na região caso os cruzadistas 

alcançassem a vitória.

Papa Urbano II pregando no 

Concílio de Clermont, iluminura 

do Livro de Passagens de 

Ultramar, 1474. Coleção particular.
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GALDINO, Luiz. As 

Cruzadas. São Paulo: 

Quinteto Editorial, 

2006.

Esse livro apresenta 

as características 

de cada Cruzada, 

seus personagens e 

objetivos. Faz parte 

da trilogia sobre a 

Idade Média de Luiz 

Galdino, antecedida 

pelos títulos Os 

cavaleiros da Távola 

Redonda e Os 

cavaleiros do Graal. 

FIQUE DE OLHO

1154: Início da dinastia plantageneta, com Henrique II.

 Para desenvolver

A Reconquista

Enquanto os cruzados se diri-

giam para o Oriente para libertar 

Jerusalém do domínio muçulma-

no, na Península Ibérica tropas 

cristãs entraram em combate 

para recuperar as terras conquis-

tadas pelos árabes no século VIII.

A Reconquista Cristã, como fi-

cou conhecido esse movimento, 

foi concluída somente em 1492, 

com o domínio cristão sobre o 

reino muçulmano de Granada. 

Em Portugal, no entanto, a Re-

conquista Cristã já havia termi-

nado em 1253, com a conquista 

da cidade de Silves pelas forças 

do rei D. Afonso III. Em ambos os 

casos, nos reinos cristãos espa-

nhóis e portugueses, a presença 

muçulmana perdurou por sécu-

los, deixando profundas marcas 

nessas sociedades.
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Os combates 
A chamada Cruzada Popular foi realizada em 1096 e liderada pelo monge 

francês Pedro, o Eremita, reunindo camponeses fugidos, pobres, desempre-

gados e mendigos. Foi uma cruzada não oficial e, mesmo sem organização, 

com pouca comida e sem armamentos, Pedro e seus cruzadistas conseguiram 

chegar a Constantinopla, mas foram massacrados pelos turcos. 

A Primeira Cruzada oficial, que foi convocada pelo papa Urbano II e 

organizada pelos nobres, também ocorreu nesse ano e foi vitoriosa. Com 

um exército de mais de 30 mil homens, os cruzadistas conseguiram tomar 

Jerusalém em 1099, porém à custa de muitas mortes de cristãos e muçulma-

nos. Depois da conquista, os cavaleiros criaram o Reino Latino de Jerusalém.

Mesmo já instalados na região, os cristãos entraram diversas vezes em 

conflito com os muçulmanos. Em 1118, alguns cavaleiros se organizaram em 

um grupo chamado Ordem dos Templários, com o objetivo de proteger a 

região contra os muçulmanos e garantir aos cristãos a peregrinação e o culto 

aos locais sagrados de Jerusalém.

Defesa das conquistas

Até o século XIII foram organizadas várias outras cruzadas com o objetivo 

de proteger as conquistas dos cristãos no Oriente. Essas expedições trouxe-

ram muitas transformações para a Europa. O avanço d os cruzadistas limitou 

o número de mercadores muçulmanos no mar Mediterrâneo, e a navegação 

ficou livre para os mercadores europeus. Muitos nobres perderam tudo, pois 

investiram todos os seus recursos nas expedições. Com a ausência de muitos 

senhores feudais, várias famílias camponesas fugiram dos domínios em que 

viviam para tentar uma vida melhor nas cidades.

1189: Ricardo I assume o 
trono da Inglaterra. 

Cruzadas cristãs (séculos XI a XIII)

Fonte: elaborado com 
base em ARRUDA, 

José Jobson de. 
Atlas histórico básico. 

São Paulo: Ática, 2009. 
p. 16. 
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Atividade 
complementar

O chamado para 

Jerusalém

Após ter prometido a Deus 
manter a paz em suas terras 
e ajudar fielmente a Igreja a 
conservar seus direitos, vo-
cês poderão ser recompensa-
dos empregando sua coragem 
noutro empreendimento. Tra-
ta-se de um negócio de Deus. 
É preciso que sem demora 
vocês partam em socorro de 
seus irmãos do Oriente, que 
várias vezes já pediram ajuda. 
Como a maior parte de vocês 
já sabe, os turcos invadiram 
aquela região; muitos cristãos 
caíram sob seus golpes, mui-
tos foram escravizados. Os 
turcos destroem as igrejas, sa-
queiam o reino de Deus. Por 
isso, eu os exorto e suplico – 
e não sou eu quem os exor-
ta, mas o próprio Senhor – a 
socorrer os cristãos e a levar 
aquele povo para bem longe 
de nossas terras.

Papa Urbano II, em 1095. 
In: FRANCO Jr., Hilário. 
As Cruzadas. São Paulo: 
Brasiliense, 1981. p. 27.

Com base no texto citado, 
pergunte aos alunos:

1. O que o papa Urbano II está 
pedindo ao povo?

2. O que os turcos fizeram? 
A que região o papa se re-
fere?

1. Os alunos devem iden-
tificar que o papa pede 
aos fiéis que se reúnam 
e ajudem os cristãos no 
Oriente. 

2. Os alunos devem perce-
ber que, de acordo com o 
texto, os turcos destruí-
ram igrejas e escraviza-
ram os cristãos. O texto 
não informa exatamente 
a região em que os turcos 
estão localizados, dizendo 
apenas que é no Oriente. 
No entanto, sabemos que 
a região é Jerusalém.

 Para desenvolver

São Luís
Luís IX realizou um governo 

tão importante para a França 
que o século XIII foi chamado de 
“o século de ouro de São Luís”. 
Muito religioso, liderou, em 1248, 
a Sétima Cruzada, que partiu com 
mais de 30 mil soldados e qua-
se 100 navios. Ao chegar ao Egi-
to, a expedição foi surpreendida 
por uma peste e pelo transbor-
damento do rio Nilo. Muitos ho-
mens morreram, outros fugiram; 

Luís IX e alguns nobres foram capturados pelos muçulmanos, mas fo-
ram libertados depois de longa negociação e do pagamento de resgate. 
Retornou à França em 1253, com a morte de sua mãe.

Alguns anos mais tarde, organizou a Oitava Cruzada contra os mu-
çulmanos. Mas morreu de peste em 1270, quando chegou à Tunísia, 
na África. Seu corpo foi levado para a abadia de Saint-Denis, na Fran-
ça. Foi canonizado em 1297.
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A canonizaç‹o

Santa Clara, São José, Santa Rita, Santa 

Tereza, Santo Antônio, São Francisco... Quantos 

santos você conhece? Se um cristão foi muito 

bom, desempenhou ações importantes para aju-

dar as outras pessoas, se teve uma vida voltada 

para Deus, de acordo com as regras da Igreja, 

e se há milagres que podem ser atribuídos a 

ele, a Igreja pode considerá-lo santo. 

A canonização é o processo por meio do 

qual uma pessoa se torna santa pela Igreja ca-

tólica. Os santos têm orações específicas para 

eles. Quem julga se a pessoa pode ou não ser 

considerada santa são os altos membros da 

Igreja e o papa, depois de uma investigação 

bem demorada.

Havia na Idade Média um livro famoso cha-

mado Legenda Áurea, escrito em 1260, que 

contava a vida de muitos santos. Desde o século 

VII, os santos ganharam um dia de homenagem 

para todos, daí o nome Dia de Todos os Santos. 

No século IX, o papa Gregório III estabeleceu o 

dia 1o de novembro para essa comemoração.

1 | Pesquise a história da vida de algum santo canonizado durante a Idade Média.

2 | Qual é a santa ou o santo mais cultuado no Brasil?

OUTRAS HISTîRIAS CREN‚AS 

A Crucificaç‹o com os santos, 1441-1442, afresco de Fra Angelico (1400-1455). Convento de São Marcos, Florença, Itália. 
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1199: Início do governo de João sem Terra, na Inglaterra. 

 Para desenvolver

Mosteiros medievais
Viver isolados, rezar muito, ser 

humildes, pobres e trabalhar: es-

tas recomendações foram dadas 

por Bento de Núrcia no ano de 

530, quando se juntou a alguns 

homens para viver em uma co-

munidade de religiosos na Itália 

e fundou uma ordem monástica, 

a Ordem dos Beneditinos. Ela foi 

muito importante na época para 

ajudar a difundir a religião cristã 

na Europa e guardar em suas bi-

bliotecas livros de grande valor 

para a cultura. A partir do sécu-

lo XI, vimos que surgiram outras 

ordens monásticas pela Europa, 

que seguiram o modelo de orga-

nização dos beneditinos.

Como viviam esses monges? 

Viviam em um mosteiro, com-

posto de várias partes: dormi-

tório, enfermaria para atender 

doentes pobres, cozinha, quarto 

de hóspedes para abrigar pere-

grinos, biblioteca, igreja, terras 

para cultivo.

O que os monges faziam? Ora-

vam várias vezes ao dia, alguns 

trabalhavam na terra, outros fica-

vam nas bibliotecas estudando 

e copiando livros, sobretudo as 

obras escritas pelos gregos e ro-

manos, decorados com lindos de-

senhos. A produção de livros ilus-

trados continuava cada vez mais 

intensa na Baixa Idade Média.

As igrejas e os mosteiros abri-

gavam e ainda abrigam relíquias 

católicas, objetos cultuados por 

serem considerados sagrados, 

como partes do corpo de um san-

to ou seus objetos pessoais. Para 

os fiéis, aproximar-se das relí-

quias é um modo de se unir a 

Deus. Assim, muitos peregrinam 

a locais distantes para cultuá-las.

Durante a Baixa Idade Média, 

as ordens monásticas se expan-

diram e ganharam importância, 

com os mosteiros medievais se 

enriquecendo ao longo do tempo 

por meio de doações de terras e 

bens. Muitas pessoas acredita-

vam que com isso estariam mais 

próximas de Deus e seriam per-

doadas por seus pecados. 

Outras histórias 

Crenças
1. Resposta pessoal. Se achar oportuno, conte para os estudan-

tes que “hagiografia” é o estudo sobre a biografia dos santos. 

Alguns santos canonizados na Idade Média foram Santo Antô-

nio, declarado santo pelo papa Gregório IX em 1232; São Luís, 

declarado santo pelo papa Bonifácio VIII, em 1297; Santo To-

más de Aquino, declarado santo pelo papa João XXII, em 1323.

2. A santa mais cultuada no Brasil é Nossa Senhora, nos evan-

gelhos a mãe de Cristo. Os estudantes também poderão citar 

outros santos, como Santo Antônio e São Francisco.
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1210: Fundação da Ordem dos Franciscanos. 

  A Reforma Gregoriana
Assim como o antigo Reino Franco, o Sacro Império Romano-Germânico 

(ver página 176 neste capítulo) estabeleceu forte aliança com a Igreja católica 

e por isso se tornou muito poderoso na Baixa Idade Média.

Essa aliança, porém, teve um preço: os imperadores germânicos chega-

vam a sugerir nomes para a escolha dos papas, e senhores feudais acabavam 

escolhendo os padres que atuariam nas igrejas de suas regiões.

Para reverter essa situação, no final do século XI o papa Gregório VII 

decidiu fazer uma reforma interna na Igreja católica, que ficou conhecida 

como Reforma Gregoriana. Esta reforma pretendeu, em resumo, barrar a 

interferência do imperador e dos senhores feudais nos assuntos da Igreja, 

além de disciplinar o próprio clero e impedir o comércio de objetos sagrados.

A reforma contrariou o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, 

Henrique IV. Um acordo selado em 1122, chamado de Concordata de Worms, 

determinou que caberia à própria Igreja escolher aqueles que atuariam como 

padres, bispos e papas.

Mart’rio de Thomas Becket, afresco de Tommaso Dolabella, 1627. Catedral de Notre-Dame de Bayeux, Calvados, França. Thomas 
Becket foi um arcebispo inglês contrário ao privilégio dos nobres de nomear os membros do clero. Ele foi assassinado por seguidores 
do rei que queriam manter esse privilégio.
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Ordem de Cluny

Alguns clérigos assumiram 

uma postura mais radical con-

tra a nomeação de padres por 

membros da nobreza. Em 910, 

surgiu na França uma ordem 

religiosa chamada Ordem de 

Cluny. Tinha por objetivo o re-

torno às crenças originais de 

uma ordem monástica: vida 

disciplinada, marcada por mui-

tas orações, pelo silêncio e 

pelo isolamento. Seus funda-

dores eram monges descon-

tentes com a influência da no-

breza na escolha dos abades 

da Ordem de São Bento. Um 

rico nobre francês, Guilher-

me, doou em testamento as 

primeiras terras para o mon-

ge Bernon, um dos fundado-

res de Cluny.

A Ordem de Cluny teve um 

papel importante nas decisões 

da Reforma Gregoriana, pois 

defendeu que os reis e os se-

nhores não se misturassem 

à vida da Igreja.

Peça aos alunos que citem 

duas características importan-

tes da Ordem de Cluny. Espe-

ra-se que eles mencionem que 

a Ordem de Cluny recuperou 

as crenças originais de uma 

ordem monástica, como a dis-

ciplina, as orações, o silêncio 

e o isolamento, e defendia que 

reis e senhores não deviam in-

terferir nas questões da Igreja.
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  O combate aos hereges
O século XIII foi para a Igreja um tempo de transformações. Em 1213, o 

papa Inocêncio III convocou o IV Concílio de Latrão, que reuniu autoridades 

da Igreja católica de toda a Europa; foi considerado o mais importante da 

Idade Média e um dos maiores de toda a História.

Diversos assuntos foram tratados nesse Concílio, como a importância 

do pap a para os cristãos; a conduta esperada dos padres, que deviam ser 

estudiosos, corretos, honestos e bem preparados para exercer sua função 

nas igrejas; e o combate aos grupos chamados hereges, indivíduos que 

contestavam os dogmas ou a autoridade da Igreja. 

Em 1235, a Igreja criou o próprio tribunal para julgar aqueles que eram 

considerados hereges: o Tribunal da Inquisição. Um juiz nomeado pelo papa, 

chamado de inquisidor, foi encarregado de julgar e punir os hereges. 

Os franciscanos

Giovanni di Pietro Bernardoni nasceu na cidade de Assis, na Itália, em 

1182. Filho de um rico comerciante de tecidos, tinha uma vida cheia de luxo. 

Um dia, porém, decidiu renunciar à herança da família e saiu pregando o 

cristianismo aos pobres, doentes e necessitados. Encontrou outros que, como 

ele, deixaram seus bens e sua riqueza para viver uma vida de humildade, 

pobreza e caridade. Giovanni passou 

a se chamar Francisco de Assis, pois 

Assis era a cidade de seu nascimento.

Francisco achava que a Igreja es-

tava muito mais envolvida com o mun-

do material do que com o espiritual, 

pois era uma grande proprietária de 

terras e seus membros mais impor-

tantes viviam luxuosamente. Por isso, 

a ideia de Francisco de Assis e seus 

seguidores era  viver como Jesus Cristo 

e seus primeiros discípulos haviam 

vivido.

1216: In’cio do governo de Henrique II da Inglaterra. 

Concílio: reunião 

de autoridades do 

clero católico voltada 

para debater temas 

doutrinários. 

Dogma: crença ou 

princípio de uma religião. 

Renúncia aos bens 

mundanos, afresco de Giotto 

di Bondone, 1297-1299. 

Basílica de São Francisco de 

Assis, em Assis, Itália. 
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 Para desenvolver

São Francisco e os 
animais

Todo dia 4 de outubro os fran-

ciscanos de todo o mundo come-

moram o dia de São Francisco de 

Assis e os animais são abençoa-

dos. Francisco de Assis morreu 

no dia 3 de outubro, e, por seu 

grande amor à natureza, foi con-

siderado um grande protetor dos 

animais.

Atividade 
complementar

Domingos de Gusmão

Outro homem que resolveu 

se dedicar a Deus de manei-

ra diferente foi Domingos de 

Gusmão, só que na Espanha. 

Ele nasceu em 1170, filho de 

família nobre no Reino de Cas-

tela. Desde menino, tinha mui-

to amor a Deus e dedicou-se à 

vida religiosa, tornando-se cô-

nego em Osma. Junto a outros 

eclesiásticos, ele se tornou 

um pregador. Domingos de 

Gusmão achava que a Igreja 

deveria ensinar melhor a re-

ligião católica para uma con-

versão eficiente. Para isso, o 

exemplo da vida de Cristo seria 

fundamental.

Em 1215, escreveu um con-

junto de normas para uma 

vida em comunidade, como 

fez Francisco de Assis, e em 

1216 apresentou-o ao Papa, 

que o aprovou. Assim, estava 

criada outra Ordem, a Ordem 

dos Dominicanos, que se es-

palhou pela Europa, baseada 

na pobreza, na pregação e na 

educação religiosa. Em 1234, 

Domingos de Gusmão foi con-

siderado um santo pela Igreja.

Pergunte aos alunos: O que 

a Ordem dos Dominicanos ti-

nha em comum com a Ordem 

dos Franciscanos quando fo-

ram criadas?

Espera-se que eles respon-

dam que era viver na pobreza 

tal qual Cristo vivia, ajudar os 

pobres e doentes e pregar o 

cristianismo pelo mundo – 

afinal, ambas eram ordens 

missionárias.
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Em 1210, eles foram a Roma e conseguiram autorização do papa para 

pregar. Apesar de criticarem a Igreja por sua riqueza, não eram contra nenhum 

de seus dogmas. Escreveram um conjunto de regras de comportamento, 

chamado de Regra Primitiva: não poderiam ter bens materiais, deveriam 

pregar a pé a palavra de Deus, tinham de viver de esmolas e de ajudar os 

doentes e miseráveis. 

Logo após sua morte, em 1228, Francisco de Assis foi considerado um 

santo pela Igreja católica. Ele deu origem a uma ordem religiosa chamada 

Franciscanos.

Os seguidores de Francisco não viviam isolados em mosteiros, pois sua 

missão era viajar pelo mundo difundindo o cristianismo. Eles também foram 

importantes no combate a heresias.

  Arquitetura medieval
Uma das maiores expressões da arte medieval foi a arquitetura. 

Em uma sociedade profundamente cristianizada, a construção de igrejas 

era muito valorizada. 

Cada época foi marcada por um estilo diferente. O estilo românico pre-

dominou nos edifícios construídos entre os séculos VIII e XII. As igrejas eram 

construídas em pedra, com poucas janelas, paredes grossas, portas em arco 

e teto em formato de abóbada. O nome faz referência ao Império Romano. 

Os mosteiros foram construídos nesse estilo.

Já entre os séculos XIII e XIV, a principal marca da arquitetura foram as 

catedrais, construídas nas cidades.

Catedral de Notre-Dame, 

igreja em estilo gótico do 

século XII em Paris, França.  

Fotografia de 2018.
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1226: Lu’s IX assume o governo na Fran•a. 

Texto complementar

Deus é luz, os novos teológos 
não se cansam de repeti-lo. Veem 
a criação como uma incandes-
cência procedente de uma fonte 
única, uma luz que chama a exis-
tência, de degrau em degrau, as 
criaturas [...]. Pelo fogo do amor, 
verdadeira inteligência de Deus, 
a alma escapa ao obscuro, flame-
ja na luz em pleno dia. Eis por 
que a catedral, morada de Deus, 
se quis transparente, sendo sua 
arquitetura progressivamente re-
conduzida às vervuras, o gran-
de vitral substituindo paredes 
[...]. Tudo o que podia romper 
a unidade do espaço interno é 
abolido. Este se torna homogê-
neo, uniformemente banhado 
por esses raios que são a um só 
tempo conhecimento e caridade 
[...]. A janela é doravante o or-
namento em torno do qual tudo 
se organiza [...]. 

DUBY, Georges. O tempo das 
catedrais. Lisboa: Editorial 

Estampa, 1993. p. 49-50. 
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1235: Criação do Tribunal da Inquisição. 

O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

As grandes igrejas 

construídas durante 

a Baixa Idade Média 

foram chamadas 

de catedrais. Vimos 

que elas eram cheias 

de vitrais coloridos, 

com histórias da vida 

de Cristo e outras 

passagens da Bíblia. 

1. Há igrejas 

importantes na 

cidade em que você 

vive? Descreva como 

ela(s) é (são) por 

dentro.

2. Pesquise como é o 

interior da Catedral 

Metropolitana de 

Nossa Senhora 

Aparecida, em 

Brasília. O que ela 

tem em comum 

com as catedrais 

medievais?

3. Descubra quem foi 

o autor do projeto 

dessa catedral. 

Uma das principais características das catedrais era a luminosidade que 

entrava em seu interior através dos vitrais coloridos e das janelas grandiosas. 

Os grandes vitrais, além de permitirem a entrada de luminosidade, explica-

vam passagens bíblicas por meio de imagens. Na Idade Média, a maioria da 

população não sabia ler, mas compreendia muito bem as pinturas e os vitrais 

presentes no interior das igrejas, aprendendo assim os principais dogmas 

da doutrina católica.

O conjunto dessas características deu nome a um estilo arquitetônico 

que ficou conhecido como gótico.

No século XIII foram construídas grandes catedrais na Europa, e o estilo 

gótico se espalhou por todo o Ocidente. Elas foram o símbolo do poder da 

Igreja na Baixa Idade Média e da forma como influenciava a vida das pessoas 

daquele período.

  Os reis feudais

Em 843, através do Tratado de Verdun, o Império Carolíngio foi dividido 

entre os netos de Carlos Magno. A Carlos, o Calvo, coube a parte ocidental, 

que se transfo rmou no Reino da França. A Luís, o Germânico, coube a parte 

oriental, que se tornou o Reino Germânico. Por fim, a Lotário coube a região 

intermediária do império, que ia do mar do Norte até o sul da Itália. Com a 

morte de Lotário, a região foi incorporada ao Reino Germânico.

França

Os últimos reis carolíngios do Reino da França foram derrotados pelos 

invasores estrangeiros. Foi neste momento, em 987, que Hugo Capeto as-

sumiu o poder e iniciou a dinastia capetíngia, que governou a França por 

quatro séculos.

Os primeiros monarcas capetíngios não conseguiram centralizar o poder. 

O rei era um poderoso suserano, mas seu poder estava limitado aos seus 

vassalos e à sua família. Os grandes nobres e os cavaleiros exerciam em suas 

propriedades mais poder que o próprio rei.

Inglaterra

A região que conhecemos hoje como Inglaterra tem sua história mistu-

rada à da França nesse período. 

Em 1066, o território inglês foi invadido por um nobre da Normandia, 

região do norte da França. Ele era vassalo do rei inglês que havia falecido e 

assim se achou no direito de governar a região. Ele se apropriou da maior 

parte das terras e dividiu o restante em vários feudos, doando-os aos seus 

seguidores e a amigos fiéis, que se tornaram seus vassalos.

Em 1154, uma dinastia de origem francesa, chamada plantageneta, assu-

miu o trono inglês e governou a Inglaterra durante dois séculos. O primeiro 

monarca foi Henrique II.

 Para desenvolver

Fortalecimento do poder 
monárquico

A situação do Reino da Fran-
ça se alterou somente no século 
XII. O rei Luís VI (1108-1137) foi o 
primeiro monarca a exigir a ceri-
mônia de homenagem, que es-
tabelecia a relação de fidelidade 
de todos os grandes senhores a 
ele, mesmo sem haver a doação 
de um feudo. Esses grandes se-
nhores ficaram, assim, subordi-
nados a ele e deviam reconhecer 
seu poder.

O poder do rei da França se 
fortaleceu mais com o rei Felipe 
Augusto (1180-1223), que tomou 
medidas políticas importantes, 
como redigir as obrigações dos 
vassalos e aumentar o número 
de vassalos subordinados dire-
tamente ao rei. O rei Felipe tam-
bém organizou um sistema de 
impostos e um exército perma-
nente, constituído não apenas 
pelos vassalos que compunham 
a milícia do monarca, e nomeou 
funcionários para cuidar da apli-
cação das leis. Por fim, novos 
territórios foram incorporados 
após algumas vitórias contra 
os monarcas ingleses.

Durante o reinado de Luís IX 
(1226-1270) foi criada uma moe-
da única, contribuindo para o de-
senvolvimento do comércio. Foi 
instituído o Parlamento de Paris 
e foram organizados tribunais 
judiciários reais, que contribuí-
ram para centralizar a justiça 
nas mãos do rei. Luís IX também 
conquistou mais territórios e limi-
tou as guerras entre os nobres.

O auge da dinastia capetíngia 
ocorreu durante o reinado de Fe-
lipe IV, o Belo (1285-1314), que 
incorporou ao território francês 
regiões importantes – como o da 
Champanha, onde ocorriam feiras 
comerciais com mercadorias vin-
das dos mais diversos lugares.

O seu lugar na História
1. Resposta pessoal. Os alu-

nos devem ser estimula-
dos a conhecer mais so-
bre a arquitetura religiosa 
do município onde vivem.

2. Os vitrais coloridos.

3. O arquiteto que projetou 
a catedral de Brasília foi 
Oscar Niemeyer.
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Sacro Império Romano-Germânico

A França Oriental era a região mais a 

leste entre os três territórios divididos do 

Império Carolíngio. Alguns nobres conse-

guiram impedir a entrada dos invasores 

húngaros e manter a região unida. Em 919, 

a França Oriental passou a se chamar Reino 

da Germânia.

Em 936, Oto I foi coroado rei e derrotou 

os húngaros. Em 955, expandiu o território, 

conquistando a Itália. Em 962, foi coroado pelo 

papa e mudou o nome do Reino da Germânia 

para Sacro Império Romano-Germânico. Esse 

império teve uma grande importância na Baixa 

Idade Média e durou até 1806.

AO MESMO TEMPO

O Reino da Fr ança e o Sacro Império Romano-Germânico (século X)

Fonte: elaborado com base em MCEVEDY, Colin. Atlas de história medieval. São Paulo: Verbo, 1990. p. 57. 

SACRO IMPÉRIO
ROMANO-GERMÂNICO
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1272: Eduardo I assume o trono na Inglaterra. 
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Texto complementar

“[...] Na França do século XIII, 
como na historiografia da França 
medieval, o reinado de São Luís 
ocupa um lugar à parte. Nele se 
reconhece geralmente o apogeu 
da França medieval, mas rara-
mente ele é situado em relação 
aos dois processos que acabo 
de evocar e que caracterizam 
a maior parte do Ocidente me-
dieval: a afirmação do regime 
feudal e da gênese do Estado 
moderno [...].

Para poder definir o tipo de 
monarquia encarnado por São 
Luís, é preciso, então, primeiro 
retificar a questão que, situando-
-me em relação à historiografia 
pus no título deste capítulo. Não 
há oposição histórica clara entre 
um rei feudal e um rei moderno. 
A evolução que leva do regime 
feudal ao estado moderno, pas-
sa no século XIII por uma fase 
essencial de “monarquia feudal” 
intermediária, na qual São Luís 
ocupa um lugar central. 

Sistema feudal e sistema mo-
nárquico, ainda que correspon-
dam a duas lógicas teoricamente 
distintas, não são opostos, mas 
combinados na realidade histó-
rica. A diminuição da servidão 
e o avanço da economia mone-
tária sob São Luís não enfra-
queceram o regime feudal, mas 
o reforçaram, as cidades que se 
tornaram “boas cidades” foram 
elementos desse sistema feudal 
– e São Luís foi o rei de França 
que melhor encarnou essa inte-
gração original. 

Sob seu reinado, a monarquia 
feudal continuou de modo deci-
sivo sua transformação em um 
Estado monárquico moderno. 

LE GOFF, Jacques. São Luís. 
Rio de Janeiro: Record, 1999. 

p. 735-736.
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PUXANDO PELA 
MEMÓRIA

177

  A morte de Guilherme
Como vimos, Guilherme Marechal serviu a vários reis. Ele morreu em 

1219, aos 73 anos, cercado por sua família, criados, amigos e religiosos. Seu 

enterro foi uma grande cerimônia, como era comum naqueles tempos quando 

morriam nobres muito ricos e importantes. Antes de morrer, despediu-se de 

todos aqueles que eram próximos a ele e doou seus bens. Teve ainda uma 

última glória, quando foi designado para treinar Ricardo III, filho de João sem 

Terra, mas já estava cansado, com idade muito avançada para se dedicar a 

esforço tão intenso.

O único de seus filhos que teve direito à herança foi o mais velho, como 

era costume na época. O mais novo seguiu a carreira religiosa e anos mais 

tarde contratou um contador de histórias para escrever a biografia de seu pai, 

graças à qual estamos aqui contando um pouco de sua vida.

Escultura sobre o túmulo de Guilherme Marechal, século XIII. 

Igreja do Templo, Londres, Reino Unido. 

M
a
th

e
w

 L
o

d
g

e
/L

o
d

g
e

 P
h
o

to
/A

la
m

y
/F

o
to

a
re

n
a

Biografia: história da 

vida de uma pessoa. 

Créditos das imagens de baixo para cima: Antonio Quattrone/Mondadori Portfolio/Easypix; Christian Guy/Image Broker/
Glow Images; Alamy/FotoArena; Alamy/FotoArena; Alamy/FotoArena.

Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à pergunta 

da página 162?

1285: Início do governo de Felipe IV da França.

Puxando pela memória
Após a leitura do capítulo, o 

aluno será capaz de dissertar 
sobre as diferenças entre os 
dois períodos, identificando 
a fragmentação política (em 
oposição à grande centrali-
zação política exercida pelo 
Império Romano), a grande 
importância que o cristianis-
mo passou a ter para as popu-
lações europeias (em oposi-
ção às religiões consideradas 
politeístas que dominavam 
a Europa da Antiguidade), o 
sistema feudal que se tornou 
geral na Europa ocidental, 
com a distribuição de terras 
por meio da suserania e da 
vassalagem, e a exploração 
da mão de obra camponesa, 
em oposição à escravidão da 
Antiguidade.
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ROTEIRO DE ESTUDOS
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O QUE APRENDEMOS?

1 |  Cite um dos deveres de um vassalo para com seu suserano.

2 |  Qual era a importância da homenagem nas relações entre senhores e vassalos?

3 |  Compare o regime de servidão do período medieval com o regime de escravi-
dão da Antiguidade.

4 |  Qual era o papel das mulheres na celebração do casamento entre os nobres no 
período medieval?

5 |  Qual era o principal imposto que os camponeses deveriam pagar na servi-
dão feudal?

6 |  Cite duas razões para que reis e nobres participassem das Cruzadas.

7 |  Qual era a relação entre Jerusalém e as Cruzadas?

8 |  Por que os vitrais das catedrais medievais mostravam cenas relacionadas à his-
tória da Igreja, como a vida de Cristo, passagens da Bíblia, cenas com a Virgem 
Maria e outros santos?

9 |  Explique por que a frase seguinte é falsa: 

 Francisco de Assis organizou a ordem dos franciscanos porque ele queria imitar 
a Igreja, não tinha bens e era pobre.

10 |  Como podemos associar a descentralização do poder no fim do Império Caro-
língio ao comércio?

 PESQUISA

A cidade de Jerusalém até hoje recebe milhares de peregrinos ao longo do 

ano, devotos das religiões judaica, cristã e islâmica. 

• Pesquise os motivos pelos quais essa cidade é tão importante para essas três 
religiões. Em seguida, procure imagens dos lugares da cidade considerados sa-
grados para os judeus, para os cristãos e para os islâmicos. Depois, pesquise uma 
cidade brasileira que receba ainda hoje peregrinos católicos.
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Peregrinos diante da Igreja do Santo Sepulcro, guardada pelos sarracenos c. 1410. Coleção particular. T
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 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. Um vassalo passava a ter 

essa posição a partir da 

doação, feita por um gran-

de proprietário, de um bem, 

denominado feudo. Como 

gratidão pelo domínio, o 

vassalo passava a ter de-

veres com o seu suserano, 

tais como participar com 

seus guerreiros no esforço 

de guerra do suserano, con-

tribuir com suas despesas 

e colocar-se à disposição 

em determinados eventos.

2. A homenagem era a ceri-

mônia pela qual um nobre 

se tornava vassalo de ou-

tro. Essa cerimônia selava 

um pacto de fidelidade e 

lealdade entre ambos em 

troca do feudo e do servi-

ço militar.

3. Tanto no regime de servi-

dão como no regime de es-

cravidão não havia salários 

a serem pagos a esses gru-

pos sociais. No entanto, 

os servos podiam habitar 

e cultivar um pedaço de 

terra para o seu sustento, 

enquanto os escravos da 

Antiguidade somente re-

cebiam a alimentação e a 

moradia necessárias para 

que não morressem, fato 

que traria prejuízo para os 

proprietários de terras.

4. Entre nobres, as mulheres 

eram dadas em casamento 

para estabelecer alianças 

políticas e militares. Elas 

estavam submetidas às 

decisões da família.

5. O principal imposto que os 

servos pagavam ao senhor 

era a corveia, o trabalho 

obrigatório nas terras cul-

tiváveis do senhor, e ainda 

outros serviços na reserva 

senhorial.

6. Libertar a cidade de Jeru-

salém das mãos dos turcos 

muçulmanos; necessidade 

de novas terras para doar 

como feudos; os filhos que 

não eram incluídos nas he-

ranças também estavam 

em busca de terras.

7. Um dos objetivos das Cru-

zadas era tomar Jerusalém 

dos turcos muçulmanos.

8. Como a imensa maioria da 

população não sabia ler, 

visualizar cenas da vida 

religiosa era uma forma 

de ensinar o cristianismo.

9. A frase é falsa porque Francisco de Assis acreditava que a Igre-

ja católica, por causa do poder e da riqueza que havia conquis-

tado, se afastou dos ideais do cristianismo primitivo. Assim, 

Francisco de Assis criou a Ordem dos Franciscanos, baseada 

na vida de pobreza e caridade de Cristo.

10. No fim do Império Carolíngio, o poder deixou de estar centrali-

zado nas mãos do rei. Isso também pode ser relacionado com a 

diminuição das trocas comerciais nesse período, uma vez que, 

com isso, os proprietários passaram a se isolar cada vez mais 

em suas terras, tornando-se distantes do monarca. Sem o co-

mércio, os nobres dependiam cada vez menos dos produtos 

que vinham de outros lugares, o que incentivou tal isolamento.
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IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

Observe a imagem ao lado e responda 

às questões.

1 |  Com base no que você estudou, identifi-
que o personagem medieval ajoelhado e 
o personagem na janela. Para responder 
à questão, fique atento aos trajes usados 
por eles.

2 |  Observe a cruz nas mãos do homem da 
janela. O que ela representa? A qual mo-
vimento ela está relacionada?

3 |  Explique o motivo de o personagem da ja-
nela oferecer a cruz ao homem ajoelhado.

O PASSADO PRESENTE

As guerras causadas por diferenças entre crenças religiosas existem no mundo desde a Antiguidade. 

Estudamos neste capítulo que os cristãos saíram em direção a Jerusalém para tomá-la em nome de 

Deus. Os cruzadistas, como ficaram conhecidos, consideraram esse movimento uma “Guerra Santa”.

Os conflitos religiosos não se limitaram à Europa medieval. Até hoje, no mundo inteiro, as pessoas se 

matam por motivos religiosos. Em 2002, na Nigéria, um grupo islâmico radical, chamado Boko Haram, 

que lutava para criar na região um Estado Islâmico, realizou uma série de ataques a igrejas cristãs nas 

cidades de Madalla, Jos e Damaturu, causando a morte de mais de 40 pessoas.

Em 2014, no Rio de Janeiro, a líder de um grupo religioso de candomblé denunciou à polícia uma 

série de ataques que seu templo vinha sofrendo há anos, sendo alvo de tiros, invasões e incêndios. No 

mesmo ano, também no Rio de Janeiro, um estudante de uma escola pública no bairro do Grajaú foi 

impedido de entrar na escola porque estava com colares típicos de religiões de origem africana.

1 |  Com a ajuda do professor, 
discuta em grupos o que sig-
nifica a expressão “intolerân-
cia religiosa”.

2 |  Muitos conflitos ainda são mo-
tivados por diferenças religio-
sas. Discuta esse tema com os 
colegas.

3 |  Você acha correto impor uma 
religião a outras pessoas? Jus-
tifique sua resposta. 
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Miniatura de um manuscrito 
francês, século XV. Biblioteca de 

São Marcos, Veneza, Itália. 

Protesto de grupos religiosos contra 
a intolerância. Rio de Janeiro, RJ. 

Fotografia de 2017.

Imagens contam a 
história
1. Os personagens são um pa-

dre e um cavaleiro.

2. A cruz nas mãos do padre 
está relacionada ao movi-
mento cristão das Cruzadas.

3. O oferecimento da cruz é um 
convite para que o cavaleiro 
participe de uma Cruzada.

O passado presente
4. A expressão “intolerância 

religiosa” está associada à 
não aceitação da religião de 
terceiros.

5. Um dos conflitos relaciona-
dos à religião que os estu-
dantes podem vir a citar é 
aquele que ocorre na região 
do Oriente Médio entre ára-
bes e judeus. No entanto, é 
importante que o professor 
mencione que os conflitos 
religiosos estão, em gran-
de parte, ligados, também, 
a questões políticas e ter-
ritoriais.

6. Resposta pessoal. É impor-
tante que o professor dei-
xe claro o quão essencial é 
a tolerância religiosa para 
que se possa conviver em 
harmonia. Assim, é neces-
sário, sobretudo, respeitar 
a diversidade cultural e reli-
giosa dos diferentes povos 
e nações.

Pesquisa
Jerusalém abriga edifícios importantes para as três religiões mo-

noteístas, como o Muro das Lamentações, o Santo Sepulcro e o Domo 
da Rocha.

A cidade de Aparecida (SP), onde está a Basílica de Nossa Senho-
ra da Conceição Aparecida, a santa padroeira do Brasil, é uma cidade 
brasileira que recebe peregrinos católicos.

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_Cap10_162a179.indd   179 10/21/18   9:13 AM



180 MANUAL DO PROFESSOR - UNIDADE 4

L
a
e

ti
 i
m

a
g

e
n
s

C
A

P
ÍT

U
L
O

PUXANDO PELA 

MEMÓRIA

180180

L
a
e

ti
 i
m

a
g

e
n

s

O que existe em 

comum entre 

as palavras Islã, 
muçulmano, Maomé 

e Alá?

11
O ISLÃ EM EXPANSÃO: 

ÁFRICA E EUROPA
Em 678, Kusayla era chefe do grupo berbere awraba, na área central 

do Magreb, na África, onde os árabes haviam ocupado.
Convertido ao islamismo, a Kusayla foram pro-

metidos os mesmos direitos de um chefe árabe. 
Não foi o que ocorreu. O comandante árabe Ukba 
ibn Nafi e seus 15 mil homens atacaram os awraba. 
Kusayla ficou furioso, mas não revidou. Retirou-se 
com seus homens para um local isolado e esperou. 
Ukba foi conquistando territórios até as margens 
do oceano Atlântico. Na volta, seu exército estava 
esgotado, e o comandante permitiu que milhares 
de homens voltassem antes dele. Um erro.

Havia chegado o momento de vingança. Kusayla atacou. Ukba, ven-
do-se perdido, marchou em direção aos homens de Kusayla. Morreu com 
bravura. Kusayla manteve-se fiel à religião muçulmana, invadiu a cidade 
árabe de Kayrawãn e proclamou-se governador. Pela primeira vez na 
África, um nativo, um berbere, e não um árabe estrangeiro, tornava-se 
príncipe de uma cidade criada por árabes muçulmanos.

Berbere: relativo aos 
povos habitantes 
do norte da África, 
sobretudo do Marrocos 
e da Argélia. 

Magreb: região 
norte-noroeste da 
África. A palavra é 
de origem árabe e 
significa “poente” ou 

“ocidente”.

The Granger Collection, Nova York, EUA./Fotoarena

A grande mesquita de Okra 

em Kayrawãn. Gravura. Túnis, 

Tunísia, 1881.

Créditos das imagens de baixo para cima:
De Agostini/Getty Images; 505 collection/
Alamy/Fotoarena; TopFoto/AGB PHOTO; 
Matthew G. Bailey/UIG/Getty Images. 

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno responda que os ter-

mos se referem à religião muçulmana, também chamada islâmica, 
que teve Maomé como o grande profeta, aquele que transmitia a 
palavra de seu único Deus, chamado Alá.

 Capítulo 11 
O islã em expansão: 
África e Europa
Capítulo dedicado ao estudo 

da formação da sociedade islâ-
mica na península Arábica e sua 
expansão pela África e Europa 
ocidental. O personagem microa-
nalítico é Kusayla, chefe africano 
de um grupo berbere do Magreb 
que se converteu ao islamismo, 
no século VII, e se impôs como 
governante islâmico em região 
de domínio árabe.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Apresentar o contexto em 
que se deu a origem da re-
ligião muçulmana na penín-
sula Arábica.

• Identificar as diversas socie-
dades africanas que tiveram 
contato com o islã e suas es-
truturas sociais, políticas e 
econômicas.

• Contextualizar a relação en-
tre o islã e a Europa cristã. 

Habilidades da BNCC 
trabalhadas no capítulo

EF06HI13 EF06HI15
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Sítio arqueológico na cidade de Gao, na África ocidental. A pesquisa arqueológica na região demonstrou que existiram duas 
cidades de Gao, como mencionaram autores árabes dos séculos X e XI. Nesse caso, a fonte escrita e a pesquisa arqueológica se 
complementaram. A cidade de Gao era um importantíssimo centro comercial que fornecia mercadorias para as caravanas do deserto 
do Saara em direção ao norte da África. Fotografia de 2013.
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  As fontes para  a História da África
De que maneira histórias como as de Kusayla chegaram ao nosso 

conhecimento hoje? 
Com poucas exceções, como os egípcios, por exemplo, os povos africanos 

eram ágrafos, isto é, não possuíam escrita. Por isso, não deixaram registros 
escritos dos fatos passados. Sua história era transmitida oralmente, de geração 
em geração. A história oral é, portanto, um dos principais instrumentos para 
conhecer como os povos africanos se organizaram no passado.

A Arqueologia é outra ferramenta fundamental, pois realiza análise 
de vestígios (objetos, ossos, etc.) que as antigas civilizações deixaram. É 
possível saber de que época são muitos desses achados utilizando técnicas 
específicas, mas poucas regiões da África possuem escavações e estudos 
arqueológicos.

No caso das conquistas muçulmanas no norte da África, a partir do século 
VII, elas foram descritas por escritores de língua árabe. Foi o que aconteceu 
com a história de Kusayla relatada por Ibn ‘Abd al-Hakam, historiador egípcio 
que viveu quase 200 anos depois dos eventos, no século IX, e registrou o 
que ouviu quando esteve no reino do Mali. 

Na verdade, esses escritores ou historiadores árabes tinham a inten-
ção de elogiar os generais árabes. Mas eles registraram o que realmente 
aconteceu? Aí é que entra a atuação do historiador, que tem de filtrar as 
informações, porque esses relatos foram escritos por pessoas que, muitas 
vezes, não compreendiam os costumes e a cultura dos povos que estavam 
observando. Apesar disso, eles são muito importantes para o conhecimento 
da história dos povos africanos.

LIMA, Heloísa Pires; 

LEMOS, Mário; 

DNEKA, Georges. 

A semente que veio 
da África. São Paulo: 

Salamandra, 2005.

Escrito por uma 

brasileira e dois 

africanos, o livro traz 

diversas histórias 

africanas, além de 

ensinar o awalé, um 

jogo de estratégia 

que se joga com 

sementes.

FIQUE DE OLHO

Cronologia 
do capítulo 570: Nascimento de Maomé, na cidade de Meca.

Texto complementar

A África nos relatos de outros 
povos

Aos gregos, etruscos, cartagi-
neses e romanos não eram estra-
nhos os negros. Vindos ou trazi-
dos Nilo abaixo e mais raramente 
de oásis em oásis, pelos caminhos 
para nós invisíveis do Saara, eles 
figuram como soldados mercená-
rios, acrobatas, lutadores, homens 
livres ou escravos nos textos dos 
poetas e dos filósofos, nas escul-
turas, nas pinturas, nos mosaicos 
e na cerâmica. É possível que, na 
Roma imperial, embora fossem 
poucos, não chamassem a atenção 
na rua, e que o cidadão comum 
não ignorasse que pertenciam ao 
outro lado do deserto. Nada ou 
quase nada se sabia, porém, sobre 
seus rincões de origem, ainda que 
houvesse quem acreditasse que, 
depois de uma faixa de terra onde 
moravam os negros, o calor escal-
dante do sol impedia a vida ou só 
permitia o crescimento de mons-
tros. Essa crença de que a África 
ao sul do Saara tinha a feição de 
um pesadelo não se apagará, de 
todo, por muito tempo. Nas obras 
de autores árabes e europeus e até 
praticamente as últimas décadas 
do século XIX, o fantástico teima 
em se afirmar como verdade, e um 
sacerdote atento ao que via, como 
frei João dos Santos, não duvidou 
da história de um homem que 
amamentava; e um meticuloso 
historiador de Angola, Antônio 
de Oliveira de Cadornega, nos 
passa, sem hesitar, a informação 
de homens que se transforma-
vam em leões; e os exploradores 
Hermenegildo Capelo e Rober-
to Ivens nos asseguram ter visto 
em Angola mulheres sem o bico 
dos seios. [...]

Um muçulmano culto viajava 
não só por curiosidade, mas qua-
se que por imperativo da fé, para 
conhecer melhor a obra de Deus. 
E não lhe bastava percorrer o Dar 
al-Islam, aquela parte do mundo 
que obedecia ao Alcorão e que se 
estendia da Espanha ao oeste da 
China e do Mediterrâneo ao sul 
do Saara; cabia-lhe abrir os olhos 
dos crentes para o Dar al-Harb, 
aquela parte que continuava in-
fiel. Em uma e na outra, no en-
tanto, sem perder o interesse e o 
gosto pelo real, buscava, inquieto, 
o que era diferente, inesperado, 
exótico. E é de supor que era isso 
o que dele esperavam os leitores. 
Mas dele queriam também infor-
mações e conselhos sobre como 
comerciar naquelas terras.

[...]

SILVA, Alberto da Costa e. Imagens 
da África. Da Antiguidade ao 

século XIX. São Paulo: Penguin 
& Companhia das Letras, 2012. 

p. 9-10.
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182 UNIDADE 4 | A Idade Média: o Ocidente cristão, o Islã e a África 

610: Aos 40 anos, Maomé recebe a mensagem do anjo Gabriel.
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O grande monumento que você vê na imagem se chama Caaba, que significa “o cubo” em árabe. A Caaba está localizada no centro 
da mesquita de Al Masjid Al Haran, na cidade de Meca, na Arábia Saudita. É coberta por um manto negro; por dentro, é toda de 
mármore, e nas paredes estão inscritos os vers os do Corão. Em um dos lados da Caaba há uma pedra negra, de cerca de 20 cm de 
comprimento, envolta em uma moldura de prata. Os muçulmanos acreditam que ela caiu do céu, tendo sido e nviada por Deus para a 
construção de um altar. Até hoje os pesquisadores não conseguiram desvendar a origem dessa pedra. Fotografia de 2018.

MANSUR, Alberto 
Jorge Simões. 
Árabes: das origens 
à expansão. Curitiba: 
Positivo, 2002.

Esse livro conta a 
história do povo 
árabe e como a sua 
cult ura, junto com a 
religião muçulmana, 
expandiu-se pela 
África, pela Ásia 
e pela Europa, 
assimilando e 
transmitindo 
conhecimentos de 
outros povos.

FIQUE DE OLHO   O nascimento do Isl‹

O islamismo ou islã, palavra que significa “submissão a Deus”, é uma 

religião fundada no século VII por um homem chamado Maomé. Tem hoje 

milhões de seguidores no mundo inteiro, conhecidos como islâmicos ou 

muçulmanos. 

O islamismo exerceu enorme influência na história dos povos árabes e 

em grande parte do mundo.

A península Arábica é ocupada por povos árabes desde 1500 a.C. A vida 

naquela região não era fácil, pois a maior parte da península é coberta pelo 

deserto, com clima predominantemente seco e quente. 

No ano de 570, na cidade de Meca, uma das mais importantes da penín-

sula Arábica, nasceu um homem que mudaria a história de seu povo: Maomé, 

também chamado de Mohamed, em árabe. 

Texto complementar

Maomé e o início do islã

[...]

Maomé, de início, formou um 
pequeno grupo de seguidores 
composto, além da mulher, por 
Abu Bakr, futuro sogro, e os fu-
turos genros, os primos Ali Talib 
e Utman, fervorosos adesistas à 
sua pregação. [...] Maomé torna-
-se senhor absoluto e governante 
teocrático da cidade [de Medina, 
a cidade do Profeta], elimina as 
estruturas tribais, organiza sua 
comunidade de crentes, exigin-
do juramento de fidelidade e sub-
missão total à sua autoridade de 
apóstolo de Deus. O Islã seria não 
apenas uma religião, mas uma fra-
ternidade. [...] ele havia consegui-
do consolidar o poder islâmico, 
unir quase todas as tribos árabes, 
e lançar as bases para a expansão 
do Islã. [...] Quando morreu, em 
632, a religião e o Estado teocrá-
tico que Maomé construíra esta-
va ameaçado de dissolução pelos 
antagonismos e ambições de seus 
pretensos herdeiros. Ele não dei-
xara recomendações ou diretrizes 
à sua sucessão. Não tinha filho va-
rão. [...]  A morte do Profeta levou 
seus familiares e companheiros 
diletos à disputa por sua heran-
ça política e religiosa. Ali Talib, 
primo e casado com Fátima, fi-
lha de Maomé com Cadidja, pro-
clamou-se herdeiro legítimo, por 
ser parente de sangue do Profeta. 
Contudo, um rápido acordo entre 
os outros membros da família e 
companheiros do círculo ínti-
mo de Maomé elegeu Abu Bakr 
califa, palavra árabe que signifi-
ca “sucessor do enviado de Alá”. 
O novo governante teocrático, 
talvez com o objetivo de man-
ter a uma [comunidade muçul-
mana em todo o mundo] coesa, 
iniciou o empreendimento das 
conquistas exteriores, anterior-
mente planejado pelo Profeta, 
cujo objetivo, de início, era pilhar 
os territórios vizinhos e, se fosse 
possível, incorporá-los. Como a 
iniciativa encontrou fraca resis-
tência e, de um modo geral, re-
cebeu apoio das populações na-
tivas, que sofriam sob a opressão 
dos Impérios Persa e Bizantino, 
o expediente transformou-se na 
bem-sucedida empresa de expan-
são do Islã [...]. As conquistas 
foram surpreendentemente rá-
pidas e constituíram a primeira 
fase do processo de construção 
do Império Islâmico. [...]

PEREIRA, Antônio Celso 
Alves. O Estado Islâmico e o 

restabelecimento do Califado. 
In: Revista Interdisciplinar de 

Direito da Faculdade de Direito 
de Valença. Juiz de Fora: Editar 
Editora Associada Ltda., 1998. 

p. 31-46. 

Material digital

Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe 

a sequência didática O Islã e sua expansão localizada no material 

digital do Manual do Professor.
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Muçulmanos indianos oram 
durante o Eid al-Fitr, que 
marca o fim do Ramadã 
na mesquita de Jamas 
Masjïd em Nova Déli, Índia. 
Fotografia de 2018. 

De acordo com o islamismo, em 610, aos 40 anos de idade, Maomé re-

cebeu uma mensagem do anjo Gabriel. A mensagem dizia que Maomé era 

o homem enviado por Alá para transmitir ao povo os versos recitados pelo 

anjo Gabriel. Alá, o criador do Universo e o único Deus em que a humanidade 

deveria acreditar, tinha de ser cultuado, e seus e nsinamentos conhecidos no 

mundo todo.

Maomé foi considerado o profeta e o conjunto desses versos foi escrito 

em um livro sagrado chamado Corão ou Alcorão, no qual foram registrados 

todos os princípios dessa nova religião.

Os princípios fundamentais que devem ser respeitados por todo adepto 

do islamismo são:
 » acreditar que Alá é o único Deus e que Maomé é o seu profeta, ou seja, 

é o porta-voz de Deus;
 » rezar cinco ve zes por dia, começando ao amanhecer, depois ao meio-dia, 

à tarde, no pôr do sol e, finalmente, à noite;
 » ajudar os pobres;
 » praticar o jejum durante o Ramadã, o nono mês do calendário islâmico;
 » se possível, realizar a peregrinação a Meca, cidade sagrada do islamismo, 

pelo menos uma vez na vida.

O Corão também determina outras obrigações, como não comer carne 

de porco e não ingerir bebidas alcoólicas.

Profeta: título que 

os muçulmanos dão 

a Maomé; aquele 

que tem o poder de 

predizer o futuro por 

inspiração divina. 

622: MaomŽ sai de Meca e vai para Medina.

Atividade 

complementar

Locais de culto

Assim como os islâmicos, 
seguidores de outras religiões 
têm locais de culto que atraem 
inúmeras pessoas. Com isso 
em mente, pergunte aos alu-
nos: Vocês se lembram de 
algum lugar, monumento ou 
templo que seja característico 
de outra religião? Valorize o co-
nhecimento prévio da turma e 
promova a manifestação de to-
dos os estudantes. Eles pode-
rão citar que católicos, judeus 
e islâmicos têm em Jerusalém 
seus locais sagrados, como o 
Santo Sepulcro para os católi-
cos, o Muro das Lamentações 
para os judeus e a Mesquita 
de Omar (ou Domo da Rocha) 
para os muçulmanos.

De olho na BNCC

O capítulo trata basica-
mente dos povos da África, 
da Europa e da Ásia relacio-
nados de alguma forma ao 
mundo Mediterrâneo, a co-
meçar pela expansão islâmi-
ca, que se inicia justamente 
sobre o Magreb, alcança as 
sociedades ao sul do deserto 
do Saara e se expande pela 
Europa, principalmente pela 
península Ibérica. A habili-
dade EF06HI15 – Descrever 
as dinâmicas de circulação 
de pessoas, produtos e cul-
turas no Mediterrâneo e seu 
significado – está, portanto, 
totalmente contemplada. Já a 
habilidade EF06HI13 – Con-
ceituar “império” no mundo 
antigo, com vistas à análi-
se das diferentes formas de 
equilíbrio e desequilíbrio entre 
as partes envolvidas – está 
contemplada no que se refere 
à contextualização de forma-
ção do Império Almorávida, 
que reuniu elementos dos 
três continentes: a cultura 
islâmica, de origem asiáti-
ca e adotada também pelos 
povos berberes da África, e 
seu domínio sobre regiões 
da Europa.
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Pregação do islamismo
Depois que os princípios do islamismo foram revelados, Maomé iniciou 

a pregação da nova religião na cidade de Meca, local onde eram cultuadas 

várias divindades e que atraía muitos peregrinos. 

A mensagem de Maomé agradou a algumas pessoas, mas também 

desagradou a muitas outras. Ele dizia que os deuses cultuados em Meca 

eram falsos, e por isso deveriam ser destruídos. O único Deus em que os 

homens deveriam acreditar era Alá. 

Os comerciantes locais ficaram revoltados, pois temi am que os peregri-

nos deixassem de visitar a cidade se acreditassem nas palavras de Maomé.

Maomé foi perseguido. Em 622, fugiu de Meca para Medina, onde já 

tinha vários seguidores, que também passaram a ensinar a nova religião. Nessa 

cidade, sob sua liderança, surgiu a primeira comunidade de muçulmanos.

Inconformados com o que havia acontecido em Meca, Maomé e seus 

discípulos se organizaram e, em 627, tomaram a cidade. O culto a Alá foi 

imposto e Meca tornou-se o centro do monoteísmo islâmico.

Nesse período, os habitantes da península Arábica se organizavam em 

diferentes tribos, e a expansão do islamismo nessa região contribuiu para que 

elas se unificassem sob um único governante. Assim, a religião 

foi o motivo principal da união e da centralização política dos 

povos árabes. 

Depois da morte de Maomé, em 632, seus sucessores foram 

chamados de califas, palavra que significa “sucessor do profeta”.

Peregrino: pessoa que 

visita lugares sagrados.
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Mesquita Hassan II, na cidade de Casablanca, Marrocos. O minarete dessa mesquita é o mais alto do 
mundo. Mesquita é o local de culto dos muçulmanos. A primeira mesquita foi construída em Medina 
e, à medida que o islamismo se expandia, várias delas fo ram sendo erguidas pelo mundo. As torres, 
também chamadas de minaretes, foram criadas para chamar os muçulmanos para as orações diárias. 
Fotografia de 2017.

627: MaomŽ e seus disc’pulos tomam a cidade de Meca.

 Para desenvolver

Tribo

Informe aos alunos que o ter-
mo “tribo” é utilizado amplamen-
te na historiografia sobre a Anti-
guidade e Idade Média para se 
referir à organização familiar ou 
política de povos como hebreus, 
germânicos, árabes, gregos, etc.

Atualmente, entretanto, seu 
uso, quando associado a povos 
indígenas (autóctone, nativo) 
da América e da África, é pejo-
rativo, pois carrega um juízo de 
valor, induzindo à interpretação 
de que povos desses continentes 
tinham ou têm uma organiza-
ção inferior (ou menos comple-
xa) à das sociedades urbanas 
ocidentais.
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  A expansão do Islã 
Os muçulmanos, ao conquistarem novos territórios, difundiram sua fé 

entre os povos dominados, tanto com Maomé como com os outros califas. 
Animados pela possibilidade de expandir sua religião, conquistar terras férteis 
 e ampliar seu comércio, os exércitos dos califas avançaram sobre o norte da 
África e grande parte da Ásia, chegando até a China.

No século VIII, os árabes chegaram à Europa e conquistaram parte da 
península Ibérica em 711, formando o Califado de Córdoba. Mas quando 
alcançaram o Reino Franco, em 732, os muçulmanos foram derrotados por 
Carlos Martel na Batalha de Poitiers.

E
ri
ch

 L
e

s
s
in

g
/L

a
ti
n

s
to

ck

Batalha de Poitiers, óleo sobre 

tela de Charles de Steuben, 

1837. Museu Nacional do 

Palácio de Versalhes, França.

Os árabes no mar Mediterrâneo
Apesar de derrotados por Carlos Martel, os muçulmanos dominaram as 

rotas comerciais marítimas no mar Mediterrâneo a partir do século VIII. Em 
762, com a fundação de Bagdá, o comércio islâmico se desenvolveu ainda 
mais, pois a cidade se localizava entre o Oriente Médio e o restante da Ásia, 
possibilitando grande circulação de mercadorias.

Os árabes conviveram com povos diversos, com culturas e maneiras 
de viver bem distintas. Mas a fé propagada por Maomé não foi imposta 
em muitos dos territórios conquistados, sendo permitido que a população 
preservasse suas crenças e seus rituais religiosos. Na península Ibérica, por 
exemplo, os muçulmanos conviveram com cristãos e judeus. 

Os omíadas 

governaram o 

mundo islâmico de 

661 até 750, quando 

os descendentes 

do tio de Maomé 

chegaram ao poder. 

Formou-se, então, o 

Califado Abássida, 

que durou até 

1258, quando foi 

derrotado pelos 

mongóis.

CÁ ENTRE NÓS

632: Morte de Maomé.

sente, mas com esta dualidade: 
enquanto o árabe da península 
Ibérica era o de uma língua de 
cultura, o português, ou aqui-
lo que deveria ser o português 
da península Ibérica, era uma 
língua natural. O árabe, como 
tal, teria todas as condições 
para prevalecer, e estava visivel-
mente prevalecendo na penín-
sula Ibérica, onde se radicara. 
Foi só com a Reconquista que 
houve a expulsão dos árabes e 
dos arabizados, graças ao que 
o português pôde conquistar 
terreno”, explica Houaiss.

[...]

“Al” é o artigo definido em 
árabe – independentemente 
do gênero e do número. Com 
frequência, os portugueses o 
incorporavam às palavras que 
ouviam, sem compreender que 
se tratava do artigo. Ao com-
pararmos a palavra “al-godão” 
com cotton, em inglês, coton, 
em francês, ou cotone, em ita-
liano, isso fica claro. O mesmo 
se verifica quando comparamos 
a palavra “ar-roz” com rice, em 
inglês, riz, em francês, ou riso, 
em italiano. A única diferença é 
que, por uma questão fonética, 
ocorre uma assimilação – como 
acontece no caso das letras di-
tas solares. Assim, não se fala 
al-ruzz em árabe, mas ar-ruzz 
(daí “arroz”). 

Na passagem do árabe para o 
português, é comum encontrar 
redirecionamentos semânticos 
– ou seja, palavras cujo sentido 
sofreu algum tipo de alteração. 
É o caso de “acepipe” (petisco), 
que originalmente (az-zebı¯b ou 
az-zabı¯b) designava “passa de 
uva”, bastante apreciada nas re-
giões árabes, como comprova o 
ditado “Darb al-habı¯b, akl az-
-zabı¯b” – “A bordoada de al-
guém querido é como degustar 
uva-passa”.

[...]

A palavra “arrecife” (ou recife) 
foi outra que ganhou novo senti-
do em português; seu ancestral 
árabe ar-rası¯f quer dizer “estrada 
pavimentada com rochedos”. [...]

FARAH, Daniel. Alicerces, recifes 
e acepipes. Revista de História da 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, 
Biblioteca Nacional, n. 46, 

p. 28-31, jul. 2009.

Texto complementar

Alicerces, recifes e acepipes

[...] Em sua permanência de quase oito séculos na península 
Ibérica, os árabes contribuíram com centenas de vocábulos para 
o léxico da língua portuguesa, ainda durante seu período de for-
mação. Segundo Antônio Houaiss (1915-1999), do total de cerca 
de três mil palavras do português primitivo, no mínimo 800 têm 
origem árabe. “A partir do século XII, quando começa a esboçar-se 
a consolidação da língua portuguesa como tal, o árabe estava pre-

Material digital

Para contribuir com o desenvolvimento desse tema, assista ao 

material audiovisual O mediterrâneo: unindo povos ao seu redor 

localizado no material digital do Manual do Professor.
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Observe o mapa e responda: Quais continentes foram tocados pela expansão islâmica?

 O  QUE HÁ NO MAPA?
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Trópico de Câncer

Território islâmico sob o Califado Omíada (661-750)

Conquistas do Califado Abássida a partir de 750

Império Carolíngio em 843

Império Bizantino no final do século IX

Apesar de as lideranças religiosas 

árabes não obrigarem os povos domi-

nados a se converter ao islamismo, era 

obrigatório que o comandante da cidade 

ou da região fosse árabe, e não nativo. 

Em certas situações, reis e nobres 

das regiões conquistadas se convertiam 

ao islamismo, reconhecendo o domínio 

dos árabes muçulmanos, mas com parte 

d a população mantendo suas religiões 

originais e pagando impostos. Foi o caso 

do Egito, como veremos a seguir.

O mapa abaixo apresenta a expan-

são do Isl‹ no mundo em torno da dé-

cada de 750. Seu raio de influência era 

bem extenso. 

Expansão islâmica (séculos VII a VIII)

Fonte: elaborado com base em VICENTINO, Claudio. Atlas histórico: geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2011. p. 59.
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Ilustração representando 

Tariq ibn Ziyad, general 

omíada do século VIII que 

liderou as conquistas no atual 

sul da Espanha, em 711.
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670: Criação da cidade de Kayrawãn.

 Para desenvolver

A China e a Europa
Muitos instrumentos e inova-

ções utilizados pelos ocidentais 

foram trazidos do Oriente, sendo 

vários deles de origem chinesa.

A bússola, instrumento de 

orientação dos viajantes, so-

bretudo nas viagens marítimas 

de longo curso, foi inventada na 

China no século IV a.C. O papel-

-moeda, outra invenção chinesa, 

foi usado para compensar a falta 

de moedas de cobre no século IX. 

Até o macarrão, considerado in-

venção italiana, foi levado da Chi-

na para a Europa por Marco Polo, 

mercador italiano do século XIII.

Uma das maiores invenções 

chinesas, entretanto, foi a pólvo-

ra, descoberta acidentalmente no 

século IX. Alguns sábios realiza-

ram um experimento químico, 

ao misturar nitrato de potássio, 

carvão vegetal e enxofre, acredi-

tando que estavam criando uma 

poção para prolongar a vida inde-

finidamente. Em vez de conseguir 

uma poção, tiveram uma peque-

na explosão. A fórmula foi usada 

para produzir fogos de artifício. 

No século X, a pólvora começou 

a ser utilizada em armas, como 

foguetes e bombas explosivas 

lançadas de catapultas. No sé-

culo XII, foi usada em um canhão.

Atividade 
complementar

Árabes muçulmanos e 
a China: papel, pólvora 
e bússola no Ocidente 

europeu
Tsai Lun é frequentemente 

lembrado por ter inventado 

um material barato e de fácil 

manuseio para escrever. Na 

China, durante centenas de 

anos, escrevia-se em bambu, 

madeira ou seda, materiais 

pesados e caros. 

A técnica de Tsai Lun consis-

tia em juntar cascas de amo-

reira, trapos de roupas, redes 

de pesca e cânhamo, triturar 

tudo e mergulhar a mistura na 

água. Com isso, formava-se 

uma massa que era aquecida 

e posta para esfriar em uma 

lâmina. Estava pronto o papel.

O imperador chinês Han Ho Ti ordenou que o papel fosse produzido 

em toda a China e vendido para outras regiões também. A técnica de 

fabricação foi mantida em segredo até 751, quando alguns papelei-

ros chineses foram capturados pelos árabes durante um conflito. A 

Europa aprendeu a fabricar o papel somente no século XII.

O professor pode perguntar aos alunos: vocês acham que a inven-

ção do papel facilitou as comunicações entre os povos? O objetivo 

desta atividade é sensibilizar os estudantes para a importância da 

produção do papel, que, por ser leve e portátil, tornou a comunica-

ção humana mais fácil.

O que há no mapa?
Os continentes asiático, 

africano e europeu.
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O SEU LUGAR    
NA HIST O RIA

No  dia a dia, usamos 

palavras que têm 

uma longa história 

e muitas vezes 

nem reparamos. As 

palavras: “sucata” 

(objeto sem 

valor), “almofada” 

(estofado para 

encosto), “jarra” 

(vaso para água ou 

flores), “guitarra” 

(instrumento 

musical), por 

exemplo, fazem 

parte de nosso 

idioma, mas 

têm origem em 

outra língua. Os 

dicionários da 

língua portuguesa 

costumam indicar 

a origem de uma 

palavra. Porém, 

muitas vezes é 

necessário consultar 

um dicionário 

etimológico, que 

nos conta a história 

de cada palavra. 

Consulte um desses 

dicionários e 

responda:

1. Qual é a origem 

das palavras 

mencionadas acima? 

2. Por que a língua 

portuguesa foi 

influenciada por 

palavras dessa 

origem? Para 

ajudá-lo, observe 

o mapa da página 

anterior. 

  A cultura árabe

A bússola, o papel e a pólvora, inventados pelos chineses, foram levados 

para o Ocidente pelos árabes. Eles também difundiram entre os europeus 

o cultivo da cana-de-açúcar, do algodão, do arroz, do café, do limão e da 

laranja, aprendido através do contato com outros povos.

A partir do século VIII, califas da dinastia dos abássidas se preocuparam 

em traduzir várias obras estrangeiras para o árabe. O primeiro deles foi Al 

Mansur, que, fascinado pelo conhecimento dos gregos, mandou traduzir 

para o árabe obras importantes, como as de Aristóteles. Algumas dessas 

obras, como as do grego Hipócrates, considerado o pai da Medicina, foram 

estudadas e desenvolvidas pela medicina árabe. 

A Astronomia também recebeu grande impulso, pois era importante 

para os muçulmanos conhecer os ciclos dos astros para regular seus ritos 

religiosos. Os astrônomos árabes construíram observatórios para estudar o 

céu em várias cidades. 

Observatório astronômico árabe do cientista Taqi al-Din, construído 

em Istambul, Turquia, 1577. Ilustração do poema épico de Alad-din 

Mansur-Shirazi, “A história do rei dos reis”. Istambul, 

Biblioteca da Universidade, 1581.

661 a 750: Os omíadas governam o mundo islâmico.

Atividade 
complementar

As mil e uma noites

A obra As mil e uma noites 
é famosa por reunir histórias 
tradicionais que ficaram mui-
to conhecidas, como Aladim 

e a lâmpada maravilhosa, Ali 

Babá e os quarenta ladrões e 
Simbad, o marujo.

As mil e uma noites conta 
a história de um rei persa que 
descobriu que a esposa o traía 
com um escravizado. Tomado 
de raiva, o rei matou a espo-
sa e o escravizado e decidiu 
que desposaria uma mulher 
a cada noite, mas a mataria 
pela manhã como vingança 
pela traição sofrida.

Uma das esposas do rei foi 
Sherazade, que bolou um pla-
no para não ser morta: toda 
noite ela contaria ao rei uma 
história interessante, mas 
não a terminaria, deixando 
o final para a noite seguinte. 
Depois de mil e uma noites, 
o rei já estava tão encantado 
e apaixonado por Sherazade 
que poupou sua vida.

A obra teve várias versões, 
e algumas histórias que não 
faziam parte da edição inicial 
foram incluídas com o tempo. 
O livro apresenta vários aspec-
tos da cultura árabe.

Peça aos alunos que se or-
ganizem em grupos para fazer 
uma pesquisa sobre um dos 
contos do livro. Eles devem 
contá-lo com suas próprias 
palavras, ilustrando o trabalho 
com desenhos ou colagens. É 
provável que os estudantes já 
tenham algum conhecimen-
to prévio sobre o livro. Com a 
escolha de uma das histórias 
para produzir ilustrações e 
praticar a arte de recontá-la, 
os estudantes se aproximarão 
mais da obra e perceberão a 
grande influência da literatura 
árabe na cultura do Ocidente. 

 Para desenvolver
Professor, se achar oportuno, convide os estudantes a realizar esta 

atividade em grupo. É interessante que eles pesquisem a presença 
árabe na península Ibérica, que incentivou a origem de muitas pala-
vras na língua portuguesa. Bons artigos para a pesquisa são: <http://
mundoestranho.abril.com.br/materia/como-foi-a-ocupacao-moura-da-
peninsula-iberica>, <http://g1.globo.com/educacao/blog/dicas-de-por
tugues/post/palavras-de-origem-arabe.html>, acesso em: 4 set. 2018.

O seu lugar na História 
1. Do árabe.

2. Porque a região onde hoje é Portugal foi invadida, no século 
VIII, pelos árabes muçulmanos, que lá permaneceram por 
muitos séculos. 
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Os algarismos que utilizamos até hoje foram criados pelos indianos no 

século V, mas foram difundidos pelos árabes. Por esse motivo, dizemos que 

nossos algarismos são indo-arábicos.

A língua árabe também se expandiu. 

Com o surgimento do Califado Abássida, algumas cidades, sobretudo 

Bagdá, transformaram-se em centros da cultura árabe. Um dos primeiros 

califas abássidas, por exemplo, fundou a Casa da Sabedoria, espécie de 

biblioteca e local de reunião de estudiosos.

Línguas

Um aspecto fundamental do islamismo é a língua, pois todo muçulmano tinha e tem de saber 
o árabe. Isso porque, segundo a crença islâmica, o anjo Gabriel falou a Maomé em árabe, e suas 
palavras foram a base para o livro sagrado dos muçulmanos: o Corão.

O árabe se tornou a língua falada por todo o mundo muçulmano. Por isso, viajantes, geógra-
fos e compiladores deixaram registros escritos sobre os povos da África ao sul do Saara, mas a 
maioria deles era de região e 
cultura muito diferentes das que 
estavam analisando. Avaliavam 
esses povos, portanto, a partir 
da óptica da própria cultura.

Esses relatos facilitam o co-
nhecimento da história dos rei-
nos localizados ao sul do deserto 
do Saara e sua ligação com o 
mundo árabe muçulmano.

1 |  Por que o s escritos árabes muçulmanos devem ser utilizados com cuidado como fonte para a história 
dos povos da África ao sul do Saara?

2 |  Em muitas regiões da África, não havia escrita tal como existia entre os árabes e os muçulmanos. Cite 
outros instrumentos utilizados para o conhecimento da história da África subsaariana e justifique o 
motivo pelo qual são importantes.

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA

Página do Corão, escrito em árabe. 
Exemplar feito em Córdoba, na atual 

Espanha, no século XII. Biblioteca 
Universitária, Istambul, Turquia.
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683: Kusayla invade Kayrawãn.

A História não está 
sozinha

Línguas

1. Porque foram escritos por 

pessoas que não conhe-

ciam bem a cultura dos 

povos africanos, muitas 

vezes se enganando so-

bre o significado de mui-

tos costumes.

2. Outros instrumentos são 

a história oral – que é im-

portante pelo fato de que, 

nessa região, as histórias 

eram transmitidas oral-

mente de uma geração 

para a outra, pois não exis-

tia a escrita – e a Arqueo-

logia, importante porque 

permite a reconstrução 

dos modos de vida das 

populações que analisa. 
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  Os árabes na África
O Egito e o Magreb

No século VII, o Egito era, havia muito tempo, uma província bizantina, 
ou seja, fazia parte dos domínios do Império Romano do Oriente, que tinha 
sede em Bizâncio (atual Istambul). 

Poucos anos após a morte de Maomé, os árabes invadiram e conquis-
taram o Egito. Foi a primeira região conquistada fora da península Arábica. 

Os líderes egípcios receberam bem os árabes, porque viram na con-
quista muçulmana uma possibilidade de se livrar dos pagamentos de taxas 
aos bizantinos e da perseguição aos seus líderes religiosos. 

O processo de islamização do Egito foi rápido e a região se tornou 
predominantemente muçulmana. Hoje, a maior parte da população egípcia 
é muçulmana; a minoria é de cristãos e judeus.

Os árabes muçulmanos expandiram-se mais para oeste, em direção ao 
Magreb, no norte e oeste da África.

O Magreb tinha uma população com religiões mais diversificadas do 
que a do Egito. Além de cristãos e judeus, havia uma maioria seguidora das 
religiões africanas tradicionais politeístas. Por isso, a islamização foi mais lenta. 
Parte da população permanecia animista.

Mesquitas muçulmanas espalharam-se por toda a região norte da Áfri-
ca. Depois, esses novos muçulmanos expandiram-se em direção ao sul do 
deserto do Saara, expandindo cada vez mais a influência do islamismo pelo 
continente.

Politeísta: que ou 
aquele que acredita em 
mais de um deus.

Animista: que segue o 
animismo, crença que 
considera a natureza 
viva, no sentido de 
ser capaz de agir com 
uma finalidade; de 
um modo geral, para 
os animistas, os seres 
da natureza, vivos 
ou inanimados, têm 
espírito.

MACHADO, Ana 
Maria. Histórias 
árabes. São Paulo: 
FTD, 2012 (Coleção 
Histórias de outras 
terras).

Neste livro, a 
premiada escritora 
brasileira Ana Maria 
Machado reconta 
histórias presentes 
em As mil e uma 
noites, entre elas a 
de Simbad, o marujo.

FIQUE DE OLHO

711: Conquista da península Ibérica pelos omíadas.

deserto do Saara, expandindo cada vez mais a influência do islamismo pelo 

Um dos marcos da islamização do Magreb foi a 
construção da Grande Mesquita de Kayrawan, 
na atual Tunísia, ordenada pelo general Ukba 
ibn Nfi, em 670. Forografia de 2018. 

-
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Os algarismos que utilizamos até hoje foram criados pelos indianos no 
século V, mas foram difundidos pelos árabes. Por esse motivo, dizemos que 
nossos algarismos são indo-arábicos.

A língua árabe também se expandiu. 
Com o surgimento do Califado Abássida, algumas cidades, sobretudo 

Bagdá, transformaram-se em centros da cultura árabe. Um dos primeiros 
califas abássidas, por exemplo, fundou a Casa da Sabedoria, espécie de 
biblioteca e local de reunião de estudiosos.

Línguas

Um aspecto fundamental do islamismo é a língua, pois todo muçulmano tinha e tem de saber 

o árabe. Isso porque, segundo a crença islâmica, o anjo Gabriel falou a Maomé em árabe, e suas 

palavras foram a base para o livro sagrado dos muçulmanos: o Corão.

O árabe se tornou a língua falada por todo o mundo muçulmano. Por isso, viajantes, geógra-

fos e compiladores deixaram registros escritos sobre os povos da África ao sul do Saara, mas a 

maioria deles era de região e 

cultura muito diferentes das que 

estavam analisando. Avaliavam 

esses povos, portanto, a partir 

da óptica da própria cultura.

Esses relatos facilitam o co-

nhecimento da história dos rei-

nos localizados ao sul do deserto 

do Saara e sua ligação com o 

mundo árabe muçulmano.

1 |  Por que o s escritos árabes muçulmanos devem ser utilizados com cuidado como fonte para a história 
dos povos da África ao sul do Saara?

2 |  Em muitas regiões da África, não havia escrita tal como existia entre os árabes e os muçulmanos. Cite 
outros instrumentos utilizados para o conhecimento da história da África subsaariana e justifique o 
motivo pelo qual são importantes.

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA

Página do Corão, escrito em árabe. 
Exemplar feito em Córdoba, na atual 

Espanha, no século XII. Biblioteca 
Universitária, Istambul, Turquia.
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683: Kusayla invade Kayrawãn.

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_Cap11_180a197.indd   188 10/15/18   4:57 PM

Fique ligado
EL FASI, Mohammed (Ed.). História geral da África, III: África do 

século VII ao XI. Brasília: Unesco, 2010. Disponível em: <http://unes
doc.unesco.org/images/0019/001902/190251POR.pdf>. Acesso 
em: 17 set. 2018.

Sobre o volume indicado, especialistas fizeram as seguintes crí-
ticas, segundo a historiadora brasileira Mônica Lima em resenha 
escrita quando da publicação integral da obra em português, ocor-
rida em 2010:

“A África tem uma História”. Com essa frase, o grande historia-
dor Joseph Ki-Zerbo, nascido em Burkina Fasso, abriu sua intro-
dução à coleção História Geral da África, editada pela UNESCO 
a partir de trabalhos discutidos em seminários na década de 1960, 
e escritos ao longo das décadas de 1970 e 1980. São oito volumes, 
publicados em inglês, francês e árabe, em torno de dez mil páginas 
escritas por cerca de trezentos e cinquenta estudiosos, coordenados 
por trinta e nove consultores. Dessa obra grandiosa, apenas qua-
tro volumes haviam sido traduzidos ao português e editados em 

versão impressa no Brasil. 
No ano de 2010, o governo 
brasileiro, em parceria com a 
UNESCO, tornou disponível 
na internet, e com acesso li-
vre para leitura e reprodução, 
os oito volumes traduzidos 
em língua portuguesa. [...]

O volume 3, A África en-
tre os séculos VII e XI, orga-
nizado por Mohammed El 
Fasi, tem como tema central 
o Islã e sua expansão sobre-
tudo na África do norte. Esse 
tema orienta a periodização 
do tomo e está presente na 
maioria absoluta dos capítu-
los. As críticas que foram ela-
boradas se direcionaram não 
apenas à escolha de perspec-
tiva, mas ao fato de o Islã ser 
tratado como um elemento da 
unidade pan-africana, sendo 
negligenciados os processos 
históricos ocorridos nas áreas 
não islamizadas. Sem dúvida, 
essa ausência é perceptível, 
ressaltando-se que a África 
Central aparece num só capí-
tulo. No entanto, vale refletir 
sobre o fato de que em tan-
tas outras obras de história o 
norte da África foi negligen-
ciado ou simplesmente não 
reconhecido como parte do 
continente. Nesse volume da 
coleção, a região não apenas 
integra como de certa forma 
conduz uma parte considerá-
vel da história da África. E, 
finalmente, o penúltimo ca-
pítulo, de Abdoulaye Bathily 
com Claude Meillassoux, e o 
último capítulo, de autoria de 
Jean Devisse e Jan Vansina, 
fazem uma primorosa síntese 
dos cinco séculos abordados 
pelo terceiro volume, enfati-
zando as relações entre dife-
rentes regiões do continente 
e as transformações relativas 
à produção de alimentos, re-
lações com o meio ambiente 
e urbanização, entre outros 
aspectos. Em que pese o de-
senvolvimento da pesquisa 
histórica sobre África hoje, 
esses capítulos trazem uma 
abordagem com tal qualida-
de que resiste à passagem do 
tempo. Seu caráter de síntese 
faz desses textos instrumen-
tos utilíssimos para o ensino 
de história da África em ge-
ral, e na preparação de aulas 
e projetos pedagógicos por 
professores da educação bá-
sica, em especial.

LIMA, Mônica. A África tem 
História. Revista Afro-

-Ásia, n. 46, Salvador, 2012. 
Disponível em: <http://www.

scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0002-

05912012000200009>. 
Acesso em: 17 set. 2018.
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Sudão

Os árabes chamavam Sudão a área geográ-

fica que se situa ao sul do deserto do Saara, 

habitada por povos de pele negra. Bilad al-Su-
dan, em árabe, significa “terra dos negros”. 

Por isso essa região é também chamada de 

África negra.

Não devemos confundir esse “Sudão”, que 

é uma indicação geral para uma região até 

aquele momento pouco conhecida dos árabes, 

com o atual Estado do Sudão, situado na bacia 

do rio Nilo e dividido em dois no ano de 2011: 

Sudão e Sudão do Sul.

OUTRAS HISTÓRIAS LUGARES

732: Derrota dos muçulmanos na Batalha de Poitiers.

•  Relacione o mapa acima com o mapa que mostra as denominações das zonas geográfi-

cas africanas (página 191). Que países, hoje, fazem parte do que os árabes denominavam 

Sudão?
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Fonte: elaborado com base em CALDINI, Vera; ÍSOLA, Leda. Atlas geográfico Saraiva. São Paulo: 
Saraiva, 2013. p. 148.
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A divisão política da África em 2013

 Para desenvolver
A África negra

Depois da ocupação europeia 
do século XIX, do colonialismo, da 
descolonização no século XX e da 
superação das teorias racistas, 
o termo “África negra” passou a 
ser considerado inadequado por 
alguns estudiosos. Especialistas 
em História da África, entretanto, 
utilizam até hoje o termo (con-
forme era referido pelos árabes 
desde o século VII) para denomi-
nar as terras ao sul do deserto do 
Saara. É uma indicação apenas 
geográfica, que não dá conta da 
multiplicidade de povos e etnias 
que existiram e ainda existem no 
continente.

Outras histórias 

Lugares
• Os países ao sul e oes-

te do deserto do Saara, 
como Mali, Níger, Chade, 
Sudão, Senegal, Guiné e 
Burkina Fasso.
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Os caminhos do Saara
O Saara é o segundo maior deserto do mundo, atrás apenas da An-

tártida. Há mais de 5 mil anos, esse deserto africano era uma grande área 

verde e fértil. Lá habitavam povos caçadores e criadores de gado. Grandes 

mudanças climáticas, entretanto, transformaram essa área em um imenso 

deserto, que vai do oceano Atlântico ao mar Vermelho.

Fonte: elaborado com base em CALDINI, Vera; ÍSOLA, Leda. Atlas geográfico Saraiva. São Paulo: 
Saraiva, 2013. p. 150 e 152. 
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RUBINSTEIN, 

Andi; MONTEIRO, 

Madalena. O filho 
do caçador e outras 
histórias-dilema da 
África. São Paulo: 

Panda Books, 2014.

Tradicionais da 

cultura africana, 

as histórias-dilema 

são narrativas que 

propõem uma 

pergunta para a qual 

podem haver várias 

respostas baseadas 

em diferentes 

pontos de vista. 

Entre os 15 contos 

desse livro, está o 

do desaparecimento 

da filha do chefe 

de um povoado. 

Quem a encontrasse 

ganharia sua mão 

em casamento. 

No entanto, cinco 

homens, cada um 

com sua habilidade, 

ajudam no resgate 

da moça. Com qual 

deles ela deve se 

casar? 

FIQUE DE OLHO

Os berberes

Considerados os “donos” do deserto porque sabiam como andar por 

ele, os berberes também sabiam como cavar poços para conseguir água e 

criaram vários oásis. 

Nesses locais, eles construíram aldeias, algumas das quais viriam a se 

tornar cidades. Sua técnica era apurada, incluindo a construção de canais 

subterrâneos para captar e direcionar a água.

Oásis: área com 

vegetação graças à 

presença de água no 

meio de um deserto.
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750: Início do Califado Abássida.

África: denominações das zonas geográficas

A África é um continente enorme. Lá vivem milhares de povos, com características e histórias próprias. 

Texto complementar
A África no contexto da 
história mundial

Um extraterrestre que tivesse 
visitado o Velho Mundo no início 
do século VII da era cristã e, pos-
teriormente, a ele voltasse cinco 
séculos mais tarde – aproxima-
damente em 1100 – facilmente 
concluiria com as suas observa-
ções que a totalidade dos seus ha-
bitantes brevemente tornar-se-ia 
muçulmana. Por ocasião da sua 
primeira visita, a comunidade 
que se reunira em Meca, peque-
na cidade perdida na imensidão 
de desertos da Arábia, em torno 
do pregador da nova religião, o 
profeta Maomé, não totalizava 
sequer uma centena de mem-
bros, os quais eram obrigados a 
enfrentar a crescente hostilida-
de dos seus compatriotas. Cin-
co séculos mais tarde, os fiéis 
do islã se haviam disseminado 
sobre um território que se es-
tendia das margens do rio Ebro, 
do Senegal e do Níger, no Oeste, 
até as margens dos rios Syr-Da-
ria e Indus, no Leste, e avançava 
ao Norte até o Volga, em pleno 
coração do continente euro-a-
siático, atingindo ao sul a costa 
oriental da África. Na porção 
central deste território, os mu-
çulmanos constituíam a maioria 
da população, ao passo que, em 
algumas regiões da sua periferia, 
eles estavam entre os dirigentes 
ou em meio aos comerciantes, 
dedicados a sempre empurrar 
mais além as fronteiras do Islã. 
Sem dúvida, o mundo islâmico 
já perdera nesta época a sua uni-
dade política: dividido em nume-
rosos Estados independentes, ele 
inclusive fora obrigado a ceder 
terreno em algumas regiões (no 
Norte da Espanha, na Sicília e, 
até o final do período conside-
rado, em uma pequena parte da 
Palestina e do Líbano), contudo, 
ele não deixava de representar 
uma cultura e uma civilização 
relativamente homogêneas cuja 
vitalidade estava longe de ser es-
gotada. Entrementes, o islã ces-
sara de constituir uma religião 
exclusivamente árabe; a nova fé 
lograra aliar e assimilar os mais 
diversos elementos étnicos para 
fundi-los no crisol de uma comu-
nidade cultural e religiosa única.

HRBEK, Ivan. A África no 
contexto da história mundial. 

In: EL FASI, Mohammed (Ed.). 
História geral da África, III: África 

do século VII ao XI. Brasília: 
Unesco, 2010. p. 1-2. Disponível 
em: <http://unesdoc.unesco.org/

images/0019/001902/
190251POR.pdf>. 

Acesso em: out. 2018.

 Para desenvolver
Os caminhos do Saara

Mesmo com pouquíssima água e ar muito seco, havia no deserto 
do Saara milhares de moradores, como os berberes, nômades que sa-
biam como se manter vivos com poucos recursos. Se achar oportuno, 
o professor poderá comentar com os estudantes que a Antártida é o 
maior deserto do planeta, formado por grandes geleiras e coberto de 
gelo. É o continente mais frio e seco da Terra.
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A revolu•ão dos camelos

Era impossível atravessar o deserto do Saara a pé ou a cavalo. Tanto os homens quanto os 
cavalos não resistiam à falta de água nem conseguiam carregar muito peso por longas distâncias. 
Até que os persas revolucionaram os transportes na África no século VI a.C., quando levaram 
camelos para o Egito.

Vagarosamente, os povos nôma-
des do deserto, os berberes, passa-
ram a utilizar o camelo co mo montaria 
e animal de carga. A partir de então, 
o Saara  pôde ser constantemente 
atravessado.

• Você conhece outra revolução tecnológica que tenha modificado totalmente a forma de 

as pessoas se locomoverem e de as mercadorias serem transportadas?

OUTRAS HISTÓRIAS TECNOLOGIAS
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de Ubari, na Líbia. 
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762: Fundação da cidade de Bagdá.

Os berberes tiveram papel fundamental nas relações comerciais 
através do deserto do Saara. Eles foram os responsáveis pelas tro-
cas que, por centenas de anos, ocorreram entre o norte da África, 
a península Arábica e a “terra dos negros”, isto é, o Sudão. Eles iam 
e vinham pelo Saara montados em camelos, que transportavam as 
mais diversas mercadorias.

Esse povo não tinha escrita, por isso apenas a partir do século 
VII, com a expansão dos árabes muçulmanos pela África, houve 
registro escrito dos costumes berberes.

Homem guiando caravana de camelos 
no deserto de Danakil, Etiópia. Graças 
a esses animais, os povos berberes do 
Saara transformaram-se em eficientes 

comerc iantes. Fotografia de 2017. 

Texto complementar

Os berberes e o Islã

A resistência berbere tampouco 
era dirigida contra os árabes mu-
çulmanos enquanto tais, porém, 
unicamente contra a classe diri-
gente. Rejeitando vigorosamente 
a violência ou a arbitrariedade 
de um governo imposto do es-
trangeiro, os berberes estavam 
perfeitamente dispostos a terem 
que livremente escolher como 
chefes muçulmanos não berbe-
res, como o persa Ibn Rustum, 
em Tāhert, Idrīs, descendente de 
‘Ali, no Marrocos, ou o fatímida 
‘Ubaydullāh, junto aos berberes 
kutāma. A escolha destes homens 
devia ser sempre ditada pela sua 
atividade à frente da oposição 
antigovernamental, assim como 
pelo seu prestígio como muçul-
manos. Isso demonstra, uma 
vez mais, que estas populações 
já estavam ganhas para o islã 
e que elas buscavam expressar 
a sua oposição em um quadro 
islâmico, quer fosse segundo o 
Kharidjismo com Ibn Rustum, 
segundo a ortodoxia sunita, com 
Idrīs, ou seguindo o xiismo, no 
caso de ‘Ubaydullāh.

Houve, igualmente, algumas 
tentativas de fundação de uma 
religião exclusivamente berbe-
re, oposta ao islã; a mais famo-
sa e durável dentre elas foi a dos 
barghawāta, fração dos masmūda 
que povoava a planície do lito-
ral atlântico do Marrocos, entre 
Sale e Sāfī. O seu chefe, Sālih ibn 
Tarīf, proclamou-se profeta em 
127/744-745 e redigiu um Corão 
em língua berbere, bem como 
um código de leis rituais e reli-
giosas inspirado essencialmen-
te nos costumes locais. Embora 
a religião barghawāta assim se 
situasse fora da órbita do islã, a 
sua inspiração muçulmana era 
manifesta e ela representava uma 
das mais originais tentativas de 
“berberização” da crença trazi-
da ao Magreb pelo Oriente. Esta 
heresia teve muito sucesso em 
meio aos berberes do Marrocos. 
Sālih se proclamou chefe de um 
Estado independente do califado 
e os seus sucessores continuaram 
a exercer o seu domínio sobre 
grande parte do litoral atlântico 
até o século V/XI. Após terem 
defendido com sucesso a sua 

religião e o seu Estado contra todos os ataques externos, eles foram 
finalmente vencidos pelos almorávidas cujo fundador, ‘Abdallāh ibn 
Yāsīn, pereceu combatendo estes heréticos.

HRBEK, Ivan. A África no contexto da história mundial. In: EL FASI, 
Mohammed (Ed.). História geral da África, III: África do século VII ao XI. 

Brasília: Unesco, 2010. p. 80-81. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/
images/0019/001902/190251POR.pdf>. Acesso em: 17 set. 2018.

Outras histórias 

Tecnologias 

• Resposta pessoal. Os es-

tudantes podem citar, 

corretamente, a inven-

ção do trem, do navio, do 

avião ou do automóvel.
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193O Islã em expansão: África e Europa | CAPêTULO 11

As rotas caravaneiras do Saara
Os berberes organizavam caravanas formadas por milhares de animais. 

Não era fácil. Saíam de madrugada e andavam até o calor do Sol ficar insu-

portável. Descarregavam os camelos, abriam suas tendas e descansavam. 

Depois, carregavam tudo de novo e retomavam a viagem. 

A posição das estrelas orientava a direção a ser seguida pelos caravaneiros.

Homens armados e montados em cavalos guiavam e protegiam as ca-

ravanas. Esses guias eram importantíssimos. Caso cometessem um erro e 

desviassem a rota, todos poderiam morrer. Uma viagem pelo deserto podia 

durar dias, meses e até anos. A maioria dos homens andava a pé, ao lado 

dos camelos carregados de mercadorias que seriam vendidas nas grandes 

feiras das cidades situadas em torno  do deserto. 

Os camelos também carregavam o que era fundamental para a vida: 

água e alimento. Até mesmo as provisões destinadas aos cavalos faziam 

parte da carga dos camelos.

Fonte: elaborado com base 
em NIANE, Djibril Tamsir. 
História geral da África IV: 
África do século XII ao XVII. 
Brasília: Unesco/Ministério 
da Educação; São Carlos: 
Universidade Federal 
de São Carlos, 2010. p. 177.
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Os berberes 

não tinham uma 

organização política 

centralizada. 

Estavam divididos 

em vários grupos 

que, algumas vezes, 

eram inimigos 

entre si. Também 

havia berberes 

sedentários, que 

viviam em aldeias 

e praticavam a 

agricultura. Todos os 

berberes tinham em 

comum, entretanto, 

a fidelidade aos 

cultos de seus 

ancestrais e a 

veneração às forças 

da natureza.
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1035: Almorávidas invadem reinos no Magreb.

África: Rotas caravaneiras do Saara (século XIV)

 Para desenvolver

Camelos e oásis

O comércio na península Ará-

bica era feito por mercadores que 

viajavam em grupos chamados 

de caravanas. Um dos objetivos 

das caravanas era garantir a se-

gurança contra assaltantes que 

atacavam no deserto.

O meio de transporte utiliza-

do era o camelo, animal muito 

resistente ao clima desértico e 

que pode ficar até quinze dias 

sem beber água e sem comer. 

As corcovas do camelo armaze-

nam gordura, protegendo-o do 

calor. Esses animais também 

acumulam grande quantidade 

de água, podendo beber até 200 

litros de uma só vez. Por fim, os 

cílios longos protegem os olhos 

das tempestades de areia. Eles 

têm capacidade para carregar o 

peso de até três homens.

Os oásis também foram fun-

damentais para as caravanas de 

mercadores árabes. São áreas 

com vegetação e água, locali-

zadas no meio do deserto, onde 

as caravanas paravam para des-

cansar, comer e se reabastecer 

de água para depois continuar 

sua longa jornada.

De acordo com o texto, as ca-

racterísticas do camelo são ideais 

para o clima desértico, tornando 

possível atravessá-lo. Assim, o 

professor pode perguntar aos 

alunos: Que tipo de vantagem 

os camelos representaram para 

os comerciantes árabes? Peça a 

eles que se organizem em grupos 

e levantem hipóteses que deve-

rão ser confirmadas por meio de 

pesquisas, nas quais eles devem 

reconhecer que a maior resistên-

cia do camelo às condições cli-

máticas áridas permitiu grandes 

viagens pelo deserto e, portanto, 

o fomento ao comércio.
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194 UNIDADE 4 | A Idade Média: o Ocidente cristão, o Islã e a África 

Os almorávidas 

A região que vai do atual Marrocos até o rio Senegal era ocupada por 

povos berberes que lutavam constantemente entre si. Não havia união. Foi a 

religião muçulmana que promoveu a sua unificação, como vimos na história 

de Kusayla, no começo deste capítulo.

O primeiro grupo berbere a adotar o islamismo foi aquele que viria a 

se chamar almorávida. O termo almorávida vem do árabe al Morabitin, que 

significa “fortaleza” ou “acampamento de crentes”, de fiéis ao Islã. 

Os almorávidas, por sua vez, invadiram outros territórios e, no século 

XI, formaram o Império Almorávida, conhecido como o Império das Duas 

Margens, porque dominaram o Marrocos e invadiram e ocuparam a maior 

parte da península Ibérica, na Europa. Eram as duas margens do mar Medi-

terrâneo, como mostra o mapa a seguir.

Alguns povos berberes se unificaram e deram origem a Estados cen-

tralizados, como foi o caso dos awraba liderados por Kusayla. Grande parte 

dos povos berberes, entretanto, continuou a se organizar em pequenos 

grupos e a dominar o comércio transaariano.

Fonte: elaborado com base 
em KI-ZERBO, Joseph. 
História da África negra. 

Lisboa: Publicações Europa-
América, [s.d.] p. 144.
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Progressão da 
conquista almorávida

Limite do deserto

Kiriku e a feiticeira. 
França, 1998. 
Direção: Michel 
Ocelot. France 3. 
74 min.

Esse desenho 
animado é baseado 
em uma lenda da 
África ocidental. 
Ele conta a história 
de Kiriku, um 
garotinho muito 
inteligente e com 
dons especiais, que 
decide combater a 
malvada feiticeira 
Karaba depois que 
ela seca as fontes 
de água e sequestra 
todos os homens de 
sua aldeia.
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1258: Fim do Califado Abássida.

Movimento almorávida (século XI)

Texto complementar

Os berberes e o Islã

Em 50/670, o califa Mu’āwi-
ya dispensava Ibn Hudaydj e 
nomeava ‘Ukba ibn Nāfi’ como 
comandante-em-chefe das for-
ças árabes na África do Norte. 

[...] Tendo assim criado uma 
base inicial e dotado a província 
de uma capital, Ukba começou 
a preparar a sua ação, porém ele 
teve a péssima surpresa de sa-
ber da sua destituição (56/675). 
O seu sucessor, Dīnār ibn Abū 
al-Muhādjir, no exercício das 
suas funções de 56/675 a 63/682, 
revelou-se como um dos mais 
brilhantes espíritos que estive-
ram à frente da conquista ára-
be no Magreb. Aquando da sua 
chegada na África, ele se deu 
conta que a situação havia li-
geiramente evoluído em detri-
mento dos árabes, de tal modo 
que o imperador de Bizâncio, 
Constantino IV (Pogonat), saí-
ra vitorioso do primeiro gran-
de ataque árabe e do cerco de 
Constantinopla, empreendido 
sob o reino do primeiro califa 
umayyade, Mu’āwiya. Ele deci-
diu tirar proveito desta vitória 
para recuperar parte das terras 
perdidas. Ele retomou Chipre 
e outras ilhas do Mar Egeu e 
despachou emissários para re-
novar os laços com o que res-
tava dos bizantinos em Carta-
go e em outras partes da antiga 

Atividade 
complementar

Magreb

A palavra Magreb vem do 
árabe al-Maghreb, que signi-
fica o “Oeste da terra do islã”. 
A região até hoje é assim de-
signada. Segundo alguns es-
tudiosos, no século VII, quando 
da expansão árabe muçulma-
na no norte da África, ele tinha 
sentido. Mas alguns séculos 
depois, a expressão não re-
presentava mais o significa-
do original. Pergunte aos alu-
nos se eles sabem explicar o 
motivo de esses estudiosos 
considerarem a expressão 
anacrônica (fora de época). 

Espera-se que os alunos 
respondam que a palavra sig-
nifica “terras a Oeste do islã”, 
assim sendo referida quando 
ainda não havia ocorrido a ex-
pansão muçulmana pelo norte 
da África, cujos povos se con-
verteram. Assim, o território 
não é mais a Oeste do islã: 
faz parte do islã, daí o possí-
vel anacronismo de sua de-
signação. 

província. Consumada esta missão, os enviados ganharam para a 
causa de Bizâncio o mais poderoso berbere da época, Kusayla18, che-
fe dos awrāba e da confederação de cabilas Sanhādja, dominante 
em todo o Magreb central. Informado da situação em Ifrīkiya, Abū 
al-Muhādjir, seguindo o costume dos chefes árabes da época, de-
cidiu encontrar o quanto antes o inimigo. Com o seu exército, ele 
dirigiu-se até os territórios dos awrāba, na região de Tlemcen. Ali 
ele buscou restabelecer contatos antes de iniciar o combate. Ele viu 
Kusayla e ganhou a sua confiança, explicou-lhe a doutrina do islã e 
assegurou-lhe que, caso ele aceitasse aderir à doutrina exposta, ele 

próprio e todos do seu clã tornar-se-iam membros plenos da co-
munidade muçulmana.

O berbere deixou-se convencer. Com todos os seus, ele abraçou o 
islã. Isso aconteceu em 59/678, data memorável na história da isla-
mização do Magreb.

MONÈS, Hussain. A conquista da África do Norte e a resistência berbere. 
In: EL FASI, Mohammed (Ed.). História geral da África, III: África do século 

VII ao XI. Brasília: Unesco, 2010. p. 277-279. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190251POR.pdf>.
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Após o estudo 
do capítulo, você 

manteria sua 
resposta à pergunta 

da página 180?

PUXANDO PELA 
MEMîRIA

Poder almor‡vida

A cidade de Aghmat, situada no Marrocos 
(no Magreb, norte da África), era dominada 
pelos almorávidas e se especializou em 
cunhar moedas de cobre e de ouro. Sobre 
seus habitantes, o escritor árabe Al-Idrıˉsıˉ 
afirmou:

•  Com base no documento acima, como podemos relacionar o co-

mércio com as características comentadas da cidade de Aghmat? 

DOCUMENTO

195

Trata-se de ricos mercadores que [...] penetram no país negro 

com caravanas de camelos que transportam muitas arrobas em 

mercadorias: cobre vermelho, cobre pintado, cobertas, roupas em lã, 

turbantes, casacos, vidraria, madrepérola, pedras preciosas, ervas de 

todo tipo, perfumes, objetos em ferro fundido [...]. Sob o reino dos 

mulaththamu [almorávidas], ninguém era mais rico e abastado que 

os indivíduos de Aghmat. Na porta das suas moradas, eles colocam 

símbolos que indicam a medida da sua fortuna.

HRBEK, Ivan; DEVISSE, Jean. Os almorávidas. In: História geral da África III: 
África do século VII ao XI. Brasília: Unesco, 2010. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190251por.pdf >. 
Acesso em: 29 maio 2018. 

Detalhe de Aldrava 
em porta da medina 
de Marrocos. 
Fotografia de 2010.
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Créditos das imagens de baixo para cima:De Agostini/Getty Images; 505 collection/
Alamy/Fotoarena; TopFoto/AGB PHOTO; Matthew G. Bailey/UIG/Getty Images. 

-  -  

Qirat, moeda almorávida. 
Século XII. Coleção particular.

Puxando pela memória
Depois da leitura do capí-

tulo, o aluno será capaz de 
identificar não só a relação 
entre os termos, todos rela-
tivos à religião muçulmana, 
como também os seus sig-
nificados: islã, que em árabe 
significa “submissão a Deus”; 
muçulmano, nome dado ao 
conjunto de seguidores da 
religião pregada por Maomé; 
Maomé, o profeta, criador da 
religião muçulmana; e Alá, 
como Deus é chamado pelos 
muçulmanos.

Documento
• Foi graças ao comércio 

com a África subsaaria-
na que os mercadores de 
Aghmat se tornaram ricos 
e abastados, colocando 
até nas portas de suas 
casas, localizadas nes-
ta cidade, símbolos que 
indicavam a sua fortuna.
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ROTEIRO DE ESTUDOS
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Quais são as semelhanças entre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo?

2 |  Por que a cidade de Meca foi importante para Maomé?

3 |  Por onde começou a expansão muçulmana na África?

4 |  Observe o mapa da expansão islâmica na África, na página 186. É possível 
afirmar que, antes do século XV, as fontes escritas islâmicas tratavam de todo o 
continente africano? Justifique sua resposta.

5 |  É possível afirmar que o islamismo foi tolerante com outras religiões? Justifique 
sua resposta.

6 | Por que o Império Almorávida foi chamado de Império das Duas Margens?

7 |  Você aprendeu, neste capítulo, quem são os berberes. Relacione a descrição 
desse grupo com os almorávidas.

8 |  Qual a relação entre o islamismo e a África?

9 |  Por que a frase a seguir é falsa? 

 Os árabes expandiram a religião islâmica sem fazer guerra.

10 |  Leia o trecho do historiador Alberto da Costa e Silva e interprete o significado 
da frase.

O Islã expandiu-se pelo Sael (palavra árabe que significa “costa”, 
“margem”, “litoral”) com tal força, que se pode dizer ter sido o deserto [do 
Saara] mais favorável ao intercâmbio entre culturas [no interior da África] 
do que os mares. 

SILVA, Alberto da Costa e. A enxada e a lança. A África antes dos portugueses. 
3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. p. 30. 

 PESQUISA

O camelo tem corcovas que armazenam gordura, protegendo-o do calor e 
do frio. Ele é capaz de beber até duzentos litros de água de uma só vez e, por 
isso, acumula líquido suficiente para ficar sem água por 10 a 15 dias. É capaz 
de carregar em suas costas de 120 kg a 150 kg. Os cílios longos do camelo 
protegem seus olhos das tempestades de areia. Por fim, ele pode percorrer 
de 30 km a 45 km por dia. 

O camelo é um animal muito resistente e o que melhor se adaptou ao clima 
do deserto, mas, para se deslo-
car, é preciso que haja fontes de 
água (os oásis) a cada 200 km, 
pelo menos. 

• Pesquise os camelos e sua 
utilidade para os povos do 
deserto do Saara nos dias 
atuais. Apresente os resulta-
dos em um mural, com ima-
gens encontradas durante a 
investigação.

Caravanas de camelos atravessando o Saara, no Egito. 

Foto de 2016.
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 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. As três religiões são mono-
teístas. Parte da doutrina 
do cristianismo e do isla-
mismo tem sua origem nos 
livros sagrados judaicos. 

2. Porque foi em Meca que 
Maomé estabeleceu sua 
primeira comunidade de 
fiéis, que, posteriormente, 
foi expulsa para Medina. 
Maomé também estabele-
ceu que todos os muçulma-
nos devem orar em direção 
a Meca diariamente.

3. A expansão muçulmana na 
África começou pelo Egito, 
país na época de religião 
cristã ortodoxa, dominado 
pelos bizantinos há muito 
tempo. Depois, expandiu-se 
para o Magreb e, em segui-
da, para o Sudão.

4. Não. Os muçulmanos ocu-
param e escreveram so-
bre o norte do continente 
africano e o litoral da África 
oriental. 

5. Depende. Havia regiões, 
como a península Ibérica, 
nas quais muçulmanos 
conviviam pacificamente 
com cristãos e judeus. En-
tretanto, no norte da Áfri-
ca, por exemplo, todos os 
habitantes tiveram de se 
converter ao islamismo.

6. O Império Almorávida rece-
beu o nome de Império das 
Duas Margens porque do-
minou territórios das duas 
margens do mar Mediter-
râneo: a península Ibéri-
ca, na Europa, e o Magreb, 
na África.

7. Os almorávidas eram povos 
de origem berbere, grupo 
que não tinha uma organi-
zação política centralizada 
e cujos pontos em comum 
eram a fidelidade aos cul-
tos de seus ancestrais e a 
veneração das forças da 
natureza.

8. No século VII, após a morte 
de Maomé, os califas ára-
bes iniciaram a expansão 
do Islã para fora da Penín-
sula Arábica, começando 
pela África.

9. A frase é falsa porque os 
árabes faziam, sim, guer-
ra para conquistar territó-
rios, embora realmente não 
obrigassem os povos a se 
converter ao islamismo.

10. De acordo com o historiador Alberto da Costa e Silva, foram as 
rotas de caravanas que atravessavam de camelo o deserto, e 
não as rotas marítimas, que colocaram as sociedades do lito-
ral e do interior da África em contato. 

Pesquisa

O camelo pode beber até 200 litros de água de uma só vez, o que o 
faz ficar preparado para a seca do deserto. Além disso, as suas narinas 
são protegidas contra a areia e podem manter a umidade e também 
absorver água. Os pelos os ajudam a se proteger do calor e a evitar a 
transpiração. Esses animais também possuem uma língua e um céu 
da boca resistentes, o que os permite comer plantas com espinhos, 
comuns no deserto. Por fim, suas corcovas ajudam a acumular gordu-
ra, possibilitando a sobrevivência em períodos de escassez de comida. 
Por todas essas características, os camelos são animais ideais como 
meios de transporte para longos trajetos no deserto.
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197

Moeda do governo 
almorávida, no 

século XII.

  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

Al-Idrı̄sı̄ foi um geógrafo árabe nascido 
na cidade almorávida de Ceuta em 1099. 
Desde jovem, ele viajou pelo mundo e, ao 
estudar na Universidade de Córdoba, na 
atual Espanha, tornou-se famoso. Por volta 
de 1144, foi chamado pelo rei Rogério II da 
Sicília para fazer parte de sua corte e criar 
mapas que incluíssem todas as regiões co-
nhecidas. Observe ao lado um desses mapas 
e responda às questões.

1 |  Compare o mapa de Al-Idrı̄sı̄ com 
um mapa-múndi atual. As regiões 
estão representadas da maneira como 
você costuma ver? Caso não estejam, 
elabore uma hipótese que explique essa 
diferença.

2 |  Qual região está no centro do mapa? 
De acordo com os seus conhecimentos 
a respeito da cultura islâmica, você sabe 
dizer por que isso ocorre? Justifique sua 
resposta.

O PASSADO PRESENTE

Na imagem a seguir, você pode ver uma moeda cunhada pelo governo almorávida, no Marrocos, 
no século XII. Como você estudou neste capítulo, o comércio e a circulação de moedas eram muito 
importantes para que essa dinastia se mantivesse no poder. Observe o mapa da página 194 e responda 
às questões.

1 |  Atualmente, quais são os países situados no território que já pertenceu à dinastia almorávida? 

2 |  Esses países ainda compartilham a mesma moeda? Pesquise três moedas que estão em circulação nesses 
países.

Mapa de Al-Idrı̄sı̄. c. século XII. Coleção particular.
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Quais são as semelhanças entre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo?

2 |  Por que a cidade de Meca foi importante para Maomé?

3 |  Por onde começou a expansão muçulmana na África?

4 |  Observe o mapa da expansão islâmica na África, na página 186. É possível 
afirmar que, antes do século XV, as fontes escritas islâmicas tratavam de todo o 
continente africano? Justifique sua resposta.

5 |  É possível afirmar que o islamismo foi tolerante com outras religiões? Justifique 
sua resposta.

6 | Por que o Império Almorávida foi chamado de Império das Duas Margens?

7 |  Você aprendeu, neste capítulo, quem são os berberes. Relacione a descrição 
desse grupo com os almorávidas.

8 |  Qual a relação entre o islamismo e a África?

9 |  Por que a frase a seguir é falsa? 

 Os árabes expandiram a religião islâmica sem fazer guerra.

10 |  Leia o trecho do historiador Alberto da Costa e Silva e interprete o significado 
da frase.

O Islã expandiu-se pelo Sael (palavra árabe que significa “costa”, 

“margem”, “litoral”) com tal força, que se pode dizer ter sido o deserto [do 

Saara] mais favorável ao intercâmbio entre culturas [no interior da África] 

do que os mares. 

SILVA, Alberto da Costa e. A enxada e a lança. A África antes dos portugueses. 
3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. p. 30. 

 PESQUISA

O camelo tem corcovas que armazenam gordura, protegendo-o do calor e 

do frio. Ele é capaz de beber até duzentos litros de água de uma só vez e, por 

isso, acumula líquido suficiente para ficar sem água por 10 a 15 dias. É capaz 

de carregar em suas costas de 120 kg a 150 kg. Os cílios longos do camelo 

protegem seus olhos das tempestades de areia. Por fim, ele pode percorrer 

de 30 km a 45 km por dia. 

O camelo é um animal muito resistente e o que melhor se adaptou ao clima 

do deserto, mas, para se deslo-

car, é preciso que haja fontes de 

água (os oásis) a cada 200 km, 

pelo menos. 

• Pesquise os camelos e sua 
utilidade para os povos do 
deserto do Saara nos dias 
atuais. Apresente os resulta-
dos em um mural, com ima-
gens encontradas durante a 
investigação.

Caravanas de camelos atravessando o Saara, no Egito. 
Foto de 2016.
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Imagens contam a 
história
1. Nos mapas de nossos dias, 

por convenção, o norte fica 
próximo à Europa e à América 
do Norte. Para Al-Idr s , o que 
é o sul para nós era para ele 
o norte, e seu mapa, em re-
lação aos dos nossos dias, 
é invertido. Algumas regiões 
do mundo não eram conhe-
cidas pelo geógrafo árabe, 
como a América, a Oceania 
e o sul da África.

2. A região que está no centro 
do mapa de Al -Idr s  é a penín-
sula Arábica. De acordo com 
a cultura islâmica, todo mu-
çulmano deve se voltar para 
Meca durante suas orações 
e, por isso, essa cidade da pe-
nínsula Arábica é o local mais 
importante para um seguidor 
dessa religião.

O passado presente 
1. Espanha, Portugal, Argélia, 

Mali, Mauritânia e Saara Oci-
dental.

2. Não, somente Espanha e Por-
tugal compartilham a moeda. 
Os estudantes poderão citar 
o euro, em Portugal e na Es-
panha; o dinar marroquino, 
no Marrocos; e o uguia, na 
Mauritânia.

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_Cap11_180a197.indd   197 7/6/19   2:23 PM



198 MANUAL DO PROFESSOR - UNIDADE 4

C
A

P
ÍT

U
L
O

PUXANDO PELA 

MEMÓRIA

198198

T
h
e

 G
ra

n
g

e
r 

C
o
lle

c
ti
o
n

, 
N

o
v
a
 Y

o
rk

, 
E

U
A

./
G

lo
w

 I
m

a
g

e
s

A maioria dos povos 
da África não tinha 
escrita. Você acha 
que mesmo assim 
é possível conhecer 
a história de muitas 
dessas sociedades 
africanas? 

12 REINOS AO SUL 

DO SAARA

Sundiata era filho de Naré Famagã, mansa 

(rei) do povo mandinga.
Quando o rei Naré morreu, exércitos de Sosso 

invadiram a capital mandinga, chamada Niani. 
Vitoriosos, os soldados sossos assassinaram to-
dos os filhos do rei mandinga, para acabar com a 
linhagem real. Mas pouparam Sundiata, que tinha 
paralisia nas pernas. Até que alguém disse: “Deem-lhe o cetro de seu pai, 
para que se levante apoiando-se nele”. Firmando-se no cetro, carregado 
do poder real, Sundiata conseguiu se erguer e andar.

Sundiata foi para outra cidade e tornou-se um grande guerreiro 
e caçador. Por ser o único descendente da linhagem real mandinga, 
seu povo o chamou de volta. Retornou triunfante com seus soldados e 
expulsou os sossos de Niani, em 1230. Em seguida, tomou as cidades 
de Tombuctu e Gao. Conta a tradição mandinga que foi Sundiata o 
responsável por formar um dos mais poderosos impérios daquela parte 
da África no século XIII: o Império do Mali, que durou até o século XVI.

Linhagem: conjunto 
de antepassados e 
descendentes de uma 
família.

Cetro: símbolo de 
poder real, geralmente 
em forma de bastão ou 
bengala.

Gravura que retrata a cidade de 

Loango no século XVII, um dos reinos 

dominados pelo Reino do Congo. 

Créditos das imagens de baixo para cima:Adriana Mahdalova/Shutterstock; AFP; DemarK/Shutterstock; Oxford Media Library/Shutterstock; 
Jean-Luc Manaud/Gamma-Rapho/Getty Images.

Puxando pela memória
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno responda que é pos-

sível, sim, por meio da história oral, da Arqueologia e dos relatos 
escritos por árabes muçulmanos e europeus.

 Capítulo 12 
Reinos ao sul do 
Saara
O capítulo é dedicado ao estu-

do da história de várias socieda-
des e etnias africanas antes do 
contato com os europeus. O re-
corte geográfico foi o das regiões 
que, durante a época moderna, 
enviaram milhões de escraviza-
dos pelo oceano Atlântico em di-
reção à América: a África Ociden-
tal e centro-ocidental.

 Objetivos gerais do 
capítulo

• Abordar as formações so-
cioculturais, incluindo as 
origens míticas (ou mitos 
de fundação), de impérios e 
grandes reinos (Gana, Mali, 
entre outros, muitos deles 
ligados às rotas transaaria-
nas), e de sociedades agrá-
rias/mercantis, a exemplo 
das regiões onde hoje se lo-
calizam as repúblicas do Con-
go e de Angola. 

• Apresentar a diversidade 
dos sistemas escravistas 
que existiam em sociedades 
da África ocidental e centro-
-ocidental.

Habilidades da BNCC 

trabalhadas no capítulo

EF06HI13 EF06HI16
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199Reinos ao sul do Saara | CAPêTULO 12

  Os reinos do Sudão ocidental
A história da formação do Império do Mali é semelhante à de vários 

reinos que se tornaram impérios no Sudão, na África. 
O território ao sul do deserto do Saara foi chamado pelos árabes de 

Sudão, palavra que significa “terra dos negros”. Os historiadores utilizam até 
hoje essa denominação para tratar dessa enorme região. É uma definição 
somente geográfica, que não contempla a quantidade de povos que lá ha-
bitam ou habitaram.

No Sudão viviam povos de cultura, língua e sociedade muito diferentes 
entre si. As guerras eram constantes. Reinos dominavam outros reinos e 
cidades para depois serem também dominados.

No entanto, existiram alguns reinos tão poderosos que se transformaram 
em impérios e duraram muito tempo, até séculos. É o caso dos impérios de 
Gana, do Mali e de Songai.

Em muitos desses reinos, os soberanos e a nobreza se converteram 
à religião muçulmana, enquanto sua população, assim como a dos reinos 
conquistados, manteve sua religião animista de origem. Dessa forma, esses 
soberanos tinham uma justificativa religiosa para guerrear contra os povos 
não islamizados e, assim, fazer prisioneiros para vender aos comerciantes 
do Saara como escravos, porque um muçulmano não podia ser escravo de 
outro muçulmano

Essa era uma época em que o comércio através do Saara estava em 
grande expansão, principalmente com relação a ouro e escravos, que eram 
de grande valor. Por isso, os reinos que se envolveram nesse comércio tiveram 
condições de se tornar muito poderosos.

SELLIER, Marie. A 
África, meu pequeno 
Chaka... São Paulo: 
Cia. das Letras, 
2006.

Neste livro é o avô 
quem conta ao neto 
a história da África, 
da sua África. Para o 
pequeno Chaka, seu 
avô tem o tamanho 
do baobá, árvore 
que alcança vinte 
metros de altura, 
e a sabedoria dos 
marabus, sacerdotes 
venerados pela 
religião muçulmana. 

FIQUE DE OLHO

ImpŽrios do Sud‹o ocidental (sŽculos IV a XVI)

Fonte: elaborado com 
base em DUBY, Georges. 
Atlas historique mondial. 
Paris: Larousse, 2003. p. 216.
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Cronologia 
do capítulo Século IV: Formação do Reino de Gana.

Atividade complementar

Mitos e poder

No caso do reino e império do Mali, é importante ressaltar a his-
tória de uma sociedade, entre várias outras, que criou a explicação 
para seu poder por meio de narrativas míticas, de seus mitos de 
origem e de reforço da linhagem. O professor pode informar aos 
alunos sobre a importância da linhagem para a formação de reinos 

e impérios. Os ancestrais eram evocados para explicar o direito ao 
poder que conquistaram.

Explicações sobre as origens de um povo ou de uma casa real, ba-
seadas em mitos ou mágicas, eram comuns tanto na África quanto 
na Europa. Com base nisso, peça aos alunos que pesquisem sobre 
a origem mítica, um mito fundador, de alguma casa real africana.

Atividade 
complementar

Vestuário

As roupas que os africanos 
usavam não serviam apenas 
para cobrir e proteger o corpo. 
Elas demonstravam o lugar da 
pessoa na sociedade e, mui-
tas vezes, faziam referências 
à sua linhagem. O uso de pe-
les de animais revelava, por 
exemplo, sua posição e pres-
tígio social. 

Em certas sociedades, as 
roupas também podiam repre-
sentar proteção. Entre os man-
dingas, a roupa era costurada 
por um feiticeiro e atribuía-se 
a ela poder de proteção contra 
as armas dos inimigos.

Além da roupa, amuletos, 
cordões, pulseiras e caneleiras 
tinham a finalidade de prote-
ger seu portador. Não só entre 
os povos da África as roupas 
e os adereços tinham e têm 
significado. Entre nós, hoje, 
eles também identificam um 
lugar social.

Nesse sentido, solicite aos 
alunos que citem alguns exem-
plos relacionados a essa si-
tuação. Espera-se que eles 
mencionem: uniformes de es-
colas e de times; vestido bran-
co para as noivas com véu e 
grinalda; faixa do presidente 
da república; anel usado na 
mão esquerda para indicar ser 
a pessoa casada e, na mão di-
reita, noiva; toga de juízes, etc. 

De olho na BNCC
Com a leitura do capítulo 

visa-se aos seguintes objeto 
de conhecimento e habilidade:

• As diferentes formas de 
organização política na 
África: reinos, impérios, ci-
dades-estados e socieda-
des linhageiras ou aldeias.

• (EF06HI13) Conceituar 
“império” no mundo an-
tigo, com vistas à análi-
se das diferentes formas 
de equilíbrio e desequilí-
brio entre as partes en-
volvidas.
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200 UNIDADE 4 | A Idade Média: o Ocidente cristão, o Islã e a África 

Século X: Os reis de Songai aderem ao islamismo.

Guerra, um modo de viver 
Os reinos da África localizados na parte ocidental do Saara lutavam cons-

tantemente entre si. Não havia um motivo específico, eram sempre vários: 
necessidade de alimento, de poder, de escravos, de mulheres, de dominar 
o comércio, etc. O que se sabe ao certo é que esses reinos eram formados 
por guerreiros. E a guerra fazia parte de suas culturas. 

As guerras rendiam muitos escravos para o tráfico feito através do de-
serto do Saara. O escravo era uma mercadoria muito apreciada na cultura 
muçulmana. Então, algumas vezes, quando um povo dominava outro, es-
cravizava-o. Tempos depois, aqueles que haviam sido senhores de escravos 
eram dominados por outro povo e tornavam-se escravos. 

  A escravidão na África ao 
sul do Saara
Na África subsaariana, a escravidão existia havia séculos, mas foi a partir 

da expansão muçulmana que ela se tornou geral e comercial. Vamos enten-
der o que se passou.

Alguns historiadores acreditam que a escravidão praticada nessa parte 
da África, antes do islamismo, era bem diferente daquela praticada no Império 
Romano, no mundo muçulmano e na América. A guerra era a principal forma 
de transformar prisioneiros em escravos, mas eles, ou seus descendentes, 
passavam a fazer parte da família do senhor na África ao sul do Saara. Os 
historiadores a chamam de escravidão de linhagem ou de escravidão 

doméstica. 
Apesar disso, os escravos eram considerados de uma categoria inferior, 

nunca equivalente à dos membros naturais da família. Ser ou ter sido escravo, 
portanto, indicava um lugar inferior na hierarquia daquelas sociedades.

Então, por que os historiadores dizem que a escravidão na África ao sul 
do Saara era diferente das outras? Porque nas outras o escravo não era incor-
porado à família do senhor e, além disso, era tratado como uma mercadoria, 
podendo, portanto, ser vendido, trocado ou doado. Ou seja, a escravidão 
estava relacionada ao comércio.

Para entender melhor, vamos ver como era a escravidão entre os mu-
çulmanos.

A escravidão entre os muçulmanos
Desde época muito remota, a escravidão existia no mundo árabe. Aliás, 

existiu em quase todo o mundo desde o Período Neolítico. Uma das prin-
cipais maneiras de uma pessoa se tornar escrava era por meio de guerras. 
Os prisioneiros podiam virar escravos dos vencedores ou ser vendidos para 
outros povos. 

Subsaariano: 
localizado ao sul do 
deserto do Saara.

Texto complementar

A escravidão islâmica

[...]

O Corão não condenava o ca-
tiveiro. Para os seguidores do 
profeta Maomé, a escravização 
era uma espécie de missão reli-
giosa. O infiel, ao ser escraviza-
do, “ganhava” a oportunidade da 
conversão e, depois de devida-
mente instruído nos preceitos 
islâmicos, tinha direito a voltar 
a ser livre. Entretanto, não basta-
va se converter para ter direito a 
alforria. Havia razões bem mais 
comerciais e bem menos altruís-
tas a justificar o crescimento do 
número de escravos no mundo 
muçulmano. Primeiro, porque 
uma vez escravizado o indivíduo 
nem sempre dispunha de tempo 
e condições para ser educado de 
acordo com as leis islâmicas, e 
segundo, porque o trabalhador 
escravo era fundamental para a 
viabilidade do comércio dos mer-
cadores muçulmanos. [...] Todo 
o mundo árabe foi se revelando 
um bom mercado para os cativos 
trazidos não só da África, mas 
também da Índia, China, Sudes-
te da Ásia e Europa Ocidental. 
Viam-se, por isso, pessoas cap-
turadas em diversos lugares nos 
mercados de escravos do mundo 
muçulmano. Mas foi a África ne-
gra quem mais abasteceu os mer-
cados de escravos, principalmen-
te depois da ocupação do Egito e 
do Norte da África pelos árabes. 
Ainda no século IX, o califado 
de Bagdá chegou a contar com 
45 mil escravos negros trazidos 
pelos comerciantes berberes. A 
partir do século X, o número de 
escravos provenientes da África 
subsaariana excedia em muito o 
de turcos e eslavos. E essa ten-
dência só se acentuou ao longo 
do tempo, tanto que no século 
XVIII aproximadamente 715 
mil pessoas foram capturadas 
na África negra e escravizadas 
no Egito, Líbia, Tunísia, Argélia 
e Marrocos. Esse tráfico voraz 
de gente de cor preta explica a 
presença de negros nas popula-
ções árabes.

ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de; 
FILHO, Walter Fraga. Uma história 

do negro no Brasil. Salvador: 
Centro de Estudos Afro-Orientais; 

Brasília: Fundação Cultural 
Palmares, 2006. p. 16; 18-19.
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201Reinos ao sul do Saara | CAPêTULO 12

Quando as leis islâmicas foram criadas, no século VII, apesar de a escravi-
dão ser uma realidade comum e aceita por todos, não o era entre muçulmanos. 
Ou seja, um muçulmano não podia se tornar escravo de outro muçulmano.

Então, os muçulmanos tinham de conseguir escravos entre povos não 
islamizados. Por isso, eles os compravam. Isso significa dizer que foi o comércio 
que alimentou a escravidão no mundo islâmico.

As atividades dos escravos nos reinos muçulmanos que os compravam 
dos negociantes do Saara eram, entre outras, as de soldados, líderes de tro-
pas de comércio, funcionários de Estado e comandantes militares. Também 
eram utilizados para o cuidado dos jardins e das hortas, para o trabalho em 
barro, couro, madeira, metais, fibras e para o serviço doméstico.

Entre os muçulmanos, os escravos podiam enriquecer e ter seus próprios 
escravos. Podiam até se tornar livres, sendo alforriados por seus senhores ou 
comprando a própria alforria. Para ser alforriado, entretanto, o escravo tinha 
de se converter ao islamismo. Na escravidão da África subsaariana não era 
costume libertar os escravos, ou seja, não existia a alforria. A islamização das 
regiões africanas introduziu esse sistema.

Alforria: do árabe 
Al-hurru‰, que significa 
liberdade do cativeiro 
concedida ao escravo. 

Coleção particular/The Bridgeman Art Library/Fotoarena

Caravana de escravos em marcha, gravura de A. Muttenthaler, 
c. 1853. O domínio muçulmano no norte do continente africano 
estimulou as guerras entre os povos da África sudanesa. Os 
prisioneiros, escravizados, eram levados para lá em caravanas pelo 
deserto do Saara. Coleção particular.

1050: O rei e a nobreza mandinga se convertem ao islamismo.

 Para desenvolver

Expansão do islamismo
A expansão muçulmana foi 

avassaladora. Nos séculos VII e 
VIII, Maomé e seus sucessores 
dominaram boa parte do Oriente 
Próximo, avançaram para o norte 
da África e invadiram o Ocidente 
cristão, conquistando a península 
Ibérica. No entanto, não se cons-
truiu um império islâmico unifi-
cado. As disputas entre os omía-
das de Damasco e os abássidas 
de Bagdá ilustram o ponto fraco 
dos muçulmanos: a divergência 
entre califas sobre quem era o 
sucessor legítimo do Profeta.

Se julgar oportuno, o professor 
pode retomar o capítulo 11, que 
aborda esse assunto.

HISTORIA_DOC_G2020_6ano_MP_Cap12_198a216.indd   201 10/21/18   9:15 AM



202 MANUAL DO PROFESSOR - UNIDADE 4

202 UNIDADE 4 | A Idade Média: o Ocidente cristão, o Islã e a África 

Os escravos eunucos

Os muçulmanos preferiam comprar escravas, 
em vez de escravos. Elas eram levadas para o 
norte da África para se tornarem concubinas de 
grandes negociantes e governantes. A religião 
islâmica determina que um homem podia (e 
pode) ter até quatro mu lheres legítimas, mas 
nada impedia (nem impede) que tivesse (ou 
tenha) dezenas ou até centenas de concubinas. 
Os grandes chefes, califas e príncipes as tinham 
em seu harém. 

Quem tomava conta dos haréns eram os es-
cravos eunucos. Eram homens que haviam sido 
castrados quando crianças. A lei islâmica não 
permitia que um muçulmano, mesmo quando 
criança, fosse transformado em eunuco, mas 
aceitava que se usasse ou possuísse eunucos. 
Por isso, os eunucos eram escravos provenientes 
de territórios não islâmicos – eram pagãos, ou 
seja, não conheciam as leis de Alá.

Pagão, para os judeus, os cristãos e os mu-
çulmanos, é aquele que não conhece a palavra 
de Deus. Infiel, por sua vez, refere-se a quem 
conhece, mas nega a palavra de Deus. Para 
os muçul manos, infiel é quem não considera 
Maomé um verdadeiro profeta.

A cada dez meninos que eram castrados, 
somente um sobrevivia. Então, para se ter um 
eunuco, nove crianças morriam. Por isso era o 
escravo mais caro de todo o mundo muçulmano.

Com base nessas informações, responda:

1 | Que grupos religiosos seriam considerados infiéis pelos muçulmanos?

2 | O que existe em comum entre as religiões muçulmana, cristã e judaica?

OUTRAS HISTÓRIAS CREN‚AS
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Concubina: mulher que vive com um homem, como se 

fosse sua esposa, mas sem com ele estar oficialmente 

casada.

Harém: conjunto de mulheres, esposas e concubinas 

de um príncipe ou sultão muçulmano. Também indica a 

parte do palácio reservada às mulheres.

Castrado: que foi privado de seus órgãos de 

reprodução.

Eunuco-mor (de nome desconhecido e de origem africana) 
do sultão Abdul Hamid II do Império Turco Otomano, em 
frente ao Palácio Imperial, em 1912. Os eunucos não eram 
só vigias de haréns. Vários tornaram-se altos funcionários 
dos Estados muçulmanos, mesmo continuando na condição 
de escravos.

1077: Gana cai em poder dos almorávidas. 1100: Fundação de Tombuctu.

Outras histórias 

Crenças

1. Principalmente os cris-

tãos e os judeus, porque 

não aceitam as pregações 

de Maomé.

2. A existência de um Deus 

único e a existência de um 

profeta ou representante 

desse Deus que levou sua 

palavra aos homens. Ju-

deus – Moisés; cristãos 

– Jesus; muçulmanos 

– Maomé, que era, para 

eles, o último dos pro-

fetas.
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  O reino do ouro: Gana

Gana foi um grande reino localizado na parte ocidental da África, a 
sudoeste do deserto do Saara. Sua história é uma das mais conhecidas pe-
los historiadores porque o reino controlava as minas de ouro, fazendo com 
que o interesse dos árabes muçulmanos por essa região fosse grande. Eles 
escreveram muito sobre o Império de Gana.

Seus fundadores, no século IV, foram os povos soniquês. Eles se uniram 
para lutar contra os berberes, povos do deserto que os atacavam e roubavam 
de suas aldeias alimentos, mulheres e crianças. 

Gana tornou-se um Estado centralizado na figura do rei, que era chama-
do gana, título que significa “senhor da guerra”. A capital do reino recebia 
o mesmo nome. 

Com a centralização do poder e com a organização de exércitos, Gana 
conseguiu dominar cidades e aldeias vizinhas, que lhe pagavam tributos. 
Assim, tonou-se um império. Além disso, controlou o comércio do ouro, ex-
traído nas terras que dominava. No contato com os árabes, os reis de Gana 
se converteram ao islamismo. Grande parte da nobreza do reino também 
aderiu ao islã, mas a maioria da população continuou seguindo a religião de 
seus antepassados, como ocorreu em muitos dos reinos sudaneses.

Apesar de já existir escravidão em toda a África subsaariana, foi com a 
expansão muçulmana que ela se tornou uma atividade comercial.

As guerras faziam muitos prisioneiros, enviados ao norte da África para 
serem vendidos como escravos.

Comerciantes islâmicos de escravos em gravura do século XIX. Desde o século VIII, os escravos foram uma das principais mercadorias 
comercializadas nessa região da África. Eles eram comprados no Sudão e comercializados pelo deserto do Saara em direção ao norte 
do continente. Coleção particular.

… que impŽrio é um 

Estado que domina 

grandes extensões 

territoriais, onde 

estão outros reinos, 

países, cidades 

ou aldeias com 

cultura e sociedade 

diferentes?

Nos impérios, 

geralmente os povos 

dominados tinham 

de pagar tributos e 

eram obrigados a se 

juntar aos exércitos 

do imperador para 

combater seus 

inimigos.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...
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SŽculo XII: Gana se liberta dos almorávidas, mas perde poder e é dominado por outros reinos.

 Para desenvolver
Historiografia sobre a 
África

A coleção História geral da Áfri-
ca é uma publicação da Unesco 
e abarca todos os períodos his-
tóricos do continente, com in-
formações sobre quase todas 
as grandes regiões da África. Os 
textos foram produzidos por au-
tores especialistas em pesquisas 
sobre a África.

Esse é um livro de consulta 
fundamental para professores 
e alunos que desejam se apro-
fundar no estudo das sociedades 
africanas que tanto influenciaram 
a cultura, a política e a socieda-
de de muitas partes do mundo.

No caso específico deste ca-
pítulo, são os volumes III e IV 
os que mais interessam, mas 
toda a coleção pode ser acessa-
da no link <http://www.unesco.
org/new/pt/brasilia/education/
inclusive-education/general-his
tory-of-africa/>, acesso em: 
4 set. 2018.

Material digital
Para ampliar os temas abordados no bimestre, verifique, no Plano 

de desenvolvimento, o projeto integrador Os reinos africanos são 
tão impressionantes quanto Wakanda.
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Enfraquecimento do Império de Gana
Os berberes tiveram de se contentar, durante séculos, em realizar ne-

gócios pacificamente com os ganeses. Compravam o ouro comercializado 

por Gana e pagavam com sal, que extraíam, em estado sólido, de certas 

áreas do deserto. 

Além do ouro, Gana dominava a comercialização de marfim, goma e 

escravos, que fornecia para as caravanas berberes transaarianas. Por sua vez, 

comprava e distribuía o sal vendido pelos berberes. 

Como vimos no capítulo 11, berberes islamizados formaram o Império 

Almorávida, no século XI. Em 1077, com exércitos bem formados, os almorávi-

das invadiram o Reino de Gana e tomaram sua capital. Foi o fim do Império de 

Gana. Os  almorávidas passaram a controlar, então, o lucrativo comércio do ouro.

No início do século XII, o Reino de Gana conseguiu se libertar do domínio 

almorávida, mas nunca mais recuperou o poder que tivera antes. Ao contrário, 

foi dominado por outros reinos, que também formaram verdadeiros impérios.
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Mercado de escravos em Cartum, atual capital do Sudão, gravura do século XIX representando 
compradores muçulmanos e escravizados provavelmente originados da África ocidental. Coleção particular.

Observe a gravura e 

responda: 

1. Qual é a cena central 

da imagem e o que ela 

representa? 

2. Como identificamos 

que se trata de um 

mercado para vender 

escravizados? 

O  QUE HÁ NA IMAGEM?

Goma: seiva 

translúcida e viscosa 

de alguns vegetais, 

utilizada na fabricação 

de colas, por exemplo.

  O Mali

Ao sul da terra dos soniquês, fundadores do Império de Gana, estava 

o Reino de Songai, cujos reis haviam se convertido ao Islã desde o século X. 

Esses reis fundaram a capital do Reino de Songai em Gao, às margens do rio 

Níger, e dominaram a cidade de Tombuctu, onde se cruzavam várias rotas 

comerciais que atrave ssavam o deserto do Saara.

Um pouco mais ao sul estava o território dos mandingas. Os songais 

tentaram dominar essa região, mas não tiveram sucesso. Em vez disso, foram 

dominados. 

1230: Sundiata expulsa sossos de Niani. SŽculo XIII: Formação do Reino de Songai.

O que há na imagem? 
1. Resposta possível: O ho-

mem muçulmano abrindo 

a boca de uma mulher, em 

primeiro plano, para ava-

liar sua idade pelos den-

tes e negociar seu preço. 

2. A cena principal, de um 

homem abrindo a boca 

de uma mulher; um mu-

çulmano ao lado de vá-

rias crianças comendo 

em um alguidar; a posição 

dos escravizados, de ca-

beça baixa; os trajes das 

mulheres escravizadas, 

quase sem roupas, em 

contraste com outras, 

vestidas e com burca, 

traje que cobre o corpo 

todo das mulheres mu-

çulmanas. 

Material digital
Como sugestão para trabalhar essas habilidades, acompanhe 

a sequência didática Reinos africanos, a experiência do Mali loca-

lizada no material digital do Manual do Professor.
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O território mandinga era composto de aldeias de agricultores espalhadas 

ao longo do rio Níger, sem chefia centralizada, embora existisse um mansa 

(rei). Na história oral dos povos mandinga, o herói fundador foi Sundiata, 

personagem apresentado no início deste capítulo, que unificou o reino, na 

década de 1230. Conta a tradição que, sob seu comando, os mandingas 

ampliaram o poder sobre um vasto território por meio de guerras. 

O Isl‹ na çfrica

Historiadores utilizam os escritos árabes para ter uma ideia aproximada 
da época em que os reis e os príncipes da região sudanesa se converte-
ram ao islamismo. 

Leia o que escreveu o árabe Al-Muhallabi (falecido em 990) sobre a 
cidade de Gao, do Reino Songai: 

O rei do país declara-se muçulmano perante os seus sujeitos, 

muitos dentre esses seguem-no, igualmente declarando-se muçul-

manos.

CUOQ, J. M., 1975. p. 77. Apud: HRBEK, Ivan. O advento dos fatímidas. In: FASI, 
Mohammed El (Ed.).  História geral da África III. Unesco, 2010. p. 423.

1 |  Com base nessa declaração, informe em que século o rei de Gao 

deve ter se convertido ao islamismo. 

2 |  Como podemos relacionar esse documento à expansão islâmica?

DOCUMENTO

O Reino do Mali torna-se um império

Os mandingas eram grandes caçadores e conheciam profundamente 

os segredos dos bosques e das florestas, razão do seu sucesso nas batalhas. 

O rei Sundiata, fiel à religião de seus ancestrais, que haviam se convertido 

ao islamismo desde o ano de 1050, intensificou as relações com o mundo 

muçulmano e estabeleceu ricas rotas comerciais pelo deserto do Saara. 

O Mali se transformou em um império. O rei e sua corte eram muçulmanos, 

mas a população permaneceu fiel a suas religiões tradicionais animistas. 

Por muito tempo, o Mali conseguiu que diferentes povos e reinos vassa-

los reconhecessem seu rei como único soberano. Foi uma época de poucos 

conflitos, apesar de muitos desses povos não serem muçulmanos. O poder 

do Mali estendia-se desde o oceano Atlântico até o deserto do Saara.

EISNER, Will. 
Sundiata. São Paulo: 
Companhia das 
Letras, 2004.

Neste livro o 
leitor vai conhecer 
uma versão em 
quadrinhos da 
tradicional história 
do oeste da África, 
que descreve a luta 
do príncipe Sundiata 
e do povo do Mali 
contra a opressão 
do poderoso rei dos 
sossos. 

FIQUE DE OLHO

SŽculo XIII: Formação do Império do Mali.

Documento
1. No século X.

2. O cronista árabe descreve um rei de uma região localizada 
ao sul do deserto do Saara, demonstrando que a religião mu-
çulmana se expandia cada vez mais. 

 Para desenvolver

Conceitos europeus 
aplicados à realidade 
africana

Para escrever sobre a história 
da África, os especialistas utili-
zam conceitos europeus, como 
“reino”, “Estado”, “império”, etc., 
embora nem todos sejam total-
mente aplicados às realidades 
africanas. “Reino”, em relação a 
muitas sociedades estudadas 
no capítulo, significa um territó-
rio habitado exclusivamente por 
homens e mulheres pertencen-
tes a uma mesma etnia, falantes 
da mesma língua e possuindo a 
mesma cultura. Mas existem or-
ganizações, também aqui deno-
minadas “reino”, que têm como 
núcleo um Estado centralizado e 
com forte aparato bélico, abran-
gendo grupos multiétnicos que, 
no curso da história e ao aca-
so das conquistas, foram sen-
do anexados e incorporados ao 
núcleo primitivo e se tornando 
permanente. 

“Império”, por sua vez, é qua-
se sempre indicado para desig-
nar o domínio de um reino sobre 
outros ou outras nações, que 
se tornam, na conceituação de 
origem europeia, reinos “vas-
salos”. É consenso, entretanto, 
que a utilização desses termos, 
com os devidos cuidados, pode 
ser uma forma estratégica para 
identificar as diversas organiza-
ções das sociedades africanas e 
suas histórias.

As informações fornecidas 
neste capítulo sobre as socie-
dades africanas, mesmo que 
utilizando termos tomados da 
história do Ocidente cristão, con-
templam o objeto de conhecimen-
to: Significados do conceito de 
“império” e as lógicas de conquis-
ta, conflito e negociação dessa 
forma de organização política e  
as diferentes formas de organi-
zação política na África: reinos, 
impérios, cidades-estados e so-
ciedades linhageiras ou aldeias.

A expressão “sociedade linha-
geira” não foi por nós utilizada no 
texto, mas seu sentido – organi-
zações sociais baseadas na linha-
gem, na ancestralidade comum 
– foi amplamente analisado nos 
capítulos sobre história da África. De olho na BNCC

Ao ser apresentado ao conteúdo do capítulo, o aluno pode de-
senvolver a habilidade EF06HI13 – Conceituar “império” no mundo 
antigo, com vistas à análise das diferentes formas de equilíbrio e 
desequilíbrio entre as partes envolvidas.
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O Império do Mali controlou os grandes mercados das cidades do Reino 

Songai: Gao e Tombuctu. Em seu processo expansionista, conquistou também 

todo o território que pertencera ao Império de Gana.
… que muitas 

sociedades 

africanas do Sudão 

eram divididas 

em linhagens? 

Um indivíduo 

pertencia a uma 

linhagem quando 

reconhecia que tinha 

um antepassado 

em comum com 

determinado grupo. 

Esse grupo também 

tinha de 

reconhecê-lo como 

tal. O antepassado 

quase sempre era 

um personagem 

ao qual se 

atribuía poderes 

sobre-humanos, 

considerado um 

herói fundador, 

como no caso de 

Sundiata, do Mali. 

Os problemas 

de sucessão real 

ocorriam quando 

havia disputa pelo 

trono entre parentes 

de uma mesma 

linhagem.

VOCÊ JÁ 
OUVIU FALAR  ...
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Tombuctu tem três antigas mesquitas, acessíveis apenas aos muçulmanos. Na imagem, minarete de 
uma dessas mesquitas, toda construída em barro. Tombuctu, Mali. Fotografia de 2016.

O poder do Império do Mali também teve um fim. A insatisfação dos 

povos dominados era constante. Quando alguma cidade vassala do império 

conseguia crescer e enriquecer com o comércio, geralmente tentava se tor-

nar independente. Afinal, queriam deixar de pagar tributos. Foi o caso das 

cidades do Reino de Songai. 

Um dos grandes problemas do Mali era não ter uma regra fixa para a 

sucessão do rei. Guerras para decidir quem seria o próximo rei acabaram por 

enfraquecer o poder do império. Além disso, praticamente todos os reis foram 

questionados quanto à legitimidade de seu governo. Em três anos, dois reis 

foram assassinados em decorrência dessas disputas. Como consequência, 

muitos povos dominados passaram a não mais aceitar o governo do Mali, 

enquanto outros atacavam seus domínios.

Foi um declínio vagaroso, mas inevitável. Vitórias temporárias manti-

nham o poder do Mali, que só foi definitivamente destruído no século XVI. 

E, enquanto o Mali enfraquecia, outro reino se fortalecia no Sudão ocidental: 

o de Songai.

1385: Os portugueses expulsam os muçulmanos de seu território e fundam 
um reino unificado, com dom João, mestre de Avis, à frente.Texto complementar

Riqueza e poder do reino do 

Mali

Sabe-se que esse reino se es-
tende ao sul da extremidade 
do Magrebe e vai até o oceano 
Atlântico. [...] O atual rei do Mali 
chama-se Suleiman. É irmão do 
sultão Mansa Musa. Controla as 
terras do Sudão [no sentido de 
país dos negros] que seu irmão 
juntou por conquista e acrescen-
tou aos domínios do islã. Foi o 
irmão quem construiu os lugares 
de prece, as grandes mesquitas e 
os minaretes, quem introduziu 
nas práticas locais as orações das 
sextas-feiras, as reuniões dos fiéis 
para rezar juntos e os apelos dos 
almuadens. Considerado o sultão 
dos muçulmanos, ele trouxe ju-
ristas maliquitas [umas das mais 
importantes escolas de interpre-
tação legal do islamismo suni-
ta] para o país e dedicou-se aos 
estudos religiosos. […]

O rei do Mali é o mais impor-
tante dos reis muçulmanos das 
terras dos negros. É aquele que 
domina o maior território e tem 
o maior número de soldados. 
É o mais corajoso, o mais rico, 
o mais afortunado, o que mais 
acumulou vitórias sobre os ini-
migos e o que melhor distribui 
benesses aos súditos. […]

Dele depende a terra de
Mafazad al-Tibr (o Refúgio do 
Ouro), cujos habitantes lhe tra-
zem ouro em pó anualmente. 
Eles são infiéis ignorantes. Se o 
sultão quisesse, poderia submetê-
-los, mas a experiência mostrou 
que cada vez que uma cidade do 
ouro é conquistada, o islã se im-
põe e o almuadem [o encarrega-
do de anunciar em voz alta, do 
alto dos minaretes, o momento 
das cinco preces diárias] convo-
ca para a prece, o ouro começa 
a minguar até desaparecer, ao 
mesmo tempo que aumenta nas 
áreas pagãs vizinhas. Ao aprender 
que sempre assim se passava, os 
sultões deixaram as terras aurí-
feras nas mãos dos pagãos e se 
contentaram com a vassalagem 
deles e o pagamento do tributo 
em ouro. […]

O rei do Mali dá audiência em 
seu palácio sobre um grande es-
trado chamado bandi, sentado 
num grande banco de ébano, 
como um trono, de tamanho 
apropriado à pessoa corpulenta 
que nele toma assento. Sobre o 
tablado, dispõem-se, de todos os 
lados, presas de elefantes, uma 
atrás da outra. Junto ao rei estão 
suas armas, todas de ouro: sabre, 
azagaia, aljava, arco e flechas. Ele 
veste calças formadas por cerca 
de vinte panos e que ninguém 
mais pode usar.
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Ciências da 

Natureza

O maior deserto da África é 
o Saara. Nele, havia minas de 
sal, das quais seus habitantes 
extraíam esse mineral e o co-
mercializavam. Não havia minas 
de sal na maior parte da África, 
motivo pelo qual as populações 
ao sul do Saara trocaram, duran-
te séculos, ouro e cativos pelo 
sal lá extraído, quase sempre uti-
lizando o trabalho de escravos.

• Por que o sal é tão importante para o ser humano? Pesquise.

A HISTÓRIA NÃO ESTÁ SOZINHA

Mina de sal nas cercanias do vilarejo de 

Taudini, no norte do atual Estado do Mali. 

Camelos carr egados partem dali rumo a 

Tombuctu.

  Império de Songai
O Reino de Songai, de religião islâmica, era muito antigo e ocupava as 

duas margens do rio Níger, sendo Gao sua cidade principal. Foi um reino 

vassalo do Mali, ou seja, dominado por ele desde sua formação, no século XIII. 

Na primeira metade do século XV, aproveitando-se da fragilidade do 

Mali, os songais libertaram-se e conquistaram várias cidades que estavam 

sob o domínio daquele reino. 

Embora outros reinos atacassem o Mali, os songais foram os mais pre-

parados para conseguir a vitória. Seu maior interesse era controlar o território 

que se situava no cotovelo do rio Níger, pois era um local estratégico para o 

controle do comércio através do deserto do Saara. 

O principal alvo era a cidade de Tombuctu, o maior mercado do comércio 

transaariano, além de importante centro de estudos e ensino do islamismo, 

com suas enormes mesquitas frequentadas por milhares de estudantes de 

várias partes do Sudão.

Os songais chegaram a Tombuctu em 1468, com centenas de canoas, 

numerosa cavalaria e forte exército de homens a pé. Tomaram a cidade e 

incendiaram-na.

PINGUILLY, Yves. 
Contos e lendas da 

çfrica. São Paulo: 
Companhia das 
Letras, 2005. (Coleção 
Contos e lendas).

Dezessete histórias 
da literatura oral 
de diversas nações 
africanas, guardadas 
no imaginário de 
homens e mulheres 
que percorrem as 
diferentes paisagens 
que formam o 
continente. O livro 
traz mapa e glossário 
de palavras africanas.

FIQUE DE OLHO

Século XV: Os songais atacam o Império do Mali.

Jean-Luc Manaud/Gamma-Rapho/Getty Images

Atrás dele postam-se trinta 
escravos turcos e de outras na-
cionalidades, adquiridos para ele 
no Cairo. Um deles sustenta um 
guarda-sol de seda, encimado 
por uma cúpula e um pássaro de 
ouro, que representa um falcão. 
Esse guarda-sol fica à esquerda 
do soberano. Os emires sentam-
-se ao redor do rei, em duas fi-
las, à direita e à esquerda. Atrás 
deles ficam os comandantes da 
cavalaria do exército. À frente do 
rei veem-se um indivíduo que 
o serve e é o seu carrasco e um 
outro, chamado poeta, que é o 
intermediário entre ele e o povo. 
Em toda a volta, há homens to-
cando tambor. Pessoas dançam 
diante do rei, e este, para mostrar 
o seu agrado, ri para elas. [...]

Os cavaleiros corajosos usam 
braceletes de ouro. Os que mais 
se destacam pela bravura osten-
tam, ademais, colares de ouro. E 
os ainda mais destemidos, tor-
nozeleiras de ouro. Cada vez que 
um herói se excede em suas proe-
zas, o sultão o presenteia com 
um par de calças largas e, quanto 
maior o número de seus feitos, 
mais largas serão as calças. As 
calças são estreitas nas pernas e 
amplas no assento. […]

O rei desse país importa cava-
los árabes e paga por eles preços 
elevados. Seu exército é estimado 
em 100 mil homens, dos quais 
10 mil são cavaleiros. O resto é 
de infantes, sem cavalos nem 
outras montarias. Possuem ca-
melos, mas não sabem como 
usá-los com sela.

SILVA, Alberto da Costa e (Org.). 
Imagens da África. Da Antiguidade 
ao século XIX. São Paulo: Penguin 

& Companhia das Letras, 
2012. p. 9-10.

A História não está 

sozinha

Ciências da Natureza

• Sem sal, o ser humano 

não sobrevive, porque o 

sal equilibra a quantida-

de de água do organismo 

e é fundamental para a 

transmissão do impulso 

nervoso, que mantém as 

funções dos nervos e do 

cérebro. Além disso, ele 

influencia a contração e 

o relaxamento dos mús-

culos. O sal também era e 

é utilizado como conser-

vante, pois as bactérias 

não sobrevivem quando 

expostas a uma grande 

concentração de sal: mor-

rem por desidratação.
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Songai foi o último grande reino a se tornar um império na região sudane-
sa. Como os outros, teve seu período de glória, submetendo terras, cidades 
e aldeias que estavam sob o domínio do Mali e de outros reinos. Entrou em 
declínio por causa da resistência e da luta dos povos subjugados e pelas 
rivalidades internas que visavam à sucessão do trono, como ocorreu com 
quase todos os reinos sudaneses que se tornaram impérios. Em meados do 
século XVI, pouco restava do poder dos songais, assim como pouco poder 
restava ao Reino do Mali.

A partir do reinado de Sundiata, rei do Mali entre 1230 e 1255, foram 
colocadas em funcionamento instituições que marcaram por séculos os di-
versos reinos do Sudão ocidental, como o estabelecimento de embaixadas 
negras nas cidades mediterrâneas africanas e o costume de peregrinação dos 
soberanos sudaneses à cidade sagrada de Meca. A forma como organizou 
sua estrutura administrativa foi copiada por outros reinos sudaneses, sendo 
por isso considerado, hoje, o mais poderoso império muçulmano da África 
ocidental até o século XVI. 

Tombu ctu

Situada no atual Estado do Mali, Tombuctu 

foi fundada por volta do ano 1100. Abrigava um 

mercado importantíssimo para a rota comercial 

das caravanas de camelos que cruzavam o deser-

to do Saara. Por ali passavam e eram negociadas 

muitas mercadorias, mas as mais valorizadas 

eram sal, marfim, ferro, cobre, ouro e escravos.

Mesquitas, mausoléus e um instituto com 

cerca de 20 mil manuscritos árabes anti-

gos testemunham seu passado glorioso. A 

Universidade de Sankore foi um notável centro 

de estudos e difusão da cultura islâmica.

Até na Europa se falava da cidade, conside-

rada um grande “porto” do deserto.
Ainda hoje, nos arredores de Tombuctu, comerciantes 

nômades carregam camelos com mercadorias antes de 

atravessar o deserto.

1 |  Encontre a cidade de Tombuctu em um mapa do continente africano e responda: por 

que ela era considerada um verdadeiro “porto” do deserto?

2 |  A Unesco é o órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Educação, a Ciên-

cia e a Cultura. Em 1990, a Unesco declarou Tombuctu Patrimônio Mundial em Perigo. 

Por quê? Como se encontra essa cidade hoje?

OUTRAS HISTÓRIAS LUGARES
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1415: Os portugueses conquistam a cidade muçulmana de Ceuta, no Marrocos.

Outras histórias 

Lugares

1. Tombuctu está localizada 

no centro do Mali, às mar-

gens do rio Níger.

 Porque funcionava real-

mente como um porto, 

onde mercadorias eram 

carregadas e descarrega-

das, armazenadas e vendi-

das, como em um verdadei-

ro porto marítimo ou fluvial.

2. Nos anos 2012 e 2013, 

Tombuctu tornou-se palco 

de batalhas entre grupos 

islâmicos radicais. Monu-

mentos, santuários e ar-

quivos foram destruídos 

ou estavam seriamente 

ameaçados. A Unesco in-

cluiu Tombuctu na lista 

dos patrimônios em ris-

co. Se antes o problema 

era a conservação, agora 

é a guerra e a destruição 

deliberada do patrimônio.
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  Ao sul do Saara: a África 
centro-ocidental e do sul
Nessa enorme região conviveram, por milênios, povos com diferentes 

formas de organização social. Havia os nômades ca çadores e coletores, os 
pastores, os povos agrícolas que viviam em aldeias e com chefias locais, os 
que praticavam o comércio e estavam organizados em reinos que domina-
vam outros povos ou outros reinos, como os reinos do Congo e de Angola. 
As populações que viveram nessa ampla região ficaram por muito tempo 
bastante isoladas do contato com as sociedades de outros continentes.

Há poucos recortes na costa do continente africano, por isso não há 
enseadas ou baías que possam ser facilmente utilizadas como portos. Além 
disso, os rios da África, em geral, não são totalmente navegáveis. Cataratas 
e corredeiras são frequentes. Essas características dificultaram, por centenas 
de anos, o contato entre os povos das partes central e sul do continente 
africano e os povos dos continentes asiático e europeu. 
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Chefia local: quando 
há somente um chefe 
para o grupo de 
pessoas.

Mulher com roupas 
tradicionais em 
N’Dalatando, 
Angola, África. 
Fotografia de 2013.

Forma tradicional de 
carregar filhos pequenos.
Na foto, mulher congolesa 
em acampamento para 
desabrigados, Kabutunga, 
República Democrática do 
Congo. Fotografia de 2018. 

1468: Os songais tomam Tombuctu.

FIQUE DE OLHO

Casa das çfricas

Disponível em: 
<http://www.
casadasafricas.org.
br>. Acesso em: 
17 maio 2018.

O site Casa das 
Áfricas é uma 
plataforma que 
busca preservar a 
cultura africana e 
afro-brasileira. Além 
de dois núcleos 
de estudo sobre 
história e cultura 
africana, o site 
divulga informações 
sobre biblioteca com 
diversos documentos 
sobre a história e 
a atualidade do 
 continente africano.

Atividade 
complementar

Um exercício de justiça

[…] Não vejo necessida-
de de qualquer povo provar, 
a outro povo, que construiu 
catedrais ou pirâmides para 
ter direito à paz e à segurança. 
Assim sendo, não é necessário 
que o povo negro invente um 
grandioso e fictício passado 
para justificar sua existência 
e sua dignidade humana de 
hoje. O que os negros preci-
sam fazer é recuperar o que 
lhes pertence – sua história – e 
narrá-la eles mesmos.

ACHEBE, Chinua. 
A educação de uma criança sob o 
protetorado britânico – Ensaios. 

São Paulo: Companhia das 
Letras, 2012, apud THOMAZ, 

Omar Ribeiro. Revista Pesquisa 
Fapesp, 2017. Disponível em: 

<http://revistapesquisa.fapesp.
br/2017/09/22/um-exercicio-

de-justica/>. Acesso em: 
out. 2018.

A afirmação acima é um 

trecho do livro do autor nige-

riano Chinua Achebe, um dos 

grandes escritores do século 

XX, que pretende, com suas 

ideias, assegurar sua digni-

dade atual, recuperando sua 

história. Tendo apresentado 

o texto, pergunte aos alunos:

1. Como vocês avaliam a 

interpretação de Chinua 

Achebe sobre sua histó-

ria e a de seu povo? 

2. Pelas palavras do autor, o 

que ele e seu povo querem 

conquistar?

Os alunos devem perceber 

que o autor considera sua his-

tória de vida, e a de seu povo, 

tão importante quanto a his-

tória de pessoas e povos que 

tenham construído catedrais 

ou pirâmides, ou seja, que te-

nham sido poderosos e ricos. 

Eles também devem reconhe-

cer que o autor faz um apelo 

ao direito à paz e à segurança.
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O banto
As línguas faladas pela maior parte dos povos da África central e do 

sul da África tinham um ponto comum: todas elas eram aparentadas, sendo 
do tronco linguístico banto. Isso não significa dizer que todos os povos que 
habitavam essa região faziam parte de um mesmo grupo social. Ao contrário, 
as guerras entre eles eram frequentes. 

Acredita-se que as populações de língua banta se originaram onde 
hoje é a fronteira entre Nigéria e República dos Camarões. Depois, teriam 
se dirigido para o sul e ocupado praticamente toda a parte central e sul do 
continente africano. Essa grande migração teria ocorrido a partir do século I.

Os bantos, como são comumente chamados os povos falantes de línguas 
bantas, ocuparam áreas de florestas e de savanas e tinham organizações 
sociais variadas. Conviveram, durante séculos, grupos que dispunham de 
diferentes tipos de tecnologia, que iam desde grandes reinos e cidades até 
povos nômades caçadores e coletores. Havia os que utilizavam utensílios e 
armas elaborados com pedra polida e outros que desenvolveram a fundição 
do ferro. 

Tronco linguístico: 
conjunto de famílias 
linguísticas. Diz 
respeito a línguas que 
têm origem comum, 
mas com características 
próprias.

Línguas diversas

Entre os séculos XVI e XIX, entraram no Brasil cerca de 4 milhões de africanos escravizados, a 

maioria falante das línguas quimbundo e quicongo, ambas línguas bantas.

Esses homens e mulheres nos deixaram um importantíssimo legado cultural, e suas vozes são 

ouvidas até hoje. Como? Através da influência dessas línguas em nosso idioma, que se diferencia 

do português de Portugal.

Muitas palavras que usamos têm origem no banto.

Um brasileiro que for a Portugal e perguntar por uma quitanda provavelmente não encontrará 

quem saiba do que se trata, pois quitanda é uma palavra originária do banto.

1 |  Pesquise em um dicionário o significado das seguintes palavras de origem africana que 

fazem parte de nossa língua.

a) moleque

b) quitute

c) berimbau

d) quiabo

e) cuíca

f) canjica

g) calombo

h) banguela

2 |  Em seguida, monte um criativo dicionário ilustrado com suas descobertas.

OUTRAS HISTÓRIAS MODOS DE VIVER

Meados do século XV: Os portugueses iniciam os contatos com o povo do Mali.

 Para desenvolver

O banto 

Caso queira aprofundar o 

tema, o professor pode dizer 

aos estudantes que a palavra 

banto está relacionada ao fato 

de que, em várias línguas dessa 

família, ntu significa ser huma-

no, e ba é utilizado para indicar 

plural. Dessa forma, bantu signi-

fica “povo” ou “conjunto de seres 

humanos”. Quem nomeou essa 

família de línguas foi o linguista 

alemão Wilhelm Heinrich Imma-

nuel Bleek, autor da Gramática 

comparativa de línguas sul-afri-

canas, em 1862.

Outras histórias 

Modos de viver

1. e 2. Resposta pessoal. 

Esta atividade é de funda-

mental importância para 

os estudantes percebe-

rem a grande quantidade 

de vocábulos de origem 

africana que a população 

brasileira incorporou em 

sua fala cotidiana.
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Após o estudo 

do capítulo, você 

manteria sua 

resposta à pergunta 

da página 198?

PUXANDO PELA 

MEMÓRIA

  A África e a História
A História é a mudança, o movimento e a transformação dos grupos 

humanos no tempo e no espaço. Entretanto, no passado, alguns estudiosos, 
principalmente os do século XIX, interpretaram que nem todos os grupos 
humanos tinham história.

O filósofo alemão Friedrich Hegel, por exemplo, declarou em seu livro 
Filosofia da História (1837): “A África não é um continente histórico; ela não 
demonstra nem mudança nem desenvolvimento”. Segundo essa afirmação, 
os povos africanos não teriam sofrido transformações e, por esse motivo, 
seriam sociedades paradas no tempo.

Assim como outros, Hegel era um homem de seu tempo e lugar. Os 
que escreviam a História eram do chamado “mundo ocidental”, que tinha na 
Europa o seu centro. Esses ocidentais consideravam que só haveria história 
com a influência da “civilização ocidental”. Eram eurocêntricos. Até hoje 
chamamos de “cultura ocidental” as sociedades que têm grande influência 
da cultura europeia.

A partir da década de 1960, as teorias sobre a falta de história na África 
foram abandonadas. Reconheceu-se que eram teorias racistas, relacionadas 
com o momento em que aqueles pensadores viveram. Naquela época, século 
XIX, países europeus exploraram e colonizaram reinos e povos africanos e 
asiáticos. A principal justificativa para isso era a de que estavam levando a 
“civilização” e a “história” para esses continentes.

A palavra griot é de origem francesa e foi usada para indicar os contadores de história de um rei, de 
um antepassado ou de uma nação africana. Mas cada língua nomeia essa função de um jeito, à sua 
maneira, como na república do Mali, onde é chamada de dieli. Na imagem, de cerca de 1950, um 
griot conta histórias na Guiné.
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Século XVI: Queda do Império do Mali.

Créditos das imagens de baixo para cima:
Adriana Mahdalova/Shutterstock; John 
Wessels/Agência France-Presse; DemarK/
Shutterstock; Oxford Media Library/
Shutterstock; Jean-Luc Manaud/Gamma-
Rapho/Getty Images; Jean-Luc Manaud/
Gamma-Rapho/Getty Images.

211

 Para desenvolver
A África e a História 

A frase de Hegel foi extraída 
da seguinte obra:

FAGE, J. D. A evolução da his-
toriografia da África. In: KI-ZER-
BO, Joseph (Ed.). História ge-
ral da África I. Brasília: Unesco, 
2010. p. 1-23.

Com base nessa frase, reto-
me com os alunos a definição 
de eurocentrismo trabalhada 
no capítulo 1.

Puxando pela memória
Espera-se que o aluno con-

clua que apesar de várias so-
ciedades africanas não terem 
registrado por escrito sua his-
tória, é possível reconstituí-la 
e datá-la, como foi feito para 
os grandes impérios da África 
ocidental e da África centro-
-ocidental.
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 O QUE APRENDEMOS?

1 |  Como a islamização dos povos da África resultou no estabelecimento da escra-
vidão como uma atividade comercial?

2 |  A escravidão na África ao sul do Saara era uma instituição muito antiga. Por que 
alguns historiadores acreditam que ela era diferente da praticada em outros 
sistemas escravistas, com o o muçulmano e o do Império Romano?

3 |  Podemos dizer que a escravidão na África foi imposta pelos muçulmanos que 
vieram de outras regiões? Justifique sua resposta.

4 |  Os impérios do Mali e de Songai foram muito ricos e poderosos. Qual era sua 
principal fonte de riqueza?

5 |  Assim como vários outros impérios, os do Mali e de Songai tiveram um fim. 
Estabeleça uma ligação entre essa afirmação e as atitudes de alguns povos do-
minados quando enriqueciam.

6 |  Estabeleça uma associação entre os eunucos e os haréns islâmicos.

7 |  Qual é a relação entre a guerra entre reinos da África subsaariana e a escravidão 
no mundo muçulmano?

8 |  O que o escravo da África sudanesa tem a ver com o deserto do Saara?

9 |  Por que a frase seguinte é falsa? 

Qualquer grande guerreiro ou caçador, na África ao sul do Saara, podia ser rei.

10 |  Por que o deserto do Saara foi importante para as sociedades muçulmanas que 
queriam escravos?

PESQUISA

Nas aldeias e nos pequenos reinos de economia agrícola ter escravos sig-
nificava aumentar o número de pessoas para o trabalho de uma família. Esse 
tipo de escravo não podia ser vendido.

Geralmente, nesse tipo de sociedade agrícola, os escravos viviam com o 
dono e trabalhavam ao lado da família, com as mesmas ocupações, embora a 
eles coubessem os trabalhos mais pesados.

Suas tarefas eram variadas: derrubar matas, 
cultivar a terra, colher a produção, cuidar do 
gado, cortar lenha, apanhar água, construir 
casas, etc., e até mesmo exercer atividades 
mais especializadas, como as de cesteiro, te-
celão, tingidor, ceramista, curtidor e cordoeiro.

Atividades que um dia foram realizadas por 
escravos ainda hoje são praticadas na África. 
Converse com os colegas e descubram o que 
são essas atividades e, se possível, apresentem 
figuras que mostrem esse tipo de trabalho. 

Homens construindo telhado de casa tradicional no 
Malawi, çfrica. Fotografia de 2017.
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 Roteiro de estudos

O que aprendemos?

1. Os prisioneiros de guer-
ra eram transformados 
em escravos. Como era 
proibido um muçulmano 
escravizar outro muçul-
mano, os prisioneiros não 
islâmicos eram comercia-
lizados nos países mu-
çulmanos localizados no 
norte da África.

2. Porque a escravidão na 
África Negra se fazia pela 
guerra, com os vencidos 
tornando-se escravos dos 
vencedores. Na escravidão 
muçulmana e na praticada 
no Império Romano, os es-
cravizados eram comercia-
lizados, o que não ocorria 
na escravidão da África Ne-
gra antes da expansão e 
da conquista islâmica no 
norte da África.

3. Não, a escravidão existia 
na África desde épocas 
remotas, mas com a ex-
pansão muçulmana ela 
se tornou mais intensa e 
comercial.

4. A principal fonte de riqueza 
dos impérios do Mali e de 
Songai foi o controle das ci-
dades que abasteciam de 
mercadorias, em especial 
de ouro, as caravanas que 
atravessavam o deserto 
do Saara.

5. Quando enriqueciam, mui-
tos povos dominados, que 
estavam insatisfeitos com 
o domínio do Mali e de Son-
gai, tentavam se libertar. Ao 
fazer isso, enfraqueciam o 
reino dominante, levando-o 
à decadência.

6. Os eunucos eram homens 
que trabalhavam nos ha-
réns islâmicos, uma vez 
que não poderiam ter fi-
lhos com as mulheres de 
seu dono.

7. Era pela guerra que se cap-
turavam pessoas para 
serem vendidas como 
escravizadas para os mu-
çulmanos.

8. Os escravizados eram leva-
dos pelo deserto do Saara 
para serem vendidos aos 
muçulmanos do norte da 
África. 

9. A escolha dos reis era feita 
entre pessoas de linhagem 
real. Nem mesmo o melhor 
caçador ou o mais corajoso 
guerreiro poderia ser rei se 
não fosse de determinada 
linhagem.

10. Um muçulmano não podia escravizar outro muçulmano; assim, 
os escravizados eram conseguidos entre os povos considera-
dos pagãos, ao sul do deserto, e eram levados pelas rotas de 
caravanas para os muçulmanos, no norte da África.

Pesquisa 

Cesteiro: quem faz cestas; tecelão: quem tece os fios para fazer 
um tecido; tingidor: quem tinge, pinta os tecidos; ceramista: quem faz 
objetos de cerâmica, barro molhado, trabalhado e seco no Sol ou em 
fornos; curtidor: quem curte, ou seja, trata as peles de animais para 
que fiquem secas e possam ser utilizadas para fazer móveis e obje-
tos; cordoeiro: quem faz ou trabalha com cordas.
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  IMAGENS CONTAM A HISTÓRIA

O mapa abaixo foi publicado em 1375. Para analisá-lo, é importante ter informações sobre quem o 
desenhou. Neste caso, foi um cartógrafo da Catalunha, região que hoje pertence à Espanha. Ele nunca 
foi à África, mas a representou através de símbolos, e não retratou a real extensão nem a localização 
exata dos lugares. Com base nessas informações, faça o que se pede. 

Mapa ilustrado do 
século XIV. Detalhe 
do Atlas catal‹o, 
1375. Biblioteca 
Nacional, Paris, 
França. No canto 
inferior direito, o 
imperador Musa 
sentado em seu 
trono.
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1 |  À direita do mapa, no canto inferior, aparece o imperador do Mali: Musa. Observe atentamente a imagem 
do imperador e descreva de que forma ele é representado. Repare em sua pose, suas vestimentas, suas 
joias. Que deduções você pode fazer sobre Musa, o imperador do Mali, estar representado no mapa? 

2 |  Pesquise sobre Musa I, ou Mansa Musa, e relacione as informações encontradas à sua resposta anterior.

O PASSADO PRESENTE

Leia o texto a seguir. Depois, faça a atividade proposta.

A participação da África na construção do Brasil e de seu povo começou muito cedo, 
desde a segunda metade do século XVI. A África está presente nos ditos, histórias e canções 
que repetimos ao longo da vida, nos brinquedos infantis tradicionais, nos bichos-papões que 
povoavam os medos de nossa meninice, nas festas e danças populares, na maneira como nos 
cumprimentamos, no jeito de estar em casa e na rua – em suma, em quase tudo.

SILVA, Alberto da Costa e. A África explicada aos meus filhos. Rio de Janeiro: Agir, 2008. p. 156.

1 | Como podemos perceber a influência das culturas africanas em nosso dia a dia? Reflita sobre seu cotidiano 
e investigue algo relacionado a ele que tenha influência das culturas africanas. Pense em sua alimentação, 
em seu vocabulário, nas histórias que você conhece, nas festas, nas músicas, nas danças, nos jogos, nos 
rituais religiosos, etc. 

2 | Em seguida, no dia marcado pelo professor, compartilhe suas descobertas com os colegas da turma.

Imagens contam a 
história
1. É possível deduzir que Musa 

era um imperador poderoso 
e rico, pois segura uma moe-
da de ouro, como também 
são de ouro sua coroa e seu 
cetro. Ele é a figura maior no 
mapa, o que simboliza seu 
poder e riqueza.

2. Mansa Musa foi um chefe 
poderoso do Império do Mali 
entre 1312 e 1337. O reino do 
Mali havia sido islamizado e 
dominava vários reinos não 
muçulmanos. Mansa Musa 
fez uma peregrinação a Meca 
em 1324 e distribuiu moedas 
de ouro por onde passava. No 
reinado de Musa, o Mali esta-
va em seu período mais rico 
e poderoso. 

O passado presente 
Podemos perceber a presen-

ça das culturas africanas no co-
tidiano brasileiro por meio de inú-
meras manifestações: da dança 
– capoeira e jongo –, da música 
– samba, carimbó e maxixe –, 
das religiões – candomblé e um-
banda –, das palavras – quindim, 
moleque, jiló, quiabo e caçula – 
e da culinária – feijoada, acarajé 
e moqueca, entre muitos outros 
exemplos. Cabe lembrar que al-
gumas dessas influências africa-
nas se conjugaram com hábitos 
e costumes de outras culturas 
também presentes no Brasil, 
tramando assim a rica diversi-
dade cultural de nosso território.

Material digital
Para avaliar o aprendizado de seus estudantes, verifique a Pro-

posta de acompanhamento das aprendizagens do 4o bimestre lo-
calizada no material digital do Manual do Professor.
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