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O que é História?
A história  é uma ciência que estuda as ações 
do ser humano ao longo do tempo.



O que é o Tempo? 

Segundo o dicionário, o tempo é duração relativo dos fatos, 
que acaba criando no ser humano a ideia de passado, 



        O Tempo Cronológico  
É o tempo medido, contado ou controlado por relógios  
e calendários.



Várias culturas, diferentes 
calendários



Tempo Histórico 
  

Tempo que os acontecimentos levam para se desenvolver. 
Como as mudanças não ocorrem da mesma forma nem no 
mesmo ritmo em todo lugar, culturas diferentes possuem 
tempos diferentes.

.



Divisão tradicional da História 
Devemos questionar!!!! Fatos ocorridos na Europa são usados para marcar 

separações de uma história mundial 



Os historiadores reconstituem a  História 
através das Fontes históricas. 

Materiais que podem fornecer  informações sobre uma sociedade 
em qualquer tempo e espaço. 

Fotografia



Fontes Históricas

 



A História e as demais ciências: 
interdisciplinaridade

Antropologia - estuda o homem em seus aspectos culturais e sociais. 

Paleografia- estuda as escritas antigas. 

Paleontologia - estuda os fósseis 

Etnocentrismo - visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, 
nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais.



A História e as demais ciências: 
interdisciplinaridade

Arqueologia - estuda a cultura material de povos antigos.



Importância da História

" a incompreensão do presente nasce da ignorância do passado"  
Marc Bloch -Historiador 

A história não  se preocupa apenas com o que passou, mas também serve para ampliarmos 
nossa consciência e compreensão sobre o presente. 



Patrimônio histórico
 Conjunto bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinada sociedade ou comunidade.
Pode ser prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças, ou até mesmo parte de uma cidade, por exemplo, o 
centro histórico.

Tombamento de Bens Patrimoniais
Quando os bens são tombados pelo órgão responsável, isso significa que possuem estimado valor histórico e cultural. Essa 
intervenção tem como objetivo preservar o patrimônio, uma vez que depois do tombamento eles não podem ser demolidos ou 
reformados.

Palácio Nilo Peçanha



Patrimônio cultural 
Segundo o artigo 216.º da Constituição, o patrimônio cultural representa os bens:

“(...) de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira”.
Sendo assim, o patrimônio cultural pode ser dividido em:
• Patrimônio Cultural Material: representa os bens culturais materiais, por exemplo, 

museus, bibliotecas, universidades, etc.
  • Patrimônio Cultural Imaterial: Reúne diversas expressões culturais, por exemplo, os 

saberes, os costumes, as festas, as danças, as lendas, as músicas, etc.
Obs: Além do Patrimônio Histórico e Cultural também podemos citar o Patrimônio Artístico 
(bens artísticos) e o Patrimônio Natural (bens naturais).


