
INTRODUÇÃO À HISTÓRIA
AULA 1 (apotila) – Capítulo 1 (livro-texto)

ENEM – HISTÓRIA: PROBLEMAS, METÓDOS E OBJETOS



Oração Ao Tempo
Compositor:Caetano Veloso

És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho...
Tempo tempo tempo tempo, vou te fazer um pedido...
Tempo tempo tempo tempo...

Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos...
Tempo tempo tempo tempo, entro num acordo contigo...
Tempo tempo tempo tempo...

Por seres tão inventivo e pareceres contínuo,
Tempo tempo tempo tempo, és um dos deuses mais lindos...
Tempo tempo tempo tempo...

Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho,
Tempo tempo tempo tempo: Ouve bem o que eu te digo
Tempo tempo tempo tempo...



Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso,
Tempo tempo tempo tempo, quando o tempo for propício...
Tempo tempo tempo tempo...

De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido,
Tempo tempo tempo tempo, e eu espalhe benefícios...
Tempo tempo tempo tempo...

O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo,
Tempo tempo tempo tempo, apenas contigo e migo...
Tempo tempo tempo tempo...

E quando eu tiver saído para fora do teu círculo,
Tempo tempo tempo tempo, não serei nem terás sido...
Tempo tempo tempo tempo...

Ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos, Tempo tempo 
tempo tempo, num outro nível de vínculo... Tempo tempo tempo 
tempo...



Portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios,
Tempo tempo tempo tempo, nas rimas do meu estilo...
Tempo tempo tempo tempo...
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho...
Tempo tempo tempo tempo, vou te fazer um pedido...
Tempo tempo tempo tempo...

Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos...
Tempo tempo tempo tempo, entro num acordo contigo...
Tempo tempo tempo tempo...

Por seres tão inventivo e pareceres contínuo,
Tempo tempo tempo tempo, és um dos deuses mais lindos...
Tempo tempo tempo tempo...

Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho,
Tempo tempo tempo tempo: Ouve bem o que eu te digo
Tempo tempo tempo tempo...



Peço-te o prazer legítimo e o movimento 
preciso,
Tempo tempo tempo tempo, quando o tempo 
for propício...
Tempo tempo tempo tempo...

De modo que o meu espírito ganhe um brilho 
definido,
Tempo tempo tempo tempo, e eu espalhe 
benefícios...
Tempo tempo tempo tempo...

O que usaremos pra isso fica guardado em 
sigilo,
Tempo tempo tempo tempo, apenas contigo e 
migo...
Tempo tempo tempo tempo...

E quando eu tiver saído para fora do teu círculo,
Tempo tempo tempo tempo, não serei nem 
terás sido...
Tempo tempo tempo tempo...



Ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos,
Tempo tempo tempo tempo, num outro nível de vínculo...
Tempo tempo tempo tempo...

Portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios,
Tempo tempo tempo tempo, nas rimas do meu estilo...
Tempo tempo tempo tempo...

https://www.youtube.com/watch?v=OUQTaAr5oDs



VESTÍGIOS – ESCRITOS E NÃO ESCRITOS

Escrita cuneiforme feita numa 
placa de argilaTítulo de propriedade



Fonte história não material 
Pintura rupestre

O Coliseu é um dos principais 
símbolos de Roma Antiga

Afresco representando uma
procissão



As formas de se contar o
tempo se modificam de
acordo com os referenciais
adotados

Tempo histórico – o modo como cada grupo ou sociedade 
organiza ou vivencia suas experiências e sua história.
Tempo cronológico –marcação do tempo, à sucessão de 
datas

A história não é prisioneira do tempo cronológico. Às vezes, o
historiador é obrigado a ir e voltar no tempo. Ele volta para
compreender as origens de uma determinada situação estudada
e segue adiante ao explicar os seus resultados.



Mudanças e permanências

• A vida dos homens sempre está em transformação.

• Algumas transformações são rápidas.

Vinil – 1948                    Fita cassete – 1963                   CD - 1982

MD – 1992                     iPod - 2001 



As transformações nem sempre atingem todas as pessoas.



Muitas coisas permanecem ao longo do tempo, sofrendo poucas

alterações. As permanências revelam tradições, costumes e valores
de uma sociedade.



CALENDÁRIOS – TEM UM CARÁTER CULTURAL

Calendário Chinês - O calendário surgiu com o 
terceiro herói cultural, Huang-ti, o Senhor 
Amarelo ou Senhor Augusto. Foi introduzido 
em 2.637 a.C., baseado nas fases da lua

O ponto de partida da era Cristã foi a escolha 
do ano zero para o nascimento de Jesus.



Calendário islâmico – se inicia 
no dia em que o Profeta 
Muhammad (Maomé) migrou 
da Meca para Medina

Calendário Maia - Chamado pelos maias de
Tzolkim, o calendário religioso possuía um
ano composto por 260 dias, dividido em 13
meses (cada mês tinha 20 dias). Esse
calendário era orientado pela Lua.
Repleto de previsões astrológicas, este
calendário estava ligado ao período de
gestação dos seres humanos.
Os maias acreditavam que este calendário
tinha o poder de orientar e reger a vida
pessoal (amor, família, trabalho, saúde, etc)
dos indivíduos.



A NOVA DÉCADA COMEÇA EM 2020 OU 2021?

Uma questão matemática vem causando dúvidas em 

pleno Ano Novo
ISABELA BARREIROS PUBLICADO EM 02/01/2020

Ao fim de 2019, muitas pessoas vêm comemorando o Ano Novo como se estivéssemos 
começando uma nova década — afinal, apelidamos os períodos de anos 90 ou 80, por 
exemplo. Mas a verdade é que essa classificação não está correta se levarmos em 
consideração uma questão matemática usada para definir esse arranjo.
De acordo com a Real Academia Espanhola (RAE), a década começará em 2021 pois 
"cada década começa em um ano acabado em 1 e termina em um ano acabado em 0. 
Assim, a primeira década do século 21 é a que vai de 2001 a 2010; a segunda, de 
2011 a 2020, etc”.
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/nova-decada-comeca-em-
2020-ou-2021.phtml

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/nova-decada-comeca-em-2020-ou-2021.phtml

