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Para que serve estudar 

História? 

 A História é uma ciência 

que estuda o passado da 

humanidade. O objetivo da 

História é responder a 

perguntas como: 

• O que realmente 

aconteceu no passado? 

• Por que aconteceu de uma 

maneira e não de outra? 

• Quais foram os principais fatos que marcaram a história? 

Os historiadores procuram descobrir o que aconteceu no passado e tentam 

explicar os motivos que levaram a vida de homens e mulheres a mudar tantas vezes 

ao longo dos séculos. 

Para que serve estudar o passado? Porque o conhecimento do passado ajuda a 

entender melhor o presente, o que está acontecendo agora. Portanto, a  

História também é uma ciência do presente.  

O ser humano é um ser social. Isso quer dizer que nenhum de nós vive sozinho, 

um depende do outro, inclusive de pessoas que nem sonhamos conhecer. Podemos 

dizer que pertencemos a um grupo social. Os grupos sociais são conjuntos de 

pessoas que vivem a mesma situação, têm ideias e agem de forma parecida porque 

acreditam que possuem algo importante em comum.  

A sociedade humana sobrevive por causa do trabalho e da comunicação entre 

as pessoas. É exatamente por causa disso que sempre existe a possibilidade de 

transformar a sociedade. Portanto, os seres humanos são capazes de escolher 

modificar a sociedade e criar novas maneiras de viver. Assim, a ciência da História 

estuda as transformações das sociedades ao longo 

do tempo. 

Existem muitas fontes através das quais o 

historiador pode pesquisar informações sobre o 

passado: documentos escritos, pinturas, prédios, 

músicas, lendas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Caçavam e coletavam. Faziam roupas. 

Técnicas agrícolas e pecuária. Necessidade de expansão. 

Dominavam o fogo. Governo para organizar o grupo de 

pessoas. 

Desenvolveram ferramentas usando 

materiais diversos como o arco e 

flecha. 

Deixavam registros através de 

desenhos. 

Surgimento de vilas e cidades. Aumentou a aglomeração de pessoas. 

Comércio organizado. Não possuíam uma habitação fixa. 

 

ATIVIDADE DE HISTÓRIA 

❖ A vida é feita de momentos marcantes, alguns bons, outros nem tanto assim, mas 

na verdade todos entram para nossa história. Lembra-se de algum momento da sua 

infância, ou algo que aconteceu com você recentemente, ou melhor, como será quando 

for adulto, ou quando chegar na velhice? Já parou para imaginar quantas histórias terá 

para contar? Pois bem, vamos imaginar! Comece a contar uma história que já aconteceu 

com você e continue contando a mesma, mas como se tivesse passado 20 anos. Como 

será que terminaria essa história? 

  

 
 

 
 

Aquele povo que não 

possui habitação 

fixa. Que muda de 

casa com frequência. 

Exemplo: caçadores-

coletores 

 
 

Aquele povo que 

possui moradia fixa 

boa parte do tempo. 

Exemplo: 

agricultores. 


