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História Geral

(Prof. João Gabriel Priolli)

Que o aluno:

1. 

a) Reflita sobre a importância social do 

estudo dessa disciplina;

b) Entenda o objeto da História;

c) Distinga o conhecimento científico de 

outras formas de conhecimento;

d) Socialize conhecimentos e confronte ideias

e interpretações sobre os textos lidos.

2. 

a) Entenda as transformações na economia 

europeia que permitiram o renascimento 

comercial;

b) Desenvolva a capacidade de relacionar 

fatores econômicos, ideológicos, políticos e

sociais.

3. 

a) Assimile o conceito de Estado;

b) Entenda que o poder do Estado tem 

sempre duas faces: a coerção e o 

consenso;

c) Entenda que o poder absoluto dos reis 

precisava ser legitimado para se manter.

1) A importância social do estudo da 

história.

2) O declínio do feudalismo e o 

nascimento de uma nova 

sociedade: um modelo explicativo.

3) O Antigo Regime: absolutismo.

4) O Renascimento Cultural e a 

Reforma Religiosa.

5) Revolução Inglesa.

Conceitos a serem desenvolvidos

1. Ciência, senso-comum, 

objetividade, subjetividade, História,

história.

2. Produção, produtividade, 

periodização, contradição, 

estrutura, conjuntura, modo de 

produção, formação social.

3. Estado, sistema político, regime 

político, coerção e consenso.

Questões problematizadoras

1. O que é o presente? O que é o 

passado?

2. O que é progresso? Como medi-lo? O 

que é um povo civilizado?

3. Qual é a importância do comércio na 

nossa vida diária?

4. Por que obedecemos às leis? Por que 

muitas leis não são obedecidas? Por 

que muitas pessoas procuram burlar 

as leis? Por que algumas leis são mais

obedecidas do que outras? Por que os

homens guerreiam?

5. Por que temos ideias novas? De onde 

surge a novidade? Qual é a diferença 

entre pecado e crime? O que seria 

uma história geral?

6. É possível impor uma “verdade 

religiosa”? A religião é necessária para

manter uma ordem social?



4. 

a) Relacione os fenômenos culturais com as 

estruturas econômicas e sociais;

b) Entenda o Renascimento e a Reforma 

como eventos históricos ligados à crise do 

sistema feudal;

c) Entenda como é arbitrário e pobre separar 

rigidamente cultura erudita e cultura 

popular.

5. 

a) Perceba que somos herdeiros da 

civilização europeia;

b) Perceba as relações entre moral religiosa, 

economia e política. 

6. 

a) Assimile o conceito de revolução;

b) Entenda que o conceito de revolução 

implica  crise de uma hegemonia de 

classe;

c) Perceba a relação entre teoria 

revolucionária e prática revolucionária 

tendo com exemplo a Revolução Inglesa, 

rica de ação e pobre de teoria.

4. Cultura erudita, cultura popular, 

circularidade da cultura, 

mentalidade.

5. Sistema colonial, acumulação 

primitiva do capital.

6. Cultura (diferenças culturais).

7. Humanidade, etnocentrismo, poder.

8. Circularidade cultural, sincretismo 

religioso, poder, religião, igreja.


