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Neste primeiro semestre da primeira série, nossos objetos de estudo foram o Método da História e
a formação do mundo moderno. Tomamos como exemplo a crise do feudalismo e a formação de
uma nova sociedade, para podermos explorar como a história estuda o passado e as
transformações que deram origem ao mundo moderno. Se quisermos ver de outra perspectiva, este
curso aborda também a passagem do modo de produção feudal ao capitalismo mercantil dos
séculos XV e XVI.

Atentos aos objetivos da série, de estabelecer formas de estudo e de pesquisa, trabalhamos ao
longo do semestre algumas leituras de mais fôlego e dois fichamentos, técnica esta de síntese de
leitura, muito útil para consultar informações, retomar conteúdos e organizar o estudo.

Neste processo de estudo iremos, justamente, refazer uma das atividades de fichamento, para
resgatar tanto a técnica como o conteúdo das aulas do semestre.

PARA FAZER:

1) Reler o capítulo VIII, O Homem Rico, do livro a História da Riqueza do Homem, de Leo
Huberman. Retomando a visão deste autor sobre a formação das burguesias comerciais no fim da
Idade Média. O texto está disponibilizado na sala de aula da plataforma.

2) Após a leitura, escrever uma síntese das ideias do texto em forma de lista-fichamento. Cada
nova ideia deve ser apresentada com um número. Você deve fazer uma frase sintética, para
resumir as ideias centrais do texto.

A entrega do fichamento deve ser feita em documento de texto na atividade do tópico
RECUPERAÇÃO da sala de aula na plataforma, em arquivo de texto (Google Docs, Word ou
semelhante).
Fique atento à formatação: letra Arial, corpo 12, espaçamento 1,5. O trabalho deve vir identificado
com Nome, número de chamada e título.

MATERIAL PARA CONSULTA:

1. HG - Movimentos Heréticos e Milenaristas (texto a ser utilizado está disponível na sala de aula
da plataforma)
2. HG - Fichamento: A História da Riqueza do Homem (texto a ser utilizado está disponível na sala
de aula da plataforma)
Qualquer dúvida, por favor escrevam.

Bom trabalho!
Boas férias!
João

