
A primeira coisa que você deve estar se per-
guntando, agora que começa a estudar História Geral, é: para que estudamos
História?

Estudamos História para saber como a humanidade viveu desde que apare-
ceu na Terra.  É como se você quisesse saber tudo o que aconteceu com você desde
o dia em que nasceu - como era a casa em que você morou, que tipo de comida
você comia e assim por diante.

Poderíamos dizer, também, que estudamos História para saber como os
homens e as mulheres do passado viveram. Ou seja, tudo aquilo que construí-
ram, escreveram, cantaram e pintaram, desde que começaram a ser diferentes dos
outros animais. Desde o dia em que ficaram em pé e começaram a usar as mãos
para garantir a sobrevivência, para arranjar o que comer, e escolher onde viver,
para se proteger das agressões da natureza e dos outros animais.

Estudar História é, portanto, entrar numa máquina do tempo e viajar até o
dia em que nascemos. E até o dia em que nossos pais e nossos avós nasceram.
Até a época em que não existia luz elétrica nem televisão, e muito menos carros
ou aviões. E daí continuar a viagem até a época em que o homem andava a pé ou
a cavalo, porque nem sequer tinha inventado a roda. Se continuarmos viajando
nessa máquina do tempo, chegaremos até a época em que homens e mulheres
moravam em cavernas, porque ainda não tinham descoberto outra forma de se
abrigar. E também não sabiam escrever e nem como se comunicar com os outros
homens.

O estudo da História desvenda e ilumina os vários caminhos pelos quais
transitou a humanidade através dos tempos. A História é a disciplina que nos
informa sobre a vasta aventura da experiência humana.

Por essa razão é que procuramos oferecer uma visão geral da história dashistória dashistória dashistória dashistória das
civilizaçõescivilizaçõescivilizaçõescivilizaçõescivilizações, desde a pré-História até os dias de hoje. Afinal, o conhecimento da
História é fundamental para nos auxiliar a conhecer melhor o presentepresentepresentepresentepresente.

Apresentação



As civilizações que abordaremos nas aulas do curso de História Geral
deixaram heranças culturais  heranças culturais  heranças culturais  heranças culturais  heranças culturais variadíssimas. Dos gregos aos fenícios, dos
hebreus aos árabes, dos romanos aos luso-afro-brasileiros, as experiências
históricas nos ensinam a compreender o nosso nosso nosso nosso nosso presente. E a refletir sobre
o sentido da vida do homem em sociedade nas diversas épocas, o sentido
de seus valores, de suas práticas políticas, religiosas, econômicas etc.
E a construir o futuro, valorizando formas democráticas de convivência,
existentes desde a Antiguidade.

Assim, o presente, que foi nosso ponto de partida, é também nosso ponto
de chegada. Um presente também históricohistóricohistóricohistóricohistórico, pois o legado das civilizações
desde a Antiguidade até os dias de hoje nos pertence.
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