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COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS HUMAITÁ II 

Disciplina: História  

Profa. Ana M. Ribas   

 

 

COMO ESTUDAR HISTÓRIA?   

 

Estudar História é conhecer as sociedades humanas no tempo, descobrindo o trabalho de 

homens e mulheres na produção da vida social. Não é decorar, nem buscar respostas prontas. 

Mas sim tentar compreender e se aproximar um pouco mais das ações individuais e coletivas 

dos seres humanos em diferentes temporalidades históricas. É refletir sobre o mundo em que 

vivemos, de onde viemos e como chegamos até aqui. É reconstruir criticamente os vínculos 

presente e passado para podermos repensar as ações humanas e construir um futuro digno, 

não amesquinhado e justo socialmente.   

 

 

I. COMO LER E INTERPRETAR TEXTOS E/OU DOCUMENTOS? 

 

a) Primeira etapa: Ler o texto ou documento com atenção, buscando antes de tudo compreendê-

lo.  

 

b) Segunda Etapa: Destacar as ideias principais ou as palavras chaves, sublinhando-as. Quanto 

às palavras desconhecidas, você deve pesquisá-las no dicionário. 

 As ideias principais são, em geral, o fio condutor do pensamento ou da proposta do autor; 

por isso, são fundamentais para compreender o conteúdo de qualquer texto ou documento.         

 

 Sublinhar apenas as ideias principais, as palavras chaves e os detalhes importantes. Não 

se deve sublinhar em demasia.  

 

c) Terceira Etapa: Contextualizar o documento: identificar e conhecer o contexto histórico 

sobre o qual se refere o documento, a fim de entender como era a organização política, 

socioeconômica e/ou cultural da(s) sociedade(s) dentro de um tempo social determinado. As 

explicações em sala de aula, as informações do livro didático ou os textos de apoio são 

importantes, pois ajudam a elaborar uma visão geral sobre o referido contexto histórico.        

 Os documentos contribuem muito para o estudo da história, uma vez que podem revelar e 

indicar como os homens viveram, pensaram, produziram e se organizaram em sociedade 

dentro de tempos sociais específicos.      

 

d) Quarta Etapa: Analisar o documento, tendo como referência as etapas anteriores. Não adianta 

prosseguir nesta tarefa, enquanto você não tiver entendido claramente todo o conteúdo do 

documento.  
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 Por analisar entende-se um exercício de reflexão, no qual você será capaz de unir o seu 

conhecimento sobre o conteúdo histórico estudado e as informações extraídas 

cuidadosamente do texto ou documento.   

 

e) Quinta Etapa: Redigir o seu texto, procurando desenvolver as habilidades de pensar, 

argumentar, expor e articular ideias. O seu texto deve conter uma organização clara e 

objetiva das ideias. Evite repetição de palavras e pontue corretamente, a fim de que o texto 

possa ser compreendido com clareza. 

 

 

II. COMO ELABORAR UM RESUMO?   

 

O resumo é um caminho interessante para ajudar você a entender e estudar História. Ao 

ler e sintetizar um texto, você se aproxima mais da compreensão e análise dos fatos de uma 

determinada época, percebendo as importantes relações entre eles.  O resumo ajuda a melhor 

captar e assimilar os conteúdos da leitura.   

 Observe os procedimentos abaixo: 

a) Ler com muita atenção o texto para que você possa entender o conteúdo com clareza.   

 

b) Assinalar no texto a ideia central, os argumentos importantes sobre o tema e as palavras 

chaves usadas pelo autor.  

 

c) Elaborar um resumo do texto ou capítulo, usando o que você assinalou e cumprindo os seguintes 

itens: 

 

 Qual é a conjuntura histórica abordada pelo autor?  

 

 Quais são as ideias principais do texto ou capítulo do livro?  

 

 Como estava organizada a (s) sociedade(s) na conjuntura histórica abordada pelo autor? 

Resumir a organização da sociedade é destacar as características político-institucionais, 

econômicas, socioculturais e/ou ideológicas. 

 

 Quais são as causas (fatores) que contribuíram para as transformações históricas 

apresentadas e discutidas no texto? [ Enumerar e explicar os fatores com muita clareza e 

objetividade.] 

 

 Quais foram os agentes sociais que participaram do processo histórico mencionado? Quais eram 

os seus respectivos objetivos?  [Descrever a inserção, o papel e os objetivos de cada agente 

social no processo histórico.] 

 

 Quais foram as consequências do processo histórico? [Captar do texto os resultados das 

transformações históricas.] 
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 Conclusão do resumo: Elaborar um breve comentário, destacando as contribuições do texto 

para o conteúdo histórico discutido em sala de aula e para a aprendizagem.   

 

 

III. INSTRUÇÕES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO CORRETA DE TRABALHOS E 

PROVAS: 

 

a) O primeiro passo é ESTUDAR o(s) conteúdo(s), ou seja, ler muito bem e com atenção os 

textos de apoio ou o livro didático, apreender as linhas mestras do raciocínio, interpretar as 

diferentes conjunturas históricas e articular os fatos corretamente.  Esqueça a “decoreba”.   

 

b) Os textos devem ser lidos com muito cuidado, pois eles são um "ponto de partida" para ajudar 

você a pensar as épocas históricas e redigir as respostas de trabalhos ou provas. Os textos 

que introduzem as questões não são “perfumarias” das provas. Nunca os desconheça, achando 

que está “ganhando tempo!”. 

 

c) Observar os comandos (citar, indicar, apresentar, interpretar, analisar, discutir, 

comparar) e os temas das questões com muito cuidado. Só comece a redigir após entender o 

que foi pedido. É preciso saber O QUE e COMO responder. Compreender os temas das 

questões discursivas é um aspecto importantíssimo para a elaboração correta das respostas. 

Você NÃO pode se desviar dos temas. As respostas devem estar NECESSARIAMENTE 

circunscritas aos temas das questões.  

 

d) O passo seguinte refere-se à redação das respostas que deve, OBRIGATORIAMENTE, seguir 

as regras básicas da língua portuguesa. Uma escrita errada e confusa dificulta a avaliação das 

respostas. É preciso apresentar ORGANIZAÇÃO, COERÊNCIA, SEQÜÊNCIA LÓGICA E 

ARTICULAÇÃO DAS IDÉIAS no momento da escrita.   

 

e) Privilegie sempre os aspectos mais importantes no momento de escrever.  Se você estudou, 

certamente saberá fazer.  

 

f) Nunca escreva além do que foi pedido, nem faça voltas desnecessárias.   

 

g) Não adianta repetir uma colocação já feita, escrevendo-a de forma diferente, pois isso 

significa enrolar. Esse comportamento implica em pontuação zero.  

 

h) Nunca termine a resposta “de repente”.  Nas questões de “explique” ou “analise”, procure 

sempre concluir o seu raciocínio, dando um “arremate”, ainda que breve, ao final de sua 

resposta. Quando falo em “arremate”, não estou me referindo a colocações desnecessárias ou 

a enrolações, mas sim a NECESSIDADE DE SEMPRE CONCLUIR O QUE VOCÊ ESCREVEU.   

 

i) Não elabore esquemas, pois os mesmos não são considerados pelas bancas dos concursos de 

vestibular.  Isso significa pontuação zero nas respostas.  
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j) Não faça setas em questões de “cite” ou “identifique”. Apresente os fatores ou as razões de 

forma discursiva, como por exemplo: “Podemos citar os seguintes fatores:...” ou “Os elementos 

são:...”. Sugestões para que a sua resposta fique melhor apresentada aos olhos de quem for 

corrigir.    

 

k) A REDAÇÃO DAS RESPOSTAS DEVE SER EM LINGUAGEM FORMAL. Nunca escreva como 

você fala normalmente em seu dia-a-dia e/ou utilize expressões inadequadas nas provas de 

História, tais como: “povão”, “ganhar dinheiro”, “o povo está ferrado”, “o governo não faz nada”, 

“os colonos estavam irritados”, “o índio não tem alma”, dentre outras.  

 

l) Nunca use a expressão ‘etc’ ou reticências em provas ou trabalhos. O uso de ambos pode indicar 

que o aluno desconhece todo o conteúdo pedido ou não sabe como finalizar adequadamente a 

resposta, ainda que não seja a intenção.    

 

m) Não apresente o conteúdo de uma maneira muito vaga ou ampla que não especifica o contexto 

histórico da questão, como por exemplo: “A revolução aconteceu por causa da pobreza do povo” 

ou “A classe operária lutava por melhores condições de vida”. Isso é muito vago, porque a 

pobreza e a luta por melhores condições de vida atravessam, ainda que sob manifestações 

políticas e sociais bastante diversas, a história da humanidade.  É PRECISO 

CONTEXTUALIZAR AS SUAS COLOCAÇÕES.  

 

n) Um trabalho e/ou uma prova deve apresentar um conteúdo bem elaborado e redigido 

corretamente.     

 

 

 

 

 

 

******************************************************* 


