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Para entender a história... ISSN 2179-4111. Ano 2, Volume de Agosto, Série 15/08, 2011, p.01-07. História e geografia estão intimamente relacionadas, uma área depende diretamente de outra, não é coincidência que uma seja considerada ciência auxiliar para outra. É interessante lembrar que ambos
pertenciam à filosofia até o século XVIII. então, no início do século XX, levado ao extremo do fordismo. No entanto, enquanto alguns setores da geografia compõem a história pura e, por outro lado, os pressupostos teóricos e metodológicos da história dependem da geografia; o trabalho de um
historiador e um geógrafo tem diferenças notáveis. No entanto, a sala de aula, particularmente na educação básica, história e geografia, deve ser abordada de forma mais abrangente, a fim de garantir que a cidadania seja efetivamente formada, fortemente proclamada pela LDB. Nas humanidades, não
só história e geografia devem fazer parte da educação infantil e fundamental do aluno, mas também de filosofia e sociologia. Os dois últimos, embora se apliquem apenas a programas cursivos escolares, podem e devem ser incorporados à história e à geografia da educação básica, em parte por serem
ciências auxiliares nessas áreas. Qual é a história? A história é uma ciência que estuda o passado analisando transformações para tentar entender o presente. Nesse sentido, salvando o passado, nos permite dar um sentido do presente, ajudando a transformar a realidade a partir de sua compreensão,
rumo ao futuro. Para Sócrates, na verdade Platão, falando através do personagem, a história será pura memória limitada pelo fato de cognição. Embora Aristóteles tenha dito que a história será uma coleção de fatos que guardam a memória. Conceitos ultrapassados, porque a história agora trabalha
com memória, mas vai muito além, inclui a interpretação dos fatos, a problematização e até mesmo a ideologia. De qualquer forma, a palavra história tem origem grega, o que significa pesquisa ou informação, aparecendo no século VI a.C., foi usada nesse sentido pela primeira vez herodoto
Halicarnasso, considerado o pai da história. Ele escreveu sobre as guerras entre os gregos e os persas, tentando entender como este último conseguiu criar o Império reutilizando contemporâneos sobre os fatos e procurando relatórios como fontes para a restauração dos eventos. Alega-se que
Herodoto é o pai da história, porque começou a mudar a lógica do pensamento humano, antes que as explicações do presente surgissem nos mitos. Mitos dão explicações divinas para o que o homem primitivo não poderia explicar pela razão. Mesmo depois de Herodoto, entre os romanos, por
exemplo, a mitologia decantou a fundação da cidade de Roma, através da história clássica de Rômulo e Dom Lobo. Na verdade, a história de Herodoto é um processo de longo prazo de consolidação da racionalidade. Que começou antes dele, com o advento da filosofia no século VII a.C.,
questionando mitos e opiniões do bom senso. O processo, que durou até o século XX, está passando por fases transformadoras. É por isso que a história e a filosofia estavam confusas até o século XVIII. Vale lembrar que até o século XVIII diferentes áreas do conhecimento humano pertenciam à
filosofia, não apenas às ciências humanas, que também cobriam matemática, biologia e psicologia, embora não tivessem sido nomeadas. A história, como a geografia, era apenas mais um lado da filosofia, já que o conhecimento foi dividido em quatro áreas principais: teologia, direito, medicina e
filosofia. Somente a partir do Iluminismo a história apareceu como uma ciência autônoma. A iluminação é projetada para iluminar o mundo com conhecimento, ilustrando e trazendo luz à ignorância. Isso revolucionou o conhecimento a partir da sistematização do conhecimento através de uma
enciclopédia, a divisão do conhecimento. Assim, a história como ciência surgiu da especialização do conhecimento no século XVIII, e após a fundação metodológica no século XIX e XX. Essa especialização forçou a história a cuidar do estudo de fatos históricos, eventos relevantes para a compreensão
das questões atuais. Fatos que causam rupturas ou que contribuem para a continuidade. Análise e interpretação da história, compreensão dos processos de transformação e continuidade, além de serem utilizados para entender o presente, começaram a contribuir para novas mudanças ou mesmo,
pelo contrário, para evitar quaisquer mudanças. Dependendo dos interesses dos grupos dominantes, a salvação do passado pode servir para criar um modelo que busca falhar, aceitando valores antigos. No contraponto, a salvação do passado também pode servir para criar uma nova identidade
manipulando as massas de acordo com os interesses de certos grupos. Em outro sentido, a história ainda pode fornecer uma probabilidade do que esperar do futuro, embora seja impossível prever exatamente o que acontecerá. O que é geografia? A geografia é uma ciência que estuda a relação entre
a Terra e seus habitantes, analisando características físicas e humanas. Portanto, estudando os aspectos físicos, observa a superfície do planeta, a distribuição espacial dos fenômenos paisagísticos e a dinâmica de interação com a atmosfera e o universo. Na frente humana, examina a integração e as
relações estabelecidas entre os homens ( entre eles e seus arredores. Como se pode ver, especialmente no que diz respeito à geografia humana, a relação entre a área e a história é óbvia, muitas vezes confusa. Assim, o início da geografia, como no caso da história, remonta à antiguidade. A palavra
geografia teve origem no século III a.C., criada pelo filósofo Erastofen, um cientista que também se dedicou à astronomia, física e matemática. Etimologicamente, do grego, geografia (geo-ortografia) significa o estudo ou descrição da Terra. No entanto, alguns autores defendem a ideia de que mesmo
antes da criação da palavra geografia remonta ao esgotamento da humanidade. Quando as primeiras pessoas tiveram que observar a terra para preparar defesas de grupos rivais e expandir o sucesso nas tentativas de caça e, em seguida, o cultivo da terra. No entanto, pensado racionalmente, a
geografia originou-se no século VII a.C. com a filosofia sendo objeto de reflexão dos Contos de Milés, Ptolomeu e heródoto em si. Nos tempos antigos, por causa das demandas exigidas pelas guerras e pelo comércio, a geografia criou uma de suas subáreas: cartografia (chartis - mapa - grafeim e
escrita). Uma palavra que do grego simboliza o estudo e o uso de mapas. Foram os romanos que primeiro aprimoraram os mapas para controlar seu vasto Império, que mais tarde foi complementado por árabes, italianos e portugueses devido às necessidades comerciais e marítimas. Na Idade Média,
quando muitos dos conhecimentos acumulados na antiguidade estavam trancados em mosteiros e bibliotecas de distribuição limitada, o conhecimento geográfico foi preservado pelos árabes. Em seguida, no contexto da mediação de especiarias pelas cidades italianas de Genova, Veneza e Florença;
esse conhecimento retornou à Europa e foi associado à melhoria da navegação no Mediterrâneo e depois no Oceano Atlântico. A geografia foi introduzida como disciplina nas primeiras universidades, mas não foi considerada uma área autônoma inserida na filosofia. Como a história, a geografia apenas
começou a ser reconhecida como uma ciência no século XVIII, com a Revolução Francesa e o Iluminismo. No entanto, seu pleno reconhecimento como conhecimento científico teve que esperar pelos séculos XIX e XX. No século XIX, o determinismo geográfico emergiu sob a influência do materialismo
histórico de Hegel e do marxismo. O conceito de que o ambiente determina a fisiologia humana e a psicologia. Uma teoria que serviu como desculpa para o domínio neocolonial europeu sobre a África e a Ásia, além do nazismo. Na segunda metade do século XIX, surgiu uma geografia regional, um
estudo abrangente de elementos humanos e naturais, para tentar entender as peculiaridades de uma região e sua integração com o resto do mundo. Em meados do século XX, a chamada revolução quando suposições matemáticas, estatísticas e econômicas foram adicionadas à geografia para tentar
entender a formação de um panorama político. Na década de 1970, uma geografia radical emergiu na Europa, também chamou de crítica à afirmação de que métodos estatísticos não promovem a compreensão da sociedade ao mitificar a realidade. Em consonância com essa tendência, a geografia
desempenhará o papel de repensar questões sociais como o desenvolvimento do sistema capitalista, a globalização, a desigualdade entre ricos e pobres e questões ambientais. O que aproximou a história e a geografia e, na opinião de alguns teóricos, perdeu seu significado e identidade como
disciplinas autônomas. No entanto, ao invés de apresentar o fim da história e da geografia, essa tendência pode salvar o senso original de conhecimento humanista, o que significa maior integração entre as regiões. A integração, que, no caso da geografia, sempre esteve próxima também da geologia e
botânica, resultando nesse conceito de sociologia e filosofia na área. O trabalho de um historiador. O historiador busca descobrir a realidade histórica, aprender o passado através da investigação, procurar evidências, evidências e evidências para resolver problemas relacionados aos fatos, para
encontrar as causas da continuidade e das rupturas agora. Enquanto um professor de história também pode ser um historiador e vice-versa, eles desempenham funções diferentes. Enquanto o professor de história transmite o conhecimento acumulado, discutindo fatos previamente selecionados pelos
historiadores; estes últimos são responsáveis pela construção de narrativas históricas. Nesse sentido, apesar da tentativa de imparcialidade, o trabalho do historiador é fabricar a história. É verdade que um historiador deve basear seu relato do passado através da pesquisa sem ter as fontes para
confirmar suas hipóteses; no entanto, como tema histórico, não está isento de conceitos políticos e ideológicos que interferem na escolha dos fatos e na sua interpretação. Diante de uma grande quantidade de dados, o historiador acabou ignorando alguns, enfatizando outros, elaborando uma visão do
passado entre inúmeros outros possíveis. O que constrói os fatos a serem incluídos nos livros didáticos. Assim, a função do professor torna-se uma função de criticar o conteúdo, enquanto a transferência de conhecimento acumulada pela humanidade. A escola deve ensinar não só assuntos que
conhecem e aprendem conteúdo, mas também pessoas críticas que podem questionar e ajudar a reformular o conhecimento. O trabalho de um geógrafo. O geógrafo é responsável por estudar a interação entre o homem e a natureza, sendo parte de sua área de cobertura de uma ampla gama de
subáreas e possibilidades. Esse profissional pode se dedicar, por exemplo, ao mapeamento, mapeamento ou análise do impacto ambiental da intervenção humana na natureza, Também pode interpretar questões políticas, econômicas e culturais para ajudar a entender e mapear as relações entre
regiões e/ou meio ambiente. Assim, o geógrafo possui um amplo mercado de trabalho fora da classe, podendo atuar em instituições públicas e privadas, em órgãos de planejamento e gestão ambiental e territorial, e empresas de engenharia coletando os dados necessários para a engenharia civil. É por
essa razão que esse especialista, quando é bacharel, tem o direito de se inscrever no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), sob a jurisdição do Conselho Federal. O que muitas vezes faz com que a maioria dos geógrafos opte por não lecionar, deixando as escolas



destemidas, enquanto os professores de história eventualmente preenchem a lacuna. Final. Pensando na história e na geografia, nas humanidades, voltadas para a primeira infância e educação básica, esse conhecimento se torna necessário na formação de personalidades críticas, contribuindo para a
criação da cidadania. A história e a geografia cobertas de forma abrangente, mesmo em relação à sua proximidade e temas transversais que atravessam as duas áreas, devem ajudar a estar localizadas no mundo. Eles ajudam as pessoas a entender a si mesmas e ao mundo em que vivem, criando
uma consciência da necessidade de maior participação na sociedade e no caminho para um futuro melhor. No entanto, para que isso aconteça, o professor precisa abordar o conteúdo de forma mais dinâmica, estimulando perguntas em vez de fornecer respostas rápidas. Para saber mais sobre isso.
CARNAK, L. (org.). História na aula. São Paulo: Contexto, 2008. PINSKY, K.B. (org.). Novos temas nas aulas de história. São Paulo: Contexto, 2009. KARLOS, geografia da A.F.A. na aula. São Paulo: Contexto, 2010. Texto: Professor Dr. Fabio Pestana Ramos. Candidato à Ciência Social da
FFLCH/USP. Bacharel e Bacharel em Filosofia pela USP. Usp. importancia de la geografia historia y ciudadania. importancia de la geografia y la historia para la sociedad. importancia del estudio de la historia y geografia. razones de la importancia del estudio de la historia y geografia. importancia de la
geografia e historia en la formacion ciudadana y profesional. importancia del conocimiento de la historia y geografia. importancia de la historia y geografia como ciencia social. razones de la importancia de la historia y geografia
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