
 

 

Tarefa 7 professor Marco 
 
01. É, pois, nas sociedades orais que não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a 

ligação entre o homem e a Palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à 
palavra que profere. 
Está comprometido por ela. Ele é a palavra, e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. (...) 
Nas tradições africanas – pelo menos nas que conheço e que dizem respeito a toda a região de savana ao 
sul do Saara –, a palavra falada se empossava, além de um valor moral fundamental, de um caráter 
sagrado vinculado à sua origem divina e às forças ocultas nela depositadas. Agente mágico por excelência, 
grande vetor de “forças etéreas”, não era utilizada sem prudência. Inúmeros fatores – religiosos, mágicos 
ou sociais – concorrem, por conseguinte, para preservar a fidelidade da transmissão oral (...). 

(A. Hampaté Bâ. A tradição viva. In: J. Ki-Zerbo (org.). História geral da África, 1982.) 
 
Escreva sobre a importância da criação da escrita na diferenciação entre sociedades pré-históricas e 
históricas, que esteve presente, durante muito tempo, no pensamento europeu. 

 
02. Grande parte da presença humana na Terra é explicada pelos historiadores tendo como referência o termo 

“préhistória”. Sobre esse período, discorra sobre os seguintes tópicos: 
a) o significado da revolução neolítica; 
b) as limitações conceituais do termo “pré-história”. 

 
03. A forma como as sociedades organizam as suas atividades produtivas se transforma ao longo do tempo e 

vem marcando mudanças históricas importantes. 
Na transição do período Paleolítico para o período Neolítico, observam-se importantes mudanças. Descreva 
quais são elas. 

 
04. Em várias grutas pré-históricas, ricamente decoradas, foram encontradas pinturas retratando cenas de 

caça, ou animais como o cavalo e o bisão. Assim é a arte rupestre comumente feita sobre a pedra que 
pode também ser encontrada em incisões em ossos e madeira. A partir disso, descreva o que são pinturas 
rupestres. 

 
05. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua 

subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os 
alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. 

HALL, P. P. Gestão ambiental. São Paulo: Pearson, 2011 (adaptado). 
 
Cite e explique o movimento migratório destacado no texto. 

 
06. Grande parte da presença humana na Terra é explicada pelos historiadores tendo como referência o termo 

“pré-história”. Neste período ocorre o surgimento do homem, surgimento o qual é marcado por duas 
teorias principais de explicação. Sendo assim, destaque e explique cada uma dessas duas teorias que se 
confrontam na busca por este entendimento. 

 
07. Grande parte da presença humana na Terra é explicada pelos historiadores tendo como referência o termo 

“pré-história”. Sobre esse período, discorra sobre os seguintes tópicos: 
a) mencione as três fases deste período; 
b) Dê as principais características da primeira destas fases. 

 
08. Muitas são as teorias que explicam como foi e qual foi o percurso do homem para chegar à América. Diante 

deste contexto, mencione e explique detalhadamente quais são as duas teorias principais que se divergem 
nesse sentido. 

 
09. A região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi um dos primeiros sítios arqueológicos brasileiros, tendo sido, 

inicialmente, alvo das escavações do naturalista dinamarquês Peter Lund, no século XIX. Essa região 
tornou a ficar famosa na década de 1970 porque foi encontrado nela o vestígio mais antigo de um ser 
humano na América. Destaque qual foi esse vestígio, qual o nome dado a esse vestígio e por volta de 
quantos anos tem esse vestígio histórico. 
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10. É, pois, nas sociedades orais que não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a 
ligação entre o homem e a Palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à 
palavra que profere. 
Está comprometido por ela. Ele é a palavra, e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. (...) 
Nas tradições africanas – pelo menos nas que conheço e que dizem respeito a toda a região de savana ao 
sul do Saara –, a palavra falada se empossava, além de um valor moral fundamental, de um caráter 
sagrado vinculado à sua origem divina e às forças ocultas nela depositadas. Agente mágico por excelência, 
grande vetor de “forças etéreas”, não era utilizada sem prudência. Inúmeros fatores – religiosos, mágicos 
ou sociais – concorrem, por conseguinte, para preservar a fidelidade da transmissão oral (...). 

(A. Hampaté Bâ. A tradição viva. In: J. Ki-Zerbo (org.). História geral da África, 1982.) 
 

A partir da interpretação do texto apresentado, escreva por que é possível escrever a história de 
sociedades orais. 

 
GABARITO:  
 
01. O estabelecimento da História como disciplina no século XIX ocorreu no contexto de uma revolução 

científica mais ampla que, contrapondo-se a argumentos de autoridade, estabelecia um compromisso com 
a verdade. Por essa via, buscavam-se instrumentos que conferissem um grau mínimo de evidência e 
aproximação com a verdade em matéria de eventos históricos. Foi no interior desse contexto que se 
passou a considerar como provas de verdade e autenticidade registros escritos, que deveriam servir a 
partir de então como fontes e fundamentos para as afirmações do historiador. Assim, a tradicional divisão 
entre História e Pré-História determina que o período propriamente histórico ficava estabelecido a partir do 
aparecimento dos primeiros registros escritos, então conhecidos pelo homem, e a Pré-História como o 
período anterior à escrita. Modernamente, essa divisão tradicional – supondo que sociedades sem escrita 
"não tinham História" – é considerada ultrapassada; concomitantemente, ampliou-se de maneira 
significativa aquilo que pode ser considerado "fonte histórica" para a reconstrução de relatos sobre o 
passado de sociedades que não conheceram ou ainda não conhecem a escrita – e mesmo para sociedades 
com escrita –, como imagens, objetos, construções... 

 
02.  

a) Espera-se que o candidato aponte os seguintes significados da Revolução Neolítica: 
- Sedentarização 
- Agricultura 
- Cidades 

b) Espera que o candidato possa apontar os seguintes problemas conceituais: 
- Está permeado de eurocentrismo. 
- Utiliza um critério restrito de classificação cultural – a escrita. 
- Classifica as sociedades ágrafas como sendo a-históricas. 

 
03. Podem citar o surgimento da agricultura de subsistência e o sedentarismo 
 
04. Arte rupestre é o termo que denomina as representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, 

tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre 
 
05. Nomandismo, em que o ser humano não tinha residência fixa pelo fato de não dominar a agricultura e a 

pecuária. 
 
06. Criacionismo e o evolucionismo. 
 
07.  

a) Paleolítico, Neolítico e Idade dos metais 
b) o homem era nômade (não tinha residência fixa), não dominava a agricultura e a pecúria, eram 

coetores e caçadores. 
 
08. 1- Travessia pelo estreito de Bering: entre a sibéria (Rússia) e o Alasca (EUA). Depois de uma glaciação, 

houve a formação de uma ponte de gelo entre a Ásia e a América. 
2- Travessia pela oceania: foram navegando de ilha em ilha do oceano pacífico. 

 
09. Foi um fóssil humano de uma mulher, batizado como Luzia, tendo aproximadamente 11 mil e 500 anos. 
 
10. Segundo o texto, nas chamadas "sociedades orais" a função da memória é mais desenvolvida, e as 

relações entre os homens e a palavra possuem uma densidade diferente quando comparadas às sociedades 
com escrita. Assim, torna-se possível escrever a história das sociedades orais a partir da interpretação de 
seus mitos, crônicas e genealogias. 


