
Início da História 
PESQUISANDO SOBRE O SURGIMENTO DOS HUMANOS 



INTRODUÇÃO 
Olá, queridos e queridas estudantes, em especial do sexto ano! Esperamos que todos estejam bem, dentro das 
possibilidades impostas pela pandemia. Sabemos que a prioridade é a preservação da saúde mental e física de 
todos e acreditamos que a ausência da vida escolar pode ser dolorosa. Sendo assim, sem desconsiderar que alguns 
estarão impossibilitados de receber este material, encaminhamos sugestões de atividades com o objetivo de 
proporcionar algum tipo de conforto. 

Dando sequência às atividades propostas, vamos abordar o desenvolvimento das primeiras vidas humanas no 
território que hoje conhecemos como Brasil. 

Lembrando que nas três primeiras sugestões de atividades, abordamos:

1- Noções básicas sobre a produção do conhecimento histórico.

2- O conceito de patrimônio histórico cultural e a importância do mesmo para as sociedades.

3- O conceito de memória e a importância para os indivíduos e para as coletividades, no interior das sociedades.

Se ainda não viu estes materiais, sugerimos que aproveite!!



A História do Brasil
É muito comum entendermos a ideia de estudar a história do Brasil por sermos, simplesmente, nascidos aqui, 
ou por vivermos aqui. Porém, como observamos no material sobre memória, as memórias coletivas 
produzidas podem ser diversas e  os interesses pela investigação histórica também.

Quando pensamos sobre a história do território brasileiros, costumamos associar a chegada dos portugueses 
e tudo que aconteceu de “lá para cá”. O período de colonização portuguesa, o momento em que o Brasil 
possuiu imperadores e a república brasileira, desde as primeiras décadas, entre o final do século XIX, e XX, até 
os dias de hoje. Pensando em análises sociais, estuda-se sobre aquela que pode ser considerada a experiência 
social mais marcante da formação social brasileira até os dias de hoje, isto é, a escravidão, com suas diversas 
feridas deixadas, até histórias associadas à lutas por direitos, manifestações culturais variadas e muito mais. 
Em termos econômicos, é comum estudar o período em que produtos agrícolas dominavam as discussões 
econômicas, passando pelo processo de industrialização e acompanhando os múltiplos impactos sociais. 



E o começo?
Mas e como isso surgiu? Esta pergunta não precisa ser a motivação para todas as investigações históricas, 
mas muitas vezes é. Para compreender qualquer “coisa”, pesquisamos como se deu o surgimento dela. E 
nesse sentido, existem disputas pelo entendimento de quais são as explicações mais completas sobre as 
“origens”. 

Em relação ao Brasil, já está bem claro que  há problemas em começar a estudar a sua história a partir da 
chegada dos portugueses. Resumidamente, esta perspectiva acaba por ignorar a história indígena. Mas aí 
você pode pensar: “não necessariamente, pois eu posso estudar a história indígena junto com a dos 
portugueses”. É possível tentar, mas considerando as reflexões propostas a partir da ideia de “memória”, 
talvez concorde que a identidade de um grupo ou de uma pessoa depende de um “surgimento”.

Então, pensamos nas populações tupis e guaranis, por exemplo, que habitavam a costa do Brasil quando os 
portugueses chegaram e buscamos conhece-los melhor. Porém, em algum momento, surgirá uma dúvida 
sobre como estes povos surgiram “aqui”. Sendo assim, “propomos começar do começo”. Vamos abordar o 
surgimento da vida humana, não pela origem no mundo como um todo, mas sim no território brasileiro. 



Informações importantes
Pesquisar sobre as primeiras populações a que se tem registro nos leva a ter contato com 
pesquisas produzidas por cientistas específicos que foram e são fundamentais para o trabalho 
de diversas áreas do conhecimento, incluindo a história. São eles: paleontólogos e arqueólogos.



Arqueologia 
Ciência que estuda culturas por meio da escavação de fósseis, materiais, pinturas, monumentos e objetos, a 

ARQUEOLOGIA conta histórias que não estão escritas. Para investigar costumes, ambiente e modo de vida de nossos 
antepassados, os arqueólogos buscam respostas em artefatos e ruínas, muitas vezes deixados sob a terra.

Com disciplinas relacionadas à História, Geografia e Antropologia, a ARQUEOLOGIA resgata a memória de 
sociedades por intermédio de pesquisas de campo em sítios arqueológicos. Nesses ambientes os profissionais da área 
usam técnicas para procurar objetos e vestígios de povos antigos. Além disso, locais que recebem grandes obras como 
hidroelétricas, estradas e metrô também são objeto de trabalho de arqueólogos. Eles realizam uma pesquisa prévia: antes 
das obras começarem, escavam e resgatam o passado através da preservação e estudo dos materiais encontrados.

As raízes da ARQUEOLOGIA remetem aos egípcios e gregos. Mas a ciência só evoluiu quando surgiram ferramentas 
mais elaboradas e foram criadas técnicas de escavação. E nenhuma época poderia ser tão favorável quanto o Iluminismo: 
um dos primeiros a desenvolver a ARQUEOLOGIA foi o filósofo inglês John Aubrey (1626-1697). Ele não só fez descobertas 
arqueológicas, como foi pioneiro no registro de artefatos do famoso – e misterioso – monumento de pedras de 
Stonehenge, localizado no sul da Inglaterra.

Ao longo da história, muitos outros pesquisadores se aventuraram nas pesquisas e escavações para desvendar o 
passado de outras culturas. Alguns dos grandes sítios arqueológicos são marcas de histórias das antigas civilizações 
reveladas ao mundo, como a cidade de Creta, nas ilhas Gregas, Machu Picchu no Peru, e as Pirâmides do Egito. No Brasil, a 
ARQUEOLOGIA surgiu junto com outras disciplinas de história natural e ganharam força no fim do século XIX, quando já 
estava instaurada a República. Aqui, as culturas indígenas foram as primeiras a serem estudadas e até hoje revela surpresas 
aos arqueólogos. http://www.juventudect.fiocruz.br/arqueologia

http://www.juventudect.fiocruz.br/arqueologia


Paleontologia 
Ciência que se dedica ao estudo de restos e vestígios de animais ou vegetais, sendo seu nome de origem grega (Palaios = antigo; ontos = ser; logos = estudo), e 
tem como objetivo conhecer a vida do passado geológico e que ficaram preservados nas rochas (Fig. 1). A esses restos e vestígios denominamos de fosséis
(fossilis = extraído da terra). Assim sendo, o paleontólogo, é o cientista que estuda a vida pré-histórica, a partir das evidências fornecidas pelos fósseis e pelas 
rochas.

O termo Paleontologia foi cunhado por Blainville, em 1825, mas sua adoção literária geológica data de 1834 e deve-se a Waldheim.

Hoje a Paleontologia é uma ciência dinâmica, com relações com outras áreas do conhecimento, estando preocupada em entender como a evolução física da 
Terra, em termos das mudanças na sua geografia (paleogeografia), no clima (paleoclima) e nos ecossistemas (paleoecologia), influenciou a evolução das formas 
de vida pré-históricas.

Portanto, a Paleontologia é uma ciência multidisciplinar, relacionada à Geologia, à Biologia (principalmente Zoologia e Botânica), à Ecologia e à Oceanografia, 
dentre outros campos do conhecimento preocupados em estudar as interações entre os organismos e o meio ambiente. Atualmente, a Paleontologia preocupa-
se também com a conservação do patrimônio fossilífero. Diante do exposto, os objetivos da Paleontologia são:

• Conhecer como os seres vivos evoluíram através do tempo;

• Determinar a idade das rochas com base no estágio evolutivo dos animais e plantas fósseis;

• Reconstruir o ambiente em que o fóssil viveu, contribuindo para o entendimento dos climas e da dinâmica das massas de terra (continentes) no passado;

• Auxiliar na reconstituição da história geológica da terra, através do estudo das sucessões faunísticas e florísticas preservadas nas rochas;

• Identificar rochas ricas em substâncias minerais e combustíveis, como o petróleo e o carvão mineral

http://ufrr.br/lapa/index.php?option=com_content&view=article&id=%2076

http://ufrr.br/lapa/index.php?option=com_content&view=article&id=%2076


Conhecendo as primeira ocupações 
humanas 

Para conhecer as primeiras ocupações humanas, somos levados a estudar o período da pré-história. Aliás, o termo é 
problemático. Para tanto leia o texto: https://ensinarhistoriajoelza.com.br/teste-pre-historia-antiguidade-oriental/

Feita essas contextualizações, sugerimos a sequência destes quatro textos, acompanhados de vídeos.

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/pre-historia-do-brasil-parte-1/

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/pre-historia-do-brasil-parte-2/

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/pre-historia-parte-3-serido-e-inga/

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/pre-historia-parte-4-sambaqui/

Esperamos que a leitura seja proveitosa e esclarecedora. Em caso de dúvidas, ou mesmo sugestões, de estudantes ou 
de responsáveis, encaminhem para o e-mail do professor Paulo Antonio (pauloabarbosa@yahoo.com.br). 

Desejamos que todos fiquem bem e que possamos nos ver o mais rápido possível, saudáveis e protegidos. 

Grande Abraço! 
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