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A intenção dessa semana

é compreendermos que a

espécie humana está em

constante evolução, e,

para tanto, precisamos

entendê-la no contexto

evolutivo de algumas

linhagens de mamíferos.

A fim de elucidarmos esse

contexto evolutivo, peço

que leiam/assistam os

seguintes materiais, os

quais seguem abaixo: o link

de um vídeo sobre a

evolução dos hominídeos e

um texto bem intrigante

sobre um ancestral

humano.



https://www.youtube.com/watc

h?v=8ox6Ff2SbWw

https://www.youtube.com/watch?v=8ox6Ff2SbWw
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Alguém matou um rinoceronte nas Filipinas centenas de
milhares de anos antes do surgimento dos seres humanos –

mas quem?

POR MICHAEL GRESHKO

Pesquisadores encontraram um sítio

arqueológico de 700 mil anos na ilha de Luzon ,

nas Filipinas , onde hominídeos desconhecidos

mataram um rinoceronte . Para evitar danos aos

ossos , a equipe fez a escavação usando palitos de

bambu .

FOTO DE THOMAS INGICCO



Ferramentas de pedras encontradas nas Filipinas

precedem a chegada dos seres humanos às ilhas em

aproximadamente 600 mil anos – mas os pesquisadores

não estão certos sobre quem as fez .

Os impressionantes artefatos , revelados na quarta-

feira pela revista Nature , foram abandonados

numa planície alagada na ilha de Luzon ao lado

da carcaça do rinoceronte . Os primitivos

fabricantes das ferramentas estavam claramente

procurando por uma refeição . Dois dos ossos dos

membros estavam esmagados , como se alguém

tivesse tentado pegar o tutano para comer . Marcas

de cortes deixadas pelas lâminas de pedra cruzam

as costelas e o tornozelo do rinoceronte , um sinal

claro de que alguém usou as ferramentas para

tirar a carne da carcaça .



Mas a idade dos vestígios os

torna especialmente

significativos : os ossos

entalhados têm provavelmente

entre 631 mil e 777 mil anos , com

a melhor estimativa dos

pesquisadores chegando em

cerca de 709 mil anos de idade .

A pesquisa – parcialmente

patrocinada pela National

Geographic Society – leva a

ocupação das Filipinas para uma

época anterior a origem da nossa

espécie , Homo Sapiens . 

A evidência

mais próxima

de

hominídeos

nas Filipinas

vem da

Caverna de

Callao em

Luzon – um

osso do pé de

67 mil anos

de idade .



“Acho que é espetacular ,” diz Michael Petraglia ,

paleoantropólogo do Insituto Max Planck para a

Ciência da História Humana , que não estava envolvido

nos estudos . “Embora haja alegações de hominídeos

primitivos em lugares como as Filipinas , não havia

nenhuma evidência até agora .”

“Foi uma surpresa encontrar um povo tão antigo nas

Filipinas”, diz o autor do estudo Thomas Ingicco ,

arqueólogo do Museu de História Natural da França .

Enquanto os pesquisadores não descobrem qual primo

arcaico dos humanos matou o rinoceronte , a

descoberta irá causar um alvoroço entre os estudiosos

da história humana no Pacífico Sul – principalmente

aqueles que pesquisam como os primeiros hominídeos

conseguiram chegar nas Filipinas .



Mas , como diz o ditado , a vida sempre dá um jeito . Em

2004 , pesquisadores revelaram o Homo floresiensis ,

que viveu na isolada ilha de Flores por centenas de

milhares de anos . Em 2016 , pesquisadores também

encontraram ferramentas de pedra em Sulawesi , uma

ilha ao norte de Flores . Como foi noticiado

pela National Geographic na época , as ferramentas de

Sulawesi datam de pelo menos 118 mil anos atrás , ou

seja , 60 mil anos antes que os humanos modernos

surgissem .

Várias das ilhas habitáveis no Pacífico Sul são

rodeadas por mar aberto , logo , sempre supôs-se

que os antigos humanos não chegariam até elas

ao menos que soubessem como velejar .



“É realmente muito ,

muito emocionante – está

ficando cada vez mais

claro que os primeiros

hominídeos eram capazes

de fazer grandes

travessias marítimas”,

 diz Adam Brumm ,

paleoantropólogo da

Universidade de Griffith ,

que estuda o H .

floresiensis .

Em busca de locais parecidos , Ingicco e o biólogo

holandês John de Vos foram para Kalinga , um lugar ao

norte de Luzon com a reputação de ter ossos primitivos .

Pesquisadores têm encontrado ossos de animais e

ferramentas lá desde os anos 50 , mas esses vestígios não

puderam ser datados . Para provar que hominídeos

viveram em Kalinga , de Vos e Ingicco precisaram

encontrar artefatos ainda enterrados .



Em 2014 , a equipe

escavou uma área de

teste em Kalinga de

cerca de 2 metros .

Quase que

imediatamente , os

pesquisadores

encontraram ossos

que pertenciam a

rinocerontes há muito

extintos . Logo eles

recuperaram um

esqueleto inteiro ,

assim como as

ferramentas deixadas

por seus caçadores .

Para ter uma noção da idade do

sítio arqueológico , o time mediu

os sedimentos e o dente do

rinoceronte para saber o quanto

de radiação

absorveram naturalmente ao

longo do tempo . Além disso ,

mediram a quantidade natural de

urânio em um dos dentes , pois o

decaimento radioativo o

transforma em tório . Na lama ao

redor dos ossos do rinoceronte ,

também foi encontrada uma

partícula de vidro derretido

proveniente do impacto de um

asteroide há cerca de 781 mil

anos .

“Hoje em dia , é necessário testar vários métodos para

acertar as datas , já que houve muitas datas no passado

que provaram ser não confiáveis”, 

diz o coautor do estudo Gerrit van der Bergh ,

sedimentólogo da Universidade Wollongong .



A lista dos possíveis ferramenteiros inclui os Denisova , uma

linhagem de hominídeos conhecida pelo DNA de vários

fósseis na Sibéria . Mas o candidato mais provável é o

hominídeo Homo erectus , que definitivamente conseguiu

chegar até o Sudeste Asiático . A ilha de Java , na Indonésia ,

tem fósseis de H .erectus com mais de 700 mil anos .

A equipe de Ingicco sugere que esses caçadores eram a

versão de Luzon dos H . floresiensis , descendentes de uma

população de H . erectus que chegou até Flores . Durante

milênios , o H . erectus pode ter evoluído para viver em uma

ilha sem predadores , encolhendo num processo chamado

nanismo insular .

Em 2010 , uma equipe liderada pelo arqueólogo da

Universidade das Filipinas Diliman , Armand Mijares ,

encontrou o osso de pé da Caverna Callao , que possui

medidas que se sobrepõem aos humanos modernos e ao H .

floresiensis . Seria o hominídeo de Luzon uma espécie de

hobbit local , descendente de H . erectus náufragos , que

chegaram centenas de milhares de anos antes? É cedo para

dizer .

“Não temos informação de 600 mil anos na pré-

história , [logo] seria um chute”, diz Petraglia .



Quem quer que fossem , os

ancestrais dos ferramenteiros

podem ter pegado uma das duas

rotas de migração para as

Filipinas , de acordo com a equipe

de Ingicco : uma rota oeste-leste de

Borneo ou Palawan , ou norte-sul

da China e Taiwan . Mas ainda não

se sabe como eles conseguiram

cruzar o oceano .

É tentador pensar que esses

primos distantes usassem barcos

rudimentares : quando a notícia da

Caverna de Callao saiu em 2010 ,

alguns especialistas atribuíram sua

presença a antigos velejadores .

Mas a ideia ainda é considerada

improvável . Rinocerontes e

criaturas tipo elefantes também

chegaram a Luzon , e obviamente

não possuíam barcos .



“A dispersão pela água do H .

erectus é acidental – nãohá
destino , não há um roteiro”,

diz Russell Ciochon ,

paleoantropólogo da
Universidade de Iowa .

Talvez  grandes  animais  e  os  ancestrais  dos

caçadores  chegaram  a  Luzon  acidentalmente  através

de  massas  flutuantes  de  lama  e  plantas  aquáticas,

arrancadas  das  costas  por  grandes  tempestades.

Tsunamis  também  podem  ter  carregado  alguns

H.erectus  para  o  mar. Ao  se  segurarem  em

escombros  flutuantes, podem  ter  saltado

inadvertidamente  de  ilha  em  ilha.

Há  também  perguntas  a  serem  feitas  sobre  o  que

aconteceu, quando  e  se  os  descendentes  desses

hominídeos  primitivos  fizeram  contato  com  os

primeiros  homens  modernos  a  chegarem  em  Luzon:

“Nossa  espécie  entrou  em  contato  cara  a  cara  com

essas  criaturas? Qual  foi  a  natureza  desse  contato?”,

pergunta-se  Brumm.

Essa e outras perguntas ainda precisam
ser respondidas , mas os pesquisadores
dizem que o estudo da história  humana
em Luzon – e no Pacífico Sul como um
todo – está apenas começando .



História
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OLÁ ,  PESSOAL !

28/10
QUA

No Projeto "Nós da cidade da semana 4

conversamos sobre o tema das favelas no vídeo

de Geografia. Vocês ouviram também a gravação

de Moyseis Marques cantando o samba "Nomes

de favela" do compositor Paulo César Pinheiro na

atividade de Música.



Na segunda metade do século XIX

africanos e afrodescendentes,

escravizados e libertos, que viviam

no Rio de Janeiro reuniam-se, após

os intensos trabalhos diários, em

diferentes pontos da cidade para

socializarem-se.

Um dos locais desses encontros era

a Pedra do Sal que fica no pé do

morro da Conceição, na região

central da nossa cidade. Por meio

da música, e particularmente do

samba, construíram uma rede de

amizade e de solidariedade.

A ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO
(1888) E A PROCLAMAÇÃO DA

REPÚBLICA (1889) NÃO FORAM
ACOMPANHADAS POR

POLÍTICAS PÚBLICAS DE
INCLUSÃO SOCIAL DESTA

POPULAÇÃO.

BLOCO O termo samba, que

também tem origem

africana, significa

"divertir-se"1



Deste modo, as redes de

solidariedade e de ajuda mútua

continuaram tendo um papel

fundamental na garantia de

sobrevivência destes indivíduos.

Por meio delas arrecadavam

dinheiro para a construção de

moradias, compra de alimentos e

vestuário; conseguiam assistência

médica para os doentes e

organizavam eventos

culturais e artísticos.

ATUALMENTE, A PEDRA DO SAL É CONSIDERADO
UM IMPORTANTE ESPAÇO DA FORMAÇÃO DA

MODERNA CULTURA NEGRA NA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO, TENDO SIDO TOMBADO PELO INEPAC

(INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO
CULTURAL) EM NOVEMBRO DE 1984. JÁ AS

DIFERENTES MATRIZES DO SAMBA DO RIO DE
JANEIRO FORAM REGISTRADAS COMO

PATRIMÔNIO PELO IPHAN (INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL)

EM OUTUBRO DE 2007.

No início do século XX o samba

recebeu influência de outros ritmos

musicais  e incorporou outros

instrumentos transformando-se no

conhecemos hoje em dia.

(Bibliografia: Ynaê Lopes dos Santos. História da África e do Brasil Afrodescendente. Rio

de Janeiro, Pallas, 2017



a)   No vídeo que vocês assistiram sobre as

favelas vimos que as redes de solidariedade

ainda são necessárias nestes espaços hoje em

dia. Por que a organização de coletivos e

movimentos sociais de favelas ainda são tão

importantes para os seus moradores?

b)   Conte, a partir das informações do vídeo,

quando e como surgiram as primeiras favelas

na cidade do Rio de Janeiro.



A  MEMÓR IA
DO  I ND IV ÍDUO
É  AQUELA
L IGADA  À
EXPER IÊNC IA
COT ID IANA  EM
SUA  RELAÇÃO
COM  A
FAM Í L IA ,

GRUPO  DE
AM IGOS ,

ESCOLA ,

PROF I SSÃO ,

ETC .

BLOCO 2

Um importante

historiador francês

chamado Jacques Le

Goff escreveu :  “somos o

que lembramos” .  Com

essa afirmação ele quis

enfatizar o peso da

lembrança ,  mas

também do

esquecimento em

nossas vidas .  Tanto a

nossa existência

pessoal quanto

coletiva é construída

tendo por base o que

lembramos e o que

esquecemos .

Na Etapa 1 do “Circuito de sensações” da cidade (PPA - semana

2) cada um de vocês criou o seu “circuito afetivo”. Para isso,

certamente, recorreram às memórias individuais e lembraram

dos espaços da cidade que lhes traziam boas sensações e

recordações.



JÁ  A  MEMÓR IA

COLET IVA  É

AQUELA

COMPART I LHA

DA  ENTRE

GRUPOS  DE

IND IV ÍDUOS

DE  UMA

MESMA

COMUN IDADE .



OS  PATR IMÔN IOS
CULTURA I S  MATER IAL
(MONUMENTOS ,

CONSTRUÇÕES ,  S Í T IOS
ARQUEOLÓG ICOS ,ETC . )  E
IMATER IAL  DAS  C IDADES
(FEST IV IDADES ,

CELEBRAÇÕES ,  PRÁT ICAS
CULTURA I S  COLET IVAS ,

CUL INÁR IA ,  ETC . )  SÃO
IMPORTANTES  EXPRESSÕES
DESTA  MEMÓR IA  COLET IVA .

EX I STE  UMA  MEMÓR IA
DAS  C IDADES ,  DOS
CAM INHOS  E  DOS  ESPAÇOS
QUE  SÃO  SOC IALMENTE
CONSTRU ÍDOS .  NELA  A
POPULAÇÃO  RECONHECE  O
SEU  PASSADO  E  CONSTRÓ I
O  SEU  PRESENTE .



QUE  CADA  UM
DE  VOCÊS  FEZ  A

PART IR  DAS  SUAS
MEMÓR IAS

IND IV IDUA I S .

NESTA  ETAPA
VAMOS

ACRESCENTAR
NESTE  C IRCU I TO

ELEMENTOS
L IGADOS  A
MEMÓR IA
COLET IVA .

A  PART IR  DESTAS
INFORMAÇÕES  VAMOS

EXPAND IR  O

" C I R C U I T O  D A S
S E N S A Ç Õ E S "

VAMOS  LÁ !

L E M B R A ?



PART INDO  DO  “C IRCU I TO  DAS  SENSAÇÕES ”

ELABORADO  PARA  O  PPA  DA  SEMANA  2 ,

PENSE  SE  EX I STE  PRÓX IMO  AOS  LOCA I S  DE
ENCONTROS  E  ESPAÇOS

(GASTRONÔMICOS ,  DE  LAZER  E  ESTUDO )

I DENT I F I CADOS  POR  VOCÊ  ALGUM  LUGAR ,

MONUMENTO  OU  CONSTRUÇÃO  QUE  FAÇA
PARTE  DA  MEMÓR IA  COLET IVA  DA  C IDADE
DO  R IO  DE  JANE IRO .  CASO  NÃO  CONS IGA
IDENT I F I CAR  DENTRO  DO  MAPA  DO  SEU

C IRCU I TO  AFET IVO ,  PENSE  DE  FORMA  MAIS
AMPLA  NO  ESPAÇO  DA  NOSSA  C IDADE .

Passo a passo para elaborar a

ETAPA 2 do seu

 "Circuito de sensações"

DEPO IS  DE  REFLET IR  ESCOLHA  UM
LUGAR ,  MONUMENTO  OU

CONSTRUÇÃO  QUE  CONS IDERE
REPRESENTAT IVO  DA  MEMÓR IA

COLET IVA  DA  C IDADE .  EM  UMA
FOLHA  EM  BRANCO  ESCREVA  O

NOME  DESTE  LUGAR ,  MONUMENTO
OU  CONSTRUÇÃO  E  ELABORE  UM

PARÁGRAFO  EXPL ICANDO  O
PORQUÊ  DA  SUA  ESCOLHA .  NESTA
MESMA  FOLHA  FAÇA  UM  DESENHO
OU  COLE  UMA  FOTOGRAF IA  DESTE

LUGAR ,  MONUMENTO  OU
CONSTRUÇÃO .



vocês assistiram para a atividade de
História o curta-metragem alemão
A Roda. Neste filme os seus
autores/diretores trazem uma reflexão
sobre o ritmo das permanências e
mudanças no tempo geológico (que se
refere ao processo de surgimento,
formação e transformação do planeta
terra) e no tempo histórico (que se
refere ao tempo dos seres humanos, do
surgimento das primeiras civilizações
até hoje).

BLOCO 3

NO PPA DA SEMANA 1

TEMPO  HISTÓRICO ,

TEMPO  GEOLÓGICO
E
UMA  NARRAT IVA

Os personagens
rochosos Kew e

Maurin
observam as

transformações
da humanidade

decorrentes das
invenções

tecnológicas,
que alteraram a

paisagem ao
seu redor como,

por exemplo, a
construção de

estradas e o
surgimento das

grandes
cidades.

https://www.youtube.com/watch?v=eI0NQCJibK4&feature=emb_logo


presenciaram
um momento marcado por intensas

mudanças: o fim da escravidão (1888),
o começo do governo republicano

(1889), o surgimento das fábricas, a
chegada no país das novidades do

tempo como a fotografia, a primeira
linha telefônica, a luz elétrica nas

principais cidades, os
cinematógrafos, os automóveis, etc.

Com a chegada de todas estas
novidades foram surgindo também

novos hábitos e
costumes.

AS PESSOAS QUE
VIVENCIARAM NO TEMPO
HISTÓRICO DA PASSAGEM DO
SÉC. XIX PARA O XX NO
BRASIL



VAMOS
CONSTRUIR
NARRATIVAS
PESSOAIS SOBRE A
NOSSA CIDADE A
PARTIR DAS
IMAGENS
DISPONÍVEIS NA
PLATAFORMA
IMAGINERIO! 



Siga o
passo a
passo

https://imaginerio.org/#en

Clique em “Explore” (Begin exploring”)

Mova o cursor na linha do tempo

entre os anos de 1817 e 1910

Navegue no mapa , entre este período

cronológico , observando as imagens disponíveis

dos diferentes locais da nossa cidade . 

Escolha 1 imagem que tenha considerado

interessante

Acesse

Em uma folha de papel em

branco escreva as indicações da

imagem escolhida :

ano , título e nome do autor .

https://imaginerio.org/#en


Abaixo escreva o
Primeiro Parágrafo do
seu texto que deverá

conter as seguintes
informações :

Esta imagem é

uma fotografia

ou uma pintura?

É um registro de qual

lugar do espaço

urbano do Rio de

Janeiro? E qual ano?

Como este lugar

é registrado

pela imagem?

Olhe atentamente e

descreva o que

aparece representado :

como é a paisagem?

Aparecem construções ou

meios de transporte? Quais?

Aparecem

pessoas?

É possível identificar

que pessoas seriam

essas?

Pertenceriam a

que grupos

sociais?

O que essas pessoas

estão fazendo?



No Segundo
Parágrafo . explique

o que te levou a
escolher esta

imagem .

O que lhe chamou atenção?

O lugar retratado tem algum

significado afetivo para você?

Caso sim qual é este significado?

Você ou pessoas próximas possuem

alguma história pessoal deste lugar em

um tempo passado ou mais

recentemente? Caso sim , conte aqui .



No Terceiro Parágrafo . você
deverá refletir sobre os
elementos da imagem, ou

“pistas da imagem", que nos
ajudam a contar uma história
sobre as transformações do

espaço urbano do Rio de
Janeiro .

Para isso pesquisa uma foto atual deste

mesmo lugar (esta imagem não precisa estar

no site do ImagineRio).

A partir da comparação das duas

imagens (a antiga e a atual) escreva

neste parágrafo sobre as

transformações que aconteceram no

lugar retratado , indicando as mudanças

e permanências observadas na

paisagem urbana neste intervalo de

tempo .



No Último Parágrafo .
elabore uma conclusão a
partir da seguinte ideia : a
imagem por você escolhida
na plataforma ImagineRio
registra um local da
nossa cidade em um tempo
distante no passado .

Assim , pense como as pessoas vivenciavam aquele

lugar no tempo em que a imagem foi

registrada e como o vivenciamos hoje em dia .

Entretanto , “mesmo distante e diferente , este tempo

está de alguma forma presente no nosso tempo ,

como a vida de nossos avós , estão de alguma forma

presentes na nossa vida” (Margarida de Souza Neves

& AldaHeizer . A Ordem é o Progresso . São Paulo ,

Atual , 1991 . p . 9).

Você imagina que as vivências das pessoas neste

lugar no passado e no presente são muito

diferentes?

Quais seriam essas diferenças?

É possível perceber alguma permanência nos tipos

de relações sociais que aconteceram e acontecem

neste lugar em épocas distintas?



Para finalizar ! Elabore uma nova

imagem a partir da imagem que

você escolheu na plataforma

ImagineRio para ilustrar o seu

texto . Você pode desenhar ,

imprimir a foto original e desenhar

novos elementos por cima dela ou

introduzir colagens .

- inserir algum elemento que indique a importância

afetiva desta imagem para você , desenhando ou

colando algo relacionado a sua memória pessoal .

- introduzir elementos que tenham relação com a

história da cidade , com a memória social .

- você pode “brincar” e incluir na imagem do

passado elementos que existem neste lugar na

atualidade e que inexistiam na época em que a

imagem foi feita .

- ou ainda imaginar esse lugar em um tempo futuro .

Na construção desta nova imagem você pode :



USE A SUA
CRIATIVIDADE.

NÃO ESQUEÇA DE
COLOCAR O SEU
NOME E A TURMA
NO TRABALHO.
 
CASO TENHA
QUALQUER DÚVIDA
EM COMO FAZER
ALGUMA DAS
PROPOSTAS ENVIE
UMA MENSAGEM
PARA O MEU EMAIL.
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Geografia

1)  Assistir à videoaula que gravei para você
entender a correção dos

exercícios anteriores.

2)  Ler com atenção às páginas 4, 5 e 6 da
apostila "O continente Africano" e

 responder às questões de 1 a 6 na página 8.

https://www.youtube.com/watch?v=pTz4S5cNdT0

https://www.youtube.com/watch?v=pTz4S5cNdT0


AtéAtéAté
breve!breve!breve!


