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I – O trabalho do Historiador
Observe a imagem. É um historiador pesquisando em seu local de trabalho – O ARQUIVO.

https://istoe.com.br/234198_ESCRAVOS+DO+NAZISMO+NO+BRASIL
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Atividade 1
a) Qual é o trabalho do historiador? Escreva com suas palavras, no seu caderno.
b) Sobre a sua mesa estão algumas fontes históricas. Quais são elas?

Atividade 2
Leia o texto: 
“O objeto da história é, por natureza, o homem. Digamos melhor: os homens, [...] Por trás dos grandes vestígios 
sensíveis da paisagem ( os artefatos ou as máquinas), por trás dos escritos aparentemente mais insípidos e das 
instituições aparentemente mais desligadas daqueles que as criaram, são os homens que a história quer 
capturar[...] A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo o que o homem diz ou escreve, tudo 
o que fabrica, tudo o que toca pode e deve informar sobre ele.”

BLOCH, Marc – Apologia da história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

Procure no dicionário as palavras que você desconhece no texto. Acesse o link: https://dicionariodoaurelio.com/

Escreva no caderno: a palavra e o seu significado.
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Ainda sobre o texto, responda no caderno:

1- Para o autor , o que a história estuda?

2- Copie a frase que melhor expressa  o que a história estuda.

3- Para o autor,  a diversidade de fontes históricas é quase infinita. Por quê?

PESQUISANDO.....

1- Volte ao link do dicionário e procure o significado de biografia. Escreva o seu significado na folha.

2- Escreva uma breve biografia do historiador Marc Bloch no seu caderno. Inclua informações como: 
quando nasceu; onde nasceu; quando morreu; dois livros escritos por ele; dois episódios da vida dele. 

Acesse os links que estão abaixo:

https://educacao.uol.com.br/biografias/marc-bloch.htm

http://www.infoescola.com/biografias/marc-bloch/
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Atividade 3 

Identifique, nas imagens abaixo, o tipo de fonte histórica representada. (Esse exercício está na  ficha 2.)
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II  - O Tempo da História

Araribá Plus. História 6. São Paulo: Editora Moderna,2014.

Atividade 4

A partir da imagem ao lado, 
indique, no seu caderno, a que 
século pertencem os anos abaixo:

Ano 54                    Ano 201          

Ano 1000               Ano 1347

Ano 89                    Ano 465           

Ano 1010               Ano 1399

Ano 100                  Ano 500           

Ano 1076               Ano 1400

Ano 118                  Ano 880          

Ano 1200                Ano 2017 
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III – Os astecas

Observe as imagens:
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Atividade 5

a) As imagens do slide anterior são da bandeira do México e do seu brasão. Escreva, com suas palavras, no caderno, a
história do brasão da bandeira.

b) Leia o texto:

“No México, nas últimas décadas, os pesquisadores (historiadores e arqueólogos) têm derrubado alguns dos mitos mais
interessantes da arqueologia. Um desses mitos era que a primeira geração de civilizações urbanas na Mesoamérica eram
formadas por “teocracias pacíficas”, ou seja ,sociedades em que os governos eram pacíficos, nas quais a guerra não era
um fator importante. [...]

Hoje em dia, graças à grande quantidade de informações que não estavam à disposição dos pesquisadores das gerações
anteriores, [...] sabemos que os conflitos armados eram comuns[...] e foram um fator que contribuiu enormemente para o
surgimento dos primeiros Estados da Mesoamérica entre 200 a.C e 100d.C.

Araribá Plus. História 7. São Paulo: Editora Moderna, 2014.

Procure no dicionário as palavras que você desconhece no texto. Acesse o link abaixo:

https://dicionariodoaurelio.com/

Escreva no caderno a palavra e o seu significado.
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Sobre o texto anterior, responda no seu caderno:

1- O texto trata de qual aspecto da vida dos povos da Mesoamérica? 

2- Indique as duas interpretações feitas, em tempos diferentes,  por historiadores que aparecem no texto.

3- Por que foi possível dar outra interpretação para o assunto ?
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ATIVIDADE 6

Leia o texto e, em seguida, responda às questões:

IV – Os Tupinambás

Jean de Lery (I534-1611) esteve no Brasil na

época em que os franceses fundaram a França

Antártica (na Baía de Guanabara). Em seu livro

“Viagem à Terra do Brasil” descreve essa cena:

“... Os nossos tupinambá muito se admiram dos

franceses e outros estrangeiros se darem ao

trabalho de ir buscar o seu arabutan (pau-brasil).

Uma vez um velho perguntou-me:

- Por que vinde vós outros, mairs e perós

(franceses e portugueses) buscar lenha de tão

longe para vos aquecer? Não tendes madeira

em vossa terra?

Respondi que tínhamos muita, mas não daquela

qualidade, e que não a queimávamos, como ele o

supunha, mas dela extraíamos tinta para tingir, tal

qual o faziam eles com os seus cordões de algodão e

suas plumas.

Retrucou o velho imediatamente:

- E por ventura precisais de muito?

- Sim, respondi-lhe, pois no nosso país existem

negociantes que possuem muitos panos, facas,

tesouras, espelhos e outras mercadorias do que

podeis imaginar e um só deles compra todo o pau-

brasil com que muitos navios voltam carregados.
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- Ah! Retrucou o selvagem, tu me contas
maravilhas, acrescentando depois de bem
compreender o que eu lhe dissera:

- Mas esse homem tão rico de que me falas não
morre?

- Sim, disse eu, morre como os outros.

Mas os selvagens são grandes discursadores e
costumam ir em qualquer assunto até o fim, por
isso perguntou-me de novo:

- E quando morrem, para quem fica o que
deixam?

- Para seus filhos, se os têm, respondi; na falta
destes para os irmãos ou parentes mais
próximos.

- Na verdade, continuou o velho, que, como

vereis, não era nenhum tolo, agora vejo que vós

outros mairs sois grandes loucos, pois

atravessais o mar e sofreis grandes incômodos,

como dizeis quando aqui chegais, e trabalhais

tanto para amontoar riquezas para vossos

filhos , ou para aqueles que vos sobrevivem.

Não será a terra que vos nutriu suficiente para

alimentá-los também? Temos pais mães e filhos

a quem amamos; mas estamos certos de que,

depois da nossa morte, a terra que nos nutriu

também os nutrirá, por isso descansamos sem

maiores cuidados.”
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Acesse o site do dicionário e procure as palavras que você desconhece:

https://dicionariodoaurelio.com/

Escreva no caderno  a palavra e o seu significado.

Responda às questões:

a) Onde moravam os tupinambás?

b) Por que o francês chama o indígena de selvagem?

c) Como os europeus utilizavam o pau-brasil? E os indígenas?

d) Por que os indígenas não se preocupavam em acumular riquezas?

Curiosidade:

“As árvores de pau-brasil, com cerca de 20 metros de altura, distribuíam-se em grande quantidade por 
todo o litoral. A exploração foi tanta que, um século após a chegada de Cabral, cerca de 2 milhões de 
árvores haviam sido derrubadas.”

http://super.abril.com.br/historia/a-floresta-que-cabral-encontrou/
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Atividade 7

Assista aos vídeos abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=cQkA5PDow2s

https://www.youtube.com/watch?v=iZuFu004o1k

https://www.youtube.com/watch?v=z3rR5kzbBn4

Faça uma pesquisa no site abaixo e identifique os direitos dos indígenas nos dias de hoje.

http://pib.socioambiental.org/pt/c/direitos/constituicoes/introducao

V- Os povos indígenas nos dias atuais
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