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As origens dos seres humanos 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 1, Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática, o objetivo é que os alunos compreendam que a História é um saber 

em permanente construção, o que é evidenciado por pesquisas e descobertas recentes que trazem 

novas interpretações e análises sobre as origens da espécie humana. Além disso, a proposta visa 

estimular os alunos a compreender a importância de se estudar as origens da humanidade, fazendo-

os refletir também acerca das concepções que embasaram a classificação dos povos ditos “pré-

históricos” como povos não dotados de história. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Evidenciar o processo de constante construção do conhecimento histórico, especialmente 
a partir do diálogo interdisciplinar com outros campos do conhecimento, como a 
Arqueologia e a Paleontologia. 

• Problematizar a ideia de que apenas os povos com escrita são dotados de história, 
destacando que esse era o pensamento predominante na historiografia europeia do 
século XIX. É importante que o professor contextualize essa produção historiográfica. 

• Aprofundar a compreensão do conceito de fontes históricas, ampliando o repertório de 
vestígios que contribuem para a produção do conhecimento histórico. 

• Explorar as hipóteses científicas sobre as primeiras ocupações humanas no atual território 
brasileiro. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

As origens da humanidade, seus 
deslocamentos e os processos de 
sedentarização 

(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie 
humana e sua historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Os primeiros humanos 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: em semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: imagens impressas que mostrem reconstituições faciais de espécies de hominídeos, 

lápis e/ou caneta e caderno 

Material de referência:  

• Descoberta sobre Homo sapiens deve revolucionar o estudo da espécie humana. Disponível em: 

<www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-

saude/2017/06/08/interna_ciencia_saude,600997/descoberta-sobre-homo-sapiens-deve-revolucionar-o-estudo-

da-evolucao-h.shtml>. Acesso em: 7 jun. 2018. 

• Encontrado no Marrocos, o mais antigo fóssil humano tem 300 mil anos. Disponível em: 

<https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,encontrado-no-marrocos-mais-antigo-fossil-humano-tem-mais-de-

300-mil-anos,70001829124>. Acesso em: 7 jun. 2018.  

• O rosto que vem da pré-história. A arte de recriar uma face extinta. Disponível em: 

<www.brasil247.com/pt/247/revista_oasis/205650/O-rosto-que-vem-da-pr%C3%A9-hist%C3%B3ria-A-arte-de-

recriar-uma-face-extinta.htm>. Acesso em: 8 jun. 2018. 

• Brasileiro reconstrói em 3D os rostos de 15 espécies de hominídeos. Disponível em: 

<https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,brasileiro-reconstroi-em-3d-os-rostos-de-15-especies-de-

hominideos,1664609>. Acesso em: 7 jun. 2018. 

• Descoberto sítio arqueológico de 11 mil anos no interior de SP. Disponível em: 

<https://jornal.usp.br/atualidades/descoberto-sitio-arqueologico-de-11-mil-anos-no-interior-de-sp>. Acesso em: 

29 jul. 2018. 

Para a preparação dessa aula, pesquise notícias recentes que tratem de novas descobertas 

acerca da origem do Homo sapiens. Mostre aos alunos que essas pesquisas levantam novas hipóteses 

da ocupação do Homo sapiens no planeta, datando sua presença há pelo menos 100 mil anos antes do 

que pesquisadores afirmavam até então. É importante localizar esses vestígios no tempo e no espaço 

para os alunos. Faça também um levantamento de imagens que mostrem como seria a fisionomia das 

espécies de hominídeos que antecederam o Homo sapiens. No material de referência indicado para 

esta sequência didática há sugestões que poderão ser utilizadas nesse levantamento.  

Apresente aos alunos trechos das notícias selecionadas e peça que leiam coletivamente os 

textos. É importante que o material selecionado forneça informações sobre a maneira como essas 

pesquisas estão provocando revisões nas hipóteses científicas sobre as origens dos seres humanos e 

permita que os alunos reflitam sobre tais mudanças. 

Após a leitura, peça aos alunos que destaquem as principais informações do texto e de que 

modo essas pesquisas estão ajudando a rever as hipóteses científicas a respeito das origens dos seres 

humanos modernos. Organize as respostas dos alunos no quadro e, a partir delas, apresente imagens 

de algumas das espécies de hominídeos que antecederam o Homo sapiens. Explique que essas 

reconstituições faciais são feitas com base em fósseis descobertos e pesquisados por paleontólogos e 

antropólogos, o que permite construir uma trajetória da espécie humana. Com base nessas imagens, 

contextualize algumas das características principais de outras espécies de hominídeos que 

www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2017/06/08/interna_ciencia_saude,600997/descoberta-sobre-homo-sapiens-deve-revolucionar-o-estudo-da-evolucao-h.shtml
www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2017/06/08/interna_ciencia_saude,600997/descoberta-sobre-homo-sapiens-deve-revolucionar-o-estudo-da-evolucao-h.shtml
www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2017/06/08/interna_ciencia_saude,600997/descoberta-sobre-homo-sapiens-deve-revolucionar-o-estudo-da-evolucao-h.shtml
https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,encontrado-no-marrocos-mais-antigo-fossil-humano-tem-mais-de-300-mil-anos,70001829124
https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,encontrado-no-marrocos-mais-antigo-fossil-humano-tem-mais-de-300-mil-anos,70001829124
www.brasil247.com/pt/247/revista_oasis/205650/O-rosto-que-vem-da-pr%C3%A9-hist%C3%B3ria-A-arte-de-recriar-uma-face-extinta.htm
www.brasil247.com/pt/247/revista_oasis/205650/O-rosto-que-vem-da-pr%C3%A9-hist%C3%B3ria-A-arte-de-recriar-uma-face-extinta.htm
https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,brasileiro-reconstroi-em-3d-os-rostos-de-15-especies-de-hominideos,1664609
https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,brasileiro-reconstroi-em-3d-os-rostos-de-15-especies-de-hominideos,1664609
https://jornal.usp.br/atualidades/descoberto-sitio-arqueologico-de-11-mil-anos-no-interior-de-sp
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antecederam o Homo sapiens, como o australopiteco, o Homo habilis, o Homo erectus e o homem de 

Neanderthal, que chegou a coexistir com o Homo sapiens.  

É importante mostrar a possibilidade de coexistência de diferentes espécies de hominídeos, 

questionando, assim, a ideia de que a história não é uma série linear de eventos e mostrando que a 

construção do conhecimento histórico está sujeita à atualização de pesquisas e à descoberta de novos 

vestígios, documentos que complexificam a experiência humana.  

Após essa exposição, proponha à turma que, tendo como base os seus aprendizados, os 

conhecimentos que já detêm e as imagens apresentadas, faça um texto de até quinze linhas 

descrevendo como as pesquisas científicas explicam a origem do Homo sapiens e como eles viviam há 

300 mil anos. Na redação, peça que descrevam como imaginam que seriam as suas características 

físicas, as roupas que vestiam, os lugares em que viviam, como eles se organizavam e se relacionavam 

e que tipo de atividades realizavam no seu cotidiano. Vale a pena destacar aos alunos que a paisagem 

e o bioma em que viveram esses nossos ancestrais também são diferentes dos atuais. Aponte 

pesquisas com transformações geográficas (clima, vegetação, etc.) e do bioma (animais e vegetais 

encontrados que foram extintos ou que permaneceram). 

Deixe-os à vontade para exercitar aa própria criatividade na elaboração dos textos, 

enfatizando que a preocupação, neste caso, não deve ser com a precisão das informações 

apresentadas, mas, sim, com a descrição da maneira como eles entendem que viveria um ser da 

mesma espécie que a nossa vivendo há 200 mil anos. 

No encerramento da aula, peça aos alunos para que entreguem os textos e anuncie que a 

atividade será retomada na aula seguinte, a partir do compartilhamento das impressões sobre os 

textos produzidos. 

 

Aula 2 – Conhecendo o homo sapiens 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: dispostos em um semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: giz e lousa 

No início da aula, devolva os textos feitos pelos alunos e convide-os a fazerem  a leitura coletiva 

das produções. Após a leitura, pergunte a eles quais foram as dificuldades encontradas na realização 

dessa tarefa e quais as suas impressões sobre o trabalho.  

Em seguida, explorando mais uma vez as notícias sobre as novas descobertas acerca da origem 

dos primeiros homo sapiens, comente com a turma que, de acordo com os pesquisadores, os primeiros 

homo sapiens teriam características físicas semelhantes às pessoas da atualidade. 

Questione os alunos se, durante a realização da redação, algum deles imaginou os primeiros 

Homo sapiens como alguém com aparência semelhante às pessoas que vivem no presente. Após as 
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respostas e impressões trazidas pelos alunos, faça uma contextualização do Homo sapiens. Aborde 

aspectos da existência da espécie, explorando características como a maneira que se relacionavam 

com o meio em que viviam e o longo período até a transição de uma cultura nômade, baseada na caça 

e na coleta de alimentos, para o desenvolvimento de culturas mais sedentárias, baseadas na 

agricultura e na domesticação de alimentos e de animais.  

Após essa aula expositiva, questione os alunos se há aspectos presentes nos textos produzidos 

anteriormente que evidenciam as diferenças entre os Homo sapiens que viveram há milhares de anos 

e a espécie humana na atualidade. Para facilitar a realização de tal exercício comparativo, proponha 

questões, como:  

• Se em termos de aparência e estrutura física, somos parecidos aos primeiros Homo 
sapiens, em que aspectos nos diferenciamos dele? 

• Apontem diferenças no cotidiano dos Homo sapiens do passado com os Homo sapiens na 
atualidade? 

Com base nas respostas e impressões trazidas pelos alunos, conclua a aula com a reflexão de 

que à medida que eles foram conhecendo novas informações sobre o Homo sapiens, acabaram 

também mudando a sua visão e transformando o seu conhecimento acerca da espécie humana, sendo 

provocados a perceberem não só as diferenças, mas as semelhanças que existem com a espécie 

humana na atualidade. Dessa forma, eles perceberam a importância da pesquisa histórica no 

entendimento das nossas origens e das trajetórias que constituíram os seres que somos. 

 

Aula 3 – Quando começa a história do atual território brasileiro? 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: imagens impressas de pinturas rupestres 

Material de referência: site do Parque Nacional Serra da Capivara. Disponível em: <www.fumdham.org.br/>. Acesso em: 

7 jun. 2018. 

Para a preparação dessa aula, acesse o site do Parque Nacional Serra da Capivara, parque 

arqueológico situado no Piauí, que tem registros preservados de pinturas rupestres de 10 mil a 20 mil 

anos atrás, feitos por grupos humanos que viveram naquela região. Selecione um repertório de 

imagens dessas pinturas, buscando contemplar uma variedade de temas, e apresente-o na sala da 

aula.  

Para começar a aula, pergunte aos alunos que evento, para eles, marca o início da história da 

ocupação do atual território brasileiro e por que tal fato marca o começo dessa história. Considerando 

que muitos vão dizer que a história da ocupação do atual território do Brasil tem início com a vinda 

dos portugueses, em 1500, questione a razão de não se considerar a trajetória dos indígenas nativos 

como parte dessa história. A partir de tal reflexão, é possível pensar no problema que existe no sentido 

da palavra “Pré-História” (partindo de uma concepção de que a história está naquilo que está escrito 

http://www.fumdham.org.br/
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e que povos sem escrita são considerados sem história) e de como tal definição influencia o 

pensamento que há sobre a História até os dias de hoje.  

Em seguida, apresente as imagens das pinturas rupestres da Serra da Capivara, explicando o 

que é a arte rupestre e contando a história de como esse parque se tornou um importante sítio 

arqueológico que ajuda a entender uma parte da história da ocupação do atual território brasileiro por 

grupos humanos que viveram milhares de anos antes da vinda dos portugueses para o Brasil. Peça aos 

alunos que descrevam as imagens que veem e deem as suas impressões sobre a arte que estão vendo. 

Pergunte também se reconhecem nas pinturas meios de comunicação e expressão de ideias, assim 

como registros de experiências daquele cotidiano. Em seguida, dividindo-os em grupos que tenham 

entre 4 e 5 alunos, proponha a cada um dos grupos que selecione uma imagem impressa de pintura 

rupestre e faça uma encenação curta a partir do que eles entendem e interpretam daquela imagem.  

Para isso, é necessário que, em primeiro lugar, os alunos elaborem um roteiro para a história 

que será encenada. Nesse roteiro é importante que eles identifiquem seres e personagens 

representados na pintura, que descrevam o lugar e a situação que foi registrada, criando, assim, uma 

história ficcional. Dessa forma, os alunos estarão exercitando a leitura das imagens, ampliando o 

repertório do que pode ser entendido como fonte histórica e exercitando a sua criatividade, 

produzindo narrativas acerca das imagens que estão vendo. 

Ao fim da atividade, peça que cada um dos grupos apresente aos demais colegas as imagens 

que escolheram e as encenações que criaram para as cenas representadas nas pinturas rupestres 

selecionadas. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e 

verifique se cada aluno:  

• compreende o processo de construção permanente do conhecimento histórico; 

• reconhece a variedade de fontes que podem servir de suporte para a reconstrução 
histórica; 

• participa dos questionamentos feitos em classe e formula hipóteses de acordo com o que 
foi abordado pelo professor; 

• compreende o potencial comunicativo e de expressão artística presente nas pinturas 
rupestres;  

• compreende e participa da proposta, em grupo, de construção de narrativa ficcional para 
a imagem representada na pintura rupestre e da reconstrução encenada de forma 
coerente com a leitura da imagem selecionada. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. De acordo com pesquisas recentes e com o que foi estudado durante esta atividade, de quando 
seria o registro mais antigo de Homo sapiens já encontrado? 

a) 20 mil anos atrás. 

b) 300 mil anos atrás. 

c) 500 mil anos atrás. 

d) 1 milhão de anos atrás. 

2. Para além dos textos escritos, que outros tipos de registros humanos podem ser utilizados como 
vestígios para a reconstituição da História? 

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa correta: b. 

2. Com base nas atividades realizadas durante a sequência didática, espera-se que os alunos sejam 
capazes de mencionar fósseis, ossadas, objetos, pinturas rupestres, entre outros, como vestígios 
que ajudam a entender a história de agrupamentos humanos ao longo do tempo. 


