
1

1 Observe o mapa e responda.

A China antiga

Fonte: China antiga.
Rio de Janeiro: José Olympio,
1969. (Col. Biblioteca de
História Universal Life)

a) Descreva a localização geográfica da Chi-
na antiga.

b)Que rio foi muito importante na formação
da antiga civilização chinesa?

c) Qual dinastia deu origem à construção da
Muralha da China mostrada no mapa?

d)O que levou o governo a iniciar a sua cons-
trução?

2 Monte uma linha do tempo com os acon-
tecimentos a seguir.
• 6000 a.C.: na região do vale do rio Ama-

relo já havia agricultura e criação de gado
bastante desenvolvidas.

• Por volta do século XII a.C.: os Chou, povo
vindo do oeste, começaram a abalar a di-
nastia Chang.

• Por volta do século VIII a.C.: a dinastia
Chou demonstrava sinais de fraqueza.

• Por volta de 205 a.C.: a dinastia Han su-
bia ao poder.

• Por volta do ano 1600 a.C.: formava-se
na China a primeira organização estatal da-
quela civilização.

• Cerca de 250 a.C.: os Ch’in anexavam as
terras dos Chou e unificavam toda a China.

3 Que semelhança podemos identificar
entre o processo de formação da civiliza-
ção chinesa e o da indiana?

4 Enquanto na China surgia a primeira or-
ganização estatal, o que ocorria na Índia?

5 Assinale as afirmativas corretas sobre a
China e a Índia antigas.
a) Quando, na Índia, a civilização harapense

vivia uma era de esplendor, na China ain-
da não existia um Estado unificado.

b)O desenvolvimento do bramanismo na
Índia coincide com a chegada, na China,
da dinastia Han ao poder.

c) A unificação do Império Chinês é menos
antiga que a chegada dos arianos à Índia.

d)A dinastia Han é mais antiga que a dinas-
tia Chou.

Ocupação da planície
indo-gangética pelos

harapenses

Os arianos chegam
ao vale do rio Indo.

Apogeu da cultura
harapense

Desenvolvimento do
bramanismo

Linha do tempo da antiga civilização indiana.
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6 Observe a pirâmide social da China do
período Chou e responda.

9 Observe a ilustração e preencha as lacunas.

1. Imperador, nobres, príncipes ministros e
altos funcionários.

2. Artesãos, mercadores, letrados e funcio-
nários.

3.

4.

1

2

3

4

a) Quem eram os nobres e como eles se
organizavam?

b)Descreva como era a vida dos campo-
neses.

c) Complete a pirâmide com os grupos so-
ciais que faltam.

7 Complete o informe sobre os intocáveis
da sociedade indiana.

Intocáveis sofrem grande
discriminação social

O sistema de  tornou-se uma das
bases da religião . Mesmo atualmen-
te proibido por lei, o sistema ainda sobre-
vive, principalmente nas áreas  da

. A existência dos  é um exem-
plo de  social. Segundo a tradição
hindu, quem tocar um intocável, deve fa-
zer um intenso ritual de  para livrar-
se da   que se acredita ter o .

8 Escreva sua opinião sobre a existência
dos intocáveis na sociedade indiana.

A sociedade chinesa no
período Chou

a) Os xátrias eram os  e .
b)Aqueles que cuidavam da religião eram

conhecidos por  ou .
c) Os camponeses, os mercadores e os

artesãos tinham o nome de .
d)Sudras era o nome que se dava aos .
e) Aqueles que não saíam do corpo do

braman eram os  ou .

 10 Leia o texto e responda.

A dificuldade da documentação

“Desde o segundo milênio a.C., as tradi-
ções indianas têm sido transmitidas de forma
ininterrupta. Dado que esta transmissão tem
sido principalmente oral, só nos resta um tes-
temunho imperfeito deste longo e rico desen-
volvimento: alguns períodos [...] se encon-
tram escassamente documentados; grande
parte desta documentação se perdeu de ma-
neira irrecuperável.”

ZIMMER, Heinrich. Mitos y símbolos de la India.
2. ed. Madrid: Siruela, 1997. p. 21.

a)Segundo o texto, qual tem sido o princi-
pal meio de transmissão das antigas tra-
dições indianas?

b)Qual a dificuldade que esse fato traz para
o conhecimento histórico da Índia antiga?

c) Segundo o texto, grande parte da docu-
mentação sobre a Índia se perdeu de
maneira irrecuperável. Cite algumas hi-
póteses para isso ter acontecido.

Xátrias

Vaixás

Brâmanes

Sudras

Párias ou intocáveis
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Respostas

Civilizações fluviais: China e Índia

1. a) A civilização chinesa desenvolveu-se no Extremo Oriente.
Limitava-se, a leste, com o mar Amarelo e o mar da China
Oriental; a oeste, com a região do Tibet; ao norte, com a
Grande Muralha; e, ao sul, com a península da Indochina e
o mar da China Meridional.

b) O rio Hoang-Ho, também conhecido por rio Amarelo.

c) A dinastia Ch’in.

d) O governo resolveu iniciar a construção da Grande Muralha
para garantir a defesa do território contra as invasões vin-
das do norte.

2. 6000 a.C.: na região do vale do rio Amarelo já havia agricultura
e criação de gado bastante desenvolvidas.

Por volta do ano 1600 a.C.: formava-se na China a primeira
organização estatal daquela civilização.

Por volta do século XII a.C.: os Chou, povo vindo do oeste,
começaram a abalar a dinastia Chang.

Por volta do século VIII a.C.: a dinastia Chou demonstrava si-
nais de fraqueza.

Cerca de 250 a.C.: os Ch’in anexavam as terras dos Chou e
unificavam toda a China.

Por volta de 205 a.C.: a dinastia Han subia ao poder.

3. As duas civilizações formaram-se à margem de rios — Indo
(civilização indiana) e Hoang-Ho (civilização chinesa). Os rios
cumpriram um papel fundamental no desenvolvimento da
agricultura, que foi a base econômica das duas civilizações.

4. A Índia assistia à decadência da civilização harapense e às
invasões dos arianos, povos nômades e guerreiros vindos
da Europa Oriental.

5. a, c.

6. a) Os nobres eram grandes proprietários de terras e se orga-
nizavam em clãs, ou seja, grupos de pessoas que descen-
diam de um ancestral comum. Esse antepassado tinha sido
uma pessoa ilustre, por exemplo, um grande conquistador
ou um rei. Algumas vezes, o antepassado podia ser um
animal ou até mesmo uma planta.

b) Os camponeses levavam uma vida regida pelas estações
do ano. No verão, viviam no campo, habitando pequenas
choupanas; no inverno, se retiravam para as aldeias, dedi-
cando-se ao artesanato e a outras atividades. Os campone-
ses cultivavam as terras de seus senhores, com quem divi-
diam os frutos das colheitas.

c) 3 Camponeses, 4 Escravos.

7. O sistema de castas tornou-se uma das bases da religião hindu.
Mesmo atualmente proibido por lei, o sistema ainda sobrevive,
principalmente nas áreas rurais da Índia. A existência dos intocáveis
é um exemplo de discriminação social. Segundo a tradição hindu,
quem tocar um intocável deve fazer um intenso ritual de purifica-
ção para livrar-se da sujeira que se acredita ter o intocável.

8. Resposta pessoal.

9. a)  nobres,  guerreiros.

b) brâmanes, sacerdotes.

c) vaixás.

d) escravos.

e) párias, intocáveis.

10. a) A comunicação oral.

b) Os testemunhos orais são muito importantes, porém eles
não constituem a história, mas sim um dos seus objetos.
Para avaliar a sinceridade e a exatidão dos testemunhos
orais, como de qualquer outro, é preciso compará-los a vá-
rios outros documentos. Se eles não existem ou são es-
cassos, o conhecimento desse passado fica prejudicado.

c) Algumas hipóteses possíveis: guerras recentes e antigas
que destruíram os documentos materiais; enchentes;
soterramentos; incêndios; invasões estrangeiras; ausência
de uma política voltada para a preservação da memória, etc.


