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A ÁRVORE TINHA DE SER ÁRVORE? 
 
No início... Ninguém sabe como era. Quem 

inventou a primeira palavra, na Idade da Pedra? Quem 
chamou a árvore de "árvore"? É claro que não era 
árvore, porque os homens das cavernas não falavam 
português. Sabe-se lá que língua eles falavam! Uma 
coisa é certa: para que aqueles homens e mulheres 
primitivos pudessem se entender sobre o que 
chamamos de "árvore", todos tiveram de concordar em 
que uma árvore se chamasse "árvore". Mas podiam ter 
escolhido outro nome. Podiam, por exemplo, ter 
chamado uma árvore de "céu" e ao céu dado o nome 
de "vento". E o vento, ter apelidado de "flor"... E assim, 
ao infinito. 

A única coisa importante era que todos 
chamassem a árvore pelo mesmo nome. Se não, já 
pensou? Se cada um desse um nome diferente, 
ninguém se entenderia. Seria mais ou menos assim 
[como na figura a seguir]: 

Na verdade, ninguém sabe mesmo como 
aconteceu. Pudera! Não havia nenhum repórter 
bisbilhoteiro por lá, anotando as conversas estranhas 
dos homens das cavernas. E não era possível haver 
um repórter assim, porque ainda não tinha sido 
inventada a escrita, e muito menos o papel. É 

justamente por causa da ausência da escrita que 
aquele tempo se chama "pré-história", ou seja, antes 
da história. 

Mas havia muitas histórias, que os velhos das 
tribos primitivas contavam para as crianças. Isso 
acontece até hoje nas tribos indígenas. Eram histórias 
sobre o surgimento do homem, o aparecimento do céu 
e da terra, dos frutos e dos rios. Eles não contavam 
fofocas das tribos vizinhas e nem novidades das 
guerras. Falavam das guerras passadas, das glórias 
antigas, dos feitos dos seus avós. Em resumo: não 
comunicavam notícias, mas histórias, não faziam 
jornalismo, mas tinham tradição. 

Em todo caso, esses primeiros homens e mulheres 
inventaram a palavra e, portanto, o que chamamos de 
"comunicação oral". A mesma palavra que mais tarde 
viria a ser escrita e muitos milênios depois seria 
transmitida pelas estações de rádio e de televisão. A 
palavra foi o primeiro passo. E talvez tenha nascido 
quase ao mesmo tempo que a humanidade. 

O tempo da pré-história foi muito mais comprido 
que o tempo chamado de história. Isso porque o tempo 
que o homem existiu na Terra sem saber escrever  

é muito maior do que o tempo depois que a escrita 
foi inventada. O homem está na Terra há mais ou 
menos 500 mil anos, e a escrita surgiu cerca de seis 
mil anos atrás. 

Imagine só. Hoje em dia, uma criança vai à escola 
aos seis anos de idade e já aprende a escrever - uma 
coisa que a humanidade demorou (...) [mais de] 485 
mil anos para inventar. 

No começo não era a mesma escrita que temos 
hoje. Os homens primitivos principiaram por desenhar 
ideias nas paredes das cavernas em que moravam. 

Para comunicar a ideia de casa, desenhava-se 
uma casa, para a ideia de cavalo, desenhavam um 
cavalo. Mas a coisa foi se desenvolvendo e eles 
criaram símbolos (sinais, desenhos reduzidos) para 
representar a palavra casa ou cavalo. Em seguida 
inventaram símbolos para as sílabas. Assim ca-sa e 
ca-valo tinham o mesmo começo.(... ) 

Tudo ficou bem mais fácil. Claro, para desenhar 
cada palavra levava-se muito tempo: se tivermos um 
símbolo para cada palavra, teremos tantos símbolos 
quantas forem as palavras. Se usarmos, por exemplo, 
cinco mil palavras diferentes, precisaremos de cinco 
mil símbolos diferentes. Já pensou decorar tudo 
isso?(...) 

(Dora Incontri. Estação Terra: comunicação no tempo e no 
espaço. 8.ed.São Paulo, Moderna, 1991.p.7-11.Coleção Desafios) 

 
 

Interpretação do texto 
 

a) De que trata o texto?  
 
b) Podemos saber exatamente como se deu a aquisição da linguagem entre os humanos? Por quê? 
 
c) Que acontecimento marca a passagem da pré-história para a história? 
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d) Por que a autora do texto diz que as tribos primitivas “não comunicavam notícias, mas histórias; não faziam 

jornalismo, mas tinham tradição”? 

e) Que época durou mais: a da história ou da pré-história? Justifique sua resposta com uma frase do texto. 

f) Quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos povos que não conheciam o sistema alfabético? 
 
g) Houve, a princípio, dificuldades enfrentadas pelos povos que não conheciam o sistema alfabético? 
 
a) (   ) sim                                         b) (  ) não; porque 

 
JUSTIFICATIVA 

 
(    ) era muito complicado, pois inicialmente era muito demorado representar cada ideia por meio de  
       desenhos; depois, mesmo com a criação de símbolos era preciso conhecer grande número deles. 
 
(    ) primeiramente, conseguiram facilmente representar suas ideias através de desenhos e, mais tarde, com               
       o emprego dos símbolos tiveram maior facilidade para os povos se expressarem. 
 
h) Leia os quadrinhos para responder às perguntas a seguir: 

 

a) De acordo com o primeiro quadrinho, a menina é o emissor da mensagem. E o receptor é 
 
b) Ela está empregando a linguagem verbal ou não verbal? 
 
c) Lendo o último quadrinho, o que descobrimos? 

 
d) A comunicação acontece entre a menina e a avó? Justifique. 
 

 
RESPOSTAS 

 
1. DA COMUNICAÇÃO ENTRE OS PRIMEIROS SERES HUMANOS. 
 
2. NÃO, PORQUE NÃO HÁ REGISTROS ESCRITOS DA ÉPOCA PRÉ-HISTÓRICA. 
 
3. A INVENÇÃO DA ESCRITA. 

 
4. OS INDÍGENAS, AO CONTRÁRIO DOS REPÓRTERES, CONTAM O QUE ACONTECE COM OS OUTROS –NARRAM 

FEITOS, GLÓRIAS, TRADIÇÕES E COSTUMES DE SUAS TRIBOS. 
 
5. A DA PRÉ-HISTÓRIA: “O HOMEM ESTÁ NA TERRA HÁ MAIS OU MENOS 500 MIL ANOS, E A ESCRITA SURGIU CERCA 

DE SEIS MIL ANOS ATRÁS”. 
 
6. ESCREVER E LER ERA MUITO COMPLICADO: INICIALMENTE, ERA MUITO DEMORADO REPRESENTAR CADA IDEIA 

POR MEIO DE DESENHOS; DEPOIS, MESMO COM A CRIAÇÃO DE SÍMBOLOS, ERA PRECISO 
CONHECER GRANDE NÚMERO DELES. 

 
7.  
A) (X) SIM 
B) (X) ERA MUITO COMPLICADO, POIS, INICIALMENTE ERA MUITO DEMORADO REPRESENTAR CADA IDEIA POR MEIO DE 

DESENHOS; DEPOIS, MESMO COM A CRIAÇÃO DE SÍMBOLOS ERA PRECISO CONHECER GRANDE NÚMERO DELES. 
 
8.  
A) A AVÓ 
B) A LINGUAGEM VERBAL. 
C) QUE A GAROTA NÃO ESTAVA FALANDO COM A AVÓ, MAS DEIXANDO UM RECADO NA SECRETÁRIA ELETRÔNICA. 
D) NÃO, POIS A AVÓ NÃO ESTAVA OUVINDO O QUE A NETA FALAVA.  
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