
Resolução da atividade de fechamento da aula 

a. Citação direta (quando o autor do texto faz uso das palavras exatas como 
foram ditas por alguém. Em geral, assinaladas por aspas)  

i. "Durante muito tempo, as pessoas se perguntavam sobre a cultura 
por trás dessas estátuas tão importantes" 

ii. "A idéia da competição e colapso na Ilha de Páscoa pode ser 
exagerada" 

iii. "Para mim, a indústria da escultura em pedra é uma evidência 
sólida de que havia cooperação entre as famílias e grupos que 
faziam o artesanato". 

iv. "A população fundadora, segundo a tradição oral, era composta 
por duas canoas lideradas pelo primeiro chefe da ilha, Hotu 
Matua," 

v. "Os antigos Rapa Nui tinham chefes, sacerdotes e guildas dos 
trabalhadores que pescavam, cultivavam e faziam os moai. Há um 
certo nível de organização sociopolítica necessário para esculpir 
quase mil estátuas" 

vi. "Queríamos descobrir de onde vinham as matérias-primas usadas 
para fabricar os artefatos" 

vii. "O basalto é uma rocha acinzentada que não aparenta ter nada de 
especial, mas quando se investiga a composição química das 
amostras de basalto das diversas fontes, é possível enxergar 
diferenças muito sutis nas concentrações dos elementos variados" 

viii. "As pedras de cada fonte são diferente por causa da geologia de 
cada local." 

ix. "A maioria dos toki veio de um mesmo complexo de pedreiras - 
uma vez que as pessoas encontravam a pedreira que gostavam, 
ficavam com ela" 

x. "Para todo mundo estar usando um mesmo tipo de pedra, eu 
acredito que eles tiveram que colaborar. É por isso que eles foram 
tão bem sucedidos - eles estavam trabalhando juntos" 

xi. "Há muito mistério em torno da Ilha de Páscoa, porque é tão 
isolada. Mas, na ilha, as pessoas estavam, e ainda estão, 
interagindo em sociedades com muitas pessoas" 

xii. "Há milhares de pessoas Rapa Nui vivas hoje - a sociedade não se 
foi" 

xiii. "O uso quase exclusivo de uma pedreira para produzir essas 
dezessete ferramentas suporta uma visão da especialização 
artesanal baseada na troca de informações, mas não podemos 
saber neste momento se a interação foi colaborativa. Ela também 
pode ter sido coercitiva de alguma forma, o comportamento 



humano é complexo. Este estudo incentiva o mapeamento 
adicional das pedras, e nossas escavações continuam a esclarecer 
aspectos do entalhe moai " 

xiv. "O que acontece neste mundo é um ciclo, o que aconteceu no 
passado vai acontecer de novo" 

 
b. Referência a autoridade científica (quando é informado o nome de 

alguém e/ou sua especialidade de estudo); 
i. diz Laure Dussubieux, cientista do museu Field Museu e uma das 

autoras do estudo 
ii. diz o principal autor do estudo, Dale Simpson Jr., arqueólogo da 

Universidade de Queensland. 
iii. diz Simpson, que atualmente faz parte do corpo docente da                   

Faculdade de DuPage 
iv. foram conduzidas por Jo Anne Van Tilburg do Instituto de 

Arqueologia de Cotsen, UCLA e presidente do Projeto de Estátua da 
Ilha de Páscoa, 

 
 

c. Citação indireta (quando o texto indica que algo foi dito por outra pessoa 
pela voz do autor, introduzida por elementos como “segundo fulano”; 

i. De acordo com Simpson, o tamanho e o número dos moai sugerem 
uma sociedade complexa. 

ii. Para Van Tilburg, o objetivo do projeto era obter uma melhor 
compreensão de como os fabricantes de ferramentas e escultores 
das estátuas podem ter interagido, obtendo assim uma visão de 
como funcionava essa indústria de produção de estátuas. 

iii. Para Simpson, esse nível de cooperação em larga escala contradiz a 
narrativa popular de que os habitantes da Ilha de Páscoa ficaram 
sem recursos e se extinguiram. 
 
 

d. Apresentação metodológica (informações sobre como a pesquisa 
aconteceu, descrevendo ações realizadas no campo de pesquisa) 

i. analisando a composição química das ferramentas usadas para               
criar as grandes esculturas em pedra (método de análise) 

ii.  o objetivo do projeto era obter uma melhor compreensão de como 
os fabricantes de ferramentas e escultores das estátuas podem ter 
interagido, obtendo assim uma visão de como funcionava essa 
indústria de produção de estátuas (objetivo) 

iii. Os arqueólogos usaram um laser para cortar pequenos pedaços de 
pedra do toki e depois um instrumento chamado espectrômetro de 
massa para analisar as quantidades de diferentes elementos 
químicos presentes nas amostras (recursos de pesquisa e análise) 



iv. Os resultados apontaram para uma sociedade que Simpson 
acredita ter envolvido uma boa quantidade de colaboração. 
(resultados obtidos) 


