Passagem da Pré-História para a História
“Ao colocar a escrita como sendo o início da História, os historiadores do século XIX
buscavam justificar a supremacia europeia [...] sobre as demais regiões do planeta.
Um exemplo típico é a ocupação neocolonial na África e Ásia. Como a grande
maioria dos povos africanos possuía apenas uma tradição oral, ficava difícil impedir
a dominação estrangeira ou até mesmo manter as tradições locais.”
Fonte: SANTOS, Darcivaldo José dos; BARBOSA, Elvis Pereira. Abordagens e visões da Pré-História através do livro didático
de História: uma breve análise em três escolas nos municípios de Itapé, Itacaré e Ilhéus, Bahia. UESC, 2016. Disponível
em:http://snh2011.anpuh.org/resources/anais/49/1475007889_ARQUIVO_AbordagensevisoesdaPre-historiaatravesdolivr
odidaticodeHistoria-2016.pdf Acesso em: 2 de janeiro de 2019.
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