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1.COMO ESTUDAR? 
Arqueologia 
Antropologia. 
Química (Carbono 14). 
História. 
2.DEFINIÇÃO 
HISTORIOGRAFIA CLÁSSICA: 
- Visão positivista da História. 
- Teleologia (evolucionismo linear). 
- Critério divisor: ESCRITA. 
- DATA: aprox. 4000 a.C. 
3.DEFINIÇÃO CONTEMPORÂNEA 
CRITÉRIOS:  
- Evolução Biológica. 
- Teoria Evolucionária X Criacionismo. 
- Evolução Cultural. 
CULTURA:  
- Capacidade de apreensão de conhecimento. 
- Transmissão para gerações futuras. 
- PRÉ-HISTÓRIA: Evolução biológia e cultural do 
homem. 
4.LOCALIZAÇÃO 
LOCAL DE ORIGEM: África Central/Ásia Central. 
CLIMA: favorável ao desenvolvimento (temperaturas 
mais elevadas X glaciação). 
4.1.HOMEM NA AMÉRICA 
MIGRAÇÃO: África/Ásia/Europa/América 
- Teoria da Beríngia (Alóctone X Autóctone). 
- Última glaciação (auge = 16.000 a.C.). 
- Congelamento do Estreito de Bering 
5.IDADE DA PEDRA 
Culturas pré-literárias. 
Cobre aprox. 95% da história humana. 
É subdividida em: 
    - Paleolítico (“Pedra Velha” ou “lascada”); 
    - Neolítico (“Pedra Nova” ou “Polida”). 
CRITÉRIO:  
- Técnica de produção de utensílios. 
5.1.PERÍODO PALEOLÍTICO 
Período: @ 500.000 a.C – 10.000 a.C. 
Subdivisão: Paleolítico Inferior e Superior. 
5.1.1. PALEOLÍTICO INFERIOR 
Cobre 75% do período. 
Desenvolvimento de espécies humanas: 

• Australopithecus. 
• Homo Habilis 
• Homo Erectus (Pitecanthropus) 
• Homo neanderthalensis (Vale do Neander, 

próximo a Düsseldorf/Alemanha). 
5.1.1.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PALEOLÍTICO 
INFERIOR 
- Economia coletora.  
- Caça, pesca e colheita natural. 

- Nomadismo. 
- Organização social: clãs (famílias) com relações 
endogâmicas.  
- Divisão sexual (natural) do trabalho. 
- Pequenos grupos: máximo de vinte a trinta 
membros. 
- Não dominavam a produção de fogo. 
5.1.2. PALEOLÍTICO SUPERIOR (50.000 – 30.000 A.C.) 
- Rituais funerários. 
- Moradia: clareiras e cavernas. 
- Desaparecimento do Homem de Neandertal. 
- Aparecimento do Homem de Cro-Magnon (França). 
- Desenvolvimento do telencéfalo. 
- Ganho de volume cerebral. 
- Pólo-frontal.  
- Pensamento abstrato = Inteligência. 
- Adoção de outros materiais além de pedras, madeira 
e ossos na fabricação de utensílios. 
- Construção de agulhas de osso, anzóis, arpão, lança-
dardos, remos, arco e flecha, botões (uso de roupas 
de pele de animais). 
- Utilização de objetos de adorno (brincos, colares). 
- Senso estético / pensamento abstrato. 
- Aprox. 50.000-30.000 a.C.: Domínio do fogo. 
- Processo de cocção dos alimentos. 
- Redução do nomadismo. 
- Desenvolvimento da pintura rupestre (formação de 
uma classe de artífices). 
- Magia Simpática: imitação do resultado desejado 
para alcançá-lo. 
- Início do sistema de contagem (ossos com marcas 
horizontais progressivas). 
- Produção de estátuas. 
- Ausência de cerâmicas e arquitetura (não 
desenvolvimento da olaria). 
5.2. PERÍODO NEOLÍTICO 
Utilização de instrumentos de pedra polida. 
5.2.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO NEOLÍTICO 
Aprox. 10.000 a.C.: Revolução Neolítica (Agrícola) 
- Agricultura irrigada.  
- Economia produtora. 
- Sedentarização próxima aos rios. 
- Domesticação de animais (rebanhos). 
- Crescimento populacional 
- Aumento da oferta de alimentos. 
- Divisão social do trabalho (agricultura). 
Aprox. 8.000 a.C.: Revolução Urbana  
- Formação das primeiras cidades 
- Relações exogâmicas. 
- Poliandria/Poliginia = Poligamia 
- Construção de palafitas. 
- Desenvolvimento de tear e da olaria. 
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- Inicio da utilização de metais em estado bruto (cobre 
e metais maleáveis). 
5.3. IDADE DOS METAIS  (6000 – 1500 A.C.) 
INÍCIO: Aprox. 6.000 a.C.:  
- Desenvolvimento da Metalurgia (Idade dos Metais).   
- 6.000-3.000 a.C.: Cobre e Estanho. 
- 3.000-1.500 a.C.: Bronze (Cobre+Estanho). 
- 1.500 a.C.: Ferro. 
- Formação dos primeiros Estados com função 
organizativa e militar. 
ESTADOS: 
- Território definido. 
- Poder Reconhecido. 
- Língua/Cultura (Nação). 
- Monopólio do uso da força física. 
Noção de PODER (econômico+político) 
Aprox.4.000 a.C.: Aparecimento da escrita. 
FIM DA PRÉ-HISTÓRIA. 
 
 


