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Unidade 1 – História e Pré-História 

2. Pré-História 

  Pré-História é um termo usado para designar o período que se estende do aparecimento da 

humanidade, há cerca de 7 milhões de anos até a invenção da escrita, cerca 4.000 a.C. 

Primeiros seres humanos 

  Como vimos nas aulas onde estudamos os mitos da criação da humanidade há uma forte 
ligação entre a natureza e os seres humanos: animais falam e ensinam técnicas (fazer fogo, fiar 
e fabricar arco e flecha), a chuva e a floresta podem ser chamadas para auxiliar e ensinar os 
seres humanos. 
  De fato, fazemos parte da natureza e pertencemos à ordem dos primatas (mamífero com mãos 
capazes de agarrar, dedos com unhas achatadas, visão tridimensional, cérebro grande), como 
os chimpanzés e os gorilas. Mas possuímos características que nos diferenciam dos primatas 
como: andar ereto, habilidade manual, capacidade de articular uma linguagem (Fala) e de criar 

símbolos (desenhos, pinturas e esculturas). Nossa maturidade física e mental é também 
diferente. Enquanto os chimpanzés amadurecem aos 5 anos e perdem sua capacidade de 
aprender novas coisas, o ser humano amadurece por volta dos 12-14 anos e continua 
aprendendo ao longo da vida.  
  O desenvolvimento de características típicas do ser humano, isto é a hominização, 
proporcionou aos nossos ancestrais uma grande capacidade de adaptação aos mais diferentes 
ambientes. 
Veja a seguir, algumas características dos principais hominídeos considerados ancestrais dos 
seres humanos. 

 
 

• Os Australopitecos surgiram na África entre 5 milhões e 1 milhão de anos atrás. Se 
locomoviam de forma ereta, mediam aproximadamente 1,20 metro de altura e 
pesavam 30 kg. Grande habilidade de subir em árvores, alimentavam-se de vegetais, 
frutos e raízes. 

• Os Homo Habilis, viveram aproximadamente de 2,3 milhões a 1,6 milhões atrás. Seu 
tamanho era de cerca de 1,25 metros de altura e pesava 50kg. A denominação homo 

habilis se deve ao fato de que esses hominídeos eram capazes de fabricar suas próprias 
ferramentas, utilizando-se pedras lascadas. Alimentavam-se de vegetais e também de 
carne, principalmente as sobras de animais obtidos por grandes predadores. 

 
 



 

• Os Homo erectus viveram entre 1,8 milhão e 200 mil anos atrás. Tinham 
aproximadamente 1,75 metro de altura e pesavam 70 kg. Desenvolveram técnicas 
eficientes de caça, incluindo grandes animais e melhoraram a qualidade dos artefatos 
de pedra que produziam. Acredita-se que foram eles que aprenderam a dominar o 
fogo, há cerca de250 mil anos. 

• Os Homo sapiens correspondem aos seres humanos modernos e, assim como seus 
antepassados, tiveram origem na África. Acredita-se que surgiram há 
aproximadamente 200 mil anos. A partir de 100 mil anos atrás, começaram a migrar 
para outros continentes e se espalharam pelo mundo e se adaptaram aos mais diversos 
ambientes. Existe atualmente uma grande variação de altura e peso dos seres 
humanos. 

Atividades 

1. Faça um quadro comparativo com as características dos hominídeos que são nossos 
ancestrais (Australopitecos, Homo habilis, Homo erectus) e do ser humano moderno 
(Homo sapiens). Considere em seu quadro: a época em que esses seres viveram; a altura; 
a massa corporal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformações culturais 

  Junto às ossadas de nossos ancestrais foram encontrados vestígios de fogueiras (pedras 
carbonizadas em círculo), sinal de que eles já sabiam produzir fogo. Eles também produziam 
ferramentas, armas, adornos: pedras talhadas usadas como raspadores, lanças e pontas de 
flechas; agulhas de osso, dentes e contas perfurados por colares etc. 
  Os primeiros seres humanos viviam em pequenos. Coletavam plantas, raízes e moluscos. 
Pescavam e caçavam em grupo. Atraiam animais de grande porte para armadilhas onde eram 
mortos com golpes de lanças e pedras. A carne era dividida entre todos. Com a pele faziam as 
roupas e tendas. 
 
Paleolítico ou Idade Lascada 

  Teve início com o desenvolvimento dos primeiros hominídeos que deram origem ao homo 
sapiens. Essa primeira fase da Pré-História foi chamada de Paleolítico, palavra que significa 
“pedra antiga”. Praticavam o Nomadismo (aquele que não tem habitação fixa e desloca-se 
constantemente em busca de alimentos). 
Para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência, eles melhoraram técnicas de caça e 
pesca, inventaram ferramentas eficientes, descobriram meios para produzir e conservar o fogo, 
aprenderam a reconhecer vegetais comestíveis e ervas curativas, desenvolveram técnicas e 



instrumentos para preparar a pele de animais para roupas e tendas. Tais atividades exigiam 
planejamento, organização, divisão do trabalho, troca de informações – evidências de que os 
caçadores paleolíticos passaram por transformações culturais.   
  A dependência em relação à natureza influenciou o pensamento dos grupos paleolíticos. Eles 
a temiam e a respeitavam. Acreditavam que os espíritos habitavam águas, 
matas montanhas e animais e que eles poderiam ser invocados mediante 
rituais de oferendas. As pequenas estatuetas femininas encontradas nas 
escavações, possivelmente tinham função mágica de propiciar a fertilidade 
humana, a multiplicação de animais e a fartura na colheita. Talhadas na 
pedra ou no marfim, elas tem os seios e os quadris desproporcionais, e a 
maioria não tem rosto. Os arqueólogos a chamaram de Vênus (deusa da 
beleza na mitologia romana, modelo de beleza feminina) paleolíticas.   
O historiador Gordon Childe explica, no fundo de cavernas, com a fraca luz de gordura 

queimando numa lâmpada de pedra, os 
caçadores do paleolítico pintaram mamutes, 
bisões, rinocerontes, renas, bois e cavalos 
selvagens. Acreditavam que o desenho tinha o 
poder de atrair o animal pintado para junto 
dos companheiros. As tintas eram feitas de 
carvão, terra, sangue e minerais moídos e 
aplicados com as mãos, plumas de aves, lascas 
de madeira e punhados de musgo.  
  

Atividades 

1. Em cada paragrafo do texto principal escolha uma palavra ou uma expressão que caracterize 
o período Paleolítico. 
 

 

 

 

2. Elabore um texto curto relacionando as seguintes expressões: dependência da natureza, vida 

nômade e caçadores paleolíticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neolítico ou Idade da Pedra Polida 

  Há cerca de 10 mil anos, teve inicio o Período Neolítico (do grego neo, novo; lítico, pedra), ou 
Idade da Pedra Polida. 
  Há uns 12 mil anos, o planeta passou por uma grande mudança climática: a temperatura se 
elevou e a grossa camada de gelo que cobria parte dos continentes começou a recuar.  Os 
animais de clima frio, como mamutes e os bisões, foram afetados e muitos desapareceram. 
  Para os caçadores restaram os animais de pequeno e médio porte: veado, cabrito montês, boi, 
alce e porco (ainda selvagens), mais velozes e ariscos. Para apanhá-los, aperfeiçoaram o arco e 
flecha e abriram clareiras nas florestas derrubando arvores com machados de pedra com cabo.   
  Aprimoraram também o equipamento de pesca; fabricaram barcos escavados em troncos de 
árvores e criaram arpões e anzóis de osso. 
  Em volta das cabanas dos caçadores iam se acumulando detritos em decomposição: cinzas, 
ervas secas, restos de alimentos, ossos de animais, excrementos. As mulheres, sempre em busca 
de alimento enquanto os caçadores não retornavam, notaram que as plantas germinavam 
espontaneamente na terra adubada pelos detritos. 

 
– A agricultura e a Formação de Aldeias 
  A agricultura estimulou a criação de outros utensílios: a enxada para limpar o terreno, a foice 
para cortar os cereais plantados, os cestos para carregá-los e a cerâmica para conservar e 
cozinhar o alimento. A preparação do alimento levou a novas técnicas e outras invenções: o 
moinho manual para esmagar os grãos de trigo e cevada e obter a farinha, a construção do forno 
para assar o pão e cozer a cerâmica. A descoberta do levedo (fungo que provoca fermentação, 
usado para fazer a massa do pão e do bolo (fermentação) e na fabricação de bebidas) para 
crescer a massa do pão e fermentar a bebida originando assim a cerveja e, com ela, a fabricação 
de taças, cântaros e vasos. 
  O clima quente mudou o vestuário. Roupas feitas com fibras vegetais (linho, algodão, cânhamo) 
levaram à invenção da fiação e da tecelagem.  
  A plantação de cereais deve ter atraído animais herbívoros: vacas, cabras e ovelhas. Alguns 
grupos humanos perceberam que deixar os animais vivos, alimentando-os e mantendo-os 
unidos junto a uma fonte de água, significava dispor de uma reserva “viva” de alimento, de lã e 
peles. Uma reserva especial que podia se multiplicar. Nascia a domesticação e a criação de 
animais. 
Assim o ser humano foi deixando a vida nômade e, aos poucos, foi se tornando sedentário 
(aquele que tem habitação fixa. Populações que dependem da caça e da coleta pois se tornam 
produtoras de seu próprio alimento). Com a sedentarização e o novo tipo de convivência social 
em aldeias começaram a surgir as primeiras instituições como: A Família, A Religião e O Estado.  

 
 
Casa Neolítica escavada no chão e 
sustentada por parede de pedra. 
Achado arqueológico em Orkneys, 
Escócia. 
 
 
 



Atividades 

1. A extinção de animais de grande porte e o gradual aquecimento do planeta interferiram na 
vida dos caçadores. Levados pela necessidade de sobrevivência, homens e mulheres criaram 
outras armas e ferramentas e desenvolveram novas técnicas.  
a) Mencione cinco objetos inventados naquela época? 
 

 

 

b) Cite três técnicas desenvolvidas naquela época? 
 

 

 

2. Qual seria a provável origem da agricultura e da criação de animais? 

 

 

 

 

3. Explique com suas palavras o que significa sedentarização? 

 

 

 

 

 

 


