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PRÉ-HISTÓRIA  

Paleolítico 

Pedra Lascada, até cerca de 10 mil a.C. 

• Coleta/nomadismo 
 

• Surgimento dos clãs 
 

• Importância da mulher 
 

• Arte/magia 
 

• Controle do fogo 
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Neolítico 
Pedra Polida, de 10 mil a.C., até cerca 

de 6 mil a.C.  

• Interferência no meio ambiente 

• Agricultura e criação de animais 

• Sedentarismo 

• Tecelagem–Cerâmica–Divisão do 
trabalho 

• Roda 

• Controle dos excedentes 
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Idade dos Metais 
Escrita cerca de 4000 a.C., início das 

civilizações 

• Revolução urbana 
 
• Sociedade de Classes 
 
• Surgimento do Estado 
 
• Metalurgia – Silos – Veleiros  
 
• Crescente Fértil 



Criacionismo 
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A Teoria Evolucionista 



Pré-história – 100 mil anos atrás até cerca de 8 mil a.C. 
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Na pré-história o ser humano vivia em 

pequenos grupos nômades. A 

preocupação com a sobrevivência num 

ambiente natural e hostil era crucial. 

Caçar, pescar, procurar frutas e raízes, 

fugir de animais perigosos e abrigar-se 

das variações climáticas faziam parte 

do cotidiano do homem pré-histórico. O 

homem dessa época tinha que se 

adaptar à alternância do claro-escuro e 

à mudança das estações.  
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É marcante o fascínio que as pessoas 

sentem pelo céu. Quem nunca 

admirou um pôr do Sol ou ficou 

impressionado com uma 

tempestade? Todavia, ainda hoje os 

fenômenos celestes e atmosféricos 

que fazem parte de nosso cotidiano 

não são compreendidos por grande 

parte da humanidade. 
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Há desenhos rupestres (inscritos em 

rochas) que incluem figuras de astros. 

Tanto astros, como os animais, as 

montanhas, as florestas, os desertos e 

a água eram tidos como divindades 

porque não eram inteiramente 

compreendidos.  





Utensílios de Pedra Lascada 

• Lascas 

cortantes 



Utensílios de Pedra Polida 

• Anzóis de Pedra 

Anzóis de Osso 

 Anzóis de Marfim 



Utensílios Cerâmicos 



Instrumentos de Metal 



Principais Fósseis 



Teorias de Migração 



Agricultura e Domesticação 



Pinturas Rupestres 



Pinturas Rupestres 



A Caça 



A Caçada 



Cavernas Habitadas 

Restos de fogueira  



Sítio Arqueológico 

• Identificação da 

área 

• Quadrículas 

• Escavação 

• Coleta dos objetos 

• Estudo dos objetos 



Arte Pré-histórica 



Arte Pré-histórica da América 



A Metalurgia 

 Cobre: 7 mil anos a.C. Utilizado para 

fazer estatuetas e enfeites. Pouco usado 

na fabricação de armas e ferramentas 

 Bronze: 5 mil anos a. C. Utilizado para 

produzir armas e ferramentas. Egípcios e 

mesopotâmicos conseguiram aumentar 

seu poder militar graças ao 

conhecimento do uso do bronze. 

 Ferro: 1500 anos a.C. Misturado a 

outros elementos químicos, como o 

carbono e o manganês, produz ligas 

bastante resistentes. Armas duradouras, 

instrumentos agrícolas e novos tipos de 

utensílios e ferramentas (alicate).  



Ferramentas de Metal 



As Primeiras Cidades 

  As pequenas comunidades e aldeias começaram a se 
unir para construir sistemas de irrigação e aproveitar 
melhor as margens férteis dos rios. A união das aldeias 
provocou a formação de cidades. 

  As primeiras cidades formaram-se nas proximidades 
de grandes rios. 

  Vale do Rio Nilo. 

  Rios Tigre e Eufrates. 

  Rios Hoang-Ho (Amarelo) e Yang Tse-Kiang (Azul). 

  Vale do Rio Indo. 

  Características básicas: divisão social do trabalho e 
centralização política. 



Localização das Primeiras Cidades 



Cidade de Ur na Suméria 



Evolução do Modo de Produção 

 Processo de divisão do trabalho: grupo 

de trabalhadores que se dedicava à 

prestação de serviços (médicos, 

soldados, sacerdotes) ou à fabricação de 

objetos (cerâmica, instrumentos de metal, 

tecidos).  

 A especialização do trabalho permitiu 

duas inovações técnicas muito 

importantes: a confecção de tecidos e a 

cerâmica.  

 A maior parte da população das cidades 

trabalhava na agricultura e na criação de 

animais. Produção de excedentes. 

 Invenção do arado. 



Formação da Organização Política 

 O trabalho de coordenação era feito pela 

família da aldeia mais poderosa, que assumia 

o controle da produção de alimentos e da 

construção de obras públicas, como canais de 

irrigação e diques. O chefe dessa família 

passava então a ser um rei.  

 Originou-se uma organização de pessoas 

com plena autoridade sobre a população, que 

podiam criar e cobrar impostos, organizar a 

defesa, fazer leis e julgar os crimes. É o que 

chamamos de processo de centralização 

política ou de formação do Estado. 



Evolução do Estado Organizado  

 Necessidade de contabilizar os produtos  

comercializados. 

 Desenvolvimento da escrita por volta de 4000 aC.  

 Levantamento da estrutura das obras. 
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