
DA PRÉ-HISTÓRIA AO SURGIMENTO DOS PRIMEIROS ESTADOS 

Objetivo 
Principal: 

Entender a 
Importância da 

Revolução 
Neolítica 

Objetivo 
Consequente: 

Refletir sobre as 
relações do 

homem com o 
meio natural 
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O Conceito de Pré-História 
 
* Período que antecedeu a invenção da Escrita (Então 
sociedades sem Escrita não teriam História?) 
 
* História + Sociologia + Antropologia + Psicologia + 
Ciência Política + Ciências Econômicas = Metodologia 
Histórica Contemporânea. 



    O Etnocetrismo e o Anacronismo embutidos na                          
                           Expressão Pré-História 
 
Conceitos: 
 

Etnocentrismo = julgamento da cultura do outro a 
partir dos valores e sua própria cultura. 
 

Anacronismo = julgar os aspectos culturais de um 
tempo a partir de valores de outro tempo. 
 
 
 



                      O TRABALHO DO HISTORIADOR 
O Historiador é neutro em seu trabalho? 
Não! Faz parte do trabalho dos pesquisadores de história a 
escolha do povo, grupo ou tema que será estudado, assim como a 
definição do período de tempo que será pesquisado. Essa escolha 
não é feita por acaso: ela se fundamenta nas questões propostas 
pelo presente e nas vivências de cada historiador. 
 
O que são e quais são os instrumentos de trabalho do 
Historiador? 
 Em seu estudo, os historiadores utilizam diferentes tipos de 
documentos, chamados fontes históricas. Estas podem ser 
escritas (livros, jornais, certidões de nascimento, testamentos), 
iconográficas (pinturas, gravuras, charges, desenhos, fotografias), 
orais (depoimentos, histórias tradicionais) e materiais (vestígios 
de construções, instrumentos, utensílios e fósseis, restos 
petrificados de animais e vegetais), entre outras. 



PINTURAS RUPESTRES (IMAGEM COMO FONTE HISTÓRICA) 
Mais antigas representações artísticas conhecidas 



QUESTÃO 01 – (FESP) A História é marcada por continuidades e 
descontinuidades que mostram as dificuldades encontradas pelos 
homens na sua luta para construir sua cultura. Para compreender 
esses processos, o historiador deve considerar que: 
a) cada cultura é um reflexo das vontades e das necessidades 
individuais dos povos, sendo importante destacar que as conquistas 
materiais determinam mecanicamente a maneira de sentir a pensar; 
b) os processos históricos são um conjunto de comportamentos que 
se repetem, criando culturas com estruturas semelhantes; 
c) a análise dos fatos históricos exige critérios teóricos e 
metodológicos, para que se possa ter uma melhor compreensão do 
que aconteceu; 
d) a História é um conjunto de fatos que jamais se repetirão, onde o 
papel das grandes personalidades merece destaque especial, para 
que se chegue a uma verdade definitiva; 
e) os povos produzem suas histórias determinadas pelos seus desejos 
e pelas suas necessidades, mas não conseguem se libertar do 
domínio das forças da natureza. 



QUESTÃO 02 – (UFPE) História é a ciência que: 
a) estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta 
Terra; 
b) se fundamenta unicamente em documentos escritos; 
c) estuda os acontecimentos do passado dos homens, 
utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou; 
d) estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro 
da humanidade. 
e) estuda a causalidade dos fenômenos físicos e sociais com 
base no empirismo. 
 



QUESTÃO 03 – (FESP) A história é uma aventura humana 
marcada por contradições, lutas, sonhos e frustrações. O 
historiador deve procurar fazer o registro dessas múltiplas 
dimensões do homem. 
Seria correto, portanto, afirmar que: 
a) a História é uma ciência que consegue reproduzir 
exatamente como os fatos aconteceram. 
b) o historiador está interessado em conhecer o passado, 
desligando-se do presente. 
c) o conhecimento produzido pelo historiador é neutro, 
verdadeiro e indiscutível. 
d) o trabalho dos historiador tem vinculação com o tempo 
que vive e as circunstâncias do presente. 
e) a História nada revela do passado que possa interessar 
àqueles que vivem no presente. 



QUESTÃO 04 – (UFRN) No texto abaixo, o historiador grego Tucídides apresenta 
elementos essenciais da constituição da História como disciplina científica. 
 
“Os homens *comuns+, na verdade, aceitam uns dos outros relatos de segunda 
mão dos eventos passados, negligenciando pô-los à prova. (…) 
Quanto aos fatos da guerra, considerei meu dever relatá-los, não como apurados 
através de algum informante casual nem como me parecia provável, mas somente 
após investigar cada detalhe com o maior rigor possível, seja no caso de eventos 
dos quais eu mesmo participei, seja naqueles a respeito dos quais obtive 
informações de terceiros. O empenho em apurar os fatos se constitui numa tarefa 
laboriosa, pois as testemunhas oculares de vários eventos nem sempre faziam os 
mesmos relatos a respeito das mesmas coisas, mas variavam de acordo com suas 
simpatias por um lado ou pelo outro, ou de acordo com sua memória. Pode 
acontecer que a ausência do fabuloso em minha narrativa pareça menos agradável 
ao ouvido, mas quem quer que deseje ter uma idéia clara tanto dos eventos 
ocorridos quanto daqueles que algum dia voltará a ocorrer em circunstâncias 
idênticas ou semelhantes em conseqüência de seu conteúdo humano, julgará a 
minha história útil e isto me bastará. Na verdade, ela foi feita para ser um 
patrimônio sempre útil, e não uma composição a ser ouvida apenas no momento 
da competição por algum prêmio.” 



Segundo o texto, 
 
a) a pretensão de o historiador possuir a verdade é ilegítima, 
já que ele tece a narrativa com elementos de segunda mão. 
b) o historiador, para enriquecer a narrativa, deve recorrer ao 
auxílio de fábulas. 
c) o testemunho baseado na memória garante a credibilidade 
do relato histórico. 
d) a História é definida como um saber que, através da 
apuração rigorosa dos fatos, tem relação privilegiada com a 
verdade. 



PERÍODO PALEOLÍTICO (Idade da Pedra Lascada) 
 
Surgimento do Homo Sapiens Sapiens (homo = “homem” 
e sapiens sapiens = “verdadeiramente inteligente”): 
 
Período de Surgimento: Entre 200000 e 150000 a.C. na 
África 
 
Velocidade de Deslocamento Nômade: Velocidade de 4 a 
5 Km por geração 
 
Observação: 10000 a.C. já havia membros da espécie 
Homo sapiens sapiens em todos os continentes. 
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Vídeo: A Evolução do Homem (03:58) 
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(ENEM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando os dois documentos, podemos afirmar que 
a natureza do pensamento que permite a datação da Terra é de natureza 
a) científica no primeiro e mágica no segundo. 
b) social no primeiro e política no segundo. 
c) religiosa no primeiro e científica no segundo. 
d) religiosa no primeiro e econômica no segundo. 
e) matemática no primeiro e algébrica no segundo. 

DOCUMENTO II 
Avalia-se em cerca de quatro e 
meio bilhões de anos a idade da 
Terra, pela comparação entre a 
abundância relativa de diferentes 
isótopos de urânio com suas 
diferentes meias-vidas 
radioativas. 

DOCUMENTO I 
O cômputo da Idade da Terra 
Da Criação até o Dilúvio__1.656 anos 
Do Dilúvio até Abraão_____292 
Do Nascimento de Abraão 
até Êxodo do Egito_____503 
Do Êxodo até a Construção 
do Templo___________481 
Do Templo até o Cativeiro__414 
Do Cativeiro até o Nascimento 
de Jesus Cristo ________614 
Do Nascimento de Jesus Cristo 
até hoje ____________1.560 
Idade da Terra_________5.520 anos 



Principais Marcas do Paleolítico (Palaiós=“antigo” e 
Lithikós=“pedra”): 
 
- Produção de Ferramentas Rudimentares 
- Dependência da caça (búfalos, cabras selvagens, 
cavalos e bisões) e da coleta de frutos (plantas 
comestíveis) 
-Nomadismo (seguiam a migração dos animais e os 
ciclos da vegetação) – SELEÇÃO NATURAL 
- Pequenos Grupos Familiares 
- Homens: Caça / Mulheres: Coleta 
 
Observação: Elos Sociais a partir da caça 
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O FOGO (Distinção dos outros animais) 
 

- Fonte de Luz e Calor para as cavernas 
- Cozimento de Alimentos (Fim de bactérias e 
parasitas / Facilitação da Mastigação e da Digestão / 
Conservação por maior tempo) 
 

Isaac Asimov (1920-1992) – Bioquímico = “O fogo 
introduziu o ser humano no primeiro estágio da alta 
tecnologia”. 
 

Fogo + Ferramentas = Capacidade de adaptação às 
condições físicas em permanente transformação. 
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Curiosidade: 
 
 

Arco e Flecha 
 
 
 

Primeira invenção humana a utilizar energia 
acumulada que é liberada rapidamente 
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PERÍODO NEOLÍTICO (Idade da Pedra Polida) 
 
(néos=“novo” e lithikós=“pedra”) – Aprimoramento 
das Ferramentas 
 
Revolução Neolítica (10000 a.C.) 
- Desenvolvimento da Agricultura e da Criação de 
Animais (Redução da necessidade de caça e coleta). 
- Sedentarização (fixação em determinado local) e 
Formação das primeiras aldeias. 
- Nova forma de relação entre o Homem e a Natureza. 



Consequências Imediatas da Revolução Neolítica: 
- Plantio e Colheita de Grãos e Outros Vegetais; 

- Proporcionou a oferta regular de comida; 
- Domesticação de Animais (cabras, vacas, porcos); 

- Contínuo Abastecimento (leite, carne e pele). 
 

     “O Homem Passa a Controlar de Maneira      
               Considerável o Meio ambiente” 

 
SELEÇÃO ARTIFICIAL 



(FUVEST – Primeira Fase) 

Resolução: O processo que 
levou à sedentarização dos 
primeiros grupos humanos da 
História esteve associado à 
domesticação 
de plantas e animais. Essa 
evolução levaria ao aumento 
gradativo das intervenções 
humanas no meio 
natural, inclusive com a seleção 
artificial de sementes e a 
construção, ao longo do tempo, 
de relações de trabalho 
como a servidão e a escravidão. 
 
LETRA: D 
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O Surgimento das Cidades 
1° Momento) Formação de Vilas 
2° Momento) Sociedade Urbanizadas (Cidades / Comércio / 
Maior Divisão do Trabalho) 
 

   “A Síndrome de Malthus e o Aumento da Riqueza  
               resultam em Exércitos e Muralhas” 
 

Principais Legados da Revolução Neolítica para as 
sociedades atuais: 
- Assentamentos Fixos; 
- Domesticação Regular de Animais; 
- Divisão do Trabalho. 
 

Proposta de Produção de Texto 
Revolução Neolítica   X    Revolução Industrial (XVIII/XIX/XX) 
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A ESCRITA (Entre 4000 e 3000 a.C.) 
 

Necessidades (Controle de Atividades Econômicas, 
Políticas e Administrativas): Controlar a Quantidade de 
Grãos Produzidos, trocados, comprados e vendidos (Obs.: 
Moeda: conchas e pedras semipreciosas). 
 

Solução: Criar Marcas de Representação. 
 

Resultado: Modificação das Relações Humanas (Tal Qual a 
Utilização dos Metais). 

 
EVOLUÇÃO DOS METAIS (Ferramentas e Armas Mais 
Eficientes) 
    Cobre              Cobre + Estanho = Bronze              Ferro 
                                                  3000 a 1200 (Idade do Bronze) 



Pré-História: Estudo, Compreensão e Análise dos Legados 
Materiais Humanos. 
 - Paleolítico (Utilização do Fogo, Vida Nômade) 
 – Neolítico (Sedentarização; Habitação; Agricultura; 
Pastoreio; Organização Social) 
 – Idade dos Metais 
 

História: É a fundamentação dos estudos nos documentos 
escritos. 
 

COMO SURGE A PROPRIEDADE PRIVADA? 
- Primeiras Organizações Urbanas 
- Organizações Familiares 
- Síndrome de Malthus 
 

PRIMITIVO    versus    CIVILIZADO (Existe uma Linearidade 
na Evolução Humana?) 



PERIODIZAÇÃO BÁSICA DA ESPÉCIE HUMANA: 
 
1) AUSTRALOPITHECUS – 4 milhões de anos (Centro-
Sul da África) 
 
2) HOMO ERECTUS – 1 Milhão de anos (Java – 
Oceania; China e Europa) 
 
3) HOMO NEANDERTHALENSIS – (Europa e Ásia 
Menor) 
 
4) CRO-MAGNON / HOMO SAPIENS 



“... Quem quer que escreva sobre a origem do homem 
deve usar literalmente os “provavelmente” e os 
“talvez”. Há na documentação grandes lacunas , 
algumas das quais talvez nunca sejam preenchidas. 
Por outro lado, as provas se acumulam tão 
rapidamente que qualquer livro sobre o assunto se 
torna antiquado dentro de cinco anos.” 
                                                                      Ralph Linton (1893-1953) 

                                                                            Antropólogo Norte-Americano 



Vídeo: A História do Número 1 (Parte 1) 
(10:36) 
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Vídeo: Grande Civilizações – Mesopotâmia 
(Parte 1) (11:17) 
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IDADE DOS METAIS (Aperfeiçoamento das armas) 
 

- Cobre; Bronze e Ferro (Aparecimento e 
Desenvolvimento da Metalurgia – Abandono da pedra 
como principal matéria-prima) 
 
- Surge a Aritmética e a Escrita 



O SURGIMENTO DO ESTADO (Governo) 
 

Período de Surgimento: Entre 4000 e 6000 anos atrás. 
 

Locais de Origem (Sociedades Hidráulicas) : 
Mesopotâmia (Entre os Rios Tigre e Eufrates); 
Egito (Rio Nilo);  Índia (Rio Indo); 
China (Rios Yang-tse-kiang e Huang-ho); 
América Central (Rio San Juan). 
 

Raízes: 
Divisão das camadas sociais: Camponeses, Artesãos, 
Guerreiros, Sacerdotes (Responsáveis pela Administração 
da Cidade) = Necessidade de Decisões de Caráter Coletivo 
deram lugar às Decisões de Grupos ou Indivíduos 
Privilegiados. 



Vídeo: Grande Civilizações – Mesopotâmia 
(Parte 2) (11:03) 
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Exercício Em Classe 
 

Um problema apontado por diversos estudiosos no uso do 
termo “Pré-História” refere-se: 
a) ao fato de considerar apenas a escrita como o fator 
determinante de quem se situa na História. 
b) ao fato de o termo referir-se ao estudo das sociedades 
humanas no período posterior à invenção da escrita. 
c) ao problema enfrentado pelos pré-historiadores no 
estudo de culturas sem escrita, o que torna impossível 
compreender os primórdios da humanidade. 
d) ao problema gerado no estudo dos vestígios materiais de 
sociedades passadas e que inviabiliza o trabalho dos 
arqueólogos. 
e) às considerações dos pré-historiadores de que 
sociedades sem escrita não teriam história. 


