
http://historiaonline.com.br 

HISTÓRIA PRÉ-LITERÁRIA (AULA 01)

Prof. Rodolfo 
DEFINIÇÃO POSITIVISTA 
• História: conceito positivista de evolução = evolucionismo

linear.
• Teleologia: a História teria um sentido predefinido e

progressivo de evolução.
• Eurocentrismo: a Europa era vista como o ponto referencial

de progresso.
• Critério divisor entre História e Pré-História: surgimento da 

escrita (4.000 a.C.).
• Cronologia: Antes de Cristo (a.C.) / Antes do Presente (A.P /

B.P). Visão religiosa e visão laica de cronologia.

VISÃO CONTEMPORÂNEA: HISTÓRIA PRÉ-LITERÁRIA 
Critérios de definição do período: 
• Visão evolucionária biológica.
• Culturalismo: antropogenismo.

Cognição: produção de novos conhecimentos.
Linguagem: transmissão para as gerações futuras. 

• Definição: período de transformações biológicas e culturais
anterior ao desenvolvimento da escrita.

AS TEORIAS DE ORIGEM E MIGRAÇÃO 
• O que é uma Teoria Científica: hipótese sustentada por

evidências.
• Locais de origem dos fósseis mais antigos: África Central /

Ásia Central.
• Os humanos na América: Alóctones = os humanos não

seriaM originários da América.
• Teorias Alóctones:

Beríngia: migração asiática durante a última glaciação.
Malaio-Polinésia e Australiana: migração pelo pacífico. 

PERIODIZAÇÃO DA HISTÓRIA PRÉ-LITERÁRIA 
A “IDADE DA PEDRA”: 
• Culturas pré-literárias.
• Este período equivale a 95% da história da humanidade.
• Critério de periodização: técnica de produção de artefatos 

de pedra.
- Paleolítico: artefatos de pedra lascada.
- Neolítico: artefatos de pedra polida.

PALEOLÍTICO INFERIOR (aprox. 3.000.000-250.000 a.C.) 
CARACTERÍSTICAS: 
• Economia coletora: caça / pesca / colheita natural.
• “Comunismo primitivo”.
• Organização social: familiar (clânica) / relações

endogâmicas.
• Divisão natural (sexual) do trabalho.
• Não havia produção do fogo.

PALEOLÍTICO SUPERIOR (aprox. 50.000 – 15.000 a.C.) 
CARACTERÍSTICAS: 
• Desenvolvimento do telencéfalo (homem de Cro-Magnon).
• Transformações culturais: ritos funerais / novos

instrumentos / objetos de adorno.
• Domesticação do fogo: cocção dos alimentos / redução do

nomadismo.
• Pintura rupestre: magia simpática / desenvolvimento de

linguagem.
• Sistema de contagem / produção de estátuas (mesolítico:

aprox. 13.000 a.C.).

NEOLÍTICO (aprox. 12.000 – 4.000 a.C.) 
CARACTERÍSTICAS:  
• Revolução Agrícola (Neolítica): desenvolvimento da

agricultura.
• Economia produtora: produção de excedentes /

sedentarismo.
• Cerâmica: armazenamento de alimentos.
• Domesticação de animais.
• Divisão social do trabalho.
• Revolução Urbana (aprox. 8.000 a.C.): primeiras cidades.
• Exogamia: poliandria (fem.) e poliginia (masc.).
• Tear e olaria.
• Metalurgia (Idade dos Metais – aprox. 6.000 a.C.)

Acadêmicos um dia declararam que a Revolução Agrícola foi um 
grande salto para a humanidade. Eles contaram uma história de 
progresso alimentada pela capacidade intelectual humana. A 
evolução, pouco a pouco produziu pessoas cada vez mais inteligentes. 
(...) Essa história é uma fantasia. Não há indícios de que as pessoas 
tenham se tornado mais inteligentes com o tempo. Os caçadores-
coletores conheciam os segredos da natureza muito antes da 
Revolução Agrícola, já que sua sobrevivência dependia de um 
conhecimento íntimo dos animais que eles caçavam e das plantas que 
coletavam 
HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. 
Porto Alegre: L&PM, 2016, pp. 88-89. 

FIM DA HISTÓRIA PRÉ-LITERÁRIA 
CARACTERÍSTICAS: 
• Surgimento da escrita: início da dominação burocrática.

Utilidade da escrita: organização de grandes 
contingentes humanos. 

• Formação de organizações políticas: estados com quatro
fundamentos.

Território definido. 
Poder político reconhecido (legitimidade). 
Identidade cultural (pertencimento). 
Monopólio do uso da força. 


