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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo iremos discutir as explicações científicas para o surgimento da 
vida no planeta Terra, o surgimento dos primeiros hominídeos, os períodos da 
Pré-história e a polêmica em torno do conceito etnocêntrico de “Pré-história”. 

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que os alunos, ao final do capítulo, compreendam que:

 • Até o século XIX, nenhum trabalho acadêmico refutava a origem 
religiosa para o surgimento do Universo, do planeta Terra e do 
ser humano, embora muito se especulasse sobre as verdades 
contidas na Bíblia;

Formação da humanidade

Pintura rupestre de c. 30 000 a.C. representando cavalos, rinocerontes e bisões na caverna Chau-
vet, na França. Fotografia de 2014.
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 • Foi a partir de uma viagem pelo mundo que o naturalista inglês 
Charles Darwin, em seu livro A origem das espécies, propõe que 
todos os seres vivos sofreram em maior ou menor grau muta-
ções como forma de se adaptar aos diversos ambientes, evo-
luindo para sobreviver, ou se extinguindo;

 • No começo do século XX o físico belga Georges-Henri Lamaître 
deu o “golpe fatal” nas concepções religiosas. Sua teoria conhe-
cida como Teoria do Big Bang ou Grande Explosão e combinava 
como por encaixe à teoria evolucionista de Darwin;

 • O fóssil mais antigo é de uma espécie conhecida como Ardipi-
thecus ramidus, apelidada de Ardi, com aproximadamente 4,4 
milhões de anos;

 • O gênero Homo inaugurou a fase seguinte da evolução humana;

 • Com o gênero Homo surgiu o Período Paleolítico, há cerca de 
2,5 milhões de anos, também conhecido como Idade da Pedra 
Lascada;

 • O período se encerra em aproximadamente 10.000 a.C. dando 
lugar ao Período Neolítico, que vai até cerca de 6.000 a.C., tam-
bém conhecido como Idade da Pedra Polida;

 • Sucede o Período Neolítico a Idade dos Metais, onde o ser hu-
mano aprende técnicas de metalurgia, inicialmente com o cobre 
(cerca de 5.000 a.C.), depois com o bronze (cerca de 3.300 a.C.) 
e, em seguida, com o ferro (cerca de 1.200 a.C.).

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Pedra, madeira e água - Caçadores e coletores na África contem-
porânea
Pedra, madeira e água – Revolução agrícola no Oriente Médio

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa e giz, 

 • livro didático HISTÓRIA 1, 

 • sala de vídeo e Datashow.
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PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo que marca cronologica-
mente os temas estudados durante todo o livro. Esta linha cronológica situa-
se no alto das páginas.  

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises e resenhas de filmes, seminários, são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. A sugestão, aqui, é a exibição do 
filme Homem Pré-histórico – Vivendo entre as Feras (Caçar ou ser Caçado).  

AULAS 1 E 2

Professor, utilize o começo desta aula para diagnosticar os conhecimentos 
prévios dos alunos sobre as origens do Universo e do planeta Terra e sobre 
a Pré-história indagando-os sobre o homem pré-histórico, se ele viveu jun-
to com os grandes dinossauros, como vivia, como se alimentava, como se 
organizava socialmente, se dominava a comunicação pela fala, onde surgiu, 
como se espalhou pelos cinco continentes. Deixe os alunos opinarem e faça 
as devidas correções. É importante verificar a percepção que os alunos têm 
desse período e se essa cosmogonia está atrelada à conceitos religiosos. Até 
o século XIX, nenhum trabalho acadêmico refutava a origem religiosa para o 
surgimento do Universo, do planeta Terra e do ser humano, embora muito se 
especulasse sobre as verdades contidas na Bíblia. Nenhum cientista ou pen-
sador ousava desmentir as passagens bíblicas sobre o Gênesis, pois estaria 
criando uma polêmica e comprando uma briga com a mais poderosa insti-
tuição religiosa do mundo, a Igreja Católica. Foi a partir de uma viagem pelo 
mundo que o naturalista inglês Charles Darwin, a bordo do navio H.M.S. Bea-
gle, e através de observação sistemática, percebeu que as diversas espécies 
de animais e vegetais não surgiram espontaneamente e permaneceram imu-
táveis, mas foram o resultado de uma seleção natural onde somente o mais 
adaptado poderia sobreviver e gerar dependentes. Em seu livro A origem das 
espécies, ele propõe que todos os seres vivos sofreram em maior ou menor 
grau mutações como forma de se adaptar aos diversos ambientes, evoluindo 
para sobreviver, ou se extinguindo. No começo do século XX o físico belga Ge-
orges-Henri Lamaître deu o “golpe fatal” nas concepções religiosas ao propor 
que o Universo teria entre 10 a 20 bilhões de anos e se originado da explosão 
de um átomo primogênito ou “Ovo Cósmico”. Sua teoria ficou conhecida como 
Teoria do Big Bang ou Grande Explosão e combinava como por encaixe à teo-
ria evolucionista de Darwin. Ambas as teorias não foram aceitas de imediato. 
Darwin não só foi criticado por seus pares, como ridicularizado pela imprensa 
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conservadora da época. Estima-se que o planeta tenha surgido há 5 bilhões 
de anos, os primeiros seres vivos há 1 bilhão de anos, os dinossauros há cer-
ca de 150 milhões de anos e os primeiros hominídeos há aproximadamente 
7 milhões de anos. O fóssil mais antigo é de uma espécie conhecida como 
Ardipithecus ramidus, apelidada de Ardi, com aproximadamente 4,4 milhões 
de anos, mas foram os hominídeos do gênero Australopithecus que começa-
ram a utilizar as mãos como ferramentas para carregar pedras e madeira e 
atirá-las contra predadores como forma de defesa. É preciso lembrar que a 
evolução do homem não foi linear. Várias e diferentes espécies conviveram 
no mesmo tempo e espaço e várias conquistas tecnológicas foram feitas aos 
“trancos”, descobrindo-se algo ou perdendo-se no processo, como aconteceu 
com o controle do fogo.

AULAS 3 E 4

Professor, utilize o começo desta aula para explicar a polêmica atual do con-
ceito do termo “Pré-história”, que foi criado por historiadores e arqueólogos 
europeus em meados do século XIX para designar o período da História do 
homem anterior ao surgimento da escrita. A polêmica está no fato de que, 
primeiro, não existe uma história anterior à história, toda a jornada humana 
na Terra faz parte da mesma história e, segundo, ainda hoje em diversos luga-
res do planeta (América, África, Austrália, Oceania) ainda existem sociedades 
ágrafas ou iletradas onde o termo “Pré-história” não faria o menor sentido. 
O gênero Homo inaugurou a fase seguinte da evolução humana. Acredita-se 
que o Homo ergaster foi o primeiro hominídeo a utilizar a pedra como ferra-
menta de corte para retirar a carne deixada em carcaças de animais mortos 
por grandes predadores, há cerca de 1,7 milhões de anos. A princípio acredi-
tava-se que o Homem de Neanderthal era uma subespécie do Homo sapiens, 
mas exames de DNA provaram que são espécies distintas, embora tenham 
convivido no mesmo local ao mesmo tempo, embora o assunto ainda gere 
controvérsias. Com o gênero Homo surgiu o Período Paleolítico, há cerca de 
2,5 milhões de anos. Suas principais características são:

 • O ser humano é nômade, ou seja, muda conforme escasseia a oferta de 
alimentos de uma determinada área;

 • Alimenta-se de tudo o que pode ingerir e digerir (é onívoro), como raízes, 
frutos e folhas, insetos, ovos e pequenos animais (é caçador-coletor);

 • Fabrica toscos utensílios de lascas de pedra, madeira e ossos de animais, 
daí o período ser conhecido também como Idade da Pedra Lascada;

 • Habita cavernas ou constrói abrigos utilizando galhos e folhas e peles de 
animais;

 • Aprende a caçar, em bandos, os grandes animais como cervos, mamutes 
e outros que possam garantir a subsistência do bando;
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 • Domina o fogo, realiza pinturas rupestres em paredes internas (cavernas) 
ou externas, aprende a sepultar seus mortos, surgem os primeiros indí-
cios de atividades religiosas.

O período se encerra em aproximadamente 10.000 a.C. dando lugar ao Perío-
do Neolítico, que vai até cerca de 6.000 a.C. e cujas características são:

 • Fabrica instrumentos de pedra mais elaborados, menores como as pon-
tas de lanças e flechas e polidos, daí o período ser conhecido também 
como Idade da Pedra Polida;

 • Ocorre a Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, momento em que o 
ser humano aprende a domesticar plantas (agricultura) e animais, os pes-
quisadores acreditam que foi a mulher a inventora da agricultura;

 • Ocorre a sedentarização humana, não havendo mais a necessidade de 
mudar-se constantemente atrás de alimentos;

 • O ser humano aprende a tecer, fabricar utensílios cerâmica e construir 
abrigos mais duradouros.

Sucede o Período Neolítico a Idade dos Metais, onde o ser humano aprende téc-
nicas de metalurgia, inicialmente com o cobre (cerca de 5.000 a.C.), depois com 
o bronze (cerca de 3.300 a.C.) e, em seguida, com o ferro (cerca de 1.200 a.C.).

AULAS 5 E 6

Professor, utilize estas aulas para a exibição do documentário Homem Pré
-histórico – Vivendo entre as Feras (Caçar ou ser Caçado), disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=sCBMPug_fE8. O documentário aborda o 
modo de vida dos primeiros hominídeos a fabricar e utilizar instrumentos de 
pedra, o domínio do fogo pelos homens de Neanderthal, a última glaciação 
e o surgimento do Homo sapiens no mesmo período do Homo neandertha-
lensis, além de teorias sobre como caçavam e conviviam estes seres huma-
nos. Após a exibição do documentário peça aos alunos que elaborem uma 
resenha crítica abordando o que foi aprendido neste capítulo e promova uma 
discussão com a classe. 

Para verificar se os conteúdos do capítulo foram apreendidos peça aos alu-
nos que respondam às questões dos tópicos Para organizar (página 16) e 
Vamos testar? (páginas 16 e 17) ou então elabore um questionário que pode 
ser respondido individualmente, em duplas ou em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


