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As Primeiras Sociedades



Periodização da Pré-História

Mudanças que Fizeram Diferença

São muitas as Periodizações propostas por diferentes especialistas para o Estudo da Pré-

História.

Utilizamos nessa obra uma das mais conhecidas, baseadas nas pesquisas do Inglês John 

Lubbock (1834-1913), que distingue pelo menos dois grandes períodos Pré-Históricos:

– Paleolítico

Em que a produção de objetos e instrumentos era bastante rudimentar. Note que o termo 

paleolítico é de origem Grega (Palaiós = Antigo e Líthos = Pedra) é pode ser traduzido 

como “velha idade da pedra”. Nesse período, os Seres Humanos viviam da caça, da 

pesca, da coleta de grãos, frutos e raízes.

– Neolítico

Em que a criação de objetos e instrumentos passou a ser mais elaborada, menos 

rudimentar. Note que o termo neolítico também é de origem Grega (Neo = Novo e Líthos = 

Pedra)  e significa “nova idade da pedra”. Nesse período, grupos humanos passaram a 

produzir seus alimentos, ou seja, desenvolveram a Agricultura e a criação de animais.
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Paleolítico – Os Caçadores Coletores

O primeiro período da Pré-História, o Paleolítico, abrange cerca de 99% do tempo de 

existência das Sociedades Humanas.

Seu início é marcado pelo surgimento dos primeiros hominídeos e estende-se até 

aproximadamente 8 Mil a.C., vejamos algumas de suas características básicas:

– Primeiros Instrumentos

Durante o Paleolítico, seres humanos de diferentes regiões do mundo (África, 

Europa, Oriente Médio, Ásia, América) confeccionaram seus primeiros instrumentos 

– feitos de madeira, ossos, chifres e pedras.

Esse é um fato importante, pois o uso cada vez mais generalizado de 

instrumentos é considerado um dos principais fatores que acabaram 

distinguindo os Seres Humanos dos Outros Animais.
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É provável que o processo de construção de instrumentos tenha passado por Três 

Grandes Fases:

– No Início supõe-se que os Humanos utilizavam os materiais que havia ao seu redor 

(como ossos, madeira ou pedras) da maneira que os encontravam na natureza;

– Depois, a partir desses mesmos materiais, começaram a confeccionar casualmente 

os objetos de que necessitavam, como facas, machados e arpões;

– Por Fim, passaram a produzir instrumentos mais padronizados, isto é, obedecendo 

a determinados modelos de produção. De acordo com  os Arqueólogos, esses 

padrões definiram diferentes tradições de produção entre distintas culturas pré-

históricas.

Os Instrumentos de pedra tiveram um papel relevante no Paleolítico.

Era utilizados, por exemplo, para arrancar plantas comestíveis, cortar e separar a 

casca do miolo dos frutos e confeccionar novos instrumentos (de pedra, madeira ou 

osso). Foi por isso que os estudiosos chamaram esse período de Paleolítico, ou seja, 

“velha Idade da Pedra”, como vimos antes.
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– Alimentação e Nomadismo

No Paleolítico, os Seres Humanos ainda não produziam diretamente seus alimentos, 

isto é, não cultivavam plantas, nem criavam animais.

Consumiam o que encontravam na natureza, como frutos, grãos e raízes, e o que 

caçavam e pescavam.

Quando se esgotavam os alimentos no local que habitavam, eles se 

mudavam para outro. Por esta razão foram denominados Grupos Nômades 

Caçadores-Coletores.

– Controle do Fogo

O controle do fogo foi certamente uma das maiores conquistas desse período, 

permitindo aos Seres Humanos suportar o Frio, afastar os Animais Perigosos e 

Cozinhar os Alimentos.

No processo de Domínio do Fogo, supõe-se que os Humanos, a princípio, 

procuraram manter aceso o fogo provocado ocasionalmente pelas forças da 

natureza (um raio, por exemplo). posteriormente, aprenderam a produzi-lo pelo 

atrito de pedaços de madeira, lascas de pedra, etc. A partir de então, 

desenvolveram outros métodos.
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– Abrigos e Roupas

No decorrer do Paleolítico, diversos Grupos Humanos em diferentes regiões do 

planeta também desenvolveram as primeira técnicas para se proteger dos rigores 

do clima, devidos às acentuadas mudanças climáticas que ocorreram nesse período.

Construíram assim, os primeiros abrigos e produziram as primeiras roupas, com 

peles de animais (couro).

Além disso, foram aprimorando e diversificando a produção de instrumentos e 

utensílios, como lanças, arcos, flechas, arpões, lâminas e anzóis.

Então, pela primeira vez, os artefatos tornaram-se obras de arte: por exemplo, 

lanças com chifres eram enfeitadas com gravações representando animais vivos. 

E pinturas nas paredes de cavernas revelam um mundo mental que 

reconheceríamos como nosso.
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Formas de Organização Social

Para melhor garantir a sobrevivência, as diversas sociedades de caçadores-coletores aos 

poucos estabeleceram alguns modos de cooperação entre os membros de cada grupo.

Com isso, conseguiram, por exemplo, construir abrigos em menor tempo ou 

desenvolver táticas de caça em conjunto.

Supõe-se que estabeleceram também divisões de tarefas entre eles.

Segundo os estudiosos, é possível que tenha ocorrido uma divisão do trabalho de 

acordo com sexo e a idade. Geralmente, entre os adultos, os homens caçavam; as 

mulheres faziam a maior parte da coleta de alimentos vegetais e cuidavam das 

crianças.

Conjectura-se que, entre os caçadores-coletores, os alimentos obtidos eram 

compartilhados pelos membros do grupo e não havia a preocupação da estocagem.

Alguns Antropólogos, como Richard Leakey, consideram que “compartilhar” era central 

ao modo de vida caçador-coletor e “economizar” era central ao modo de vida agrícola-

pastoril.



Os Últimos Caçadores Coletores

Até a época contemporânea é possível encontrar alguns povos que se mantém caçadores-coletores, 

o que permite a observação direta de seu modo de vida pelos estudiosos.

Numerosos povos de caçadores atingiram o Século XIX e início do Século XX, tempo suficiente 

para serem estudados por Etnólogos e Antropólogos Físicos e Sociais. 

Hoje, as atividades de caça e coleta são representadas pelos Bosquímanos, Esquimós e 

Aborígenes Australianos. 

Eles abrangem apenas algumas centenas de milhares do total da população mundial, 

mas fornecem uma possibilidade valiosa e única de compreensão das atividades 

primitivas humanas.

Estudos recentes revelam estreito relacionamento entre os povos caçadores e seu ambiente 

natural, relativa simplicidade da cultura material (apenas 94 artefatos existem entre os 

Bosquímanos Kung), ausência de acúmulo de riqueza individual (...).

As unidades sociais, bandos ou hordas, são pequenas:

Grupos de familiares e poucos amigos que podem viver e trabalhar em conjunto.



Os Últimos Caçadores Coletores

Estudos recentes, contradizem a visão tradicional da vida de caça como grosseira, 

embrutecedora e curta, e contra uma luta constante contra o ambiente hostil.

Com efeito, as exigências de subsistência dos bosquímanos são satisfeitas por um 

pequenos esforço – talvez até de dois ou três dias de trabalho por semana, para cada adulto; 

não precisam se empenhar por recursos de alimentação; suas atitudes em relação à 

propriedade são flexíveis e seus grupos admitem recém-chegados de outros grupos (...).

Há evidências de que a expectativa de vida nas comunidades de caça e coleta não é 

necessariamente curta.

Doenças infecciosas são raras, já que as pessoas se estendem por diversas terras, 

tornando mais difícil o contágio entre os grupos (...).



Neolítico



Neolítico

As Sociedades Agropastoris

No segundo grande período da Pré-História, o Neolítico, a pedra empregada na produção de 

instrumentos passou a receber novas formas de tratamento:

Antes lascada, começou a ser polida, sendo melhorado o fio de seu corte.

Por esse motivo, esse período também é conhecido como Idade da Pedra Polida, enquanto 

o Paleolítico é chamado de Idade da Pedra Lascada.

Vejamos as principais característica do Neolítico.

Produção Agropastoril

No Neolítico, os povos pré-históricos iniciaram novos modos de relacionamento com a 

natureza:

Passaram a interferir de forma mais ativa no ambiente, cultivando plantas e 

domesticando e criando animais. 

Começaram, assim, a produzir sua própria alimentação.



Neolítico

Como conseqüência, à medida que essas atividades foram priorizadas,  muitas 

comunidades agropastoris acabaram adotando um Modo de Vida Sedentário.

Os tipos de plantas cultivados pelos Povos Neolíticos variavam de uma região para outra, 

destacando-se espécies vegetais como trigo, centeio, cevada, milho, batata, mandioca e 

arroz.

Os animais criados foram principalmente carneiros, cabras, bois, porcos e cavalos.

Isso não quer dizer, no entanto, que as comunidades desse período abandonaram a coleta 

de frutos, a caça e a pesca.

Na verdade, acredita-se que, durante muito tempo, elas não tiveram a Agricultura e a 

Criação de Animais como formas predominantes de obter alimentos.

E a adoção do Sedentarismo tampouco foi definitiva ou uniforme, pois nem 

todas as comunidades neolíticas abandonaram o Nomadismo, isto é, o 

deslocamento constante para outras regiões.
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Enfim, diante da adversidades, alguns povos decidiram migrar para novas 

regiões, enquanto outros escolheram permanecer no lugar e adaptar-se às 

dificuldades.

De qualquer forma, o novo modo de vida encontrado no Neolítico,que se caracterizou pelo 

desenvolvimento da agricultura, na criação de animais e das aldeias sedentárias, 

difundiu-se por diversas regiões dom planeta, mas em diferentes épocas.

Houve, portanto, núcleos distintos de “Neolitização” em várias regiões do mundo, como 

Oriente Próximo, Norte da China, região tropical da Ásia, América do Norte (México) 

e América Central.

Muitos estudiosos costumam-se referir a esse processo como 

Revolução Agrícola.

Dominando técnicas agrícolas e pastoris, muitas comunidades, puderam produzir mais 

alimentos do que o necessário ao seu consumo imediato, passando, assim, a Fazer 

Estoques.
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Todo esse processo não foi brusco nem transcorreu sem problemas em todas as 

comunidades.

Estima-se que, em certas regiões do Oriente Próximo e da América, nas fases iniciais 

da agricultura, o predomínio de cereais na alimentação tenha provocado uma redução 

no tempo médio de vida das pessoas, devido a carências nutricionais.

Além disso, o Sedentarismo e o Agrupamento de populações mais numerosas 

favoreceram também à propagação de epidemias, pelo maior contato entre 

seus membros.

No entanto, vista de forma ampla, a chamada Revolução Agrícola e Pastoril contribuiu para 

o aumento da População Humana
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Neolítico

Inovações Técnicas

Além do desenvolvimento de Técnicas Agropastoris, diversos povos do Neolítico também 

promoveram Outras Inovações:

– Construção de Casas

Para viveram próximos dos rebanhos e das plantações e conseguir uma moradia 

mais durável, os Povos do Neolítico começaram a construir casas utilizando 

Madeira, Barro, Pedra e Folhagem Seca.

O interesse por habitações desse tipo relaciona-se, portanto, com o Processo 

de Sedentarização dos Povos Neolíticos.

– Instrumentos de Pedra

Como já dissemos, a Pedra passou a ser Polida, havendo uma série de 

aperfeiçoamentos técnicos em instrumentos feitos desse material, como facas, 

machados, foices, enxadas e pilões.
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– Cerâmica

A necessidade de Cozinhar e Armazenar os alimentos levou diversos povos do 

Neolítico a desenvolverem a técnica de dar forma à argila e aquecê-la no fogo para 

produzir os primeiros vasos e potes cerâmicos – recipientes que suportam o calor 

do fogo e podiam conter líquidos.

– Tecelagem

Vários grupos humanos começaram a Fiar e a Tecer, utilizando pêlos de animais e 

fibras vegetais.

Surgiram, assim, as primeiras vestimentas de linho, algodão e lã.

As roupas, que até então eram feitas principalmente com peles de animais 

(couro), passaram a ser mais elaboradas.
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Nascimento da Metalurgia

Por volta de 4000 a.C., as primeiras sociedades urbanas do Oriente Próximo começaram 

a desenvolver a Metalurgia, ou seja, a utilização sistemática de Metais para a fabricação dos 

mais variados objetos.

Os Metais, muitas vezes, eram extraídos de terras distantes das oficinas 

metalúrgicas. O desenvolvimento metalúrgico dessas sociedades costuma ser 

apresentado em três etapas básicas:

– Produção do Cobre

O primeiro metal a ser fundido em larga escala foi o Cobre. Sua utilização, porém, 

não eliminou os instrumentos de pedra, que foram sendo substituídos lentamente.

– Produção do Bronze

Da mistura do Cobre com outro metal, o Estanho, conseguiu-se o Bronze. Essa liga 

metálica, mais resistente que o Cobre, foi empregada na fabricação de instrumentos 

como espadas, lanças e martelos. No entanto, objetos de pedra, como a ponta das 

setas e as raspadeiras, continuaram sendo amplamente utilizados.
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– Produção do Ferro

Por volta de 1500 a.C., alguns povos desenvolveram a Metalurgia do Ferro, e a nova 

técnica foi difundida por várias cidades do Oriente Próximo, entre outras.

Os instrumentos feitos de ferro possibilitaram significativo aumento da 

produção agrícola e do artesanato.

O desenvolvimento da metalurgia representou enorme conquista tecnológica, pois 

possibilitou a produção de instrumentos e objetos resistentes, das mais variadas formas.

Os metais em geral, são tão duros quanto a pedra, mas podem ser modelados na 

forma que se desejar, ou seja, podem ser Fundidos.

A Fusão do Metal tornou possível a confecção de vários objetos, como panelas, vasos, 

enxadas, machados, pregos, agulhas, facas e lanças de metal.

O trabalho metalúrgico exigiu habilidade, conhecimentos especializados e 

disponibilidade de tempo.
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Nova Fase da Organização Social

A palavra Civilização é utilizada com diferentes significados.

Na Linguagem Comum, dizemos que alguém é civilizado quando é “bem-educado”, tem 

“boas maneiras”.

Quando nos referimos aos Povos o sentido é bem diferente.

O termo Civilização começou a ser utilizado na França, em meados do Século XVIII, com um 

sentido evolucionista de Progresso.

Segundo esse conceito, a humanidade passaria por etapas sucessivas de Evolução 

Social.

Assim, alguns cientistas montaram Classificações Evolutivas em quem procuraram 

enquadrar todas as sociedades, desde o Paleolítico até os Dias Atuais.

Nessas classificações, Civilização corresponderia às “Altas Culturas”, que seriam superiores às 

culturas consideradas “primitivas”, “selvagens” ou “bárbaras”.
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Grande parte dos Historiadores, Antropólogos e demais estudiosos da atualidade rejeitam essas 

noções de Superioridade ou Inferioridade Cultural entre os povos.

As Sociedades Humanas são diferentes, mas não podem ser hierarquizadas numa 

Classificação Linear.

No entanto, o termo Civilização continua sendo bastante utilizado nos estudos históricos apenas 

para referir-se a uma forma própria de organização social.

Nesse sentindo, nas palavras do historiador Jaime Pinsky, civilização não é elogio, e pré-

civilizado não pode ser tomado como ofensa.
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Principais Eventos

Alguns eventos costumam ser associados ao surgimento das sociedades civilizadas, entre 

os quais destacamos:

As primeiras cidades, os sistemas de registro e escrita, a formação do Estado e o 

aprofundamento das divisões dos grupos sociais.

– Aldeias e Primeiras Cidades

Como vimos, as primeiras aldeias sedentárias surgiram quando certas comunidades 

neolíticas se estabeleceram num território, dedicando-se, predominantemente, à 

atividade agrícola.

Com isso, ampliou-se a ofertas de alimentos, a população cresceu e a vida 

social foi-se tornando cada vez mais complexa.

Uma das conseqüências foi a ampliação gradativa da 

Divisão do Trabalho.
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Uma pessoa com habilidade para fazer cerâmica, por exemplo, podia empregar a 

maior parte de seu dia nessa atividade, para depois trocar seus potes por 

alimentos.

Esse intercâmbio aconteceu, aos poucos, com muitos tipos de atividades, o que 

permitiu o surgimento de Funções Sociais Específicas, como tecelão, 

sacerdote, soldado, lenhador, barqueiro, vidraceiro, ceramista, metalúrgico, 

etc.

Algumas dessas Aldeias em expansão também foram incorporando às suas 

estruturas físicas novos elementos, como, por exemplo:

Uma muralha protetora, templos para o culto religioso, um edifício-palácio 

para os governantes,  casas para a moradia das pessoas, armazéns para 

estocar os alimentos e ruas que interligavam as edificações.

Todo esse processo faz parte do surgimento das primeiras cidades.
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Entre as mais antigas cidades conhecidas poderíamos citar:

Jericó (8000 a.C.) e Beidha (7200 a.C.).

Que se desenvolveram a partir de primitivas vilas agrícolas. Ambas 

situavam-se na região da atual Palestina. 

Também merece destaque a cidade de Çatal Huyük (6500/6700 a.C.), que se 

localiza no território da atual Turquia.

Acompanhando a formação das primeiras cidades, desenvolveram-se Calendários, 

sistemas de Escrita, de Numeração, de Pesos e Medidas.
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– Formação do Estado

O termo Estado deriva do Latim Status = Estar Firme, significando a permanência de 

uma situação de conveniência humana ligada à Sociedade Política. Como se 

Formou o Estado e Por que?

As circunstâncias específicas que deram origem à Formação do Estado nas 

diversas sociedades humanas é um tema de difícil verificação e tem despertados 

vários Ensaios Filosóficos.

Certamente, o Estado nem sempre existiu ao longo do História.

Sabe-se que diversas sociedades organizaram-se sem ele. Nas sociedades 

sem Estado, as funções políticas não estavam claramente definidas e 

formalizadas numa determinada instância de poder. No entanto, em dado 

momento da história da maioria das sociedades, supõe-se que, com o 

aprofundamento da divisão social do trabalho, certas funções político-

admnistrativas e militares acabaram sendo assumidas por um grupo social 

específico. Esse grupo passou a deter o poder de impor normas à vida 

coletiva. Assim teria surgido o Governo, por meio do qual de desenvolveu o 

Estado.
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– Relações Sociais

Das primeiras comunidades às sociedades civilizadas, as relações entre os 

membros das diferentes sociedades sofreram grandes transformações.

Nas primeiras comunidades, as relações sociais baseavam-se principalmente nos 

laços de parentescos, nos usos e costumes comuns, nas formas de cooperação

entre os membros do grupo.

O alimento, a terra e o rebanho compunham propriedades coletivas da 

comunidade.

Nas Sociedades Civilizadas, quase todos esses elementos se modificaram.

As atividades socioeconômicas foram divididas entre as pessoas , surgindo 

trabalhadores especializados, como:

Ceramistas, barqueiros, vidraceiros, agricultores, pastores, sacerdotes, 

metalúrgicos, comandantes militares, etc.
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Antigas formas de cooperação foram substituídas pela competição social, dando 

origens às Propriedades Privadas da Terra e de Outros Bens.

O acúmulo desigual de bens materiais pelos indivíduos passou a diferenciar 

as pessoas, designando-as como Ricas ou Pobres, dependendo do Poder 

Econômico.



Uma Noção de Civilização

Vejamos como o Arqueólogo Robert Braidwood caracterizou a civilização:

Não vou tentar definir o que é a civilização; antes, direi o que a palavra me traz à mente.

Para mim, civilização significa urbanização, isto é, o fato de haver cidades. Significa um 

organização política formal, ou seja, que existam Reis ou formas de Governo. Significa a 

existência de Leis formais, regras de conduta que o Governo (senão o povo) considera 

necessárias.

Provavelmente também significa que, depois de as coisas se terem estabelecido 

completamente, há projetos formalizados – estradas, portos, canais de irrigação, etc. –, além 

de algum tipo de exército ou força policial para protegê-los. 

Significa formas de arte bastante novas e diversificadas. Em geral, também significa que há 

um sistema de escrita. 

O povo dos Andes – os Incas – tinham tudo o que se requer para constituir uma 

civilização, exceto um sistema de escrita. Não vejo razão para dizer que não fossem 

civilizados...

Você pode sentir, com razão, que uma grande quantidade de idiossincrasia pessoal está 

envolvida nas várias caracterizações ou definições oferecidas à palavra Civilização.



Crescente Fértil



Crescente Fértil

Berço das Primeiras Civilizações

A região do planeta onde surgiram as primeiras civilizações de que temos conhecimento 

corresponde à área em destaque no mapa abaixo.

Essa área ficou conhecida como Crescente Fértil. Isso porque o traçado dessa região, visto 

no mapa, faz lembrar a Luz na fase quarto crescente, e suas Terras eram Férteis devido às 

enchentes dos Rios Tigre, Eufrates, Nilo e Jordão.

E serão temas de nossos próximos estudos, a Antiguidade Oriental.
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