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ÁFRICA: NOSSO LUGAR DE ORIGEM

➢ No centro-norte da
África, na floresta tropical
das imediações do Chade,
hoje desérticas, foi
encontrado o crânio fóssil
do mais antigo hominídeo
conhecido até agora, com
idade entre 6 e 7 milhões
de anos.
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O fóssil Lucy é considerado o fóssil mais
popular já encontrado, e pertence à fase
da evolução do homem
chamada Australopithecus afarensis.

Lucy foi descoberta na Etiópia, há mais de
40 anos, e ficou famosa por possuir cerca
de 40% dos ossos preservados.

Ela viveu na África há mais de 3,1 milhões
de anos e sua descoberta foi um marco
para os estudos sobre a evolução humana.

QUEM É LUCY?



Conceito: “período da história do homem anterior à invenção da

escrita e do uso dos metais”.

Crânio de Luzia.                                                                                               
Parque Nacional da Serra da Capivara, município de
São Raimundo Nonato-PI.

Pré-história
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A Pré-História é como conhecemos

o período que acompanha a evolução

humana a partir do momento que os

hominídeos começaram a usar

ferramentas de pedra. Encerrou-se

com o surgimento da escrita, que

aconteceu entre 3.500 a.C. e 3.000

a.C.

Crânio do hominídeo homo heidelbergensis, que viveu entre 500 mil e 250 

mil anos atrás



Períodos Pré-históricos

A evolução das ferramentas pré-históricas.
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PRÉ-HISTÓRIA: FASES 

1. PALEOLÍTICO (IDADE DA PEDRA LASCADA):

• Nômades;

• Caça, pesca e coleta;

•Utilizavam cavernas;

• Pequenos grupos de hominídeos;

• Registro em pinturas rupestres.
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2. MESOLÍTICO

• É uma fase intermediária entre o Paleolítico e o Neolítico;

• Ficou marcado pelo desenvolvimento da olaria (produção de cerâmica) e da

técnica para produção de tecidos. Considera-se o fim desse período o momento em

que a agricultura foi desenvolvida.

https://www.historiadomundo.com.br/pre-historia/agricultura-=-evolucao.htm
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3. NEOLÍTICOS
• Polimento da pedra;
• Utilização da agricultura;
• Domesticação dos animais;
• Sedentarização;
• Formação de comunidades maiores;
• Primeiras cidades;
• Arquitetura. 
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FINAL DO NEOLÍTICO (IDADE DOS METAIS):
• Fundição e moldagem do cobre;
• Construção de Megalíticos;

• O fim do período Neolítico ficou marcado pelo desenvolvimento
da metalurgia, e pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita da
humanidade, a escrita cuneiforme.



Pintura Rupestre no Parque Nacional da Serra da Capivara.

PINTURAS RUPESTRES: 

A arte rupestre é composta por
representações gráficas (desenhos,
símbolos, sinais), feitas em paredes de
cavernas ou nas superfícies de rochas
de grande porte, pelos homens da Pré-
História. Suas pinturas mostravam os
animais e pessoas do período em que
vivia, além de cenas de seu cotidiano
(caça, rituais, danças, alimentação,
etc.).
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PRÓXIMA AULA: PRÉ-HISTÓRIA NO PIAUÍ  

@keuricampelo


