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1. As sociedades recoletoras...





A evolução do homem...







Africa ponto de partida da evolução humana



Doc.1 | Verticalidade e libertação da mão

Uma das nossas principais vantagens reside no facto de podermos apoiar-nos 
nos nossos membros inferiores e deslocar-nos com os nossos corpos em posição 
ereta. Os nossos dedos são tão sensíveis que somos capazes de enumerar o que 
tocamos com os olhos fechados. Hoje escrevemos, tocamos piano, mas é certo 
que primeiro que tudo o uso da mão serviu para ajudar os nossos antepassados 
a colher frutos, a fazer instrumentos e a preparar os alimentos.

Richard Leakey, As Origens do Homem



Australopiteco

“LUCY”

1ª grande descoberta 
arqueológica

Capacidade =  450 a 600 cm3

Cerca de 2.000.000 de anos



Homo Habilis
(cerca dos 1.200.000 milhões de anos)

Os primeiros instrumentos a serem 
descobertos eram feitos de pedra/seixos  e 

a técnica tinha o nome de lascagem da 
pedra.

Cerca de 750 a 800 cm3



- na defesa dos inimigos e

- no aproveitamento dos recursos naturais 
(caça, pesca, recolha e colheita de frutos, etc).

Tem essa designação pois foi o primeiro
hominídeo a utilizar as mãos:

- no fabrico de instrumentos;



Homo Erectus (cerca dos 500.000 anos)

O Homo Erectus desenvolveu o cérebro e a inteligência, 
permitindo-lhe fabricar instrumentos de pedra lascada muito mais 

aperfeiçoados os BIFACES.

Cerca de 800 a 1300 cm3







Homo sapiens ou Homem de Neandertal
(cerca dos 200.000)

Culto dos mortos

Caça de grande porte

Cerca de 1300
a 1600 cm3



Homo sapiens 
sapiens

(entre os 60.000 e os 40.000 anos)

Instrumentos muito

detalhados

Cerca de 1600 a 1800 cm3

Aperfeiçoamento na construção de 
objectos de caça – o propulsor



Sintetizando...



Ausralopitecus Homo habilis Homo erectus
Homem de 
Neandertal

Homo sapiens
sapiens

-Locomoção sobre 
2 membros 
bipedismo;

-Vivia em 
pequenos grupos;

- Comia raízes, 
insectos, pássaros 

e pequenos 
animais.

-Fabricava 
instrumentos de 
pedra, madeira e 

osso.

-Vivia em grupos;

- Caçava antílopes 
e zebras.

-Fabricava bifaces;

-Construía 
cabanas e abrigos;

-Fazia armadilhas
para caçar;

- Dominava o 
fabrico do fogo.

-Fabricava 
instrumentos mais 

aperfeiçoados;

- Caçador de 
animais de grande 

porte;

- Primeiro a 
prestar culto aos 

mortos.

- Aperfeiçoamento 
técnico dos 

instrumentos;

- Uso da pedra 
madeira e osso;

- Vivia nas cavernas;

- Vestia-se com 
peles de animais;

- Produzia pequenos 
objectos artísticos;

- Praticava ritos 
mágicos.



Exercício 



Os Grandes Caçadores

Economia recoletora
forma de vida das populações que se 
limitam a recolher, para a sua subsistência, 
o que a natureza lhes oferece: frutos 
silvestres, mel, raízes, tubérculos, bolotas, 
castanhas, etc

Caça  e pesca

Era feita normalmente com lanças de mão e 
só muito mais tarde utilizava outros 
instrumentos mais trabalhados e 
aperfeiçoados: arpões, anzóis...

NOMADISMO

- espírito coletivo;
- organização do grupo;

- alimento (carne e peixe);

- fabrico de instrumentos (pedra, osso e 

dentes);

- vestuário (peles);

- tendas.

partilha de alimento;
- distribuição tarefas.

Deslocação por todo
as partes do

GLOBO







Alargamento das áreas habitadas



A Arte do Paleolítico
ARTE MÓVEL

Vénus de Willendorf - Áustria Vénus da SibériaVénus de Brassempovy



Focos de arte rupestre na Península Ibérica e França



ARTE RUPESTRE OU PARTIETAL




