
As primeiras sociedades 
produtoras 

O nascimento da agricultura e da criação de gado 



Cerca de 10 000 a. C., registaram-se profundas alterações climáticas. A temperatura 

aumentou e os glaciares recuaram, alargando-se  as áreas de pastagem, o que obrigou 

à dispersão dos animais  para outras zonas.   

 

O Homem foi obrigado a seguir os mesmos caminhos. 



Não se sabe muito bem 

como, embora o possamos 

imaginar, mas a dada altura, o 

Homem, que de início se 

limitava a colher os cereais, 

plantas e frutos, passou 

depois a semeá-los, nascendo 

assim a agricultura. 



O cultivo dos cereais surgiu em diferentes locais do planeta, de forma independente. 

O trigo e a cevada no Próximo 
Oriente, o arroz cultivado na 

China, no vale do rio Amarelo, e 
na Índia, no vale do Ganges, 

enquanto o milho grosso terá 
sido cultivado no México. 





Por outro lado, o Homem 

aprendeu a domesticar os 

animais: cabras, ovelhas, 

porcos, bois. 

A domesticação e criação 

de animais surge assim 

associada à agricultura. 



Com a domesticação dos 

animais, os homens  garantem 

alimento, peles, auxílio no 

trabalho e superioridade na 

guerra. 



De uma economia de recoleção passou-se  para uma economia de produção.  
O Homem torna-se sedentário. 

Isto é, fixou-se num determinado lugar, 
permanentemente, para cuidar das suas 

terras, plantas e animais. Declara-se dono 
dessas terras e defende-a da cobiça de 

outros homens. 



Inventou novos instrumentos 



Desenvolveu novas progressos técnicos. 



V. Gordon Childe 
1892 - 1957 

Ao estudar este conjunto de profundas transformações no 

modo de viver do Homem, o arqueólogo australiano V. Gordon 

Childe usou a expressão Revolução Neolítica, destacando assim 

uma série de enormes mudanças: 

 

- O Homem deixa de sentir o peso da necessidade e da 

urgência imediata (recoleção), pode antever e planear o seu 

futuro, produzindo e criando (produção). 

 

- O Homem torna-se um produtor e armazenador (excedentes). 

 

- Pelo processo de sedentarização, reforça-se a noção de 

propriedade, coletiva ou individual, dá-se a diferenciação 

social. 


