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O período pode ser separado em 3 fases:  

Paleolítico                                  Neolítico           Idade dos Metais 

(4.000000    - 10.000a.C)                              (10.000 – 5000 a.C)         (4.000 a.C ) 

 

 

 

 

 

 

Datação  Europeia    

História não escrita 



História não escrita 

Paleolítico 
 

 Significado: Pedra Lascada  matéria prima fundamental para a 
elaboração de artefatos 

 Atividades mais importantes: caça, pesca e coleta. 
  Produção :  Atividades coletoras  caça , pesca e coleta de  

vegetais. 
  Construção técnica: domínio do fogo e de instrumentos (ossos, 

madeiras e depois pedra lascada). 
  Estilo de vida: Nômade  busca de alimentos, água e “moradia”).  
  Produção cultural: pinturas rupestres em paredes cavernas 
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Paleolítico 
 O homem vai descobrindo meios de dominar a natureza 
 Vive em pequenos grupos nômades e se abriga em cavernas. 
 Desenvolve a linguagem para se comunicar.  
 Fabrica anzóis e agulhas de osso, arco e flecha de madeira.  
 Usa trajes de pele para se abrigar do frio. 
 Usa o fogo para cozimento de alimentos e defesa contra animais. 
  Inicia a arte (pinturas) nas cavernas 
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Lascaux   cavernas ao sudoeste da França,  
Arte  paredes pintadas com bovídeos, cavalos, cervos, cabras selvagens,  
             felinos, entre outros animais   santuário   ? 
 Datação  17.000 anos AP.  
 
 MAS  certos indícios, tanto temáticos como gráficos, levam a pensar que 
 algumas das figuras podem ser mais recentes   Confirmação por datações  
  com Carbono 14, em cerca de 15.500 anos AP.  
 
OBS : AP  Datação arqueológica “ Antes do Presente”  que tem por base  
                     o ano de 1950 
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Altamira    caverna 
que conserva um dos 
conjuntos pictóricos mais 
importantes da História 
não escrita ocidental.  
 
Local   município 
espanhol de Santillana 
del Mar, Cantábria 
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Materiais usados Barro, argila e carvão de madeira 
Estilo  figurativo e abstrato mas não existe representação de flora  
Datação  Entre 15.000 e 12.000 a.C ( controverso) 
 
Restos  de raposa, leão das cavernas, lince, cervo, cavalo, bisão, 
                 cavalo, javali,  urso das cavernas, camurças, corças, renas e focas.  
                 Até mesmo  de mamutes] 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Caverna_de_Altamira#cite_note-Moure1992-18-102

