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Aos meus incríveis avós Olga, Lino, Isabel e Jairo. 
Meus quatro grandes fãs.
Meus quatro grandes ídolos.
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Minha profunda gratidão a Celso Miranda, que me indicou para este trabalho, e 
a Patricia Hargreaves, que me apoiou no processo. Meus sinceros agradecimentos 
a Pedro Paulo Funari, que dispôs de seu tempo e escreveu a carinhosa orelha 
deste livro, e a Wanezza Soares, que me retratou. E todo meu amor a Regina, 
Jairo, Fernanda e Rodrigo, que entenderam minhas ausências e estiveram a 
meu lado o tempo todo.
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No dicionário Houaiss, a palavra “linha” tem 53  acepções. Em “tempo” constam 17. 
Mas se você quer aprender História por meio de “Linhas do Tempo”, vai precisar 
deste livro, que é a essência da mais querida das seções da revista Aventuras na 
História, da Editora Abril. 

Linhas do tempo são a maneira mais linear (nem por isso superfi cial) de remontar a 
trajetória de um período, uma pessoa, um objeto. São breves, divertidas, completas 
e ilustradas. Um jeitão 100% Aventuras na História de explicar o presente.

A facilidade para elaborar uma linha do tempo completa é inversamente proporcional 
à facilidade com a qual a lemos. Além da pesquisa minuciosa, é necessária a faca 
afi adíssima da edição. Não se pode ir aquém nem além. 

Por isso, durante alguns meses, convivemos com uma Cláudia de olheiras, muitas 
vezes absorta em seus pensamentos, sempre com os olhos pregados no computador, 
atrás de pilhas e mais pilhas de livros. Uma formiguinha que se dedicou com afi nco 
a esta parceria entre a revista e a Editora Panda Books.

Agora, com este livro em mãos, você dará mais valor a pequenos detalhes do 
seu dia-a-dia, como o fato de, por exemplo, o homem gostar tanto, mas tanto 

de chocolate, que até o usou como moeda — e olha que era um chocolate 
amargo e apimentado! (a história está na página 49)

Boa leitura e bom divertimento!

Patricia Hargreaves
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12 L INHA DO TEMPO  AL IMENTAÇÃO

20 mil a.C. 2008 d.C.

Consumido há mais de 20 
mil anos, o sal era obtido 
em águas salinas e outras 
salmouras naturais. Era usado, 
a princípio, não como tempero, 
mas para preservar as carnes dos 
animais caçados pelo homem. Em 
2700 a.C., um tratado chinês já 
listava 40 tipos de sal usados por lá.

antes de 20 mil a.C.
Sal

Antes de começar a plantar o trigo, o homem 
já coletava o cereal da natureza e conseguia 
fazer pães. Embora não hajam registros 
tão antigos, os historiadores acreditam que 
os sumérios, na Babilônia, consumissem o 
alimento – o primeiro manufaturado pelo 

homem. A princípio era feito com água e 
grãos de cevada, amassado e assado 

em cima de pedras quentes. 

10 mil a.C.
Pão

Originárias das montanhas do 
Cazaquistão, a maçã e a lentilha 
começaram a ser cultivadas no Oriente 
Médio. De lá, chegaram à Grécia e aos locais 
onde hoje estão: Hungria, Alemanha, entre 
outros. Elas eram adoradas pelos egípcios. 
Pastas de lentilhas foram inclusive achadas 
em tumbas, e a preparação de uma sopa de 
lentilhas é mostrada em um afresco da época.

8 mil a.C.
Maçã e lentilha

Embora já conhecessem e consumissem 
os dois cereais, nossos antepassados 
começaram a plantá-los há mais de 10 mil 
anos. Eles foram os primeiros cereais a serem 
cultivados pelo homem, na região do Oriente 
Médio – depois na China, no Japão e na Europa. 
Além de serem consumidos em forma de pão e 
cerveja, o trigo e a cevada eram também cozidos 
ou transformados em papa. 

9800 a.C.
Trigo e cevada

8 mil a.C.
Maçã e lentilha

Alimentação
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Foi num antigo 
assentamento no Paquistão 

e na Turquia, por volta de 7 mil 
a.C., que o gado e porcos possivelmente 
começaram a ser criados. Não era mais 

necessário sair à caça de animais selvagens 
para obter carne, o que era trabalhoso 
demais. Um pouco antes de domesticar 

o gado, o homem já criava ovelhas e 
cabras. E, em seguida, começou a 

criar galinhas e cachorros.

      
        

            Domesticação do gado

Não há indício de que o arroz fosse 
consumido na Pré-História com o 
feijão, do jeito que os brasileiros de 
hoje gostam. Mas ambos começaram a ser 
cultivados mais ou menos na mesma época. 
O arroz foi primeiro plantado pelos chineses. 
Já o feijão é originário de vários locais, como 
Oriente Médio, Índia e Ásia – por isso  ele 
apresenta suas diferentes espécies. 

7 mil a.C.
Arroz e feijão

As mais antigas evidências da bebida 
foram encontradas na Mesopotâmia; 
porém, é provável que ela já fosse 
produzida antes dessa data. Grãos de cevada 
fi caram expostos ao tempo e à umidade e 
acabaram fermentados naturalmente. Alguém 
teria encontrado o líquido, bebido e gostado. 
A tecnologia para sua produção só surgiu cerca 
de 500 anos mais tarde, no Egito. 

6 mil a.C.
Cerveja

O Australopithecus, o mais antigo ancestral do homem moderno, há mais de 
3 milhões de anos, já se alimentava do que caçava – da mesma forma que faziam os 
primatas antes dele. A carne, portanto, é o item mais antigo do nosso cardápio, que, aliado à 
tecnologia, evolui até hoje. No começo, a carne era de animais como antílopes, javalis e bisontes,
todos comidos crus. O Australopithecus também consumia folhas, raízes e frutos de diversas plantas. 
A revolução no nosso hábito alimentar só começaria por volta de 10 mil a.C., quando criamos a agricultura.
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