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Texto 1: A Evolução Humana:

Os primatas compreendem animais como chimpanzés, gorilas, orangotangos, micos e seres
humanos. Os seres humanos pertencem à família dos Hominídeos. Entre os gêneros dessa família,
destacam-se o Australopithecus e o Homo. 

Note na figura ao lado:
-   as  posturas  dos  hominídeos  ao
longo do tempo;

- o aumento do crânio e do volume
cerebral  ao  longo  da  evolução  das
espécies

                      

Os australopitecos surgiram provavelmente há cerca de 2,5 milhões de anos na África e viveram
até 1 milhão de anos atrás. Mediam entre 1,0 e 1,5 metros e pesavam entre 30 e 50 quilos.
Viviam sobre árvores e tinham um crânio quase 50% menor que do homem atual.  Andava em
pé, mas com postura semi-ereta. 
          

Entre  as  espécies  do  gênero  Homo,  destacam-se  Homo  habilis,  Homo  erectus e  Homo
neanderthalensis, além da nossa espécie, o Homo sapiens.

O Homo habilis foi a primeira forma humana, surgida há 2 milhões de anos. O
cérebro  era  um  pouco  maior  que  o  do  Australopithecus  e  fabricava  suas
ferramentas  quebrando  lascas  de  pedra.  Junto  a  seus  fósseis  foram
encontrados  vestígios  das  cabanas  que  construía.  Apresentava  postura
totalmente ereta e andar bípede, características marcantes de nosso grupo.

Os seres da espécie Homo erectus provavelmente surgiram há cerca de 1,8 milhão de anos. Eram
um pouco mais altos que os anteriores e foram os primeiros a dominar o fogo e a confeccionar
ferramentas mais complexas, como armas de pau e de pedra. As evidências fósseis indicam que o
Homo erectus habitou inicialmente a África e mais tarde migrou para a Europa e Ásia.



O homem de Neandertal, assim chamado em virtude dos fósseis encontrados no
vale de Neander, na Alemanha, viveu até cerca de 30 mil anos atrás; seus fósseis
mais  antigos  tem cerca  de  150  mil  anos.  Enfrentou  um período  glacial  muito
intenso. Seu cérebro era aproximadamente igual ao nosso. Usava instrumentos
complexos  e  já  enterrava  os  mortos.  Conviveu  com  os  primeiros  homens
modernos. Esses seres foram considerados por muitos cientistas como integrantes
da subespécie  Homo sapiens neanderthalensis. Mas estudos indicam que estes
seres  constituíam outra  espécie  do  gênero  Homo,  que  foi  denominada  Homo
neanderthelensis. Eram grandes caçadores e guerreiros.

O mais antigo fóssil de Homo sapiens  é a do Homem de Cro-magnon, surgido há cerca de
35 mil anos atrás. Fisicamente é igual ao homem atual. Seu cérebro era bem desenvolvido. (No
Homo sapiens, o cérebro equivale a 3% do peso corporal, mas consome 25% da energia do corpo
quando está em repouso. Em comparação, o cérebro de outros primatas requer apenas 8% de
energia em repouso).

 Eram  caçadores  hábeis  e  capazes  de  confeccionar  roupas  de  pele  e  de  animais;
fabricavam ferramentas diversas e construíam cabanas. Ocupou todos os continentes em grupos
de  caçadores  e  coletores.  Os  primeiros  representantes  da  espécie  H.  sapiens tinham  muita
destreza na fabricação de ferramentas; usavam facas e lanças. Com o tempo passaram a fazer
pinturas  em  cavernas,  revelando  através  da  arte  seu  cotidiano.  Há  cerca  de  10  mil  anos
começaram a cultivar plantas para seu próprio consumo; com o desenvolvimento da agricultura
não precisavam mais se deslocar à procura de alimento, tornando-se possível estabelecer-se em
um só lugar sempre próximo a rios e lagos. Assim surgiram as primeiras civilizações. 

Responda:

1) Observe os crânios e cérebros abaixo de um Australopithecus, um Homo erectus e um Homo 
sapiens:

a) A que classe do reino animal pertencem os 
animais acima?

b) Na classificação taxonômica, qual o grau de
parentesco entre eles?

c) Observe a dentição de cada uma das 
espécies. O que as diferenças representam?

d) Que informação acerca da evolução 
humana podemos destacar a partir da 
imagem ao lado?

e) Cite as três características evolutivas mais marcantes do grupo Homo, hoje limitadas apenas a 
nossa espécie Homo sapiens.

2) Em 2010, cientistas anunciaram o sequenciamento parcial do genoma do homem de Neandertal,
espécie humanoide que coexistiu com o moderno Homo sapiens na pré-história, durante milhares de
anos. A partir desse estudo, revelou-se que as atuais populações humanas, exceto as da África, têm
de 1% a 4% de DNA (material genético) herdado do Neandertal. O que isso significa?
 


