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Origem Humana



O Princípio

Investigando as Nossas Origens

Diferentes Sociedades têm dado distintas repostas para a questão do surgimento do Ser 

Humano. Vejamos duas delas, que defendem idéias diferentes:

O Criacionismo e o Evolucionismo.

– Criacionismo

Nas Sociedades Ocidentais, em que predominam a Tradição Cultural Cristã, uma das 

respostas para a origem do Ser Humano decorre de uma interpretação da Bíblia, o Livro 

Sagrado dos Cristãos.

Trata-se da visão defendida pelo Criacionismo. Vejamos este trecho Bíblico, extraído 

do Gênesis:

No princípio, Deus criou o Céu e a Terra (...).

Deus disse: “Haja Luz” e houve Luz. Deus viu que a Luz era boa, 

e Deus separou a Luz das Trevas.

Deus chamou à Luz “Dia” e as Trevas “Noite”. (...)



O Princípio

Deus disse “Que a Terra produza Seres Vivos

segundo sua espécie: animais domésticos, répteis e feras

segundo sua espécie” e assim se fez. (...)

Deus disse: “Façamos o Homem à nossa imagem, como nossa

semelhança e que ele Domine sobre os Peixes do Mar, as Aves do Céu, os Animais 

domésticos, todas as Feras e todos os Répteis que rastejam sobre a Terra”. (...)

Deus criou o Homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou, Homem e 

Mulher ele os criou.

De acordo com o Criacionismo, o texto bíblico fundamenta a interpretação de que o Ser 

Humano é criação de Deus.

E uma criação especial, pois o texto diz que o Homem e a Mulher foram criados à 

“Imagem de Deus”.

Isso significa que o Ser Humano não é apenas algo (um Corpo Vivo), mas 

alguém (um corpo dotado de uma Alma Espiritual).
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Assim, para os defensores do Criacionismo, o que diferencia o Ser Humano das demais 

criaturas vivas é uma essência espiritual, que se revela no desenvolvimento de 

características, como a racionalidade, a consciência reflexiva, a linguagem elaborada, a 

imaginação artística e o senso de moralidade.

Embora tenham existido outras interpretações sobre a Origem Humana, essa visão 

criacionista predominou nas Sociedades Ocidentais Cristãs até o Século XIX.

Entretanto, com o grande avanço das investigações científicas e a consolidação de 

uma racionalidade laica (não religiosa), uma Nova Teoria alcançou a consistência 

necessária para abalar a Hegemonia Criacionista.
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– Evolucionismo

Em 1859, após anos de observações e estudos da natureza, o cientista inglês Charles 

Darwin (1809-1882) publicou o livro A Origem das Espécies.

Nele, propôs a teoria segundo a qual os Seres Vivos Evoluíram a partir de um 

Ancestral Comum.

E  mecanismo biológico pelo qual as espécies mudaram, evoluíram e se 

diferenciaram estaria baseado numa seleção natural.

Essa proposta foi chamada de Teoria Evolucionista ou Evolucionismo.

Darwin havia observado que, em qualquer espécie, , os indivíduos não são exatamente 

iguais e, por isso, uns se adaptam melhor que outros a um determinado ambiente, 

multiplicando a sua base genética.

Assim, os mais adaptados em cada ambiente têm maiores chances de sobreviver e 

deixar descendentes, o que explicaria a evolução e a diversidade das espécies.
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O que interessa destacar aqui é uma das implicações da Teoria Evolucionista: A idéia de 

que o homem descende de algum animal semelhante ao macaco, e não é produto de uma 

criação especial, como propõe o Criacionismo.

Nas Sociedades Cristãs do Século XIX, a Teoria Evolucionista provocou enorme impacto. 

Darwin foi duramente criticado por religiosos e cientistas cristãos, que não aceitavam 

a hipótese de o Ser Humano terem “parentesco” com outras criaturas animais. 

Muitas pessoas até hoje se assustam com essas Idéias.

Parte do problema deve-se a uma interpretação equivocada da teoria Evolucionista, 

pois os cientistas que as defendem nunca afirmaram que descendemos dos macacos.

Sua hipótese é que, em algum momento da evolução das espécies, as linhagens 

de humanos e demais primatas (chimpanzés, gorilas, etc.) compartilharam um 

ancestral comum, e os descendentes desse ancestral comum teriam evoluído por 

caminhos diferentes.
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No entanto, não se deve pensar num caminho simples e direto, ao longo do qual nossos 

ancestrais progrediram, em linha reta,  em direção aos Seres Humanos atuais.

A situação assemelha-se mais a um palco no qual vários atores viveram um drama

longo e complexo.

A Origem das Espécies

Publicada em 24 de Novembro de 1859, a obra A Origem das Espécies, de Charles 

Darwin, foi considerada uma das mais revolucionárias da história das ciências. Suas 

idéias básicas são:

– O processo de evolução das espécies, em última instância tem um ancestral 

comum.

– Todos os Seres Vivos descendem, em última instância, de um ancestral comum.

– O mecanismo pela qual os indivíduos mudam é a seleção natural: os mais 

adaptados ao meio ambiente conseguem melhores resultados na luta pela 

sobrevivência.
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Estudos Paleontológicos

Seja qual fora maneira pela qual surgiram os Primeiros Humanos, como seriam nossos 

Ancestrais?

Sabemos que a maior parte dos Seres Pré-Históricos mais remotos não existe mais. No entanto, 

muitos deixaram uma série de vestígios de sua existência. Entre eles destacam-se os Fósseis.

Fóssil (do latim Fossile, que significa “extraído da terra”) é todo organismo – ou o que 

restou dele, ou ainda, os vestígios de sua atividade num certo ambiente – que se conservou 

por milhares e até milhões de anos.

Os Fósseis bem preservados costumam ser encontrados em ambientes favoráveis à 

sua conservação, com os cobertos por geleiras, ou cinzas vulcânicas, os imersos 

numa resina de origem vegetal (o âmbar) ou os sedimentados no fundo de mares, rios 

e lagos.
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Assim, os Fósseis descobertos fornecem pistas que permitem aos estudiosos construir hipóteses 

sobre o “percurso da evolução humana”. 

É o que fazem as seguintes ciências:

– Paleontologia Humana

Estuda os Fósseis dos corpos dos Seres Humanos pré-históricos. Em geral, são  

ossos e dentes, que, por serem as partes mais resistentes, preservam-se ao longo do 

tempo;

– Arqueologia Pré-Histórica

Estuda objetos feitos pelos Seres Humanos pré-históricos, procurando descobrir 

como eles viviam. Instrumentos de pedra e metal, peças de cerâmica e sepulturas

são alguns desses objetos.

Os antropólogos divergem sobre os detalhes da Evolução Humana. Será preciso que muitos 

outros Fósseis sejam descobertos e analisados para que se alcance uma visão mais 

consensual do assunto.
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Primeiros Hominídeos

Os cientistas chamam de Hominídeo a família biológica do qual fazem parte os Seres 

Humanos atuais e seus “parentes” ancestrais.

Para muitos pesquisadores, foi no Continente Africano que surgiram nossos primeiros 

ancestrais, já que ali foram encontrados os Fósseis Humanos mais antigos.

Só a África registra a presença de todas as etapas da evolução rumo ao Humano, dos 

Australopithecus ao Homo Erectus e aos primeiros Sapiens, em diversas linhas 

evolutivas. (...) Nesses primeiros episódios da longa marcha da humanidade, os mais 

determinantes forma a postura ereta e os primeiros passos. (...) Virão depois o 

desenvolvimento do cérebro, a palavra, a invenção das primeiras ferramentas, entre as 

quais o machado de duas faces, instrumento factotum (arma e ferramenta) –

verdadeiramente revolucionário (...); a invenção do fogo, dos ritos de significação 

religiosa.

Da África, eles teriam se deslocado, aos poucos, para outras regiões do Planeta: Ásia, 

Europa, Austrália e América.
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Entre s primeiros hominídeos estão os Australopithecus, termo que significa “macaco do 

sul”.

Viveram na África há aproximadamente 4 Milhões de Anos.

Caminhavam de Pé (bipedismo), tinham dentes molares relativamente fortes e 

resistentes e cérebro com volume médio de 570 cm3. Supõe-se que comiam 

essencialmente vegetais, como gramíneas, raízes, sementes e brotos. 

Mas acreditava-se que algumas espécies de Australopithecus também se alimentavam 

de lagartos, ovos e pequenos mamíferos. 

A maior parte deles extinguiu-se há cerca de 1 Milhão de Anos.
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– O Gênero Homo

Registros Fósseis também indicam que, por volta de 2 Milhões de Anos Atrás, a 

“Árvore” da família dos Hominídeos já apresentava outro ramo diferente dos 

Australopithecus.

Trata-se das espécies do Gênero Homo, que chegou até os Seres Humanos 

Atuais.

Entre as principais espécies do Gênero Homo, está o Homo Habilis, o Homo 

Erectus, o Homo Neanderthalensis e o Homo Sapiens.
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O Homo Habilis, contemporâneo dos Australopithecus, viveu a aproximadamente 2 

Milhões de Anos na África.

Principais características:

– Volume Cerebral

Em torno de 700 cm3;

– Alimentação

Além de vegetais, incluía um pouco de carne;

– Habilidades

Recebeu a denominação Homo Habilis (que significa “Homem Habilidoso”) 

porque, segundo os pesquisadores, fabricou os primeiros instrumentos de pedra e 

madeira.
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O Homo Erectus viveu, aproximadamente, de 1,7 Milhão até 300 Mil Anos Atrás. Habitou 

a África e dispersou-se pela Europa e Ásia, mas não chegou à Ásia nem à Austrália. 

Principais características:

– Volume Cerebral

Em torno de 900 cm3;

– Alimentação

Era onívoro, isto é, comia vários tipos de alimentos, de tal modo que, além dos 

vegetais, a carne passou a ser muito importante em sua alimentação;

– Habilidades

Foi a primeira espécie a construir instrumentos de pedra com, aproximadamente, 

uma dúzia de padrões mais definidos e identificáveis como machados de mão, 

raspadores, facas, etc. Foram os primeiros hominídeos a praticar a caça de 

forma organizada e a utilizar o Fogo.
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O Homo Neanderthalensis ou Homem de Neanderthal viveu, aproximadamente, de 135 

Mil até 34 Mil Anos Atrás. Habitou vasta região do mundo, incluindo partes da Europa, do 

Oriente Próximo e da Ásia. Apresentava algumas semelhanças com os Seres Humanos

Atuais (Homo Sapiens), como o tamanho do cérebro, e com o Homo Erectus, como 

paredes grossas da caixa craniana.

Principais características:

– Volume Cerebral

Em torno de 1400 cm3;

– Alimentação

Era onívoro;

– Habilidades

Desenvolveu uma série de instrumentos de pedra e instrumentos de osso cuja 

construção exigia um perfeito controle das mãos e um conceito preciso do 

trabalho a ser realizado; segundo alguns pesquisadores, já possuía uma 

linguagem falada, cuidava dos velhos e doentes de suas comunidades e praticava 

rituais no sepultamento; provavelmente era mais forte e musculoso que a maioria 

das pessoas de hoje.
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O Homo Sapiens constitui-se a espécie do qual fazemos parte. Seus Fósseis mas antigos 

encontrados até hoje têm cerca de 40 Mil Anos. Viveu na África, Ásia, Europa e migrou 

para a América.

Principais características:

– Volume Cerebral

Em torno de 1350 a 1400 cm3;

– Alimentação

Era onívoro;

– Habilidades

Desenvolvimento da consciência reflexiva, da linguagem falada e escrita, da 

técnica, da capacidade de expressão artística, do senso de moralidade.

A partir de 10 Mil a.C., os grupos Homo Sapiens, que até então eram Caçadores e 

Coletores, promoveram grandes transformações em sua forma de vida, como a prática da 

agricultura, a domesticação e criação de animais, a organização das Primeiras 

Comunidaes.
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O Saber Reflexivo

Talvez nada caracterize melhor o Ser Humano do que o desenvolvimento do Saber 

Reflexivo – esse nosso modo de saber que sabemos. 

Isso significa que os Humanos são capazes de fazer sua inteligência debruçar sobre si 

mesma para tomar posse de seu próprio saber, avaliando sua consciência, seu valor e 

seu limite.

Decorre dessa característica a capacidade humana de criar coisas 

extraordinárias, mas também destruir de forma devastadora; capacidade de 

acumular conhecimentos e técnicas e, entretanto, permanecer também 

angustiado por grandes dúvidas que o fazem propor novas perguntas e novos 

problemas a si próprio.

Juntamente com o saber reflexivo, o ser humano desenvolveu uma linguagem eficiente, 

isto é, um meio de se comunicar com os indivíduos de sua espécie.

Isso lhe possibilitou transmitir, acumular, e transformar conhecimentos adquiridos ao 

longo das gerações.
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Aliando trabalho e criatividade, o Ser Humano produziu Cultura.

Empregado por Antropólogos, Historiadores e Sociólogos, o termo Cultura designa o 

conjunto dos modos de vida criados e transmitidos de uma geração para outra entre os 

membros de uma sociedade.

Abrange conhecimentos, crenças, artes, normas, costumes e muitos outros 

elementos adquiridos socialmente pelos Seres Humanos.

A cultura pode ser considerada um amplo conjunto de conceitos, símbolos e atitudes que 

modelam uma sociedade.

Envolve o que pensamos, fazemos e temos como membros de um Grupo Social.

Nesse sentido, todas as sociedades humanas, da Pré-História aos Dias Atuais, 

possuem cultura.

E cada cultura tem seus valores e suas verdades.
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Podemos falar, então, em Cultura Ocidental ou Oriental (própria de um conjunto de povos 

ou sociedades com certas características históricas comuns), Cultura Italiana ou Brasileira 

(própria de uma nacionalidade), Cultura Tupi ou Sudanesa (própria de um grupo étnico), 

Cultura Cristã ou Muçulmana (própria de um grupo religioso), Cultura Familiar ou 

Empresarial (própria do conjunto de pessoas que constituem uma instituição), etc.

Observe que, como dissemos antes, cada Grupo Cultural mencionado tem seus 

próprios valores e suas próprias verdades.

Numa abordagem mais ampla, Cultura é a resposta oferecida pelos diferentes Grupos 

Humanos ao desafio da existência.

Essa resposta manifesta-se por meio de Conhecimento (Logo), Paixão (Pathos) e 

Comportamento (Ethos), ou seja:

Em termos de Razão, Sentimentos e Ação.
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Interpretação da Cultura

O Arqueólogo norte-americano Robert Braidwood procurou indicar os principais 

elementos que, em sua interpretação, caracterizam a Cultura:

A cultura permanece, embora os indivíduos que compõem um determinado grupo 

desapareçam. Por outro lado, no entanto, a cultura muda conforme mudam as normas e 

entendimentos.

Quase se pode dizer que a cultura vive nas mentes das pessoas que a possuem. Mas as 

pessoas não nascem com ela; adquirem-na à medida que crescem. Suponha que um 

bebê húngaro recém-nascido seja adotado por uma família em Oshkosh, Winconsin, nos 

Estados Unidos, e que nunca digam a essa criança que ela é húngara. Ela crescerá tão 

alheia à cultura húngara quanto qualquer outro americano.

Assim, quando eu falo da antiga cultura egípcia, refiro-me a todo conjunto de 

entendimentos, crenças e conhecimentos pertencentes aos antigos egípcios. Significa 

tanto suas crenças sobre o que faz o trigo crescer, quanto sua habilidade para fazer os 

implementos necessários à colheita. Ou seja, suas crenças a respeito da vida e da 

morte.
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Quando falo de cultura, estou falando em algo que perdurou través do tempo. Se 

qualquer egípcio morresse, mesmo que fosse o Faraó, isso não afetaria a cultura 

egípcia daquele momento determinado.

Vejamos, em síntese alguns elementos apontados como características da cultura:

– Adquirida pela aprendizagem, e não herdada por instintos;

– Transmitida de geração a geração, por meio da linguagem articulada, nas 

diferentes sociedades;

– Criada exclusivamente pelos Seres Humanos, incluindo a produção material e a 

não material;

– Múltipla e variável, no tempo e no espaço, de sociedade para sociedade.
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O texto a seguir realça a identidade e a diversidade das Culturas Indígenas no Brasil.

Qualquer grupo social humano elabora e constitui um universo completo de conhecimentos 

integrados, com fortes ligações com o meio em que vive e se desenvolve.

Entendendo cultura como um conjunto de respostas que uma determinada sociedade 

humana dá às experiências por ela vividas e aos desafios que encontra ao longo do tempo, 

percebe-se o quanto as diferentes culturas são dinâmicas e estão em contínuo processo de 

transformação.

O Brasil possui uma imensa diversidade étnica e linguística, estando entre as maiores do 

mundo. 

São 215 sociedades indígenas, mais cerca de 55 grupos de índios isolados, sobre os 

quais ainda não há informações objetivas.

180 Línguas, pelo menos, são faladas pelos membros dessas sociedades, as quais 

pertencem a mais de 30 famílias linguísticas diferentes.

No entanto, é importante frisar que as variadas culturas das sociedades indígenas modificam-se 

constantemente e reelaboram-se com o passar do tempo, como a cultura de qualquer outra 

sociedade humana.
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E é preciso considerar que isso aconteceria mesmo que não houvesse ocorrido o contato com 

as sociedades de origem européia e africana.

No que diz respeito à identidade étnica, as mudanças ocorridas em várias sociedades indígenas, 

como o fato de falarem Português, vestirem roupas iguais às dos outros membros da sociedade 

nacional com que estão em contato,utilizarem modernas tecnologias (como câmeras de vídeo, 

máquinas fotográficas e aparelhos de fax) não fazem com que percam sua identidade étnica e 

deixarem de ser indígenas.

A diversidade cultural pode ser enfocada tanto sob o ponto de vista das diferenças existentes 

entre as sociedades indígenas e não indígenas, quanto sob o ponto de vista das diferenças 

entre as muitas sociedades indígenas que vivem no Brasil.

Mas está sempre relacionadas ao contato entre realidades socioculturais diferentes e à 

necessidade de convívio entre elas, especialmente num país pluriétnico, como é o caso do 

Brasil.

É necessário reconhecer e valorizar a identidade étnica específica de cada uma das sociedades 

indígenas em particular, compreender suas línguas e suas formas tradicionais de organização 

social, de ocupação da terra e de uso dos Recursos Naturais.isso significa o respeito pelos 

Direitos Coletivos Especiais de cada uma delas e a busca do convívio pacífico, por meio de um 

intercâmbio cultural, com as diferentes etnias.
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