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Imagem: M. Garde, baseado na ilustração de José-Manuel Benitos /  GNU Free Documentation License.
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Estima-se que a nossa evolução
tenha começado a cerca de 5
milhões de anos atrás, quando uma
série de diferenciações genéticas na
linhagem dos chimpanzés originou
uma família de primatas chamados
hominídeos, cujo desenvolvimento
resultou nos humanos que somos
hoje.Imagem: anura_saliya (Anura Peiris) /  Creative Commons

Attribution 2.0 Generic.

5 milhões de anos atrás
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Como toda jornada evolutiva que se diferencia
a ponto de formar outra espécie, a nossa se
iniciou com a característica do bipedalismo, ou
seja, a capacidade de andar e se equilibrar
sobre os pés.
Pode parecer pouco, porém esta habilidade
deixou as mãos livres para o desenvolvimento
de outras tarefas.

4 milhões de anos atrás

Imagem: Homo Erectus / אלון .כ / Creative

Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
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A cerca de 2,5 milhões de anos atrás, iniciou-se a Idade da Pedra, também
conhecida como Pré-História, que durou até 3.500 a.C., aproximadamente, quando
o homem desenvolveu a escrita.

Esse período abrange a maior parte do desenvolvimento humano básico que será
visto nesta aula.

Podemos ter uma ideia bem próxima de como os hominídeos eram antes do início
da Idade da Pedra assistindo ao trecho do filme “2011, Uma Odisseia no Espaço”,
disponibilizado no link abaixo:
http://www.youtube.com/watch?v=ML1OZCHixR0

2,5 milhões de anos atrás
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http://www.youtube.com/watch?v=ML1OZCHixR0


O início da Idade da Pedra é marcado pelo
desenvolvimento das habilidade manuais, e
nesta época já se encontram artefatos em
pedra, produzidos manualmente pelo homem
datando de cerca de 2,2 milhões de anos
atrás.

2,2 milhões de anos atrás

Imagem: Ponta de Clovis / 

Government of the Commonwealth 

of Virginia, USA / Warranty of free 

use of the image for any purpose.
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2 milhões de anos atrás

O avanço tecnológico propiciado pela criação
manual de ferramentas tornaram as caçadas
mais bem sucedidas, proporcionando aos
hominídeos uma alimentação mais rica em
proteínas e nutrientes, o que auxiliou a
evolução da estrutura cerebral ao aumentar o
tamanho e a capacidade do cérebro.

Imagem: Homens de Cro-Magnon pintando na caverna de Font-de-

Gaume / Charles R. Knight, 1920 / Public Domain.
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A evolução fisiológica do homem levou um longo
tempo, somente a cerca de 200 mil anos atrás o
homem começou a ter a aparência próxima de
como é hoje. Também, nessa época, o homem
estaria desenvolvendo a capacidade de controlar
os músculos da face de forma a poder
desenvolver a fala articulada, segundo a pesquisa
de Svante Pääbo¹, do Instituto Max Plank de
Antropologia Evolucionária, na Alemanha.

200 mil anos atrás

Imagem: Screenshot do filme "10000 BC" por Ollie Upton, 

Warner Bros. Entertainment Inc, 2008 / 

http://www.imdb.com/media/rm1692513792/tt0443649
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http://www.greatapeproject.org/pt-BR/curiosidade.info/Show/801,gene-teria-permitido-surgimento-de-linguagem-articulada


Através de uma história contada
por Spencer Wells, em seu livro “A
Jornada do Homem”, podemos ter
uma noção melhor de como
provavelmente a evolução genética
ocorria no cotidiano.

60-70 mil anos atrás

Imagem: Randii Oliver / NASA / Public Domain.
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“O sol está se pondo no oeste da savana africana, e
está começando a fazer frio, você sente um arrepio,
e se sente aliviado que você e outros os membros de
sua tribo conseguiram caçar ao menos uma gazela
desgarrada. O jantar está garantido esta noite.
Ao chegar na tribo, as outras pessoas começam a
ajudar no corte da carne, utilizando pedras lascadas
afiadas, uma ferramentas simples, mas bastante
eficiente.

60-70 mil anos atrás

Imagem: NJR ZA /  Creative Commons 

Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
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