


O desenvolvimento da escrita, assim como o
da fala, teve as suas origens na capacidade de
controlar com precisão os movimentos dos
músculos faciais, sendo o homem apto a de
desenvolver uma linguagem articulada. Essa
habilidade é decorrente de uma evolução
genética que os outros hominídeos não
possuíam.

1. Linguagem Articulada
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Com o passar dos séculos, o homem refinou
suas habilidades manuais, passando da
fabricação e manuseio de instrumentos
simples - como a machadinha de pedra
lascada, para criar e manusear instrumentos
mais complexos como por exemplo um violino.

2. Habilidade Manual

Imagem: Frinck51 /  GNU Free
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Outra característica intrínseca do homem que
se desenvolveu muito, especialmente nos
últimos 5 mil anos foi a elaboração de
conceitos abstratos, um belo exemplo dessa
habilidade é a ‘Teoria da Relatividade’ de
Einstein, em que o nível de abstração é total
para ser compreendida.

3. Pensamento Abstrato

Imagem: Oren Jack Turner, 

Princeton, N.J. / Public domain.
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E, por fim, podemos dizer, que apesar de
outros animais – como as abelhas e
formigas, conseguirem em parte, o Homem
é o único animal a ter um estilo de vida
social complexa e com esforço cooperativo
capaz de possibilitar grandes façanhas.

Imagem: Jumeirah, Uma ilha residencial artificial em forma de palmeira / 

Dubai, Emirados Árabes Unidos / Commander Leroy Chiao / NASA / 

Public Domain.

4. Vida em Sociedade
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 Indivíduo: Exemplar de uma espécie qualquer que constitui uma unidade
distinta.

 Espécie: Conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si e aos seus
ancestrais que se entrecruzam, naturalmente, produzindo descendentes
férteis.

 População: Conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam uma
determinada área, num determinado período de tempo.
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 Comunidade ou biocenose: conjunto de populações diferentes que
coexistem em determinada região, interagindo direta ou indiretamente
umas com as outras.

 Ecossistema: Conjunto formado pela comunidade (meio biótico) e o
ambiente físico (meio abiótico). Ex: Lagoa, Deserto, Floresta, etc.

 Biosfera: Conjunto de todos os ecossistemas do planeta; corresponde à
porção da Terra onde existe vida.
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 Habitat: Local onde o indivíduo ou a espécie pode ser encontrado.
Corresponde a seu “endereço” no ecossistema onde vive.

 Nicho Ecológico: Papel desempenhado pelo organismo no ecossistema.
Define o modo de vida único e particular que cada espécie explora no
hábitat.
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 Ecótone: Região de transição entre dois ecossistemas. Apresenta grande
biodiversidade.

 Bioma: Conjunto de ecossistemas com características relativamente
uniformes de clima, solo, fauna e flora. Exemplos de biomas brasileiros:
Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e Pampas.
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