


Alguns defendem a tese de que o Homo Sapiens foi o responsável direto
pela extinção das outras espécies de Hominídeos, porém, as evidências
indicam que possivelmente nunca tenha havido um confronto direto entre
os Homens e seus parentes de classe.
O mais provável é que a simples presença do Homo Sapiens em uma
região acabasse por provocar uma escassez dos recursos naturais para os
outros grupos, pois o Homo Sapiens era mais eficiente nas coletas e
caçadas, o que por si só levaria à escassez de recursos e morte dos
indivíduos dos outros grupos.
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Outro ponto de confusão é classificar os Cro-Magnons como um grupo de
hominídeos. Hoje através de análise genética, chegou-se à conclusão de
que este grupo é da espécie Homo Sapiens, tendo vivido sobretudo na
Europa ao fim do último Período Glacial.

Os Cro-Magnons são responsáveis por grande parte dos vestígios culturais
encontrados na Europa, como por exemplo as pinturas de animais
encontradas nas cavernas.
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Com sua inteligência superior o homem se
tornou com o passar dos milênios, o mais
complexo dos animais, possuindo capacidades
distintas que o diferencia de todas as outras
espécies.
Uma característica específica do homem é
transformação de habilidades manuais e
cognitivas em cultura.

Imagem: Mulher Beduína em Jerusalém / American colony 

photographers /  G. Eric and Edith Matson Photograph Collection at 

the Library of Congress / Public Domain.
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Graças a evolução genética, o homem conseguiu ao longo dos últimos 5
bilhões de anos se desenvolver física e mentalmente, vencendo os
obstáculos da sobrevivência na Terra.

Nos último 200 mil anos, especialmente, sendo capaz de, além de
sobreviver, transformar seu ambiente e os objetos ao seu redor, a fim de
melhorar suas condições de vida, prosperando cultural e intelectualmente.

Desta forma, podemos recapitular em 4 passos, os fatores primordiais ao
nosso desenvolvimento, são eles:

Concluindo

5



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

Imagem: Ctarda /  

Creative Commons Attribution 3.0 Unported.
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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

Documentation License.
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