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60-70 mil anos atrás
O tempo passa, e seu filho
cresce, e você o ensina como
caçar e fazer as ferramentas que
sabe, mas o conhecimento dele
parece ser maior do que o que
você ensinou. Ele parece ter uma
habilidade mágica de antecipar o
que a caça irá fazer, e isto o
torna popular entre o clã, apesar
de seu comportamento estranho.
Imagem: Elapied / Creative
Commons Attribution-Share
Alike 2.0 France.
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60-70 mil anos atrás
Com pouca idade, lá pelos quinze anos, ele já se tornou o líder de um
pequeno grupo. Com a liderança dele, seu clã se alimenta bem e prospera.
Ele tem vários filhos, que parecem serem mais espertos que as outras
crianças do grupo, e após algumas gerações, quase todos os membros do
clã podem traçar sua descendência a ele. Ele se torna o “ancestral totêmico”
do grupo, e todos os seus descendentes dele por definição são membros do
clã.

3

60-70 mil anos atrás
Os outros clãs, por não terem este
diferencial genético, não possuem
habilidades tão boas para caçar e
fazer armas melhores, ficando em
desvantagem nas caçadas.
O clã que possui uma vantagem
genética tende a se sobrepor
territorialmente, podendo guerrear
com os clãs em desvantagem.
Imagem: QbA / GNU Free Documentation License.
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60-70 mil anos atrás
Nessas lutas, os homem eram geralmente mortos, e
as mulheres incorporadas ao clã vencedor,
aumentando assim a população do grupo, e por
consequência direta incentivam a expansão do seu
território e a busca por outras terras com maior
abundância de recursos naturais.
Esse processo se repetiu inúmeras vezes, desta
forma, em alguns milhares de anos, quase todos os
homens de determinada região eram descendentes
diretos do ancestral totêmico”.
Imagem: Uniesert / Creative Commons
Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
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50 mil anos atrás
Com uma população de cerca de 2.000 pessoas, estima-se que a 50
mil anos já tínhamos desenvolvido as habilidades necessárias para
termos um comportamento considerado próximo ao do homem
moderno:
. Inteligência superior;
. Linguagem articulada;
. Fabricação e manuseio de instrumentos;

. Elaboração de conceitos abstratos;
. Vida social complexa e com esforço cooperativo.
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50 mil anos atrás
É interessante notar que nesta mesma época o homem começou a
sua jornada através dos continentes.
O mundo estava em plena era glacial, e o gelo acumulado no
hemisfério norte continha grande parte da água dos oceanos, estimase que o nível do mar era 200 metros mais baixo do que hoje, deste
modo a área terrestre do planeta era muito maior, e quase todos os
continentes eram ligados por terra, permitindo uma melhor
movimentação das populações pelos continentes - com exceção do
Polo Sul.
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Imagem: Altaileopard / Public Domain.
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