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Ementa 

 
A evolução humana em perspectiva. Fundamentos para o estudo da Evolução humana. 
Sistemática molecular e morfológica. Tafonomia. Aspectos da variação estrutural 
(anatômica), biologia reprodutiva, ecologia, comportamento em primatas.  Biologia 
humana. História paleontológica do grupo. A transição chimpanzé/homen. As origens da 
bipedia. Australopithecus e a adaptação hominínea. Os primeiros Homo. Saindo da 
África. A origem dos seres humanos modernos. O enigma dos neandertais. O meio 
social humano e a evolução do cérebro. Fala, inteligência e consciência. A invasão das 
Américas. Colonizando o Pacífico. Os primeiros povoados. 

 

Objetivos 

OBJETIVOS GERAIS 
Este é um curso com enfoque evolutivo visando abranger a história do homem e seus 
ancestrais. O campo é extremamente dinâmico e necessita de uma abordagem atual 
para compreender o que esta sendo explorado e discutido nas ciências e filosofia 
contemporânea. Nos últimos dez anos ocorreu um extraordinário florescimento de 
descobertas fósseis, incluído os vestígios ósseos de quatro novas espécies de 
ancestrais humanos (Kenyanthropus, Ardipithecus, Orrorin e Sahelanthropus). Três 
destas espécies são mais antigas do que qualquer outro fóssil descoberto até agora. Foi 
descrito na Georgia Homo erectus de 1,8 milhões de anos. Fósseis de Homo sapiens 
idaltu foram encontrados na Etiópia e datados de 160 000 anos. Os crânios de Homo 
sapiens de Omo II foram redatados para entre 180 mil e 200 mil anos. Estas 
descobertas indicam que provavelmente a África deu origem ao homem moderno. Na 
ilha de Flores, no arquipélago Indo-Malaio, foi encontrado fósseis datados de 13 000 
anos de H. florensis, talvez uma população de H. erectus que sofreu miniaturização 
devido a insularidade. O esqueleto de Ardipithecus foi descrito. Além dos fósseis novos, 
novas técnicas moleculares revolucionaram nossa compreensão da evolução humana. 
Foi extraído DNA de fósseis de neandertais e este difere significativamente do homem 
atual. O genoma Neandertal foi sequenciado e se descobriu que populações de fora da 
África têm até 5% de seu DNA originário dos Neandertais. Uma nova espécie foi 
reconhecida geneticamente a partir de um osso carpal de Denisova, Rússia. As aulas 
teóricas abordam os parâmetros biológicos, ecológicos e de comportamento dos 
primatas, notavelmente o homem, inclusive sua história.  As relações sistemáticas dos 
vários hominídeos são inferidas através da apreciação da diversidade estrutural, com 
ênfase em adaptações à alimentação e locomoção. Textos da literatura corrente são 
abordados para manter o curso atualizado. 

 

Conteúdo programático 
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Unidade I 
Introdução a disciplina.  
Cap. 1 O lugar do homem na natureza.  
Cap. 2 A evolução humana enquanto narrativa.  
Cap. 3 Visões históricas. 
Cap. 4 Teoria Evolutiva. Cap. 5 O contexto físico da evolução.  
Cap. 6 Extinção e padrões evolutivos.  
Cap. 7 Datação.  
Cap. 8 Sistemática morfológica e molecular.  
Cap. 9 Tafonomia  
Cap. 10 Herança primata. 
Cap. 11 Corpos, tamanhos e formas.   
Cap. 12 Cérebro e energia.  
Cap. 13 Comportamento e estrutura social. 
 
Unidade II 
Cap. 14 Modelos não humanos nos primeiros hominíneos  
Cap. 15 Perspectiva molecular e morfológica.  
Cap. 16 A origem dos Hominoidea 
Cap. 17 Bipedia.  
Cap. 18  Maxilares e dentes.  
Cap. 19 Os mais antigos hominíneos conhecidos. Art. 1 Ramapithecus. 
Cap. 20 Os australopitecíneos.  
Cap. 21 Os primeiros Homo.  
Cap. 22 As relações filogenéticas dos hominíneos. Art 2 Leakey e Walker Art 3 
Tattersall  
Cap. 23 As primeiras tecnologias de fabricação de ferramentas.  
Cap. 25 Novas tecnologias.  
Cap. 26 Caçador ou carniceiro? 
 
Unidade III 
Cap. 24 A história complicada de Homo erectus.  
Cap. 27 O enigma dos Neandertais.  
Cap. 28, 29 e 30 A origem dos seres humanos modernos.  
Cap. 31 A evolução do cérebro, da inteligência e da consciência.  
Cap. 32 A evolução da fala.  
Cap. 33 Arte na pré-história.  
Cap. 34 Novos mundos.  
Cap. 35 Agricultura e os primeiros povoados.  

 

Recursos disponíveis 

 
Aulas teóricas: quadro, pincel, datashow e computador. 
Outras atividades: Lista de exercícios a serem desenvolvidos para fixação dos 
conceitos. 
 

 

Critérios de avaliação e aprendizagem 

A nota final será composta pela média das notas em três provas com peso igual.  

 

Bibliografia básica 
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LEWIN, R. Evolução Humana. Atheneu Editora São Paulo. 1999. 

 

Bibliografia complementar 

Para cada aula haverá orientação bibliográfica especial, consistindo em artigos, 
capítulos de livros, listas de exercícios e apostilas e roteiros de leitura e discussão. Este 
material estará a disposição no serviço de xerox do campus. 
 

 

Professor responsável: Albert David Ditchfield 

Titulação: Doutorado Ano de ingresso na UFES: 2002 

 


