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A ORIGEM DOS SERES HUMANOS 
 
As origens do ser humano têm sido discutidas há séculos e até hoje não existe um consenso 
sobre a questão. Alguns crêem no criacionismo, outros acreditam na evolução das espécies, 
já outros buscam as respostas em seres de outros planetas, entre outras teorias. 
 

O criacionismo 
A teoria criacionista foi feita a partir de conceitos judaico-cristãos que se encontram na 
Bíblia. “No princípio, Deus criou o céu e a terra (...)” – trecho retirado da Bíblia de Jerusalém. 
De religião em religião, todas acreditam que seu Deus tenha criado a tudo e a todos. Na 
bíblia, há um trecho que diz que nossa criação foi feita à “imagem de Deus”, dando a entender 
que Deus não é alguma coisa ou alguma força, mas alguém como nós. Para os que acreditam 
no criacionismo, os seres humanos são diferentes das demais criaturas por terem 
sentimentos, vontade, inteligência, moral, etc. 
 

O evolucionismo 
Já a teoria evolucionista baseia-se nos estudos do cientista inglês Charles Darwin, que propôs  
o evolucionismo em um de seus livros, “A Origem das Espécies”. De acordo com Darwin, 
todos os seres vivos tiveram sua evolução a partir um ancestral comum. As mudanças 
ocorridas e as diferenças entre as espécies deram-se pelo processo de seleção natural, no 
qual os indivíduos que melhor se adaptam ao meio ambiente sobrevivem, deixando 
descendentes, que por sua vez também sofrem alterações em seu mecanismo biológico e 
deixam novos descendentes formando um círculo vicioso. 
 
Estudiosos e defensores da teoria evolucionista pregam que, em dado momento da evolução, 
os seres humanos e os macacos tiveram um ancestral em comum. Deste ancestral evoluíram 
dois grupos diferentes: um deles gerou o macaco e o outro gerou os seres humanos. Ou seja: 
o ser humano não veio do macaco, mas o macaco e o ser humano vieram de um mesmo 
ancestral, chamado de “elo perdido”. Outra informação equivocada é a que os seres humanos 
teriam convivido com os dinossauros. Na verdade, quando os primeiros seres humanos 
surgiram, os dinossauros já tinham sido extintos há mais ou menos 65 milhões de anos!! Logo 
os dois nunca existiram ao mesmo tempo, com exceção das telas de cinema, é claro.  
 

Fósseis 
Os cientistas dispõem de pouco material para o estudo das origens do homem. A maioria das 
evidências vem de fósseis, isto é, resquícios de seres vivos que ficaram preservados no solo, 
na natureza. O estudo dos fósseis é chamado paleontologia. 
Na África, na Ásia e na Europa, cientistas encontraram ossos e ferramentas de ancestrais do 
homem que viveram milhões de anos atrás. Do estudo desses fósseis é que surge o 
conhecimento e nascem as conclusões. E os cientistas continuam a descobrir novos indícios 
sobre como os seres humanos se desenvolveram. 
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