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ANOS 2012 A 2017 

1. RESUMO 

Nos últimos meses, os estudos de arqueologia e evolução sofreram um impacto com 

a descoberta de uma nova espécie de hominídeo, a Homo naledi. Ela foi 

formalmente descrita em setembro 2015, apesar de estar sendo estudada desde 

2013, quando a equipe de Lee Berger, pesquisador da Universidade de 

Witwatersrand, encontrou vários espécimes em uma caverna a 50 km de 

Johanesburgo, África do Sul. Conhecida como Rising Star, a caverna deu nome à 

nova espécie, com o termo “naledi” (estrela) em língua sotho, falada ali na região. O 

H. naledi está sendo considerada uma espécie de transição entre Australopithecus e 

Homo. 

2. INTRODUÇÃO 

Os seres humanos se multiplicaram como forma de vida dominante no globo 

terrestre desde que o gênero Homo surgiu na África há aproximadamente 2 milhões 

de anos. Os descobrimentos mais recentes revelam o declínio dos neandertais e a 

ascensão do Homo sapiens moderno, por exemplo, assim como novos achados 

fósseis acrescentam ramos na árvore genealógica e alteram a cronologia.   

 

3. OBJETIVOS 

Revisar as evidências paleontológicas que indicam a linhagem da evolução humana, 

compreendendo as pressões seletivas sobre os ancestrais do homem; Analisar os 

estudos mais atualizados sobre a árvore genealógica; Compreender os desafios 

para completar a história de nossos ancestrais. 

 

4. METODOLOGIA 

Para que os objetivos deste estudo sejam alcançados, foi determinada a realização 

de uma revisão bibliográfica ou revisão de literatura, utilizando as pesquisas 

primárias como fonte de dados. As pesquisas primárias podem ser definidas como 

aquelas publicadas originalmente pelos próprios desenvolvedores dos estudos. Aqui, 



o autor realiza uma revisão sistemática das principais literaturas recentes sobre a 

árvore genealógica humana.  

O primeiro passo é a elaboração da pergunta de pesquisa/questão para revisão; 

Inicia-se, então, a busca na literatura, fazendo o uso de ferramentas como Citeseer, 

eLife, Science Direct, Scielo, PLOS ONE e Portal de Periódicos CAPES. Utilizam-se 

as palavras-chave: árvore genealógica humana, evolução humana, origens do 

homem; 

Selecionar, assim, os achados atuais, principalmente os da última década, e analisar 

as publicações; 

Aqui é preciso avaliar a qualidade e a confiabilidade das evidências e fontes; 

Com isso, extrair e interpretar os dados dos artigos separados e preparar para o 

começo da síntese; 

Pode-se, a partir daqui, redigir os resultados, ou seja, relatar a revisão em si. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi encontrado um total de 1550 ossos em Rising Star que fazem 15 indivíduos de 

diferentes faixas etárias. Inicialmente, não se pôde identificar a idade desses ossos, 

pois estavam em uma área onde ocorre a mistura das camadas geológicas, com 

muito sedimento. Um fator que está levantando muitas discussões acerca dessa 

nova espécie é que o local onde foram depositados os indivíduos é de difícil acesso 

e com apenas uma entrada. E a ação de colocar todos os 15 indivíduos em um 

mesmo local sugere algum tipo de ritual fúnebre. Esse comportamento apenas foi 

observado antes em Homo neanderthalensis e, claro, em Homo sapiens. 

A datação e a contextualização da espécie foram divulgadas no último mês de maio 

no site científico eLife. Análises recém-concluídas dos fósseis do Homo naledi 

indicam que eles teriam vivido entre 236 mil e 335 mil anos atrás. Segundo Berger 

(2017), líder do projeto, ninguém imaginou que esses hominídeos arcaicos, de 

cérebro pequeno, pudessem ter existido exatamente em uma época em que, estima-

se, os humanos modernos estavam surgindo na África. Essa informação 

surpreendeu os cientistas que, inicialmente, pensaram que os fósseis eram bem 

mais antigos, de pelo menos um milhão de anos. “Isto significa que um hominídeo 

arcaico persistiu na paisagem da África por um período muito substancial de tempo, 



muito maior do que os paleoantropólogos previam ser possível” (DIRKS, 2017). O 

processo de datação foi liderado pelo cientista Paul Dirks, que faz parte da equipe 

de Lee Berger. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

É possível concluir, em primeira instância, que talvez se faça necessária uma 

revisão dos estudos de que todas as ferramentas desencavadas no território e 

datadas a partir de aproximadamente 200 mil anos atrás teriam sido construídas por 

humanos modernos. Se as datações da equipe de Berger se confirmarem, a 

cronologia da linhagem humana pode ser um tanto divergente daquilo que 

acreditávamos até aqui. 
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