
1 
 

As definições que seguem foram compiladas na leitura e consulta diversos livros, e de 
pesquisas realizadas na Internet. 
 

O HOMEM E O INÍCIO DE TUDO 

-13,7 bilhões de anos – Teria ocorrido o chamado “Big-Bang”, com enorme expansão da 

matéria primordial, ocorrência tida como o início, o surgimento do Universo hoje conhecido. 

-4 bilhões de anos – Surgem os primeiros Átomos que depois constituirão os seres vivos. 

-1,5 bilhões de anos – Surge o Eucarioto celular. 

-6 milhões de anos – Surgem os primeiros Primatas*. 

-5 à -4 milhões de anos – O Homo adota a postura vertical. 

-2,5 milhões de anos – Aparece o gênero Homo Habilis. 

-2,0 milhões de anos – Surge o Homo Erectus. 

-200.000 anos – Surgem os seres humanos modernos. 

-50.000 anos – À partir da África, os seres humanos lançam-se à conquista do planeta, rumando 

                         para “terras desconhecidas”. 

-35.000 anos – Surge na Europa a Arte Paleolítica. 

-24.000 anos – Neandertais convivem com os Homo Sapiens. 

10.000 a.C – Época em que ocorreu a “Era do Gelo”. 

10.000 à 6.000  (±) a.C – Humanos iniciam a criação de animais e o cultivo de plantas. 

5.000 (±) a.C – Época eleita como sendo a da criação de Adão. 

4.000  (±) a.C – Surge Noé. 

3.000 (±) a.C – Surge Héber (ou Éber), de quem teria sido a origem do povo Hebreu. 

2.000 (±) a.C – Época de Abraão, profeta Hebreu. 

-1447 (±) a.C – Os Hebreus libertam-se da escravidão e saem do Egito. 

-1400 (±) a.C – Os Hebreus estão na nova terra, dividida entre as 12 tribos patriarcais. 

DETALHES 

*Primatas: seres vivos da Ordem dos Primatas, que originou os seres humanos, 
incluindo diversas “ramificações”, como as dos micos, macacos, gorilas, chimpanzés, 
orangotangos, lêmures, babuínos e outros hominídeos. O ancestral de todos os 
primatas foi o Plesiadapis, que pode ser considerado o “pai” dos primatas, com 
cerca de 30 cm e possivelmente semelhante aos atuais Musaranhos. 
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 O Plesiadapis.   O Musaranho. 

 

Colocando tudo proporcionalmente dentro do período de um ano, teríamos: 

  

01 de janeiro - 0 hora = O “Big Bang”.   

 

01 de março = Surge o nosso planeta.   

 

15 de março = Aparecem as primeiras formas de vida. 

 

01 de novembro = Surgem os seres pluricelulares.   

 

20 de novembro = Os peixes nadam.   

 

30 de novembro = Os primeiros peixes se aventuram em terra.   

 

07 de dezembro = Aparecem os répteis.   

 

15 de dezembro = Os primeiros mamíferos se fazem presente.   

 

31 de dezembro - 17 horas = Dois hominídeos, derivados dos Primatas, deixam suas 

                                                 pegadas nas cinzas que recobrem a Planície de Laetoli, 

                                                 Tanzânia, no leste da África. 

 

31 de dezembro - 23 horas = O gênero Homo se diferencia nitidamente. 

 

31 de dezembro - 24 horas = Estamos agora revendo o tema! 

 
   

A evolução humana, também proporcionalmente, dentro do período de um 

ano: 

 
 

01 de janeiro = O hominídeo, derivado dos Primatas, adota a postura ereta e passeia 

                          usando apenas suas pernas.   

 

30 de abril = Dois hominídeos deixam suas pegadas nas cinzas que recobrem a Planície 

                      de Laetoli, Tanzânia, no leste da África.   
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01 de julho = O Homo fabrica seus primeiros instrumentos de pedra.   

 

30 de outubro = O Homo Habilis se individualiza das demais espécies.   

 

30 de novembro = O Homo Habilis adquire o domínio do fogo, e se transforma no Homo 

                              Erectus, depois no Neandertalensis.   

 

20 de dezembro = O Homo Neandertalensis pratica a primeira inumação de seu semelhante, 

                               se tornando Sapiens. 

 

28 de dezembro = O Homo Sapiens tem a linguagem articulada diferenciada, e se torna no 

                                Sapiens Sapiens. 

 

29 de dezembro = O Homo Sapiens Sapiens produz suas primeiras obras de arte rústicas.   

 

31 de dezembro - 15 horas = O Sapiens Sapiens inventa a escrita.   

 

31 de dezembro - 20 horas = Cristo nasce.   

 

31 de dezembro - 24 horas = Estamos agora revendo o tema! 

 

 

As definições anteriores foram compiladas na leitura e consulta de diversos livros, e 
de pesquisas realizadas na Internet. 
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