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História da Pré-história

�� O Conceito de PrO Conceito de Préé--histhistóória surgiu no Sria surgiu no Sééc. XIX.c. XIX.
�� Durante sDurante sééculos acreditouculos acreditou--se que o mundo havia sido se que o mundo havia sido 

criado por Deus hcriado por Deus háá poucos milhares de anos e que os poucos milhares de anos e que os 
primeiros humanos teriam sido Adão e Eva.primeiros humanos teriam sido Adão e Eva.

�� Em meados do Em meados do SecSec. XIX foi contraposta essa teoria.. XIX foi contraposta essa teoria.
�� No inNo iníício do scio do sééculo, jculo, jáá houve a primeira tentativa de houve a primeira tentativa de 

interpretainterpretaçção dos perão dos perííodos mais recuados da histodos mais recuados da históória ria 
humana. A partir de 1816, Christian J. humana. A partir de 1816, Christian J. ThomsenThomsen, o , o 

primeiro conservador do Museu Nacional primeiro conservador do Museu Nacional DinamarquesDinamarques, deu , deu 
ordem as sempre crescentes  coleordem as sempre crescentes  coleçções de antiguidades. ões de antiguidades. 

Classificando em três grandes perClassificando em três grandes perííodos:odos:
–– IDADE DA PEDRAIDADE DA PEDRA
–– IDADE DO BROZEIDADE DO BROZE
–– IDADE DO FERROIDADE DO FERRO



�� Com a Teoria do Evolucionismo, havia, uma verdadeira Com a Teoria do Evolucionismo, havia, uma verdadeira 
RevoluRevoluçção no entendimento da questão das origens do ão no entendimento da questão das origens do 

homens. homens. 
�� Apenas com essa revoluApenas com essa revoluçção no conhecimento pôde ão no conhecimento pôde 

surgir o interesse e o estudo dos antigos vestsurgir o interesse e o estudo dos antigos vestíígios gios 
humanos.humanos.

�� Na Europa, o estudo dos antepassados dos povos Na Europa, o estudo dos antepassados dos povos 
europeus jeuropeus jáá existia por meio da leitura dos autores existia por meio da leitura dos autores 

gregos e romanos que a eles se referiam. gregos e romanos que a eles se referiam. 
�� Os Germanos haviam sido citados pelos gregos e, mais Os Germanos haviam sido citados pelos gregos e, mais 

extensamente, pelos romanos extensamente, pelos romanos –– como na obra clcomo na obra cláássica ssica 
Germânia , do historiador romano TGermânia , do historiador romano Táácito. cito. 

�� No sNo sééculo XIX que surgiu o conceito de Histculo XIX que surgiu o conceito de Históória como ria como 
uma ciência voltada para o estudo do passado a partir uma ciência voltada para o estudo do passado a partir 
dos documentos escritos. Definindo que a Histdos documentos escritos. Definindo que a Históória se ria se 
faz com documentos escritos, convencionoufaz com documentos escritos, convencionou--se que a se que a 

inveninvençção da escrita seria o inão da escrita seria o iníício da Histcio da Históória.ria.



E o passado mais distante?
Como definí-lo?

Como o evolucionismo, começou a aceitar a idéia de que 
haveria restos muito mais antigos associados ao 

homem. 
Em 1856, no Vale do rio Neander, perto de Düsseldorf, 

nas Alemanha, encontrou-se a calota craniana de um  
homem primitivo, que ficou conhecido como o “Homem 

Neandertal”. 
Em 1865, surgiram os termos PaleolEm 1865, surgiram os termos Paleolíítico (Idade da tico (Idade da 
Pedra Antiga) e NeolPedra Antiga) e Neolíítico (Idade da Pedra Recente)tico (Idade da Pedra Recente)

AbriramAbriram--se, as portas para o estudo da Prse, as portas para o estudo da Préé--histhistóória, ria, 
definida como todo o imenso perdefinida como todo o imenso perííodo anterior odo anterior àà

inveninvençção da escrita. ão da escrita. 
A Pré-história trata dos últimos 100 a 200 mil anos, 

período em que existe a espécie humana.



Como se pode conhecer a PrComo se pode conhecer a Préé--histhistóória?ria?

Em primeiro lugar, Em primeiro lugar, éé necessnecessáário refletir sobre quais são asrio refletir sobre quais são as
nossas fontes de informanossas fontes de informaçções e quais as evidências queões e quais as evidências que

possupossuíímos.mos.

A principal maneira de ter acesso ao passado prA principal maneira de ter acesso ao passado préé--histhistóórico rico éé o estudo o estudo 
dosdos

vestvestíígios materiais que chegaram atgios materiais que chegaram atéé nnóós.s.

Os vestOs vestíígios materiais associados  aos homens são estudados pelagios materiais associados  aos homens são estudados pela
Arqueologia, uma ciência voltada, ao estudo material ligado a viArqueologia, uma ciência voltada, ao estudo material ligado a vida emda em

sociedade.sociedade.
�� Por meio de prospecPor meio de prospecçções e escavaões e escavaçções arqueolões arqueolóógicas , recuperamgicas , recuperam--se se 

vestvestíígios que podem nos informar sobre os mais variados  aspectos da gios que podem nos informar sobre os mais variados  aspectos da 
vida no passado vida no passado –– artefatos feitos de pedra (lartefatos feitos de pedra (lííticos), ferramentas ticos), ferramentas 
usadas para as mais variadas tarefas, nos informa sobre a causadas para as mais variadas tarefas, nos informa sobre a caçça, a a, a 
pesca, a agricultura  e a tecnologia  para transformar materiaispesca, a agricultura  e a tecnologia  para transformar materiais

brutos em bens manufaturados, para construir habitabrutos em bens manufaturados, para construir habitaçções ou ões ou 
remodelar terrenos onde eram instaladas aldeias e cidades.remodelar terrenos onde eram instaladas aldeias e cidades.

�� Esculturas feitas em pedras Esculturas feitas em pedras –– pequenas representapequenas representaçções de animais e ões de animais e 
seres humanos seres humanos –– chamadas de chamadas de zozoóólitoslitos, , objetos que não eram apenas objetos que não eram apenas 
funcionais, mas possufuncionais, mas possuííam um papel simbam um papel simbóólicolico ou artou artíístico e que podem stico e que podem 
nos dizer algo sobre os valores e gostos de um grupo que viveu nnos dizer algo sobre os valores e gostos de um grupo que viveu no o 

passado e os produziu. passado e os produziu. 



Esquema de desenvolvimento técnico e 
biológicos do homem moderno



�� Outro material que se preserva muito bem eOutro material que se preserva muito bem e
constitui uma das principais fontes deconstitui uma das principais fontes de

informainformaçção sobre o homem prão sobre o homem préé--histhistóórico rico éé aa
cerâmica, os artefatos feitos de barro cozido.cerâmica, os artefatos feitos de barro cozido.
A Cerâmica pode nos informar como as pessoasA Cerâmica pode nos informar como as pessoas

armazenavam produtos ou como comiam, mas, emarmazenavam produtos ou como comiam, mas, em
alguns casos, a forma e a decoraalguns casos, a forma e a decoraçção tambão tambéém nosm nos

dar indicadar indicaçções a respeito da simbologia e dosões a respeito da simbologia e dos
valores sociais adotados.valores sociais adotados.

�� As pinturas e gravuras, feitas nas paredes de cavernas As pinturas e gravuras, feitas nas paredes de cavernas 
ou em outras pedras, conhecidas como rupestres.ou em outras pedras, conhecidas como rupestres.

�� Artefatos feitos pelo homem com ossos de animais, Artefatos feitos pelo homem com ossos de animais, 
madeira ou outros materiais mais perecmadeira ou outros materiais mais perecííveis.veis.



O Conjunto dessas informaO Conjunto dessas informaçções resultantes de artefatos ões resultantes de artefatos 
produzidos ou simplesmente utilizados pelo homem, bem produzidos ou simplesmente utilizados pelo homem, bem 

como os locais que transformavam para habitar, como os locais que transformavam para habitar, éé
considerado a sua considerado a sua 

““Cultura MaterialCultura Material””

�� Restos de esqueletos humanos, que podem ser estudados por Restos de esqueletos humanos, que podem ser estudados por 
meio de diversas tmeio de diversas téécnicas e abordagens cnicas e abordagens –– a partir da analise a partir da analise 
desses restos podedesses restos pode--se descobrir  quais doense descobrir  quais doençças afetaram um as afetaram um 

indivindivííduo especifico, com que idade morreu, quais as suas duo especifico, com que idade morreu, quais as suas 
caractercaracteríísticas morfolsticas morfolóógicas (altura e estatura).gicas (altura e estatura).

�� A Planta de uma aldeia PrA Planta de uma aldeia Préé--histhistóórica rica –– ááreas de atividade reas de atividade 
onde eram realizadas as tarefas mais diversas, como onde eram realizadas as tarefas mais diversas, como 
cozinhar, elaborar artefatos e bens diversos, estocar cozinhar, elaborar artefatos e bens diversos, estocar 

objetos e alimentos, etc. objetos e alimentos, etc. 
�� ComparaComparaçção entre grupos ão entre grupos éétnicos tnicos –– analogia etnogranalogia etnográáfica.fica.



A EVOLUÇÃO DA ESPÉCI E HUMANA:

NomeNome PERPERÍÍODOODO CRÂNIOCRÂNIO LOCALLOCAL CARACTERCARACTERÍÍSTICASTICA

Australopithecus 4,2 – 1,4 
milhões

700 cm3 África Postura semi-ereta, 
uso de ferramentas.

Homo habilis 2 – 1,5 
milhões

750 cm3 África Fabricação de 
artefatos 

rudimentares.

Homo erectus 1,5 milhões 
– 300 mil

900 cm3 África, Ásia, 
Europa

Coluna ereta, 
controle do fogo, 

caçador habilidoso.

Homo sapiens 

neandertalensis

200 – 40 mil 1300 – 1600 
cm3

África, Ásia, 
Europa

Fala, religiosidade, 
cerimoniais fúnebres.

Homo sapiens 

sapiens

100 mil -
hoje

1300 – 1600 
cm3

Todos. Todas as atuais.



AS FASES DA PRÉ- HI STÓRI A

AS FASES DA PRÉ HI STÓRI A

a) O Paleolítico ou Pedra Lascada 
(4 milhões – 10 mil a.C):

Artefatos rudimentares (pedra sílex);
Indústria Osteodontoquerática;
Caçadores e coletores;
Nomadismo (bandos);
Divisão sexual do trabalho;
Sem propriedade privada;
Abrigos naturais;
Controle do fogo;
Pinturas rupestres;



B) O Neolítico ou Pedra Polida (10 mil – 4 mil a.C.):

Fabricação de artefatos mais cortantes (polimento);
REVOLUÇÃO NEOLÍTICA – desenvolvimento da 

agricultura;
Desenvolvimento do pastoreio;

Sedentarização (margens dos rios);
Produção de excedentes;

Aumento da população e da média de vida;
Cerâmicas, arado de bois, barco a vela, carro de rodas;

Construção de casas (madeira, barro, couro...);

REVOLUÇÃO URBANA - primeiras cidades;



Hierarquização social:
Guerreiros (exército) – dominantes;

Sacerdotes (intermediários entre população 
e os deuses) – dominantes;

Camponeses (trabalhadores) – dominados.
Centralização do poder - ESTADO:

Rei ou Imperador = sacerdote + chefe militar



C) A Idade dos Metais (4500 a.C – 2500 a.C.):

Cobre;

Bronze (cobre + estanho);

Ferro.



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE
A HISTÓRIA BÍBLICA E A HISTÓRIA GERAL

“Multiplica as nações e as 
faz perecer; dispersa as 

nações, e de novo as 
reconduz. Tira o 
entendimento aos 

chefes dos povos da 
terra, e os faz vaguear 

pelos desertos, sem 
caminho. Nas trevas 

andam às apalpadelas, 
sem terem luz, e os faz 

desatinar como 
ébrios.”(Jó 12:23-25)

“De míngua e fome se 
debilitaram; e recolhiam-se 

para os lugares secos, 
tenebrosos, assolados e 

desertos. Apanhavam malvas 
junto aos arbustos, e o seu 
mantimento eram as raízes 
dos zimbros. Do meio dos 
homens eram expulsos, e 

gritavam contra eles, como 
contra o ladrão; Para 

habitarem nos barrancos dos 
vales, e nas cavernas da terra 
e das rochas. Bramavam entre 
os arbustos, e ajuntavam-se 
debaixo das urtigas. Eram 

filhos de doidos, e filhos de 
gente sem nome, e da terra 
foram expulsos”.(Jó 30:3-8)



Desejo, inicialmente, preparar a mente do Desejo, inicialmente, preparar a mente do 
leitor para a relaleitor para a relaçção entre os dois gêneros de ão entre os dois gêneros de 
histhistóória. Existem, dois campos distintos, cada ria. Existem, dois campos distintos, cada 
qual com seu escopo e cada qual servindo a um qual com seu escopo e cada qual servindo a um 

determinado fim. Pordeterminado fim. Poréém, hm, háá entre eles uma entre eles uma 
completude, uma harmonia. O historiador completude, uma harmonia. O historiador 

imparcial não desprezarimparcial não desprezaráá evidência alguma, evidência alguma, 
venha de onde vier. Podemos dizer que nenhum venha de onde vier. Podemos dizer que nenhum 

historiador negligenciarhistoriador negligenciaráá um fato um fato 
simplesmente porque ele se encontra simplesmente porque ele se encontra 

registrado na Bregistrado na Bííblia. Isso pertenceu aos blia. Isso pertenceu aos 
tempos da ausência de conhecimento da tempos da ausência de conhecimento da 

histhistóória antiga.ria antiga.



A Bíblia nos proporciona informação confiável sobre povos, 
lugares e acontecimentos, que outros livros antigos não 

mencionam. Na realidade, ela penetra em uma época que muitos 
eruditos chamam de "pré-história". Um simples exemplo indicará a 
grande extensão de tempo que a Bíblia cobre: tomando por base 

um calendário imaginário, a história humana teria começado há uns 
dez meses, mais ou menos. E a Bíblia cobre todo esse período! Ela 
começa com Deus criando o mundo; conduz-nos através de muitos 

séculos de história antiga e clássica, e aponta-nos o fim dos 
tempos.

Neste trabalho pretendemos discorrer sobre uma 
reinterpretarão da Pré-história na perspectiva criacionista, 

considerando as discussões tanto da parte de autores 
criacionistas, como de autores que contestam a formulação 
tradicional da pré-história. Essa análise é um desafio para a 

literatura criacionista, que até o presente momento não tem uma 
leitura ampla sobre o assunto. Portanto, através de alguns autores 
como o Arqueólogo Charrox e de alguns arqueólogos bíblicos, bem 
como de outros estudiosos, foi possível reescrever os primórdios 

da história da humanidade dentro da perspectiva criacionista



AS MODERNAS ESCAVAÇÕES E A CIVILIZAÇÃO PRIMITIVA

A Bíblia liga o começo da civilização humana com Caim e Abel. 
Embora um bom paralelo entre a história bíblica e os monumentos 
esteja ainda faltando, contínuas escavações na Mesopotâmia e a 

publicação de antigas tábuas, especialmente os registros dos 
antigos sumérios, revelará, sem dúvida, pontos de contato 

elucidativos.
O homem, por precisar tomar-se desde bem cedo um produtor 

de alimentos, começou a controlar a natureza pelo amanho da terra 
e criação de gado. Ambas as atividades são intimamente 

relacionadas e são indubitável e praticamente coesas no seu 
desenvolvimento. Enquanto alguns grupos humanos começaram a 

cultivar o solo, outros domesticavam animais. 
Esta opinião, à luz do quarto capítulo do Gênesis, parece 

preferível à de que o cultivo do solo é anterior à criação de gado. 
"Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador" (Gênesis 4:2). É
possível que o fazendeiro Caim fosse bem mais velho do que o 

pastor Abel, e se for assim, a agricultura deve ter precedido a 
pecuária. Contudo, é melhor pensarmos que essas atividades se 

desenvolveram lado a lado. Os homens estavam cultivando cevada e
trigo, ao mesmo tempo em que começaram a domesticar os animais.



A linhagem de A linhagem de CaimCaim éé relacionada com o estabelecimento da relacionada com o estabelecimento da 
primeira cidade, e com o desenvolvimento das artes e ofprimeira cidade, e com o desenvolvimento das artes e ofíícios da vida cios da vida 

urbana (Gênesis 4:16urbana (Gênesis 4:16--24). 24). JabalJabal estestáá vinculado vinculado àà vida pastoril e nômade vida pastoril e nômade 
(Gênesis 4:20). Seu irmão (Gênesis 4:20). Seu irmão JubalJubal éé associado associado àà arte da marte da múúsica e sica e àà
inveninvençção dos primeiros instrumentos musicais ão dos primeiros instrumentos musicais -- a harpa e a flauta a harpa e a flauta 

(Gênesis 4:21). (Gênesis 4:21). TubalcaimTubalcaim éé mencionado em relamencionado em relaçção com a ciência da ão com a ciência da 
metalurgia e ao artesanato de ferro e bronze (Gênesis 4:22).metalurgia e ao artesanato de ferro e bronze (Gênesis 4:22).

EscavaEscavaçções modernas revelam a presenões modernas revelam a presençça de vida urbana em a de vida urbana em 
perperííodo muito remoto, com evidências das artes e ofodo muito remoto, com evidências das artes e ofíícios mencionados cios mencionados 
em Gênesis 4:16em Gênesis 4:16--24. As vilas mais antigas j24. As vilas mais antigas jáá descobertas situamdescobertas situam--se na se na 

região norte da Mesopotâmia, em Tel região norte da Mesopotâmia, em Tel HassunaHassuna, ao sul da moderna , ao sul da moderna 
MossulMossul, e em , e em NNíínivenive (o n(o níível mais baixo), alvel mais baixo), aléém de m de TepeTepe GauraGaura, "O Grande , "O Grande 

Outeiro", a noroeste de Outeiro", a noroeste de NNíínivenive. Essas localidades pertencem . Essas localidades pertencem àà Idade Idade 
NeolNeolíítica, cerca de 5.000 a.C. ou antes, e mostram ferramentas e armatica, cerca de 5.000 a.C. ou antes, e mostram ferramentas e armas s 

de pedra, cerâmica e edifde pedra, cerâmica e edifíícios rcios rúústicos. O Estrato XIII, em sticos. O Estrato XIII, em TepeTepe
GauraGaura, por exemplo, que data de centenas de anos antes da descoberta , por exemplo, que data de centenas de anos antes da descoberta 
de utensde utensíílios de metal, contlios de metal, contéém cerâmica de grande beleza e delicadeza, m cerâmica de grande beleza e delicadeza, 
bem como restos arquitetônicos que demonstram grande habilidade.bem como restos arquitetônicos que demonstram grande habilidade. A A 
partir dessas descobertas fica evidente que não podemos considerpartir dessas descobertas fica evidente que não podemos considerar o ar o 

homem da Idade da Pedra como Selvagem.homem da Idade da Pedra como Selvagem.



Perto de 4.500 a.C., o cobre comePerto de 4.500 a.C., o cobre começçou a ser usado ou a ser usado 
juntamente com a pedra e, cerca de 3.000 a.C., tornoujuntamente com a pedra e, cerca de 3.000 a.C., tornou--se o se o 

material principal para a manufatura de ferramentas e material principal para a manufatura de ferramentas e 
armas. A esta Idade armas. A esta Idade CalcolCalcolííticatica, ou de "pedra e cobre", , ou de "pedra e cobre", 

pertencem lugares como Tel pertencem lugares como Tel HalafHalaf, ao noroeste da , ao noroeste da 
Mesopotâmia, onde um majestoso tipo de cerâmica foi Mesopotâmia, onde um majestoso tipo de cerâmica foi 

descoberto, demonstrando elevado grau de civilizadescoberto, demonstrando elevado grau de civilizaçção por ão por 
volta de 4.000 a.C. ou antes. Restos da mesma cultura têm volta de 4.000 a.C. ou antes. Restos da mesma cultura têm 

sido encontrados tambsido encontrados tambéém no Tel Chagar Bazar, a 80 m no Tel Chagar Bazar, a 80 
quilômetros ao leste do Tel quilômetros ao leste do Tel HalafeHalafe, e o Tel , e o Tel ArpachiaArpachia, a 275 , a 275 

quilômetros a oeste.quilômetros a oeste.

O Tel O Tel ObeideObeide, a pequena distância a noroeste de , a pequena distância a noroeste de UrUr, , 
revela a mais antiga cultura claramente definida, na revela a mais antiga cultura claramente definida, na 

Babilônia inferior, mostrando que cerca de 4.000 a.C. as Babilônia inferior, mostrando que cerca de 4.000 a.C. as 
terras pantanosas da região do baixo terras pantanosas da região do baixo TigreTigre--EufratesEufrates
estavam sendo drenadas e ocupadas. A cultura do Tel estavam sendo drenadas e ocupadas. A cultura do Tel 

ObeideObeide antecede quase todas as antigas cidades da região, antecede quase todas as antigas cidades da região, 
como como UrUr, , ErequeEreque, , LagLagááss e e EriduEridu, e parece estar ligada , e parece estar ligada àà

civilizacivilizaçção contemporânea do Planalto Iraniano ao leste de ão contemporânea do Planalto Iraniano ao leste de 
SusaSusa (Ela), um dos mais antigos centros de civiliza(Ela), um dos mais antigos centros de civilizaçção.ão.



Se a civilizaSe a civilizaçção camita se originou ao norte ou ao leste (ão camita se originou ao norte ou ao leste (ElãoElão) e ) e 
se espalhou para o norte e para o leste, se espalhou para o norte e para o leste, éé incerto. Mas os incerto. Mas os 

resultados das escavaresultados das escavaçções modernas elucidam a sucessão das ões modernas elucidam a sucessão das 
culturas primitivas na culturas primitivas na éépocapoca--prpréé--histhistóórica, e a representarica, e a representaçção ão 

bbííblica do progresso das artes e dos ofblica do progresso das artes e dos ofíícios cios éé bem sustentada pela bem sustentada pela 
arqueologia. arqueologia. 

A roda do oleiro, o barco de pesca com velas, veA roda do oleiro, o barco de pesca com velas, veíículos de roda, culos de roda, 
produproduçção e uso de cobre e bronze, tijolos e selos cilão e uso de cobre e bronze, tijolos e selos cilííndricos, estão ndricos, estão 

entre as descobertas do homem, como tem sido revelado pela entre as descobertas do homem, como tem sido revelado pela 
escavaescavaçção dos lugares mais antigos.  ão dos lugares mais antigos.  

ImpImpéérios de ferro eram fundidos ocasionalmente na rios de ferro eram fundidos ocasionalmente na 
Mesopotâmia em data muito remota. Henri Mesopotâmia em data muito remota. Henri FrankfortFrankfort, em , em 

escavaescavaçções no Tel ões no Tel AsmarAsmar (antiga (antiga EsnunaEsnuna), descobriu evidências de ), descobriu evidências de 
uma lâmina de ferro, em um numa lâmina de ferro, em um níível que datava de cerca de 2.700 a.C. vel que datava de cerca de 2.700 a.C. 

Outros objetos de ferro têm sido encontrados tambOutros objetos de ferro têm sido encontrados tambéém, tais m, tais 
como o pequeno machado de ferro em como o pequeno machado de ferro em UrUr. A descoberta do ferro, . A descoberta do ferro, 

por alguma razão, não foi utilizada persistentemente e não foi por alguma razão, não foi utilizada persistentemente e não foi 
usada de modo generalizado, em escala industrial, atusada de modo generalizado, em escala industrial, atéé depois de depois de 

1.200 a.C. 1.200 a.C. 
O perO perííodo de 1.200 odo de 1.200 -- 300 a.C. 300 a.C. éé conhecido na arqueologia como conhecido na arqueologia como 

a Idade do Ferro. Mas as escavaa Idade do Ferro. Mas as escavaçções indicam algum conhecimento ões indicam algum conhecimento 
de metais em tempos mais remotos, como o indica Gênesisde metais em tempos mais remotos, como o indica Gênesis 4:22.4:22.



Não podemos trazer de volta o passado, mas temos 
pistas suficientes que nos proporcionam uma ampla visão da 
vida naqueles tempos. Quando combinamos esses fatores 

com a narrativa bíblica, começamos a obter um quadro 
verdadeiramente plausível daqueles eventos.
Muitos eruditos modernos dizem que a sociedade 

antiga era primitiva. Mas os seres humanos antigos não 
eram menos criativos ou inteligentes do que nós. Suas 

invenções (a escrita e a aritmética, por exemplo) lançaram 
os alicerces de todas as civilizações, passadas e presentes. 

Na verdade, a maior parte das características da 
civilização — dinheiro, lei, guerra — estavam em evidência 
nos tempos antigos. Desconhecemos o nome dos inventores 

e dos gênios políticos que nos ofereceram tais coisas. 
Conhecemos, porém, o esquema geral da história antiga, e 

ele nos ajuda a entender o que aconteceu nessa época.



A A PaleoantropologiaPaleoantropologia, ciência relativamente nova, explica, ciência relativamente nova, explica--nos como nos como 
era o homem primitivo, quais eram os seus contornos cranianos, qera o homem primitivo, quais eram os seus contornos cranianos, qual era ual era 
a sua ocupaa sua ocupaçção. Muito do pouco do que conhecemos neste maravilhoso ão. Muito do pouco do que conhecemos neste maravilhoso 

campo devemos a esta notcampo devemos a esta notáável ciência. Com seus estudos dos fvel ciência. Com seus estudos dos fóósseis, das sseis, das 
medidas cranianas, tormedidas cranianas, toráácicas e outras, contacicas e outras, conta--nos ela se o homem era nos ela se o homem era 

mesmo como a Bmesmo como a Bííblia e a religião ensinam, ou se era um misto de homem e blia e a religião ensinam, ou se era um misto de homem e 
de macaco. de macaco. 

Os chamados fOs chamados fóósseis, de que tanto se têm ocupado os cientistas e sseis, de que tanto se têm ocupado os cientistas e 
por meio dos quais se pretendia estabelecer um elo entre os spor meio dos quais se pretendia estabelecer um elo entre os síímios e os mios e os 
antropantropóóides, vão pertencendo a uma era passada e morta. O "homem de ides, vão pertencendo a uma era passada e morta. O "homem de 

Piltdown", o homem de Java, do Dr. Piltdown", o homem de Java, do Dr. DuboisDubois, "o homem de Pequim" e , "o homem de Pequim" e 
tantos outros "homens" das camadas geoltantos outros "homens" das camadas geolóógicas jgicas jáá não atormentam os não atormentam os 
estudantes, e os professores universitestudantes, e os professores universitáários têm outros assuntos, mais rios têm outros assuntos, mais 

interessantes, para apresentar aos seus alunos.interessantes, para apresentar aos seus alunos.
HHáá algum tempo atralgum tempo atráás, quando a teoria da evolus, quando a teoria da evoluçção dominava e ão dominava e 

parecia mesmo que destruiria as idparecia mesmo que destruiria as idééias e conceitos da Bias e conceitos da Bííblia, nas blia, nas 
Universidades ouviamUniversidades ouviam--se discursos demorados para provar que um dente se discursos demorados para provar que um dente 
encontrado nas escavaencontrado nas escavaçções de certo estado era do prões de certo estado era do préé--homem homem -- não do não do 
homem das cavernas, mas do intermedihomem das cavernas, mas do intermediáário entre o macaco e o homem. rio entre o macaco e o homem. 
Anos depois, verificaram os Anos depois, verificaram os antropologistasantropologistas que se tratava de dente de que se tratava de dente de 

porcoporco--dodo--matomato e que teria havido ali um cemite que teria havido ali um cemitéério usado pelos rio usado pelos ííndios ndios 
"peles vermelhas". Como esta balela, tantas outras, que enchem "peles vermelhas". Como esta balela, tantas outras, que enchem 

bibliotecas. bibliotecas. 



AtravAtravéés de pesquisas arqueols de pesquisas arqueolóógicas e gicas e paleoantropolpaleoantropolóógicasgicas, torna, torna--se cada se cada 
vez mais claro o campo de observavez mais claro o campo de observaçções do homem e do seu mundo ões do homem e do seu mundo -- e ne nóós s 

vamos ficando mais cientes de que, quaisquer que tivessem sido avamos ficando mais cientes de que, quaisquer que tivessem sido as condis condiçções ões 
do homem primitivo, se morando numa caverna ou numa palhodo homem primitivo, se morando numa caverna ou numa palhoçça fluvial, era o a fluvial, era o 

homem, como a Bhomem, como a Bííblia noblia no--lo apresenta. lo apresenta. 
Os fOs fóósseis, pois, foram obrigados a dar a sua identidade, e a conclussseis, pois, foram obrigados a dar a sua identidade, e a conclusão a ão a 

que estas ciências chegaram que estas ciências chegaram éé de que hde que háá uma profunda analogia, para não uma profunda analogia, para não 
dizermos harmonia, entre os ensinos da Bdizermos harmonia, entre os ensinos da Bííblia e os da ciência. Alegavam os blia e os da ciência. Alegavam os 
ssáábios que Moisbios que Moiséés não poderia ter escrito tais coisas, porque no seu tempo s não poderia ter escrito tais coisas, porque no seu tempo 

nem a escrita tinha sido inventada e que, portanto, a Bnem a escrita tinha sido inventada e que, portanto, a Bííblia, com a sua blia, com a sua 
cosmogonia, não merecia maior atencosmogonia, não merecia maior atençção. ão. 

Hoje sabeHoje sabe--se que Moisse que Moiséés sabia escrever, e ats sabia escrever, e atéé se afirma que ele foi o se afirma que ele foi o 
inventor do alfabeto, o que por tantos anos foi creditado aos feinventor do alfabeto, o que por tantos anos foi creditado aos fenníícios. cios. 

Podemos assegurar que os fenPodemos assegurar que os feníícios receberam o alfabeto dos cios receberam o alfabeto dos midianitasmidianitas, onde , onde 
MoisMoiséés morou por 40 anos, e que os primeiros tras morou por 40 anos, e que os primeiros traçços de alfabeto encontramos de alfabeto encontram--

se nas ruse nas ruíínas do templo de nas do templo de SerabiteSerabite, no Monte Sinai. , no Monte Sinai. 
Os que se apressaram a desdizer ou desacreditar toda a histOs que se apressaram a desdizer ou desacreditar toda a históória de ria de 

Gênesis foram obrigados a rever as suas conclusões, e hoje, graGênesis foram obrigados a rever as suas conclusões, e hoje, graçças aos as aos 
estudos da Arqueologia, o que era julgado impossestudos da Arqueologia, o que era julgado impossíível tornouvel tornou--se realidade. As se realidade. As 

cosmogonias cosmogonias caldaicacaldaica, chinesa, eg, chinesa, egíípcia, asspcia, assííria, grega etc. têm a mesma natural ria, grega etc. têm a mesma natural 
origem da cosmogonia mosaica, com a diferenorigem da cosmogonia mosaica, com a diferençça de que Moisa de que Moiséés recebeu a sua s recebeu a sua 

doutrina de uma fonte pura, enquanto os escritores prdoutrina de uma fonte pura, enquanto os escritores préé--histhistóóricos a ricos a 
receberam tradicionalmente e por vias indiretas. Assim mesmo, qureceberam tradicionalmente e por vias indiretas. Assim mesmo, qualquer alquer 

estudante paciente poderestudante paciente poderáá averiguar que as semelhanaveriguar que as semelhançças são tão flagrantes, as são tão flagrantes, 
que não podem deixar de denunciar uma origem comum. Deus criou oque não podem deixar de denunciar uma origem comum. Deus criou o mundo, mundo, 

os primitivos habitantes da terra sabiam disso e, a despeito de os primitivos habitantes da terra sabiam disso e, a despeito de tudo que tudo que 
ocorreu nos dias primitivos, esta histocorreu nos dias primitivos, esta históória não se perdeu.ria não se perdeu.



QUEM FORAM OS HOMENS DAS QUEM FORAM OS HOMENS DAS 
CAVERNAS?CAVERNAS?

Quem foram essas pessoas? 
De onde vieram?

Seriam elas, como nos é ensinado, os ancestrais 
de nossa raça? 

Foram elas lentamente emergindo da escuridão 
bestial para se tornarem as iluminadas nações atuais? 

Faremos uma abordagem, baseada na análise de 
Harry J. Baerg, onde o referido autor faz um relato 
na perspectiva criacionista da vida das comunidades 

primitivas.



Sempre existiram, em qualquer sociedade, membros que não Sempre existiram, em qualquer sociedade, membros que não 
se adaptam a ela, por uma ou outra razão, e são marginalizados, se adaptam a ela, por uma ou outra razão, e são marginalizados, 

tendo que viver isolados. Podem ser fugitivos da tirania, ou tendo que viver isolados. Podem ser fugitivos da tirania, ou 
simplesmente das restrisimplesmente das restriçções da sociedade. Eles tendem a ões da sociedade. Eles tendem a 

formar bandos, como os homens que se juntaram com Davi, formar bandos, como os homens que se juntaram com Davi, 
quando este vagava pelo deserto fugindo de Saul. Podem se quando este vagava pelo deserto fugindo de Saul. Podem se 

transformar, ainda, em bandos de salteadores que atacam os transformar, ainda, em bandos de salteadores que atacam os 
viajantes. Ou, possivelmente, acabaram por fixarviajantes. Ou, possivelmente, acabaram por fixar--se em novos se em novos 

lugares, tornandolugares, tornando--se poderosas nase poderosas naçções capazes de competir com ões capazes de competir com 
aquelas das quais se originaram.aquelas das quais se originaram.

Em qualquer sociedade numerosa hEm qualquer sociedade numerosa háá tambtambéém os leprosos, os m os leprosos, os 
fracos, os deficientes e os loucos. Nos tempos primitivos, eles fracos, os deficientes e os loucos. Nos tempos primitivos, eles 

eram deixados seram deixados sóós para que se arranjassem por si mesmos como s para que se arranjassem por si mesmos como 
animais, ou morressem de fome, da mesma maneira que os animais, ou morressem de fome, da mesma maneira que os 

leprosos e os possessos dos tempos bleprosos e os possessos dos tempos bííblicos. Naturalmente, blicos. Naturalmente, 
esses desafortunados se degradavam mais e mais, alijados dos esses desafortunados se degradavam mais e mais, alijados dos 

progressos da civilizaprogressos da civilizaçção, considerados como a ralão, considerados como a raléé e esce escóória da ria da 
sociedade.sociedade.



Por causa da competiPor causa da competiçção com os mais capazes, esses ão com os mais capazes, esses 
renegados tinham que se contentar com os lugares mais renegados tinham que se contentar com os lugares mais 

imprimpróóprios para viver: florestas, montanhas e margens de rios. prios para viver: florestas, montanhas e margens de rios. 
Por necessidade de protePor necessidade de proteçção e auxão e auxíílio nas calio nas caççadas, eles adas, eles 
formavam pequenos grupos. Pescavam e caformavam pequenos grupos. Pescavam e caççavam para avam para 

sobreviver, e habitavam rudes abrigos feitos de ramos, sobreviver, e habitavam rudes abrigos feitos de ramos, 
cobertos de peles ou de barro. Ao longo dos rios, eles cobertos de peles ou de barro. Ao longo dos rios, eles 

encontravam abrigos em cavernas. Estas, por não estarem encontravam abrigos em cavernas. Estas, por não estarem 
expostas expostas ààs inclemências do tempo, preservaram melhor os s inclemências do tempo, preservaram melhor os 

vestvestíígios de sua existência.gios de sua existência.
Seus covos de vime aprisionavam muitos peixes, por Seus covos de vime aprisionavam muitos peixes, por 

ocasião da desova, os quais depois de secos eram armazenados ocasião da desova, os quais depois de secos eram armazenados 
para consumo nos meses de inverno. Somente as pessoas mais para consumo nos meses de inverno. Somente as pessoas mais 
resistentes sobreviviam aos gresistentes sobreviviam aos géélidos invernos, vestindolidos invernos, vestindo--se de se de 
peles, construindo abrigos ou se refugiando no interior das peles, construindo abrigos ou se refugiando no interior das 
cavernas, durante a cavernas, durante a éépoca de frio excessivo. O perpoca de frio excessivo. O perííodo de odo de 

glaciaglaciaçção continental deve ter sido muito penoso para eles, e ão continental deve ter sido muito penoso para eles, e 
certamente muitos sucumbiram nessa ocasião. Acendiam certamente muitos sucumbiram nessa ocasião. Acendiam 

fogueiras, pela fricfogueiras, pela fricçção, ou com brasas preservadas de fogos ão, ou com brasas preservadas de fogos 
acesos por raios ou por lava incandescente.acesos por raios ou por lava incandescente.



As habitaAs habitaçções usuais de verão ficavam prões usuais de verão ficavam próóximas das ximas das 
entradas das cavernas. Os lugares mais particulares ou as entradas das cavernas. Os lugares mais particulares ou as 
grandes câmaras eram reservadas para os ritos religiosos, grandes câmaras eram reservadas para os ritos religiosos, 

onde ofereciam sacrifonde ofereciam sacrifíícios a seus deuses, suplicando a eles por cios a seus deuses, suplicando a eles por 
sucesso nas casucesso nas caççadas ou a manutenadas ou a manutençção da fertilidade. Esta ão da fertilidade. Esta 
úúltima os preocupava sobremaneira. Evidentemente havia ltima os preocupava sobremaneira. Evidentemente havia 
muitos conflitos entre as tribos, e quanto mais populosas muitos conflitos entre as tribos, e quanto mais populosas 

fossem, de mais pessoas podiam dispor para a protefossem, de mais pessoas podiam dispor para a proteçção. Outra ão. Outra 
razão pela qual a fertilidade deveria ser importante para eles razão pela qual a fertilidade deveria ser importante para eles 

era que as doenera que as doençças e os fortes invernos, com escassez de as e os fortes invernos, com escassez de 
alimentos, podiam rapidamente dizimar uma tribo.alimentos, podiam rapidamente dizimar uma tribo.

Os desenhos de animais nas cavernas tambOs desenhos de animais nas cavernas tambéém foram m foram 
feitos, em parte, para mostrar seus atos de bravura nas feitos, em parte, para mostrar seus atos de bravura nas 

cacaççadas. Os animais nas paredes foram pintados com argila adas. Os animais nas paredes foram pintados com argila 
colorida misturada com gorduras e tambcolorida misturada com gorduras e tambéém com cinzas e m com cinzas e 

carvão obtidos da queima de pinho. Algumas vezes, usavam carvão obtidos da queima de pinho. Algumas vezes, usavam 
pedras agudas para riscar as paredes.pedras agudas para riscar as paredes.



Dispomos de muitas evidências para afirmar que vDispomos de muitas evidências para afirmar que váárias dessas rias dessas 
pessoas eram canibais. Se comiam carne humana como parte de algupessoas eram canibais. Se comiam carne humana como parte de algum m 

ritual mritual míístico ou como alimentastico ou como alimentaçção normal, não sabemos. ão normal, não sabemos. ÉÉ posspossíível vel 
que isso fosse feito apenas em ocasiões de fome extrema. De maneque isso fosse feito apenas em ocasiões de fome extrema. De maneira ira 
geral, tratavam seus mortos com respeito. Muitos foram sepultadogeral, tratavam seus mortos com respeito. Muitos foram sepultados s 
nas cavernas. Nas tribos que viviam nas plannas cavernas. Nas tribos que viviam nas planíícies tambcies tambéém estavam m estavam 
presentes sepulturas. Onde agora presentes sepulturas. Onde agora éé a Polônia, foram encontradas a Polônia, foram encontradas 

sepulturas em que os mortos foram deitados com suas lansepulturas em que os mortos foram deitados com suas lançças ao lado, as ao lado, 
e cobertos com terra vermelha. Estes povos pareciam crer numa vie cobertos com terra vermelha. Estes povos pareciam crer numa vida da 
apapóós a morte, pois supriam seus mortos com o que julgavam que eles s a morte, pois supriam seus mortos com o que julgavam que eles 
iriam necessitar. Em determinada caverna, um chefe foi encontradiriam necessitar. Em determinada caverna, um chefe foi encontrado o 

em uma câmara mortuem uma câmara mortuáária juntamente com suas esposas, servos, ria juntamente com suas esposas, servos, 
cavalos e vacas. Ele deveria necessitar de tudo isso em sua jorncavalos e vacas. Ele deveria necessitar de tudo isso em sua jornada ada 

apapóós a morte s a morte -- pensavam eles.pensavam eles.
Como não existem cavernas em todos os lugares, as tribos que Como não existem cavernas em todos os lugares, as tribos que 

viviam em planviviam em planíícies tinham que construir suas cabanas de troncos e cies tinham que construir suas cabanas de troncos e 
ramos, amarrados com juncos e rebocadas com barro, como se faz ramos, amarrados com juncos e rebocadas com barro, como se faz 

ainda hoje em lugares mais atrasados. Aqueles que tinham vida ainda hoje em lugares mais atrasados. Aqueles que tinham vida 
nômade faziam barracas mais frnômade faziam barracas mais fráágeis, com varas e peles, as quais geis, com varas e peles, as quais 
podiam ser transportadas de um lugar para outro, conforme as podiam ser transportadas de um lugar para outro, conforme as 

necessidades. Alguns, mais estabilizados e com nnecessidades. Alguns, mais estabilizados e com níível cultural mais vel cultural mais 
elevado, construelevado, construííram habitaram habitaçções mais permanentes, cultivaram a terra ões mais permanentes, cultivaram a terra 

e domesticaram animais. Os povoados que cresceram em tamanho e domesticaram animais. Os povoados que cresceram em tamanho 
chegaram a desenvolver formas mais complexas de governo.chegaram a desenvolver formas mais complexas de governo.



AS INCETEZAS DA PRÉ-HISTÓRIA
Visão de Robert Charrox

““Não existiu homo sapiens Não existiu homo sapiens –– o homem so homem sáábio bio –– depois do depois do 
antepassado prantepassado préé--histhistóórico de Neanderthal ou de rico de Neanderthal ou de CromagnonCromagnon, que , que 

apenas conhecia o sapenas conhecia o síílex: eis o que nos diz a ciência cllex: eis o que nos diz a ciência cláássicassica””..
Robert Robert CharrouxCharroux foi arquefoi arqueóólogo, mas a sua busca estendeulogo, mas a sua busca estendeu--se se 

alaléém das fronteiras da sua profissão. m das fronteiras da sua profissão. CharrouxCharroux explorou não sexplorou não sóó
““ssíítiostios”” arqueolarqueolóógicos em vgicos em váárias partes do planeta, mas tambrias partes do planeta, mas tambéém a m a 
histhistóória e a atividade dos homens longe dos caminhos explorados ria e a atividade dos homens longe dos caminhos explorados 
pela ciência ortodoxa. Devido a esta curiosidade de querer ver pela ciência ortodoxa. Devido a esta curiosidade de querer ver 

com os seus prcom os seus próóprios olhos e não olhar com o olho alheio, segundo prios olhos e não olhar com o olho alheio, segundo 
os seus bios seus bióógrafos, grafos, CharrouxCharroux éé muitas vezes desprezado pelos muitas vezes desprezado pelos 

seus colegas e os seus trabalhos e sacrifseus colegas e os seus trabalhos e sacrifíícios foram cios foram 
praticamente jogados afora.praticamente jogados afora.

No livro No livro ““LesLes HommesHommes de de lala Pierre Pierre AncienneAncienne””, duas , duas 
autoridades, o padre autoridades, o padre BreuilBreuil e o professor e o professor LautierLautier, escrevem , escrevem 
textualmente: textualmente: -- ““As civilizaAs civilizaçções prões préé--histhistóóricas conheceram ricas conheceram 

igualmente o forno de cozer: forno de pedras secas do igualmente o forno de cozer: forno de pedras secas do 
DrachenhockDrachenhock, circular, forno de , circular, forno de NoaillesNoailles ((CorrCorrèègege) de superf) de superfíície cie 
retangular, feito de pedras sobrepostas, ligeiramente inclinadasretangular, feito de pedras sobrepostas, ligeiramente inclinadas

para o interior e cujos espapara o interior e cujos espaçços vazios entre os ângulos foram os vazios entre os ângulos foram 
preenchidos com pedras menores mantidas por uma mistura de preenchidos com pedras menores mantidas por uma mistura de 

argila, calcargila, calcáário e areiario e areia””..



““Bela perBela períífrasefrase”” comenta comenta CharrouxCharroux com ironia, para com ironia, para 
dizer simplesmente: pedras cimentadas.dizer simplesmente: pedras cimentadas.

Fazendo um consenso, Robert Fazendo um consenso, Robert CharrouxCharroux chega chega àà seguinte seguinte 
conclusão: conclusão: ““se os homens da prse os homens da préé--histhistóória conheciam a ria conheciam a 

argamassa, se sabiam cimentar, esses homens não argamassa, se sabiam cimentar, esses homens não 
podiam deixar de construir as paredes de suas casas, podiam deixar de construir as paredes de suas casas, 

como conseqcomo conseqüüência lência lóógica: não habitavam em cavernasgica: não habitavam em cavernas””!!

Robert Robert CharrouxCharroux era cera céético quanto tico quanto àà origem do origem do 
homem. Ele afirmava que esta teoria homem. Ele afirmava que esta teoria ““não estnão estáá de forma de forma 

alguma demonstradaalguma demonstrada””. E prossegue . E prossegue –– ““Os prOs préé--
historiadores procuram desde hhistoriadores procuram desde háá um sum sééculo, esqueletos culo, esqueletos 

de homens prde homens préé--histhistóóricos com a idade de milhões de ricos com a idade de milhões de 
anos, susceptanos, susceptííveis de dar crveis de dar créédito dito àà sua tesesua tese””..



Segundo ele, devido Segundo ele, devido ààs deceps decepçções encontradas pelos ões encontradas pelos 
cientistas, foi arquitetado um processo: cientistas, foi arquitetado um processo: ““E, se admitindo que a E, se admitindo que a 
terra fosse extremamente pouco povoada, 100.000 homens em terra fosse extremamente pouco povoada, 100.000 homens em 

mméédia e 100.000 animais selvagens (o que dia e 100.000 animais selvagens (o que éé ridiculamente ridiculamente 
baixo), a espessura das ossadas repartidas sobre a terra baixo), a espessura das ossadas repartidas sobre a terra 

durante um milhão de anos seria formada por mais de 600.000 durante um milhão de anos seria formada por mais de 600.000 
esqueletos. esqueletos. ÉÉ impossimpossíível que não se desagreguem matvel que não se desagreguem matéérias rias 

orgânicas em cem vezes menos tempo, mas se qualquer coisa orgânicas em cem vezes menos tempo, mas se qualquer coisa 
subsistisse seria uma verdadeira montanha de ossadas.subsistisse seria uma verdadeira montanha de ossadas.””

CharrouxCharroux explica que esse processo explica que esse processo ““deu deu àà luzluz”” o o procônsulprocônsul, , 
o homem de o homem de GrossetoGrosseto, o , o zinjantropozinjantropo, o pitecantropo, o , o pitecantropo, o 

atlantropoatlantropo, o , o africantropoafricantropo, etc., todavia o resultado não foi de , etc., todavia o resultado não foi de 
monta, uma vez que pode ser resumido nas tmonta, uma vez que pode ser resumido nas tííbias do bias do GrossetoGrosseto, , 

no maxilar do no maxilar do atlantropoatlantropo, num montezinho de cinzas , num montezinho de cinzas 
representando o representando o zinjantropozinjantropo, numa c, numa cúúpula de gesso do tamanho pula de gesso do tamanho 
da palma da mão que da palma da mão que éé o o sinantroposinantropo um um australopitecoaustralopiteco partido partido 

em fragmentos e um em fragmentos e um plesiantropoplesiantropo reduzido a migalhas. O reduzido a migalhas. O 
Piltdown? Uma fraude!Piltdown? Uma fraude!



Em Em ““Lês Lês HommesHommes de de lala Pierre Pierre 
AncienneAncienne”” de H. de H. BreuilBreuil e R. e R. LautierLautier, , àà
ppáágina 150 lêgina 150 lê--se: se: ““Os restos humanos Os restos humanos 

europeus mais antigos são infinitamente europeus mais antigos são infinitamente 
mais raros, Apenas três podem ser mais raros, Apenas três podem ser 

conservadosconservados””. O crânio de Piltdown era um . O crânio de Piltdown era um 
desses três, mas foi, na realidade, apenas desses três, mas foi, na realidade, apenas 

uma brincadeira de estudantes.uma brincadeira de estudantes.

Robert Robert CharrouxCharroux, o arque, o arqueóólogo logo 
ccéético, faz uma pergunta muito stico, faz uma pergunta muito sééria: ria: 
““Como Como éé posspossíível apenas com uma mão vel apenas com uma mão 
cheia de ossadas, das quais uma cheia de ossadas, das quais uma éé em em 

gesso e as outras falsas ou contestadas, gesso e as outras falsas ou contestadas, 
pretender edificar uma ciência exatapretender edificar uma ciência exata””??

O arqueO arqueóólogo parecia estar logo parecia estar 
desgostoso com a sua profissão e atdesgostoso com a sua profissão e atéé um um 

pouco decepcionado com ela. Neste pouco decepcionado com ela. Neste 
monmonóólogo sobre a arqueologia, logo sobre a arqueologia, CharrouxCharroux
refuta refuta ““essa ciência que sessa ciência que sóó se baseia em se baseia em 

hiphipóóteses discutteses discutííveisveis””..



Não se pode confiar no carbonoNão se pode confiar no carbono--14 para numerar a 14 para numerar a 
antiguidade de ossadas ou de matantiguidade de ossadas ou de matéérias orgânicas rias orgânicas éé um outro um outro 

dado que dado que CharrouxCharroux fornece (ano de 1963) e a sua opinião fornece (ano de 1963) e a sua opinião éé a de a de 
que se torna insustentque se torna insustentáável que esta tvel que esta téécnica possa fornecer cnica possa fornecer 

quaisquer indicaquaisquer indicaçções cronolões cronolóógicas em relagicas em relaçção ão àà prpréé--histhistóória. Ele ria. Ele 
fornece dados sobre as margens de erros: o erro cfornece dados sobre as margens de erros: o erro cííclico do clico do 

carbonocarbono--14 vai de 50% at14 vai de 50% atéé 5568 anos, 80% de 5.000 a 10.000 5568 anos, 80% de 5.000 a 10.000 
anos. O carbono pode indicar 15.000 ou 50.000 anos. O carbono pode indicar 15.000 ou 50.000 àà escolha ou ao escolha ou ao 
gosto do pesquisador. A sua eficgosto do pesquisador. A sua eficáácia cia éé discutdiscutíível, se fosse real vel, se fosse real 

poderpoder--sese--ia calcular com exatidão as pinturas rupestres da gruta ia calcular com exatidão as pinturas rupestres da gruta 
de de LascauxLascaux e ali havia tambe ali havia tambéém ossadas. O chefe do laboratm ossadas. O chefe do laboratóório rio 
do Museu das Antiguidades Nacionais, francês, Jean do Museu das Antiguidades Nacionais, francês, Jean MarichalMarichal, , 

esclarece um ponto importante: a quantidade de matesclarece um ponto importante: a quantidade de matééria ria 
necessnecessáária para uma ria para uma peritagemperitagem –– dentes dentes –– marfim marfim –– ossos + ossos + 

2,200 kg.2,200 kg.
Nesta contingência um reparo do arqueNesta contingência um reparo do arqueóólogo: os pedalogo: os pedaçços de os de 

crânio encontrados tiveram a sua idade determinada a partir de crânio encontrados tiveram a sua idade determinada a partir de 
fragmentos com apenas algumas gramas, todo o achado não fragmentos com apenas algumas gramas, todo o achado não 

excedeu, geralmente, 300 gramas! Outro erro: as avaliaexcedeu, geralmente, 300 gramas! Outro erro: as avaliaçções são ões são 
feitas sem o julgamento de uma quantidade de imponderfeitas sem o julgamento de uma quantidade de imponderááveis do veis do 

tipo: conditipo: condiçções climões climááticas de um local do qual se ignora tudo.ticas de um local do qual se ignora tudo.



O esforO esforçço feito para a indicao feito para a indicaçção de uma data fixa para o ão de uma data fixa para o 
surgimento do homem sobre a terra surgimento do homem sobre a terra éé um esforum esforçço herco hercúúleo e leo e 

mal recompensado devido mal recompensado devido àà complicacomplicaçção de certos fatores, Por ão de certos fatores, Por 
exemplo: as avaliaexemplo: as avaliaçções oscilam entre 50.000 anos (para o ões oscilam entre 50.000 anos (para o 

Neanderthal e o Neanderthal e o AurinhacenseAurinhacense) e 10.000 anos.) e 10.000 anos.
Com um maxilar laminado como uma chapa de ferro (de Com um maxilar laminado como uma chapa de ferro (de 

uma crianuma criançça de 5 a 7 anos, por suposto) incrustado no carvão, a de 5 a 7 anos, por suposto) incrustado no carvão, 
fezfez--se a descoberta do homem mais velho do mundo. Seu se a descoberta do homem mais velho do mundo. Seu 

descobridor foi o professor descobridor foi o professor JohannesJohannes HurzelerHurzeler, do Museu de , do Museu de 
HistHistóória Natural de ria Natural de BâleBâle. Um homem do terci. Um homem do terciáário, mas o rio, mas o 
professor professor HurzelirHurzelir nega Darwin e o evolucionismo com nega Darwin e o evolucionismo com 

veemência veemência –– ““Não existe uma possibilidade em mil de o homem Não existe uma possibilidade em mil de o homem 
descender do macacodescender do macaco””!!

Vejamos a prVejamos a préé--histhistóória clria cláássica: um convite que nos faz ssica: um convite que nos faz 
Robert Robert CharrouxCharroux. O arque. O arqueóólogo relata que a prlogo relata que a préé--histhistóória ria éé

imaginativa, supõe que os esqueletos de indivimaginativa, supõe que os esqueletos de indivííduos que, duos que, 
aparentemente, foram habitantes degenerados das cavernas, aparentemente, foram habitantes degenerados das cavernas, 
seriam iguais aqueles que hoje habitam as nossas favelas e os seriam iguais aqueles que hoje habitam as nossas favelas e os 

locais mais inimaginlocais mais inimaginááveis deste planeta, inclusive ... as veis deste planeta, inclusive ... as 
cavernas... na miserabilidade da sua pobreza. cavernas... na miserabilidade da sua pobreza. 



Descoberto em 1859 na cidade de Neanderthal, Alemanha, este suposto ancestral do homem na 
cadeia evolutiva não passa de um homem comum. Possuía uma capacidade craniana maior que o 
homem atual. A média é 1.500 cc e o Neanderthal possuía 2.000 cc. Mas isso prova o quê? Há
variações de volume e de formato entre as diversas raças que estão dentro da mesma espécie 

humana! O homem de Neanderthal tinha uma doença nos ossos chamada de osteoartritis, causada 
pela deficiência de vitamina D na sua alimentação. Ele era igual a qualquer um de nós!



Homem de Nebraska.

Esta figura acima mostra a vista em 4 
ângulos diferentes de um mesmo dente. 

Este dente pelo poder miraculoso da 
evolução se transformou na criatura 

abaixo:



Foram julgados de acordo com os objetos encontrados Foram julgados de acordo com os objetos encontrados 
junto a eles. Aventajunto a eles. Aventa--se uma hipse uma hipóótese: daqui a 1.000.000 anos tese: daqui a 1.000.000 anos 
(admitindo(admitindo--se uma catse uma catáástrofe no planeta) o homem do futuro strofe no planeta) o homem do futuro 

jamais encontrarjamais encontraráá o esqueleto de Einstein, o esqueleto de Einstein, RodinRodin, Renoir, , Renoir, 
Fermi e Picasso, estarão dissolvidos em cinzas juntamente Fermi e Picasso, estarão dissolvidos em cinzas juntamente 

com os seus caixões. com os seus caixões. 
O homem do futuro, talvez, um arqueO homem do futuro, talvez, um arqueóólogo, indo pesquisar logo, indo pesquisar 

uma caverna do uma caverna do PoitouPoitou, de , de IndreIndre--etet--LoireLoire ou da Provenou da Provençça, a, 
exumarexumaráá o esqueleto de um mendigo ou de um bêbado tipo o esqueleto de um mendigo ou de um bêbado tipo 

antigo troglodita (existem milhares na Franantigo troglodita (existem milhares na Françça, pontua a, pontua 
CharrouxCharroux) que tivesse morrido na sua caverna) que tivesse morrido na sua caverna--habitahabitaçção. Este ão. Este 
esqueleto estaria em esqueleto estaria em óótimo estado de conservatimo estado de conservaçção no calcão no calcáário rio 

seco e resistira seco e resistira áá passagem dos tempos. Então o que passagem dos tempos. Então o que 
aconteceria? aconteceria? 

Nada mais, nada menos que o seguinte: os prNada mais, nada menos que o seguinte: os préé--
historiadores do ano 1001 963 deduziriam, gravemente e em historiadores do ano 1001 963 deduziriam, gravemente e em 
coro:coro:””o homem do so homem do sééculo 20 depois de Cristo media 1,60 m. culo 20 depois de Cristo media 1,60 m. 
Era corcunda, tinha pernas tortas, era escrofuloso. O seu Era corcunda, tinha pernas tortas, era escrofuloso. O seu 

volume craniano era de 1500 cm3 e o seu intelecto volume craniano era de 1500 cm3 e o seu intelecto 
ligeiramente mais evoluligeiramente mais evoluíído do que o de um gorila. A sua do do que o de um gorila. A sua 

civilizacivilizaçção permitiria o conhecimento do cântaro de barro. ão permitiria o conhecimento do cântaro de barro. 
Tinha como abrigo pedras sobrepostas e não conhecia nem a Tinha como abrigo pedras sobrepostas e não conhecia nem a 
habitahabitaçção nem, por conseguinte, a porta, a janela, a chaminão nem, por conseguinte, a porta, a janela, a chaminé”é”!!



Homem de Piltdown: Reconstituição do "elo" perdido:
Fraude vergonhosa de uma ciência falsa que, como hoje, é manipulada por inescrupulosos 

evolucionistas. De modo arrogante eles povoam as faculdades e universidades, arrebanhando 
milhares de adeptos que pensam que a seita evolucionista é um fato comprovado.



Vista frontal do crânio do Homem de Piltdown: Note que a parte branca é
reconstituição artística. Os ossos (cor escura) foram fraudados. É... 

cientista também mente!
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