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O maior desfile da humanidadeO maior desfile da humanidade

Early Man by F. Clark Howell, p. 41-45, 1965
Time-Life Nature library Series
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O Desfile, Uma Farsa CientíficaO Desfile, Uma Farsa Científica

“The once-popular fresco showing a single file of marching 
hominids become ever more vertical, tall, and hairless now 
appears to be a fiction”. Nature 403 (27 January 2000).
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Construindo uma árvore evolutivaConstruindo uma árvore evolutiva

DISTÃNCIAS GENÉTICAS ENTRE CONTINENTES

África Oceania América Europa

Oceania 24,7 - - -

América 22,6 14,6 - -

Europa 16,6 13,5 9,5 -

Ásia 20,6 10,0 8,9 9,7

Ásia América
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DISTÃNCIAS GENÉTICAS ENTRE CONTINENTES

África Oceania Ásia-América

Oceania 24,7 - -

Áseia-América 21,6 12,3 -

Europa 16,6 13,5 9,6

Ásia América Europa
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Mitochondrial DNA 
and Human Evolution

Rebecca L. Cann, 
Mark Stoneking & 

Allan C. Wilson
Nature, Vol 325, Jan. 

1987



The Recent African 
Genesis of Humans.
Allan C. Wilson and 
Rebecca L. Cann.

Scientific American, 
April, 1992



Humanos arcaicos e ou Homo erectus evoluíram na África 
de alguma forma de Homo habilis ou australoptecíneos. 
Alguns desses povos saíram da África em direção à Ásia e 
Europa há aproximadamente 2 milhões de anos atrás. Esta 
primeira migração representa as populações que foram 
eventualmente substituídas pelas populações que se 
originaram da Eva Africana. Alguns estudiosos sugerem 
muitas outras migrações de populações primitivas antes dos 
humanos modernos.

Os humanos modernos evoluíram na África, decorrentes de 
“Eva” que viveu na África há 200.000 anos atrás. Diferente 
da Eva bíblica, esta Eva imaginária não foi a primeira mulher. 
Ela surgiu de uma população de cerca de 10.000 pessoas que 
na época evoluíram do Homo erectus. Todas as outras 
linhagens existentes de DNAmt desapareceram.



Os humanos modernos migraram da África cerca de 
100.000 a 150.000 anos trás para a Europa e Ásia.

Eles eliminaram todos os outros humanos primitivos 
com pouco ou nenhum intercruzamento. 
Provavelmente substituindo os Neandertais na 
Europa e outros humanos primitivos incluindo os 
Homo erectus.

A África, portanto é o berço dos humanos originais 
bem como de todos os humanos modernos.



É possível para os criacionistas o 
uso de árvores genéticas?



Alguns problemas com o Modelo
Efeitos da Seleção Natural
Variação em taxas de evolução em diferentes 
loci
Efeitos da Deriva Genética em populações que 
sofreram eventos de gargalos populacionais
Intenso fluxo gênico entre as populações
Efeitos da convergência em populações que se 
separaram há um longo período de tempo



“Seleção natural, convergência, deriva genética em 
pequenas populações – qualquer um destes fatores podem 
atrapalhar a correlação entre tempo e diferença”                 
  Stephen Jay gould

“Populações que têm ou que tiveram tamanho reduzido por 
longos períodos ou que sofreram o efeito da deriva 
genética através de gargalos populacionais podem 
apresentar ramos artificiais... O fato é que não 
conhecemos o bastante sobre como a seleção natural 
afeta a maioria dos genes que estudamos.”

Cavalli-Sforza et al



“...árvores de populações são 
representações úteis dos dados de 
freqüências gênicas, contanto que se 
tenha em mente que estas indicam 
apenas semelhanças globais entre 
populações. Tais árvores não indicam 
até que ponto estas similaridades 
resultam de história evolutiva comum ou 
de eventos de migração.”

Stoneking et al



Harmonizando as 
evidências com o 

relato bíblico



Os resultados obtidos em estudos com 
DNA mitocondrial harmonizam-se quase 
certamente com o relato bíblico de uma 
Eva real.

A maior variabilidade genética 
encontrada em populações africanas 
podem indicar os eventos demográficos 
pós-diluvianos registrados no livro de 
Gênesis.



“Estudos evolutivos têm levado a uma 
taxa esperada  de uma mutação a cada 
600 gerações... Eles ficaram 
impressionados ao encontrarem 
mudanças em dez pares de bases, as 
quais levaram a uma taxa de uma 
mutação a cada 40 gerações.”

Gibbons, A. Calibrating the mitochondrial clock. Science, 79(5347):28-29



“Viveu cerca de de 6.500 anos atrás - uma figura 
claramente incompatível com as atuais teorias sobre as 
origens do homem. Se o último ancestral mitocondrial é 
mais jovem do que o último ancestral comum real, é um 
enigma como a distribuição conhecida dos genes nas 
populações humanas pode ter aparecido há poucos 
milhares de anos.”

Gibbons, A. Calibrating the mitochondrial clock. Science, 
79(5347):28-29



MODELLING THE RECENT COMMON ANCESTRY 
OF ALL LIVING HUMANS

Douglas L. T. Rohde, Steve Olson & Joseph T. Chang
NATURE | VOL 431 | 30 SETEMBRO, 2004

As Populações Humanas são Firmemente Aparentadas:
Árvore genealógica mostra que nosso ancestral comum viveu há 

apenas 3.500 anos atrás. 

Não importa a língua que falamos ou a cor da nossa pele, nós 
compartilhamos os mesmos ancestrais com aqueles que 
plantaram arroz nos bancos de Yangtze, os que  primeiro 
domesticaram cavalos nas estepes da Ucrânia, os que 
caçaram animais gigantes nas florestas americanas e os que 
trabalharam para construir a grande pirâmide de Khufu.



Gargalos populacionais, Gargalos populacionais, 
desequilíbrio de ligação e desequilíbrio de ligação e 

eventos demográficoseventos demográficos



A – CA – C

0.210.21

0.000.00

G – CG – C

0.490.49

0.700.70

A – TA – T

0.090.09

0.300.30

G – TG – T

0.210.21

0.000.00
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A simples explicação para o desequilíbrio de ligação de longo 
alcance observado (tais como os que foram achados em humanos) é 
que a população experimentou um extremo efeito fundador ou 
gargalo populacional: um período em que a população era tão 
pequena que uns haplótipos ancestrais deram origem à maioria dos 
haplótipos que existem hoje.

Reich, D.E. et al. Linkage disequilibrium in the human genome. Nature 411 (6834): 199-204, 2001.

Devemos também procurar entender a evidência genética no 

contexto da Torre de Babel (Gênesis 11:1-9). Existem evidências de 

que, após passar por um gargalo populacional, “a população 

(humana) aumentou em uma série de expansões rápidas em 

diferentes continentes”.

Gibbons, A. Pleistocene population explosions. Science 262(5130):27-28,1993.



Do ponto de vista 
genético, não existem 
raças humanas. O homem 
moderno distribuiu-se 
geograficamente e 
desenvolveu 
características físicas, 
incluindo cor da pele, por 
adaptação ao ambiente de 
cada nicho geográfico. 



A causa sagrada de A causa sagrada de 
DarwinDarwin

Charles Darwin 
(1809-1882)

Louiz Agassiz 
(1807-1873)



De um só fez toda a raça humana para 
habitar sobre toda a face da terra, havendo 

fixado os tempos previamente 
estabelecidos e os limites de sua 

habitação.
Atos 17:26



Diversidade humana idealizada por Deus Diversidade humana idealizada por Deus 
“Para repovoar a Terra desolada, da qual 
tão recentemente havia o dilúvio varrido a 
corrupção moral, Deus tinha preservado 
apenas uma família, a casa de Noé, a quem 
Ele declarou: ‘...te hei visto justo diante de 
Mim nesta geração’. Gên. 7:1. 

    Contudo, nos três filhos de Noé 
rapidamente se desenvolveu a mesma 
grande distinção que se via no mundo 
anterior ao dilúvio. Em Sem, Cão e Jafé, 
que seriam os fundadores do gênero 
humano, estava prefigurado o caráter de 
sua posteridade” (Ellen G. White, Cristo 
Triunfante, Meditações Matinais, 2002, p. 
68).



Pois todos vós sois filhos de Deus 
mediante a fé em Cristo Jesus; porque 
todos quantos fostes batizados em Cristo 
de Cristo vos revestistes. Dessarte, não 
pode haver judeu nem grego; nem escravo 
nem liberto; nem homem nem mulher; 
porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
Gálatas 3:26-28




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46

