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Origens  

A eventual responsabilização do Homo Sapiens Sapiens pela extinção do Homo Sapiens 

Neanderthalensis é ainda hoje palco de uma enorme discussão, prova de que o tema está 

longe de ter provas irrefutáveis. Contudo, são cada vez mais os indícios que apontam 

para que a concorrência entre estes dois ramos evolutivos, mesmo que tenha existido no 

Continente Europeu, não tenha sido a causa última da extinção dos Neanderthais. Um 

destes indícios surge do trabalho por nós analisado, o qual cruzaremos com 

investigações recentes que apontam num sentido completamente novo. 

Para melhor se entender a proximidade entre os Sapiens Sapiens e os Neanderthalensis, 

é preciso recuar até ao surgimento destes dois ramos evolutivos com a mesma origem. 

O último parente comum entre o Neanderthalensis e o homem moderno é o Homo 

Heidelbergensis, espécie de onde os Neanderthais terão divergido há cerca de 300 mil 

anos na Europa, e de onde os Sapiens Sapiens divergiram há cerca de 100/200 mil anos, 

mas em África.  

As primeiras migrações para fora de África datam de há cerca de 1,8 milhões de anos, 

quando o Homo Habilis migrou daquele Continente até Dmanisi, na Georgia, local onde 

de acordo com os fósseis descobertos nos díversos niveis estatigráficos evoluiu até 

Ergaster, com parte desta população posteriormente a seguir até à Ásia, onde acabou por 

originar o Homo Erectus. Já há cerca de 800 mil anos terá ocorrido nova dispersão saída 

de África, comprovada pelos indícios encontrados tanto Ubeidya como em Benot 

Yaakov, no vale do Rio Jordão, especialmente importantes pelos vestígios de utilização 

do fogo. Esta vaga terá chegado à Europa por volta de há 600/700 mil anos, pelo pé do 

Homo Heidelbergensis. Com condições climatéricas bastante distintas daquelas que se 

registavam em África, os Heidelbergensis na Europa terão sido forçados a adaptar-se de 

forma diferente dos seus homólogos africanos.  

É nos Pirinéus Franceses, na gruta de Cauve de L’Arago, em Tautavel, que encontramos 

os primeiros indícios desta divergência regional específica. Um crânio com cerca de 400 

mil anos ali encontrado mostra algumas das características iniciais do Neanderthal, com 

uma capacidade craniana de aproximadamente 1160 ml, bastante superior à do Ergaster 

por exemplo, mas ainda inferior à do Sapiens Sapiens e à dos Neanderthais mais 

modernos. Também na Grécia são encontrados mais provas desta fase de transição. O 

crânio de Petralona, datado entre 200 mil e 730 mil anos, mostra uma capacidade 

craniana de 1220 ml e ostenta já a dupla arcada supraciliar dos homens de Neanderthal 

posteriores, assim como os mesmos oríficios nasais amplos, apontando assim para mais 

uma etapa do caminho entre o Heidelbergensis Europeu e o Sapiens Neanderthalensis. 

Também as análises de ADN ao primeiro homem de Neanderthal, do vale do Neander, 

na Alemanha, mostrou que o ADN mitrocondrial (presente nas mitocôndrias das células 

vivas, com interferência quase nula na transmissão hereditária de características) dos 

Neanderthais divergiu do nosso há 500 mil anos, na época do Heidelbergensis, 

reforçando as provas de que o Neanderthal é a descendência europeia daquela linha. 



Existem também indícios que em Africa a evolução do Heidelbergensis se processou no 

sentido de divergência para um tipo de Sapiens mais moderno que aqueles que surgiram 

na Europa, já que nenhum dos fósseis africanos do homem primitivo tem as 

características específicas do tipo Neanderthal. Aliás, em contraste com a evolução do 

Heidelbergensis Europeu, em África, o “Homem da Rodésia”, um crânio encontrado em 

Broken Hill, em Kabwe, na actual Zâmbia, mostra desde logo um passo evolutivo do 

Heidelbergensis Africano para o estágio inicial do Sapiens Sapiens Africano, sem sinais 

de características do Sapiens Neanderthalensis na Europa e Ásia Ocidental.  

Segundo os vestígios encontrados na Europa do Homo Neanderthalensis, os focos 

populacionais deste terão sido sempre reduzidos. Além dos passos intermédios da 

evolução de Petralona e Arago já referidos, também em Inglaterra e Alemanha, em 

Swanscombe e Stenheim, respectivamente, surgem novas etapas deste caminho entre o 

Heidelbergensis e o Neanderthal. Nestes dois casos, com não mais de 250 mil anos, a 

capacidade craniana encontrada já ronda os 1350 ml, existindo já uma fossa supra-

iníaca (um canal sobre a protuberância occipital externa do crânio) e dentes 

taurodônticos. Seguem-se novos achados em Atapuerca, onde se destaca a capacidade 

craniana de 1390 ml, prognatismo médio-facial e arcadas supraciliares do Neanderthal. 

A semelhança do esqueleto e a sua grande capacidade craniana – ainda que não se tenha 

desenvolvido na região neocorcital da testa, como nos Sapiens Sapiens – são o que torna 

o Neanderthal classificável como Sapiens, ainda que na subespécie Neanderthalensis.  

Foi no último período interglaciário, mais quente, situado entre a penúltima e a última 

era glaciária que terminou há cerca de 13 mil anos, que o Neanderthal se terá instalado 

ao longo da Europa Ocidental até à Ásia Ocidental. O frio que se viria a instalar na 

região terá levado o físico do Neanderthal a evoluir de forma mais eficaz para aquele 

clima, sendo que o seu tronco de grandes dimensões, as extremidades reduzidas e 

também as narinas grandes são apontados como formas de combater o frio, porque as 

duas primeiras ajudam a conservar o calor interior e porque a segunda ajuda a aquecer o 

ar frio quando inspirado, especialmente importante já que o ar entra por uma área 

próxima do cérebro. Mesmo a pele clara, característica própria dos Neanderthais, seria 

uma forma de maximizar as vantagens da luz do sol que recebiam.  

Já em relação aos Sapiens Sapiens, a sua chegada à Europa já terá ocorrido no 

Paleolítico Superior, uma época de melhoria climática que tornaram o continente 

Europeu perfeitamente habitável, em contraste com o que ocorreu com os seus habitats 

em África, que, de Sul para Norte, foram tornando-se cada vez mais áridos. Através dos 

utensílios do tipo Aurinhacense, típicos do Paleolítico Superior, é possível acompanhar 

a propagação dos homens modernos até à Europa, tendo sido encontrados vestígios 

destes utensílios já na Bulgária, em Bacho Kiro, datados de há 43 mil anos. 

Concorrência  

A teoria dominante aponta que a chegada dos Sapiens Sapiens à Europa há perto de 40 

mil anos levou a um crescimento de vários tipos de concorrência entre estes e os 



Neanderthais, tanto na captação de recursos, mas também uma concorrência cognitiva, 

linguística e demográfica, que resultou na extinção dos Neanderthais.  

 

Fig. 1 - Rotas de dispersão do Sapiens Sapiens para a Europa 

Análises estatísticas realizadas na região Sudoeste de França, onde se encontram os 

sítios mais bem conservados de Neanderthais e de homens modernos na Europa, têm 

servido para provar que estes últimos instalaram-se naquela região com uma população 

até 10 vezes maior que aquelas de habitantes locais de Neanderthais ali estabelecidos, o 

que se reflectiu num aumento de sítios ocupados, com maiores densidades 

populacionais, áreas de ocupação mais alargadas e mais integrados entre si – com trocas 

comerciais por exemplo.  

Este súbito aumento populacional na região terá reduzido a capacidade dos 

Neanderthais em competir por recursos, o que levou a um aumento de tensões e de 

confrontos entre os dois ramos evolutivos, já que os “oásis” mais atractivos eram em 

número reduzido. A “guerra” com um grupo mais coordenado, em maior número e com 

melhores tecnologias de caça e equipamento, e mesmo capacidades cerebrais mais 

desenvolvidas, algo que se suspeita devido ao surgimento das pinturas rupestres e de 

novas ferramentas em osso ou marfim entre os Sapiens Sapiens, terá empurrado os 

Neanderthais para a extinção, depois de inicialmente terem sido obrigados a instalarem-

se em habitats menos ricos e vantajosos. 

O estudo que analisámos de J. R. Stewart vem, contudo, por em causa esta teoria, 

defendendo que mesmo que tenha existido uma competição por recursos, algo que não é 

fácil de comprovar, diz, esta não terá sido a causa última da extinção dos Neanderthais. 

Analisando em específico o período compreendido entre há 60 e há 20 mil anos antes do 

Presente, o autor começa por realçar as dietas distintas entre os Neanderthais e o homem 

moderno, tanto ao nível das proporções de recursos vegetais e animais, como também 

nos próprios meios de captura e presas privilegiadas, minimizando já no final do seu 

trabalho o impacto de uma eventual sobreposição de dietas entre Sapiens Sapiens e 

Sapiens Neanderthalensis.  

Para o seu estudo, o autor investigou os fósseis de mamíferos associados aos diferentes 

sítios de Neanderthais e de homens modernos encontrados no Continente no período em 

que as espécies terão coexistido na Europa, o Oxygen Isotope Stage 3 – entre 60 e 20 

mil anos antes do Presente –, apontando que caso estes não coincidam torna-se mais 



difícil defender a teoria que a concorrência entre os dois tenha levado à extinção dos 

Neanderthais. A serem semelhantes, alerta também, tal não será prova irrefutável de 

uma concorrência feroz, já que podia dar-se o caso da oferta ser mais que suficiente para 

ambos, mesmo que tivessem que diversificar o tipo de animais na sua dieta. 

Como base de estudo Stewart contabilizou 447 faunas diferentes apuradas em 291 sítios 

arqueológicos e não arqueológicos, chegando a um total de 119 rácios diferentes de 

mamíferos. Ao identificar três vezes mais sítios ocupados por homens modernos (sítios 

do Paleolítico Superior), do que aqueles ocupados por Neanderthais (sítios do 

Paleolítico Médio), mas também 4,5 vezes mais vestígios de mamutes nos sítios de 

homens modernos, o autor salienta que tal tanto corrobora estudos anteriores de que as 

populações Sapiens Sapiens era bem maiores que as de Neanderthais, mas que também 

aponta para a hipótese do homem moderno explorar um leque mais alargado e disperso 

de recursos do que os Neanderthais.  

Analisando os resultados, o autor aponta que as faunas que surgem com pesos 

semelhantes nos sítios Neanderthais e nos de homens modernos são caracterizadas pelas 

suas capacidades de adaptação e vasta dispersão geográfica, como os cavalos, o veado 

vermelho ou o bisonte. Já em relação aos fósseis mais recorrentes nos sítios do 

Paleolítico Médio, o estudo refere espécies de herbívoros, carnívoros e omnívoros hoje 

associados a uma densa vegetação florestal. O padrão dominante, diz mesmo o autor, 

indica que mais do que preferências alimentares, a dieta seguida pelos Neanderthais 

seria baseada sobretudo na fauna encontrada nos habitats mais fechados e ligeiramente 

mais quentes, sítios na altura que se encontravam especialmente na Europa do Sul, 

retirando daqui a conclusão que mais do que as preferências alimentares do Neanderthal 

o que determinava a sua dieta era a sua preferência climática e geográfica. Assim, 

sugere, o Neanderthal poderia não estar tão bem adaptado ao frio quanto se crê, já que 

nas etapas finais da sua existência estaria provavelmente a concentrar-se nas zonas mais 

a sul da Europa – por outro lado, convém chamar à atenção que tal poderá também ser 

um sinal de que os Neanderthais foram empurrados para fora dos seus habitats iniciais, 

uma das premissas presentes na teoria da concorrência dos Sapiens Sapiens. 

Já em relação aos sítios do homem moderno, J. R. Stewart aponta que estes davam 

preferência às faunas de habitats abertos, de relva, registando-se também alguns 

mamíferos típicos de vegetações fechadas. A dieta dos homens modernos fica também 

associada a um equilíbrio entre carnívoros e herbívoros, a que se juntavam alguns 

elementos de omnívoros. A alta presença de coelhos e lebres, diz o autor, pode ser 

explicado pelos aumentos populacionais nestes sítios, ainda que também possa ter 

ocorrido fruto de algumas inovações tecnológicas. 

Com estes dados em mão, e especialmente face aos rácios elevados de vestígios de 

fósseis encontrados em todos os sítios, J. R. Stewart desvaloriza a ideia da concorrência,  

já que não só a grande proporção de vestígios encontrados mostra que tanto os 

Neanderthais como os homens modernos tinham acesso a comida, como também prova 

que não existia uma grande coincidência nas dietas de Neanderthais e de homens 



modernos, reduzindo assim as probabilidades de terem entrado em conflitos ao ponto de 

levarem à extinção de uma das espécies – os Neanderthais, no caso. 

 Extinção: Novas hipóteses 

Às conclusões de J. R. Stewart podemos acrescentar descobertas recentes que apontam 

para a quase extinção dos Neanderthais há sensivelmente 50 mil anos, antes da chegada 

dos Sapiens Sapiens à Europa, numa ocorrência a que alguns terão sobrevivido 

recolonizando a Europa Ocidental, mas sobrevivendo por apenas mais 10 mil anos.  

Investigadores espanhóis e suecos, de Uppsala, Estocolmo e Madrid, analisaram os 

fósseis mais recentes de Neanderthais do Norte de Espanha, chegando à conclusão que 

as variações genéticas entre os Neanderthais Europeus foram extremamente limitadas 

nos últimos dez mil anos da sua existência, ao invés do que ocorreu com outros fósseis 

mais antigos do Neanderthal, tanto europeu como asiático. Tais conclusões sugerem que 

as populações mais recentes de Neanderthais passaram por uma grave crise demográfica 

que levou a uma acentuada redução no total de espécies que quase esvaziou por 

completo a Europa Ocidental de humanos por um largo período. A crise demográfica, 

como os autores destes estudos lhe chamam, parece coincidir com um período de frio 

extremo na Europa o que, à imagem de uma das conclusões de J. R. Stewart, sugere que 

os Neanderthais poderiam não estar tão bem adaptados ao frio quanto se julga.  

Estas linhas de investigação colocam assim em causa a coexistência entre os Sapiens 

Sapiens e os Neanderthais na Europa, já que os autores consideram que as bolsas de 

sobreviventes de Neanderthais após a crise demográfica poderão não ter resistido até à 

chegada do homem moderno à Europa. Contudo, aqui é de relembrar a descoberta em 

1999 de um esqueleto de um adolescente em Lapedo, Portugal, com 24 mil anos com 

características de Neanderthal e de Sapiens Sapiens, facto que deixa em aberto a 

hipótese destas bolsas de sobreviventes Neanderthais terem sido simplesmente 

absorvidas pelos homens modernos, tal a sua dimensão reduzida. 

Estes últimos passos de investigação à vida do Neanderthal na Europa levam-nos assim 

de regresso à frase inicial deste trabalho, de que a eventual responsabilização do Homo 

Sapiens Sapiens pela extinção do Homo Sapiens Neanderthalensis é ainda hoje palco de 

uma enorme discussão, discussão essa que não pára de conhecer novas frentes, já que a 

própria coexistência entre os dois ramos evolutivos ou a data de extinção dos 

Neanderthais são tópicos cuja discussão pode estar em vias de ser reaberta.  
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