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A originalidade do texto de Yves Coppens (Y. C.) e ate 0 encanto que se
colhe da sua leitura residem na perspectiva bern vincada como desde 0 inicio
o autor situa 0 seu estudo: trata-se de perspectivar em grandes tracos a His
toria Natural do Homem - «urn momenta de reflexao sobre os dados, as
ideias e 0 melhor modelo de antropogenese» (p . 21). Dai que Y. C. se debruce
sobre esta mais recente etapa de vida na terra que sao os 70 mi lhoes de anos
(m. a.) que vao desde 0 aparecimento dos Primatas ate ao Homem nu m
esforco que e de «reconhecimento» e «reconstituicao» mas tarnbern de «ani
macae» e «cenario» ja que 0 autor reivindica para a ciencia pa leontologica
ta m bern 0 dever de imaginar pois que nesta ciencia, e nao obstante 0 a umento
constante de dados, «a parte que tern de extrair-ise) da hipotese e (ainda)
imensa» (p. 23).

Retomando 0 «leit-motiv» da campanha anti-darwinista que co locava 0

Homem a descender do macaco, Y. C. explica claramente que 0 Home m nao
descende do macaco mas descende sem duvida de urn macaco, pois <mao ha
duvida alguma q ue 0 Homem e 0 Chimpanze sao anatomicame nte, bioqui
micamente, c itoge ne t ica mente, etologicamente, ext remame nte proximos
e de q ue parece assente que tal afinidade significa que ele enos temos num
passado geo logicamente proximo (menos de 10 m. a.) urn ascendente cornum»
(p. 28).

Y. C. analisa em seguida a maneira como os cientistas tern aplicado a
chamada «observacao transformante», elemento condicionante inevitavel,
numa ciencia em que a partir do ponto de chegada e 0 ponto de partida q ue
se procura; e como isso pode por vezes baralhar 0 jogo das filoge nias sobre
tudo q uando os fosseis se limitam (e sao muitos os casos) a uns quantos de n
tes e fragmentos de maxilas. Fica assim acautelado 0 leitor quanta as suas
proprias, ainda que legitimas, interpretacoes.

Feitas estas observacoes Y. C. parte para 0 percurso dos 70 m. a . come
cando por indicar como provavel 0 itinerario geneal6gico do Hornem a partir
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da familia do Purgatorius, esse longinquo primata conquistador de urn novo
nicho ecol6gico, passando a seguir pelos ant iquissimos Adapidae e pelos
velhissimos Omomyidae como prime iras eta pas desse lo ngo percu rso (p . 42
-43). Caberia portanto ao entao continente euro-arnericano a honra de ter
sido 0 berco dos Primatas ao longo do Cretacico antes ainda de a Europa se
juntar it Asia e it Africa, 0 que viria a ocorrer no eoceno.

Oeixando de lado os pequenos macacos do Novo M undo cuja hist6 ria
desde entao deixara de contar para a h ist 6 ria d o H ome m, Y. C. debruca-se
sobre os grupos entretanto aparecidos no Ve lho M undo em fina is do eoce no
(40-38 m. a.) cuja origem poderia ser tanto a America (com passagem pelo
estreito de Bering) como a Europa (p. 49).

Anal isando os primeiros macacos cata rrineos inco ntes tave lmente pa te n
teados pelos dep6sitos oligocenicos de Fayum (36 -25 m. a.), Y. C. desc reve
em linhas ge rais a evolucao dos tres grupos (familias) a i ev idenciados: Para
pithecidae, Cercopithecidae e Propliopithecidae, corresponde ntes a tres niveis
distintos, considerando que os do ultimo ge nero (0 Propliopithecus ao q ual
se associa 0 Aegyptopithecus de ha 30 m. a .) «talvez representem efectiva
mente os ante passados de todos os outros Primatas superiores d o Ve lho
Mundo» (p. 55). E aqui e que as generosas jazidas de Fayum descobertas por
Schweinfurth em 1879, escavadas por R. Markgraf em 1906 e recentemen te
(a partir de I 961) por E. Simons dao urn contributo determinante para 0
conhecimento do epis6dio oligocenico (segmento de 35-25 m. a.). Para a fase
seguinte (segmento 25-15 m. a.) Y. C. conce ntra a sua a te ncao no apa rec i
mento e expansao em Africa da familia Dryopithecidae , macaco s susce ptive is
de descenderem eles pr6prios do Propliopithecus (at raves do Aegvptopithe
cus), grupo alias bern florescente em Africa e «no qual bern poderiarnos, de
uma manei ra ououtra, mergulhar as nossas raizes farn ilia res» (p. 61). Aq ui
Y. C. reforca a sua opiniao pr6pria com a de outros cie ntis tas q ue «vira rn
neles (Oriopitecos) antepassados inteiramente ace itaveis do Homem; um a das
especies da forma africana, Dryopithecus (Proconsul) africanus fo i mesmo
atribuida genericamente ao Kenyapithecus, considerado freq uentemente como
o predecessor imediato do Australopithecus» (p. 63) .

Atento it perspectiva que a si pr6prio se im pos (a da Hist6ria Na tu ra l)
Y. C. chama a atencao para 0 que designa co mo «po nte cru cia l d o mioce no :
ha 17 m. a . a Africa entra em contacto com a Eurasia fechando 0 mar q ue
ligava 0 Mediterraneo ao lndico» (p. 64) e dai resultou 0 co ntacto (importan te
para os Primatas superiores) Africa-Asia . Oai tiraram partido tres gru pos da
Eurasia:

- Oreopithecus, Pliopithecus, Drvopithecus, esta ndo est e re prese nta do
por uma enorme variedade de formas das qua is se des tacam «0 Gigan top i
thecus (que) representaria uma via sem saida; 0 Kenyapithecus (q ue) poderia
estar liga do it ascendencia dos Hominideos e dos Gorilas e Chimpanzes, logo,
d irectamente it nossa hist6ria; quanta ao R amap ith ecus e ao S ivapithecus. eles
teriam antes a ver com a origem d o Ora ngotango» (p . 83).

Y. C. concentra entao a sua atencao no q ue des igna de provincia bio
geografica de sudeste africano onde se encontram os Aus tra lopitecos, gru po
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extremamente importante, que embora nao apresente bern «a amplitude
espacial nem a amplitude temporal dos Ramapitecos ou dos Driopitecos ...
apresenta-se mesmo assim mais complicado do que aparentara (p. 86).

o estudo do grupo e introduzido pelo Australop ithecus afarensis que
Y. C. prefere conside rar pre-australopiteco, essa birkinesh (cp essoa de va lo r»)
dos etiopes que para os paleontologos futuros ficara sem duvida com a
designacao rna is prosaica de Lucy . Para Y. C. a descoberta do Afar etiope
nao e rna is do que «urna apaixonante forma ancestral de Australopithecus,
mas que tambern se tornou seu primo a pos 0 aparecimento deste ultimo
genero » (p . 99 ), e dai a j ust ificacao enco nt rada para a designacao de Pre
-A ustralopithecu s.

Para Y. C. a cultura que acompanha 0 gru po a us t ra lo piteco (q ue Dart
designou por osteodontcqueratica: de osso s, dentes e cornos) e autentica a inda
q ue os detractores de Dart prefiram falar de «dartfactos » (p. 94). Este ele
me nto e determinante para 0 passo seguinte que segundo Y. C. se evidencia
quando ...«su rgern rest os de Hominideos foss eis de morfologia muito mais
moderna» ... em que 0 autor constata a ...«acum ulaca o de traces no vo s em
p e c a s no entanto ainda bern primiti v as so b v a r i o s asp ecto s »
(p. 101). Ai temos 0 Homo habilis. Explicitando 0 seu ponto de vista, parti
Ihado 'a lia s por paleontologos de renome, Y. C. ex plica como chegou a essa
conclusao ainda muito sua : «pa ra a maioria dos autores, em consequencia
dos nossos trabalhos no Vale de Omo, esta ant iguidade (do Hom o habilis)
situa-se ha cerca de 2200000 anos; na verdade fomos rna is longe apos a
identificacao de certas ossadas, e falam os de Homo habilis a partir de ha 4
m . a . (Kanapoi, Quenia), embora nao tenha mos ainda seguid o res, 0 que fa ria

,entrever uma de scendencia Australopithecus-Homo de ha 4 a 5 m . a. , um a
vez mais , uma dilatada co-existencia ent re urn e outro (p . 10I) .

Jogando com uma quantidade enorme de dados Y. C . a va nca com uma
hipotese, subjacente alias a sua interpretacao geral d o lest e africa no, a que
nao faltara a imaginacao que desde 0 inici o do livr o reivindicou: «T ernos
quase a prova da evolucao dos Hominid eos ent re 0 va le do R ift e 0 Oc eano
Indico. Temos por outro lado todos os dados a na to rnicos, bioquimicos, cit o
logicos, citogeneticos, etologicos.. . indispensaveis a demonstracao de que
somos primos dos Panideos» (p. 112). A aventura humana estaria po is ligada
a urn «processo de transforrnacao do clima que provocou, no seio da popula
<;ao dos nossos antepassados ,a sepa racao ent re os nossos primos enos pro
prios a partir do mioceno superior» (p. 114).

Por fim Y. C. supera, com uma teo ria brilhante, a velha questao das
«especies fraccionarias» que sempre foram urn quebra-cabecas para os a ma ntes
da classificacao em pa leontologia humana. E a eterna dificuld ade de a rruma r
especies intermedias que habitualmente se classificam sob a forma de fraccao >

Homo habilis l erectus, Homo erectus l sapiens, etc. Para Y. C. a questao e
simples: «0 quedenominamos habilis, erectus e sapiens nao sao provavelmente
verdadeiras especies, mas estadios morfologicos, graus de uma superespecie
panmictica assaz estranha que vai dar as suas invencoes tecnicas e culturais
esse desenvolvimento extravagante que se conhece» (p . 123).
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Com esta observacao Y. C. termina 0 seu ensaio mostrando a saciedade
qu e cumpr iu 0 qu e prometera: contar a Historia Natural do Homem, sem
limites nern de tem po nem de espaco, mas com inte ligencia e imaginacao.
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