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Sinopse  

 

 

A extinção dos dinossauros e o aparecimento do homem, que numa abordagem mais 
simplista e superficial parecem não terem nenhuma relação entre si, de facto constituem parte 
comum do longo processo histórico e evolutivo da vida na Terra. A génese do homem, nas 
suas origens mais remotas, e enquanto entidade biológica viva, provém desse longo processo, 
feito de avanços e até de rupturas, das quais uma das mais importantes é sem dúvida a 
extinção dos dinossauros.  

O principal objectivo dos autores é colocar à disposição do grande público uma síntese 
acessível destes dois temas da paleontologia, afinal aqueles que mais interesse e discussão 
têm suscitado. Procurou-se descrever as principais evidências fósseis e de outra natureza, bem 
como as mais importantes teorias e interpretações, que procuram integrar os conhecimentos 
da paleontologia nos de outras ciências, no sentido de se explicar de que modo o 
aparecimento do homem pode estar relacionado, embora muito remotamente, com a 
extinção dos dinossauros. Esta relação serviu ainda de pretexto para se aprofundar um pouco 
a história evolutiva dos dinossauros e do homem.  

O texto está dividido em duas grandes partes. Na primeira, pretende-se caracterizar os 
dinossauros, referenciar a sua origem e classificação e aprofundar as causas da sua extinção, 
com especial relevo para a teoria que defende a queda de um corpo extraterrestre. Na 
segunda, começa-se pelo aparecimento dos mamíferos para, de seguida, se passar à origem e 
evolução dos primatas. Descreve-se depois, de uma forma mais pormenorizada, o 
aparecimento e a evolução da linhagem humana, até à expansão do homem moderno.   

Para não se excederem os objectivos de uma obra de divulgação, o conteúdo do texto 
apresenta-se resumido e alguns assuntos abordados de forma propositadamente superficial. 
Os autores tiveram a preocupação de eliminar grande parte do jargão científico e de conciliar 
uma linguagem acessível com o imprescindível rigor. Porém, a exigência do emprego de certos 
termos técnicos justificou a inclusão de um glossário.  



O ritmo cada vez mais acelerado das descobertas paleontológicas e arqueológicas e 
outras, a exemplo do que acontece com as demais ciências, põe em causa novas e velhas 
teorias e modelos evolutivos, o que obriga os cientistas a reformular, frequentemente, a 
história evolutiva da vida. Qualquer obra que se escreva sobre esta matéria tende a ficar 
desactualizada mesmo antes de ser publicada. Contudo, existe um conjunto de aspectos mais 
gerais e consensuais que, esperamos, podem ser abordados sem se correr o risco de se 
tornarem ultrapassados. Foram precisamente esses aspectos que nortearam a feitura deste 
livro, mas sempre com o cuidado de se evitar que o mesmo se reduzisse a uma mera lista de 
espécies, locais e períodos geológicos. 

As edições em português, dedicadas a estes assuntos, salvo raras excepções, 
resumem-se a livros de autores estrangeiros traduzidos. Por outro lado, desconhecemos a 
existência de obras que confrontem especificamente a extinção dos dinossauros com o 
aparecimento do homem. Perante tais razões, parece-nos pertinente a publicação de uma 
obra de divulgação sobre um tema já muito divulgado, mas agora tratado de forma original e 
por autores de língua portuguesa. 
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