Livros-texto
Livros textos são aqueles que abordam a paleoantropologia como um todo, não necessariamente
abrangem todos os temas, mas um grande número deles. Uma característica desse grupo de livros
é a total ausência deles em português-br*.
Em inglês existe uma vasta gama de livros que podemos enquadrar como livros-textos, inclusive
alguns livros em inglês citados na seção de livros de paleoantropologia, que por não conhecermos
acabaram ficando na outra lista. Abaixo fizemos uma lista com 5 deles, possivelmente os mais
conhecidos no Brasil.

Introduction to Paleoanthropology (D Speakman e colegas, 2008)
Esse livro é uma boa introdução para o estudo sistematizado da paleoantropologia. Trata-se de
edição que aborda de maneira bastante sucinta um grande número de temas. Esse livro está
disponível na Amazon, mas como trata-se de um “wikibook”, está disponível para download na
Wikipedia (132 páginas). Apesar da edição ser de 2008, estimo que esse livro foi concluído em
2003 ou 2004 e não sofreu alterações após essa época. (FB)

Human Evolution: An Illustrated Introduction (R Lewin, 2004)
Um livro um pouco mais abrangente e que aborda os temas de maneira mais profunda do que o
“wikibook” de David Speakman. Um livro quase obrigatório para os interessados. Possui 288
páginas. Pode ser encontrado para download na internet. (FB)

Principles of Human Evolution (R Foley e R Lewin, 2004)
Uma alternativa ao segundo livro dessa lista. Poderia classificá-lo já como um livro de nível de pósgraduação. São 576 páginas. (FB)

The Human Career: Human Biological and Cultural Origins (R G Klein, 2009)
Esse livro é outra alternativa de livro-texto básico, assim como Principles os Human Evolution e
Human Evolution citados acima. A grande vantagem desse livro é a edição bastante recente (2009).
(FB)

Handbook of Paleoanthropology (W Henke, I Tattersall e T Hardt, 2007)
Trata-se, provavelmente, do mais completo livro-texto de paleoantropologia. São 3 volumes num
total de 2173 páginas. Devido ao seu custo elevado seu uso é restrito a estudantes de pósgradução (uma edição nova sai por 500 dólares na Amazon). (FB)
*NE: Para não sermos injustos, temos que confessar que já encontramos uma cópia de uma edição
da Editora Ateneu em português de 1999 de “Evolução Humana” do Roger Lewin na Estante
Virtual. Além disso, existem alguns poucos livros de Paleontologia em português. Talvez a melhor
opção seja a coleção em três volumes do Prof. Ismar de Souza Carvalho: Paleontologia. O terceiro
volume trata dos vertebrados. A última edição é de 2010.
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