Páginas e Blogs em Português
As páginas e blogs em português, de maneira geral, são pobres. Porém, se fizermos uma busca no
Google encontraremos dezenas ou centenas de links. A melhor Home Page sobre
Paleoantropologia talvez seja essa que estamos construindo. Em virtude dessa escassez de
material em português-br, não é possível abrir mão do material em inglês. Porém, há alguns outros
projetos nas áreas de geologia, paleoantropologia e, especialmente, biologia que podemos
destacar.
Em termos de Blog destacamos:

Chapéu, Chicote e Carbono 14

http://scienceblogs.com.br/carbono14
Blog do jornalista de ciências da Globo e da Folha de São Paulo, Reinaldo José Lopes, traz notícias
da área de biologia. É, provavelmente, o melhor blog que aborda paleoantropologia em
português-br.

Antropologia para todos

http://antropologiaparatodos.blogspot.com.br/2009/06/paleoantropologia.html
Blog que possui algum material sobre Paleoantropologia. Infelizmente faz tempo que não recebe
postagens sobre o tema. O link acima direciona diretamente para o material sobre
Paleoantropologia.
Há algumas Páginas que abordam o tema Paleoantropologia. Nenhuma delas traz uma
sistematização razoável. O objetivo maior é divulgar instituições.

Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos

http://www.ib.usp.br/leeh/leeh.htm
Página do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP, coordenado por Walter Neves.
Material introdutório acadêmico. Nos últimos anos observa-se uma ampliação considerável do
material disponível nessa página. Livre acesso.

Geociências

http://www.igc.usp.br
Página do Instituto de Geociências da USP. Dados acadêmicos e enciclopédia da área de
geociências. Livre acesso.

Sociedade Brasileira de Paleontologia
http://www.sbpbrasil.org
Página da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Link para o Jornal Brasileiro de
Paleontologia. Livre acesso.
Um projeto diferente é o proposto pela Página abaixo:

Evolucionismo

http://evolucionismo.org
O projeto dessa página é um dos que vem crescendo mais e já tornou-se um dos maiores pontos
de encontro de interessados em discutir a Teoria da Evolução e temas relacionados. Trata-se de um
grande Grupo ou Comunidade, em moldes semelhantes aos do Facebook e Orkut, mas com
objetivo bem definido: discutir a Evolução.
Existe um grupo de páginas voltadas para estudantes, particularmente do ensino médio. Possuem
material interessante, mas superficial.

Biólogo

http://www.biologo.com.br
Editor desconhecido. Notícias da área de biologia e inúmeros links. Livre acesso.

Colégio Web

http://www.colegioweb.com.br/biologia/a-evolucao-humana.html
Colégio Web é uma Página que traz material sobre todas as grandes áreas: biológicas, humanas e
exatas. A parte dedicada à biologia é razoável. Segue a mesma linha da Página Biólogo.

Brasil Escola
http://www.brasilescola.com/biologia
O Site Brasil Escola segue a mesma linha das Páginas Biólogo e Colégio Web. Também traz uma
seção razoável sobre Biologia e Evolução Humana.

Só Biologia

http://www.sobiologia.com.br
Mais um Site na linha do Brasil Escola. Bom material.

Só História

http://www.sohistoria.com.br/ef2/evolucao/
Na mesma linha dos outros desse grupo. Possui um material limitado sobre paleoantropologia.

Toda Biologia.com

http://www.todabiologia.com
Site na mesma linha do Só Biologia. Também traz um bom material nas áreas de Biologia e
Zoologia.

Grupo Escolar
http://www.grupoescolar.com/pesquisa/evolucao-humana.html
Na mesma linha dos demais do grupo. Material limitado.
Outras Páginas em português-br:

Atlas Virtual da Pré-História

http://www.avph.com.br/homens.htm
Página com bastante informação paleoantropológica, com destaque para os sumários sobre as

diferentes espécies de hominídeos. O link acima direciona diretamente para o material relacionado
à paleoantropologia.

Minilua
http://minilua.com/historia-evolucao-homem-que-poucos-conhecem/
Página com informações diversas. Traz um apanhado sobre espécies de hominídeos. O link acima
direciona diretamente para o material de algum interesse.
Em português-pt destacamos a Home Page:

Iniciação à Paleontologia e à História da Terra
http://fossil.uc.pt
Site modesto, com ênfase em geologia e paleontologia.
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