Páginas e Blogs em Língua Estrangeira
Contrastando com o pequeno volume de material em português, em língua estrangeira,
marcadamente em inglês, existem muitos Blogs e Páginas com material muito interessante. A
seguir um apanhado sobre o material já visitado pela equipe de paleoantropologia.com.br e
considerado de qualidade.

Paleoanthropology
http://cogweb.ucla.edu/ep/Paleoanthropology.html#Introduction
Em inglês. Mantida pela Universidade da Califórnia – Los Angeles. Enciclopédia de livre acesso.

Becoming Human
http://www.becominghuman.org
Em inglês, mantido pelo Institute of Human Origins. Notícias e material interativo (com destaque
para ótimo material interativo com narração de D. Johanson). Livre acesso.

Talk Origins

http://www.talkorigins.org
Em inglês, mantido pela TalkOrigins Foundation. Enciclopédia de livre acesso.

Human Origins

http://humanorigins.si.edu
Em inglês, mantido pelo Smithsonian National Museum of Natural History. Enciclopédia de livre
acesso.

John Hawks Weblog
http://johnhawks.net/weblog
Em inglês, Blog do renomado paleoantropólogo norte-americano. Notícias e crítica científica.
Hawks atualiza o blog com grande frequência. Certamente o melhor blog do mundo sobre
paleoantropologia.

Paleoanthropology/Human Evolution/Early Man
http://www.archaeolink.com/paleoanthropology_index.htm
Em inglês, editado por Rod Polasky (Archeolink.com). Traz uma seleção de “links” para material de
interesse paleoantropológico.

Australian & Asian Paleoanthropology

http://www-personal.une.edu.au/~pbrown3/palaeo.html
Em inglês, página do paleoantropólogo australiano Peter Brown. Dados de fósseis encontrados no
Leste e no Sudoeste Asiático e na Austrália. Livre acesso.

The Panda's Thumb
http://pandasthumb.org
Em inglês, ligado à TalkOrigins Foundation. Notícias sobre evolução. Os tópicos com os temas ficam
na coluna da direita ou podem ser acessados pela aba “archives”. Acesso livre.

Fundación Atapuerca

http://www.atapuerca.com
Em espanhol, editado pela Fundación Atapuerca. Notícias e artigos. Acesso livre.

Paleoanthro

http://www.paleoanthro.org
Em inglês, editado pela Paleoanthropology Society. Link para o PaleoAnthropology Journal (o
material do Jornal é de acesso livre).

American Association of Physical Anthropology
http://physanth.org
Em inglês, editado pela American Association of Physical Anthropology. “Abstracts” dos artigos do
American Journal of Physical Anthropology. É possível acessar gratuitamente os artigos da coluna
da direita mas é trabalhoso, exigindo registro e várias etapas. Se o que você ler no “abstract”
chamar a atenção vale a pena o esforço.

Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology

http://english.ivpp.cas.cn/
Página em inglês da Academia de Ciências da China. Pouco material interessante, mas podemos
apostar que essa página deve crescer.

National Science Foundation
https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=503614
Página em inglês da Fundação Naciaonal da Ciência dos Estados Unidos. Página pouco explorada.
Aparentemente pouco material de interesse.

Anthropology.net

http://anthropology.net
Página em inglês, no estilo blog, com alguma informação. Mas a necessidade de “garimpagem”
torna a opção pouco interessante.

Nova Evolution
http://www.pbs.org/wgbh/nova/evolution
Página da produtora de documentários Nova. Possui algum material interessante, com foco na
transcrição dos documentários.

Mundo Neandertal
http://neanderthalis.blogspot.com.br
Apesar do endereço terminar em .br, o dono dá página é argentino e o bom conteúdo é em
espanhol. Vale a pena dar uma olhada.

O Paleoantropoloxista
https://www.facebook.com/groups/184448091766047/
Dentro do Facebook encontramos material interessante. Possivelmente vamos transferir essa
página para o tópico Facebook na próxima atualização. Conteúdo principalmente em espanhol.

Paleoantropologia hoy

http://paleoantropologiahoy.blogspot.com.es
Ótimo blog em espanhol, com grande volume de informação atualizada.
(última atualização por Fernando Bilharinho em 02/04/2014)

