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Descoberta a sepultura mais antiga  
de humanos em África

Há cerca de 78 mil anos uma criança 

da espécie Homo sapiens (a nossa) foi 

enterrada numa gruta no actual Qué-

nia. Depois de tantos anos, partes do 

seu esqueleto foram encontradas e as 

análises levaram uma equipa interna-

cional de cientistas a concluir que 

esta é (por agora) a sepultura mais 

antiga feito pelos humanos modernos 

em África. Como não se conhecem 

enterros de outras espécies de huma-

nos no continente africano, esta é 

também a prova mais antiga desta 

prática dos humanos no geral em Áfri-

ca. Esta pequena criança de três anos 

— à qual foi dado o nome de Mtoto 

(que signi ca “criança” na língua 

suaíli) — e a sua sepultura foram apre-

sentadas ontem na revista Nature. 

Provas de sepulturas em África na 

chamada “Idade da Pedra Média” 

(entre há 280 mil e 29 mil anos) são 

escassas e, por vezes, até ambíguas. 

Como tal, pouco se sabe sobre a ori-

gem e desenvolvimento de práticas 

mortuárias no continente onde a nos-

sa espécie surgiu, indica a equipa 

num comunicado sobre o trabalho. 

Agora, há novos dados sobre o 

tema. Em 2013, partes de ossos foram 

encontrados durante uma escavação 

em Panga ya Saidi, uma gruta no Qué-

nia. Contudo, foi apenas em 2017 que 

uma cova com os ossos cou total-

mente à vista.“ Nessa altura, nem 

sabíamos bem o que tínhamos encon-

trado. Os ossos eram muito delicados 

para serem estudados no local”, 

relembra Emmanuel Ndiema, dos 

Museus Nacionais do Quénia e um 

dos autores do trabalho. 

Um bloco de sedimentos com os 

ossos acabou por ser levado, primei-

ro, para o Museu Nacional em Nairo-

bi e, depois, para os laboratórios do 

Centro Nacional de Investigação em 

Evolução Humana (em Espanha), 

para que fosse escavado e os ossos 

analisados. Começaram por investi-

gar dois dentes e con rmou-se que 

pertenciam a um Homo sapiens, 

nomeadamente a uma criança entre 

os 2,5 e os três anos.  

As investigações ao bloco continua-

ram meticulosamente e descobriram-

se partes do crânio, uma articulação 

da mandíbula esquerda intacta, bem 

como dentes por irromper. Também 

se viu que a articulação de vértebras 

e costelas se mantinha “surpreenden-

temente” bem preservada, conta  
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cluiu-se que a Mtoto tinha sido enter-

rada intencionalmente. 

Além disso, como o corpo da crian-

ça estava dobrado e deitado sobre o 

lado direito com os joelhos puxados 

para o peito, isso também sugere que 

foi preparado de forma deliberada 

para ser enterrada. Maria Martinón 

Torres propõe ainda que a posição da 

cabeça na cova indica que esta pode-

ria ter estado apoiada por uma espé-

cie de almofada. 

Quanto à causa de morte da crian-

ça, Maria Martinón Torres diz que não 

é possível saber. “Dado o seu delicado 

estado de preservação, é muito difícil 

fazer esse tipo de estudo.” Também 

não se conseguiu con rmar se era um 

rapaz ou uma rapariga, mas um estu-

do preliminar sobre os seus dentes  

sugere que, provavelmente, seria um 

rapaz. Contudo, ainda será necessá-

rio estudar melhor esta questão. 

De África à Eurásia  
E há quanto tempo foi enterrada a 

criança? Através de datação por lumi-

nescência, percebeu-se que a Mtoto 

tinha vivido há 78.300 anos. A sua 

sepultura torna-se assim a mais antiga 

que se conhece de humanos moder-

nos no continente africano. E não só: 

todas as provas reunidas e a sua data-

ção tornam-na “a mais antiga sepul-

tura humana conhecida em África”, 

refere-se no artigo cientí co.  

“Não temos outras provas de enter-

ramentos humanos associados a 

outras espécies de humanos em Áfri-

ca”, acrescenta Maria Martinón Tor-

res. A investigadora destaca que na 

gruta Estrela Ascendente (na África 

do Sul) foram encontrados ossos de 

indivíduos da espécie Homo naledi 

(outros humanos) com uma idade 

estimada entre 236 mil e 335 mil anos 

e que se tem sugerido que houve aí 

“uma acumulação intencional de cor-

pos”. “Não é bem claro se isso foi 

intencional ou se foram lá deixados 

porque era mais prático, mas não foi 

um enterramento, porque os corpos 

não foram cobertos.” 

Quanto à nossa espécie, até agora, 

as outras duas possíveis sepulturas 

mais antigas de Homo sapiens no con-

tinente africano foram encontrados 

na actual África do Sul e Egipto. Na 

gruta de Border, na África do Sul, 

tinha sido descoberta uma criança 

que viveu há cerca de 74 mil anos. 

Mais tarde, con rmou-se que estava 

numa cova. Maria Martinón Torres 

refere que as provas deste enterro são 

“pouco robustas”, porque não há 

documentação clara da posição e arti-

culação do corpo. Já na colina de 

Taramsa, no Egipto, foi encontrado 

um esqueleto de uma criança com 

uma idade estimada de 69 mil anos e 

que foi recuperada de uma cova. 

Se viajarmos até à Eurásia, encon-

traremos provas de sepulturas de 

neandertais (outros humanos) e 

Homo sapiens com cerca de 120 mil 

anos. Aqui (mais concretamente no 

Levante), temos os vestígios mais 

antigos de enterramentos de huma-

nos. “Até agora, só temos provas de 

sepulturas de Homo sapiens e de 

Homo neanderthalensis [neander-

tais]”, nota Maria Martinón Torres. Já 

em Espanha, na gruta de Sima de los 

Huesos, foram encontrados neander-

tais que viveram há pelo menos 400 

mil anos e pensa-se que terão sido 

deliberadamente postos aí depois da 

sua morte. Contudo, não se conside-

ra que tenham sido enterrados. 

Para os investigadores, a Mtoto é 

um ponto de partida para novas 

investigações: “Este resultado abre 

questões sobre a origem e a evolução 

das práticas mortuárias entre duas 

espécies de humanos tão próximas 

[os neandertais e os Homo sapiens],”, 

considera Michael Petraglia, do Insti-

tuto Max Planck, em Jena (na Alema-

nha), e um dos autores do artigo.

Teresa Sofia Serafim

Centro Nacional de Investigação em 

Evolução Humana e primeira autora 

o estudo. A investigadora descreve 

que até a curvatura da caixa torácica 

estava conservada e que tudo isto 

“sugeria que se estava perante uma 

sepultura intocada e que a decompo-

sição do corpo tinha tido lugar preci-

samente na cova onde os ossos foram 

encontrados”.  

Análises microscópicas aos ossos e 

ao solo envolvente revelaram que o 

corpo tinha sido coberto por sedi-

mentos após a morte da criança e que 

a sua decomposição aconteceu den-

tro da cova. Por outras palavras, con-
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