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333 Os primeiros habitantes 
da América
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1  Foi um período em que a temperatura do planeta havia 
baixado significativamente e enormes camadas de gelo 
se formaram em boa parte da América do Norte, da 
Europa e da Ásia. Isso provocou uma redução drástica 
nos níveis de água do mar e, na região do Estreito de 
Bering, ele desapareceu, expondo a faixa de terra que 
liga a Sibéria ao Alasca. Cientistas acreditam que foi por 
essa faixa de terra que chegaram os primeiros humanos 
à América, vindos da Ásia.

2  O esqueleto de Naia, encontrado no México, que teria 
vivido entre 12 e 13 mil anos atrás; Luzia, encontrada 
em Minas Gerais, que viveu há 11 500 mil anos; e os 
restos de fogueira encontrados no Chile, datados de 12 
300 mil anos; além dos restos de fogueira, datados de 
50 mil anos, encontrados por Niède Guidon, na Serra 
da Capivara, embora esse vestígio ainda seja objeto de 
discussão entre os arqueólogos.
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1  O Parque Nacional da Serra da Capivara abriga a maior 

concentração de sítios arqueológicos do Brasil. São 
mais de mil sítios repletos de pinturas rupestres, além 
de outros vestígios, como ferramentas e ossos desses 
primeiros habitantes da região.

2  As pinturas rupestres eram criadas com materiais varia-
dos, como pedaços de carvão, pigmentos minerais, 
água, gordura vegetal e mineral. A tinta que era pro-
duzida com esses materiais era aplicada nas paredes 
com os dedos ou com instrumentos finos de madeira ou 
espinhos. Em geral, as pinturas rupestres representavam 
temas cotidianos, como a caça, rituais religiosos, lutas, 
danças, animais ou grafismos de significado desconhe-
cido.

3  Os povos da Serra da Capivara tinham feições mongo-
loides, ou seja, possuíam cabelos negros e lisos e olhos 
puxados; e os povos de Lagoa Santa tinham feições não 
mongoloides, mais semelhantes às dos povos subsaa-
rianos ou dos nativos da Austrália.

4  Resposta pessoal.

Ler e descobrir

1  a) Pela imagem, pode-se verificar que eram caçadores 
e pode-se deduzir que se alimentavam da carne de 
mamíferos.

 b) Fabricava lança, arcos e flechas como armas de ata-
que e escudos para a defesa.

 c) Resposta pessoal.
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1  Os moradores dos sambaquis viviam em cabanas que 
eram ocupadas por famílias de dois a seis indivíduos. 
Normalmente, cada grupo era formado por quatro ou 
cinco cabanas. Eles viviam próximo de rios ou mangues 
e retiravam parte de seus alimentos desses locais. Como 
havia alimentação farta, os sambaquieiros não se des-
locavam com frequência e permaneciam por longos 
períodos na mesma região. Já o povo de Luzia se orga-
nizava em grupos de aproximadamente 25 pessoas. Eles 
se alimentavam por meio da caça, pesca e coleta. Esse 
povo era nômade e se deslocava em busca de alimentos 
quando os recursos próximos de seus acampamentos se 
esgotavam.

2  Fósseis, pinturas rupestres, objetos de cerâmica, sam-
baquis, instrumentos feitos pelos grupos, entre outros.

3  Enquanto as demais sociedades sedentárias consti-
tuíam-se em aldeias com cerca de 100 pessoas, a civiliza-
ção do Alto Xingu chegava a reunir até 5 mil indivíduos 
em suas aldeias, apresentando, segundo pesquisado-
res, uma estrutura hierarquizada, algo que não se obser-
vava nas demais sociedades.

4  Resposta pessoal.

Explore seus conhecimentos

1  F, V, V, V

 a) Embora muitos cientistas acreditem que o início do 
povoamento da América tenha ocorrido a partir do 
Estreito de Bering, essa hipótese não é considerada 
definitiva. Há arqueólogos que sugerem diferentes 
rotas de povoamento. Além disso, os que defendem 
a travessia pelo Estreito de Bering apontam que isso 
teria ocorrido entre 14 mil e 11 400 mil anos atrás, e 
não 50 mil.

2  D 

 A partir do texto, é possível apontar a existência de ves-
tígios que indicam a presença de animais do chamado 
período pré-histórico que conviveram com seres huma-
nos em terras brasileiras. Evidencia-se, assim, a pre-
sença humana em um período anterior à chegada dos 
portugueses no território.
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3  A Teoria de Clóvis afirma que a América foi povoada por 
grupos humanos de origem mongoloide que migraram, 
em uma única leva, para o continente. Segundo essa 
teoria, esses grupos humanos atravessaram o Estreito 
de Bering e chegaram à América há cerca de 11 400 
anos. Já a Teoria Pré-Clóvis afirma que os seres huma-
nos chegaram à América cerca de 14 mil anos atrás e 
que existiram duas ondas migratórias para o continente: 
a primeira seria de povos não mongoloides (ocorrida 
há 14 mil anos); a segunda, de povos com traços mon-
goloides (ocorrida há pouco mais de 11 mil anos). Já 
Niède Guidon defende que o povoamento da América 
se iniciou há mais de 50 mil anos, por meio de diferentes 
rotas de povoamento. Finalmente, o casal Denis Vialou 
e Águeda Vilhena Vialou entendem que o povoamento 
da América do Sul começou cerca de 25 mil anos atrás.

4  a) Não, as novas descobertas reforçam as críticas feitas 
à Teoria de Clóvis, já que eles destacam que o povoa-
mento da América teve início há pelo menos 25 mil 
anos. A Teoria de Clóvis defende que o povoamento 
da América teve início por volta de 11 400 anos atrás.

 b) Segundo as pesquisas, esse grupo de povoadores da 
América chegou ao continente após cruzar o Estreito 
de Bering, quando o nível do mar era mais baixo e 
existia um trecho de terra firme ligando a Sibéria e o 
Alasca.

 c) O outro campo de conhecimento que ajudou nas 
investigações foi a Biologia, pois ela possibilitou a 
análise genética dos vestígios arqueológicos encon-
trados na região do Alasca. 


