PRÉ-HISTÓRIA

O Homem na América
Foi provavelmente devido às glaciações que bandos de homens paleolíticos
chegaram ao continente que hoje conhecemos como América. Ainda não havia
sido criada a agricultura e os bandos pré-históricos podem ter vindo ao nosso
continente caçando bisões ou outros animais, vindo pelo extremo norte do
continente, pelo Estreito de Bering, que durante a última grande glaciação
formava uma espécie de ponte natural entra Ásia e América do norte.

Bandos pré-históricos migravam em busca de caças como os bisões

Não existe um consenso entre os pesquisadores quanto à data de chegada dos
primeiros homens ao nosso continente. As hipóteses são variadas, apontando
datas que passam dos 10.000 a 15.000 anos, outras que nos mostram
possibilidades de aproximadamente 50.000 anos e há ainda datações que indicam
quase 100.000 anos da chegada do homem à América.
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A principal rota aceita da vindo do Homem para a América é a do estreito de
Bering, através do qual os homens teriam passado por volta de 11.500 a.C.,
durante a última grande glaciação, conforme indica o mapa abaixo na rota nº 1.

A vinda do Homem via estreito de Bering está comprovada arqueologicamente.
Foi encontrada nos EUA a “cultura Clóvis”, evidências destes homens, com fósseis
humanos, ferramentas e diversos vestígios desse grupo.
Porém, existem outras possibilidades de roteiros e datas para o Homem na
América.
Na rota nº 2 [mapa], está exposta a rota Oceania-polinésia para a migração. Esta
possibilidade tem força no momento em que existem muitos arqueólogos que
questionam a exclusividade do estreito de Bering como caminho entre o velho
mundo e o novo.

Evidências do Homem no Brasil





Pinturas rupestres no Piauí, datadas em mais de 20 mil anos.
No Piauí, pedras lascadas e restos de fogueiras com tempo estimado de
50.000 anos.
Os Sambaquis (montes de conchas e esqueletos de peixes) espalhados pelo
litoral, com mais de 5 mil anos.
O “homem de Lagoa Santa” em Minas Gerais, cuja principal representante é
“Luzia”, a primeira brasileira.
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Teorias
Pesquisadores acreditam que a América teria sido o último continente a ser
povoado. A data que isso teria acontecido, entretanto, é motivo de controvérsia.
Quando teriam chegado os primeiros povoadores e por onde? Vejamos algumas
das principais teorias.
1. Teoria Clóvis – por muito tempo foi a mais aceita nos meios científicos. Os
homens teriam chegado à América há cerca de 11,5 mil anos, vindos da Sibéria
pelo extremo norte da Ásia, atravessando o estreito de bering e chegando ao
Alasca. O efeito da última glaciação, sofrida pela Terra na época, facilitava o
acesso entre os dois continentes. Essa versão originou-se em pesquisas
arqueológicas realizadas na região do Novo México, EUA, em 1937. As análises
feitas pelo método de Carbono-14 fixaram a data da cultura Clóvis entre 10 e 11
mil anos. Descobertas recentes colocam em dúvida que o início do povoamento
das Américas tenha se dado com a cultura Clóvis.
2. O Sítio de Pedra Pintada – No Brasil, mais especificamente no Pará foram
encontrados vestígios da presença humana, como pontas de lanças e cacos de
cerâmicas, que datam entre 6,8 e 10 mil anos. As pesquisas da antropóloga Anna
Roosevelt levaram a conclusão que os paleoíndios viveram na região amazônica
entre 11,2 e 10 mil anos atrás. A mesma pesquisadora acredita que a ocupação
humana na América se deu há mais de 20 mil anos.
3. O Sítio de Pedra Furada – Localizado em São Raimundo Nonato, no Piauí, o
sítio de Pedra Furada foi encontrado nos anos 1960 e vem sendo estudado pela
arqueóloga Niède Guidon. No local foram encontrados objetos de pedra lascada e
vestígios de fogueira, que podem ter até 48 mil anos. Isso faria de Pedra Furada o
mais antigo sítio arqueológico do continente. Além disso foram encontrados
fósseis humanos de aproximadamente 11 mil anos. Existem muitas dúvidas em
relação à Pedra Furada, uma vez que não existem fósseis humanos tão antigos
quanto
os
vestígios
(fogueiras
e
objetos).
Alguns críticos alegam, por
exemplo, que as fogueiras
podiam ser resultado de
raios.

Niède Guidon
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4. Luzia, a primeira brasileira – Em 1975, foi desenterrado em Lagoa Santa, Minas
Gerais, o mais antigo fóssil humano já encontrado no continente americano. Pelo
exame do fóssil foi possível saber que se trata de uma mulher, com altura
aproximada de 1,5 metros e que faleceu com pouco mais de 20 anos de idade, há
cerca de 11,5 mil anos. Após várias análises, Luzia [na imagem ao lado]
desconcertou os pesquisadores ao apresentar traços negróides, mais próximo aos
dos povos africanos do que dos povos asiáticos (de onde teria vindo o Homem
para a América).

Imagem: a reconstituição da face de Luzia, a primeira brasileira
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TESTES DE VESTIBULAR
1. (Fabus 2005) a chegada do Homem à América é cercada de controvérsias e
teorias. Nosso continente teria tido seu inicio de povoamento entre 100.000 e
10.000 a.C. Sobre o Homem na América é correto afirmarmos.
a) Hoje sabemos que os primeiros hominídeos que vieram para a América foram
os Australophitecus, que vieram da África através de séculos, passando pelo
Oceano Atlântico.
b) Uma das teorias mais aceitas da chegada do Homem à América é a teoria
Clóvis, que diz que os primeiros grupamentos humanos teriam chegado à
América pelo Estreito de Bering, entre o final do período Paleolítico e início do
Neolítico.
c) Esta comprovado pelo fóssil humano encontrado em Lagoa Santa, Minas
Gerais, a “Luzia”, que os humanos americanos não são descendentes de outros
continentes, mas sim, teriam tido sua própria linha evolutiva na América.
d) É impossível o ser humano ter chegado às Américas por outra via que não o
estreito de Bering, devendo algumas teorias que pregam sua vinda pelo
Oceano Atlântico ou Pacífico serem ignoradas.
e) Os primeiros hominídeos que vieram para nosso continente teriam vindo em
busca de novas áreas agricultáveis, devido à escassez de terras no “Velho
Mundo” quando da criação da propriedade privada.

2. (Ufsm 2011) Observe o mapa

A dispersão dos seres humanos nos espaços da terra pode ser conhecida não
apenas pela rara presença de partes de esqueletos fossilizados e pela análise
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genética, mas sobretudo pelos vestígios da cultura material - pegadas, restos de
fogueiras, artefatos líticos e cerâmica - e produções denominadas "artísticas",
como as pinturas rupestres, as esculturas e os monumentos megalíticos. Na
medida em que são considerados
todos esses elementos, a análise da expansão humana e da sua dispersão pelos
diversos espaços de todos os continentes permite afirmar:
I – é correta a afirmação de que a África é o berço da humanidade" na medida em
que o continente africano constituiu-se no ponto de partida das primeiras
migrações humanas.
II – O processo de evolução da humanidade permitiu o surgimento das primeiras
civilizações, como as do Egito Antigo na África, da Mesopotâmia, da Índia e da
China na Ásia.
III – No continente americano, povoado por migraçoes há milhares de anos, os
Maias, os Astecas e os Incas, entre outros, criaram complexas sociedades que
constituíram verdadeiras civilizações nas Americas.
IV – As diferenças étnicas e culturais criadas pela milenar dispersão da
humanidade, através das várias e diferentes regiões da superfície terrestre, não
anulam o fato de que todos os seres humanos compartilham ancestrais africanos.
Estão corretas
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I e II.
apenas I e IV.
apenas II e III.
apenas III e IV.
I, II, III e IV.

3. (Furg 2000) Os primeiros americanos NÃO são autóctones da América, porque
nesse continente, SOMENTE foram encontrados(as)
a)
b)
c)
d)
e)

datações sobre o homem bem mais antigas que nos outros continentes.
vestígios do Homo sapiens sapiens.
vestígios de Australopitecinos.
vestígios do Homo erectus.
vestígios de primatas próximos do homem como por exemplo o gorila,
chimpanzé e orangotango.
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4. (Fabus 2014)
A Surpresa na face da Luzia
Foto: Luzia – uma pitada de polêmica às teorias
arqueológicas. (Mary Pérsia de Oliveira da
Agência Estado)
Não era atriz ou modelo, tampouco jovem, mas
por causa da idade e da aparência, Luzia surgiu
para a fama no ano passado. Tudo porque
descobriu-se que ela (na verdade, um crânio, alguns ossos de 11.500 anos) tinha
traços muito diversos dos seus companheiros de época e continente. Sua
descoberta aconteceu no sítio arqueológico da Lapa Vermelha, em Lagoa Santa,
perto de Belo Horizonte. Apesar de ter sido encontrado em 1975 pela francesa
Annet Laming Emperaire, que morreu no ano seguinte, a notoriedade si veio em
1999, quando pesquisadores da Universidade de Manchester, por encomenda da
rede de televisão britânica BBC, reconstituíram a face que provavelmente cobria
o crânio. O resultado foi um rosto com traços negróides, similares aos nativos da
África e Oceania, muito diferentes dos paleoíndios que, acreditava-se desde os
primórdios da arqueologia nas Américas, eram únicos ancestrais dos nativos do
Novo Mundo.
Essa mulher baixa, de aproximadamente 1,50 m e pouco mais de 20 anos de idade,
batizada de Luzia numa referência a “Lucy”, um crânio de 3,2 milhões de anos
encontrado na Etiópia. Hoje exposta no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista,
Luzia é tida como representantes dos “Homens da Lagoa Santa”, que seriam uma
comunidade nômade de não mais de dez pessoas. Trabalhava com ferramentas
feitas de pedra, já que era sapiens, mas, não tendo ainda capacidade de plantar,
simplesmente colhia suas refeições das árvores.
Luzia, de nariz largo, queixo proeminente e olhos arrendodados, atirou uma
pitada de polêmica às teorias arqueológicas, mas ajuda a reforçar a teoria do
povoamento da América não aconteceu através de uma, mas várias correntes
migratórias, e por muitos pontos de chegada.
Sobre Luzia e a vinda do Homem para a América, podemos afirmar
a) Luzia tem características de povos asiáticos, porém com a cútis mais escura
como a dos africanos.
b) Luzia, um dos fósseis mais antigos do Brasil, era incapaz de plantar, colhendo
suas refeições em árvores.
c) Luzia pertence ao ramo dos australopithecus, mantendo parentesco com o
Homem atual.
d) A partir de Luzia se comprovou a vinda do Homem pelo Estreito de Bering.
e) Luzia fazia parte de um grande grupo que era característico do Brasil préhistórico.
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5. (Fabus 2014) A tese tradicional da vinda do Homem para a América afirma que
os primeiros grupos a virem para nosso continente vieram pelo(a)
a)
b)
c)
d)
e)

Roteiro África-Oceania-Polinésia.
Roteiro África-Europa-Atlântico.
Oceano Atlântico direto para o Brasil.
Pela Oceania, partindo da Ásia.
Estreito de Bering, direto da Ásia para a América.

Gabarito: 1.b / 2.e / 3.b / 4.b / 5.e
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