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Os Primeiros Povos da América



Pré-História Americana

A Chegada dos Primeiros Povoadores

De acordo com diversos pesquisadores, os primeiros ancestrais humanos surgiram no 

Continente Africano. Da África teriam se deslocado para outras regiões da terra.

Existem várias hipóteses sobre como se deu a chegada dos primeiros Homo Sapiens à 

América. Vejamos algumas delas:

– Pelo Estreito de Bering

Segundo essa hipótese, os primeiros grupos de povoadores teriam vindo pelo nordeste da 

Ásia, pelo Estreito de Bering, que separa os atuais Sibéria (Rússia) e Alasca (Estados 

Unidos).

Isso teria ocorrido durante a última glaciação, quando o Nível das Águas do Mar

baixou e teria se formado uma ponte de Terra e Gelo entre a Ásia e a América do 

Norte.

Posteriormente, com o aumento da temperatura do planeta, o nível das águas do 

Mar tornou a subir, e essa passagem teria se desfeito.
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– Pelo Oceano Pacífico

Outra hipótese e de que os primeiros homens e mulheres chegaram à América

navegando pelo Oceano Pacífico, vindo das Ilhas da Oceania.

Quando teriam ocorrido essas Migrações?

Com base na Idade dos Fósseis encontrados, alguns estudiosos afirmam que as primeiras 

migrações do Ser Humano para a América ocorreram aproximadamente entre 12 Mil e 20 Mil

anos atrás.

Outros pesquisadores, como a Arqueóloga Brasileira Niède Guidon, defendem que as mais 

antigas travessias foram realizadas entre 40 Mil e 70 Mil anos atrás.

Além disso, combinando as hipóteses anteriores, há os que defendem que o Ser Humano

chegou à América em diferentes momentos e por diferentes vias de acesso: da Sibéria 

(via Asiática) e das Ilhas da Oceania.



Migrações Para a América
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Como Eram os Primeiros Habitantes do Brasil

Entre os Fósseis Humanos mais antigos da América, até o momento, estão aqueles encontrados 

em Território Brasileiro.

Em meados do Século XIX, o naturalista e botânico dinamarquês Peter Wilhelm Lund (1801-

1880) encontrou na Gruta do Sumidouro, em Lagoa Santa (MG), Fósseis de cerca de 30 

crianças e adultos Pré-Históricos.

Calcula-se que esses Fósseis tenham mais ou menos 12 Mil Anos.

Depois, outros pesquisadores encontraram mais Fósseis, no mesmo local, de até 15 Mil 

Anos. Lagoa Santa é o maior Sítio Arqueológico com material ósseo humano do 

interior brasileiro.

A análise desses Fósseis revela que os indivíduos de Lagoa Santa tinham estatura baixa e 

cabeça alongada e abrigavam-se nas grutas da região.
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Nessa grutas, deixaram como registro pinturas rupestres (isto é, em rochas e nas paredes 

das cavernas), representando figuras humanas e outros animais.

Pesquisas arqueológicas mais recentes, chefiadas por Niède Guidon, em São Raimundo 

Nonato (PI), sugerem que os homens e mulheres Pré-Históricos habitavam essas regiões que 

hoje fazem parte do Brasil há, aproximadamente, 50 Mil Anos.

Para a Arqueóloga, os grupos humanos de São Raimundo Nonato, formavam comunidades de 

caçadores-coletores, abrigavam-se em grutas, tinham o domínio do fogo e sabiam construir 

instrumentos de pedra.

No entanto, essas informações a respeito desses primeiros povoadores do atual Estado do 

Piauí têm gerado discussões e controvérsias entre os estudiosos.

Além de Lagoa Santa e São Raimundo Nonato, o Brasil

apresenta muitos outros Sítios Arqueológicos



A Hipótese de Duas Migrações Distintas 

Pesquisadores Brasileiros publicaram, em 2005, um Estudo de Fósseis de Lagoa Santa que, 

segundo eles, comprovaria a vinda para o Continente Americano de Dois Povos Distintos em 

Épocas Diferentes.

Análises morfológicas de 81 crânios do sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas, confirmam 

a tese de que o Continente foi ocupado por duas migrações de populações de morfologia distinta:

A primeira, cerca de 14 Mil Anos Atrás e a segunda, 3 Mil Anos Depois.

Entre os crânios estudados está a famosa Luzia, considerada o Fóssil mais antigo das 

Américas, datado entre 11 Mil e 11,5 Mil Anos. (...) Ela pertenceria à primeira migração, que 

atingiu a América do Sul 12 Mil Anos Atrás.

“A Luzia era uma representante da população dela”, diz o biólogo Mark Hubbe, que assina o 

trabalho com Walter Neves, ambos da USP.

A teoria das duas migrações é defendida por Neves há mais de 15 Anos, mas os resultados 

eram postos em dúvida por causa do pequeno número de Fósseis analisados.



A Hipótese de Duas Migrações Distintas 

Afinal, diziam os críticos, Luzia poderia ser apenas uma “aberração” morfológica da população. 

Mas não.

“Nunca houve um trabalho com um número tão grande de crânios”, afirma Hubbe. “Esse é o 

grande diferencial que dá credibilidade ao estudo”.

As análises morfológicas indica que a aparência  craniofacial dos primeiros americanos –

aqueles que vieram na primeira migração pelo Estreito de Bering – era muito mais 

semelhante à dos atuais Africanos e Australianos do que à dos atuais Asiáticos – que 

teriam originado a segunda migração.

Os Fósseis de Lagoa Santa possuem crânios estreitos e longos, com rostos projetados para 

frente, órbitas oculares e narizes largos e baixos (características similares às dos negros 

africanos e aborígenes australianos), enquanto os Índios Americanos atuais (descendentes da 

segunda migração) lembram mais os habitantes do nordeste asiático: crânio curto e largo, rosto 

achatado, órbitas e nariz altos e estreitos.



A Hipótese de Duas Migrações Distintas 

O que aconteceu, então, com os descendentes da primeira migração?

Acreditava-se que haviam desaparecido totalmente, substituídos por Asiáticos Modernos.

Mas trabalhos recentes indica que pode ter havido alguma sobrevivência entre etnias 

indígenas atuais.

“Esse é o próximo passo”, diz Hubbe. 

“Não sabemos exatamente o que aconteceu com eles”. (...)



Principais Sítios Arqueológicos no Brasil



Luzia
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Povos Caçadores-Coletores

Acredita-se que, entre 11 Mil e 6 Mil Anos Atrás, diversos povos pertencentes a várias 

culturas espalharam-se pelas Terras que correspondem ao atual Território Brasileiro, 

observe na tabela abaixo, a localização dos sítios arqueológicos: as datas demonstram a 

provável expansão desses povos caçadores-coletores.
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– Como Viviam Esses Povos

Vestígios Arqueológicos nos permitem supor alguns aspectos do modo de vida desses 

povos:

Viviam da caça, da pesca, e da coleta; não praticavam a agricultura; confeccionavam 

instrumentos de pedra e de ossos de animais, como pontas de lança, agulhas, 

facas, anzóis, raspadores, etc.

Entre as armas de caça que utilizavam, destacam-se:

– Arco e Flecha

Que permitia capturar animais rápidos, como aves e alguns mamíferos (veados, por 

exemplo).

– Boleadeira

Artefato que consiste em duas ou três bolas de pedra amarradas por um cordão de 

couro, que era lançado sobre as patas do animal para derrubá-lo.

Até hoje são utilizadas por Campeiros Gaúchos.
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– Os Sambaquieiros

Por volta de 6 Mil Anos Atrás, parte do Litoral (dos atuais estados do Espírito Santo ao Rio 

Grande do Sul) era habitada por Povos Seminômades, que compartilhavam certas 

características culturais ligadas ao Ambiente Litorâneo.

Esses povos deixaram como vestígios de sua presença os Sambaquis.

Sambaqui (palavra de origem Tupi que significa “monte de conchas”)é um acúmulo de 

concha de moluscos e resto de animais como peixes, aves, etc. que estas comunidades 

pré-históricas depositavam em determinados locais, ao longo do tempo.

Alguns Sambaquis atingem até 30 Metros de Altura e 100 Metros de Comprimento.

Os Sambaquis era utilizados para enterrar os Mortos e seus objetos pessoais (enfeites, 

utensílios e armas).

Isso indica que, provavelmente, já existia entre os Sambaquieiros uma preocupação 

religiosa com a Morte.
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Esses povos também costumavam construir suas habitações sobre os montes de 

conchas.

Os estudos dos Sambaquis sugerem que, até cerca de Mil Anos Atrás, muitos grupos 

desses povos formaram aldeias com 100 a 150 habitantes, em média.

Viviam da coleta, da caça e principalmente da Pesca.

Utilizavam instrumentos feitos de pedra (enfeites, facas, flechas, machados) e de 

osso (arpões, agulhas, anzóis).

Tinham o domínio do fogo e assavam os alimentos, que eram divididos entre os 

membros do grupo.

A expansão territorial dos Povos dos Sambaquis durou cerca de 5 Mil Anos.

Foi interrompida pela ocupação de grande parte do litoral e parcela do interior por 

Tribos e Aldeias da Etnia Tupi.



Sambaqui



Cultura Tupi

No começo do Século XVI, os Portugueses que chegaram à terra posteriormente chamada Brasil

defrontaram-se com os Povos Tupis, que ocupavam longos trechos das áreas litorâneas e partes 

do interior, acompanhando os cursos dos rios.

Sobre os Povos Tupis, há uma série de dados provenientes de pesquisas arqueológicas, além 

de informações históricas, baseadas, principalmente, em relatos e crônicas de missionários e 

viajantes europeus dos Séculos XVI e XVII.

Como viviam perto dos rios e do mar, esses povos desenvolveram embarcações, como a

canoa e a jangada, e eram bons pescadores.

Além disso, praticavam uma agricultura de subsistência, com o objetivo de produzir

alimentos para satisfazer as necessidades do grupo.

Cultivavam:

Mandioca, milho, batata-doce, feijão, amendoim, tabaco, abóbora, algodão,

pimenta, abacaxi, mamão, erva-mate, guaraná e muitas outras plantas.



Cultura Tupi

Na preparação do solo, usavam um sistema chamado Coivara:

Os homens derrubavam as árvores com seus machados (feitos de pedra) e limpavam o 

terreno com queimadas, abrindo clareiras na mata. 

As mulheres, por sua vez, dedicavam-se ao Plantio.

Os Povos Tupis constituíam aldeias formadas por cabanas feitas de madeiras e cobertas com 

palha.

Dependendo dos problemas enfrentados num determinado lugar, migravam para novas 

áreas.

O deslocamento de uma aldeia podia ocorrer por diversos motivos: 

Desgaste do solo, diminuição da reserva de caça, disputas internas entre grupos 

rivais ou a morte de um chefe.



Cultura Tupi

Apesar de certa unidade linguística e cultural, os Tupis não formavam uma Etnia Unida. 

Ao contrário, constituíam diversas Tribos muitas vezes rivais, como os Tupinambás, 

Tupiniquins, Guaranis, Caetés, Potiguares, etc.

Os Tupis viviam em Guerra Permanente contra seus Adversários, fossem eles de Tribos de sua 

própria matriz cultural ou de outras matrizes, como os Jês e os Aruaques.

A Guerra, o cativeiro e o sacrifício de prisioneiros constituíam uma das bases das relações 

entre as Aldeias Tupis.



Os Índios Tupis
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Povos Agricultores e Ceramistas

Por volta de 4 Mil Anos Atrás, diversos povos que viviam nas terras hoje correspondente ao 

atual território brasileiro começaram a pratica a Agricultura e a Cerâmica.

Mas acredita-se que nem todos teriam se tornado simultaneamente agricultores e 

ceramistas.

As pesquisas indicam que o desenvolvimento da agricultura – além da caça e da coleta –

e a diminuição da mobilidade espacial afetaram essas populações de maneiras diversas, e 

em épocas e lugares distintos.

Os principais produtos cultivados eram milho, feijão, mandioca, maracujá, abóbora, 

açaí e tabaco.

Já os primeiros utensílios cerâmicos – potes, vasos, panelas, tigelas – teriam sido criados 

por algumas populações agricultoras, a partir da necessidade de cozinhar e armazenar

os alimentos cultivados.
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Entre os Povos Agricultores e Ceramistas, podemos destacar os habitantes das terras

que correspondem à atual cidade de Santarém e da Ilha de Marajó, na foz do Rio 

Amazonas (hoje Estado do Pará), bem como os que ocuparam regiões do centro do 

Brasil (Povos Aratus) e do atual Rio Grande do Sul (Povos Itararés).

Nos Últimos 2 Mil Anos, povos agricultores e ceramistas de diversas culturas e falando 

línguas diferentes espalharam-se por várias partes do que é o atual Território Brasileiro.
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