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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo iremos discutir o povoamento do continente americano, as 
descobertas arqueológicas, os sítios arqueológicos brasileiros, a cultura dos 
sambaquis e os registros rupestres.  

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que os alunos, ao final do capítulo, tenham compreen-
dido que:

Continente ameríndio

O crânio de Luzia, ao lado, é uma das mais 
antigas evidências da presença humana na 
América do Sul. Acima, uma reconstituição 
da face de Luzia feita a partir de pesquisa 
do Dr. Richard Neave, da Universidade de 
Manchester, Inglaterra. Ambas integram o 
acervo do Museu Nacional, na Quinta da 
Boa Vista, no Rio de Janeiro (RJ).
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 • O arqueólogo dinamarquês Peter Lund, que esteve no Brasil de 
1833 até sua morte em 1880,  acreditava que o homem ameri-
cano teria se formado no próprio continente, teoria que jamais 
se comprovou;

 • Prevaleceu a teoria de que o ser humano teria chegado ao con-
tinente americano através de levas migratórias, principalmente 
através do Estreito de Bering;

 • As características físicas da maioria dos indígenas americanos 
corroboram para validar esta hipótese;

 • O etnólogo francês Paul Rivet indicou diversas ondas de povoa-
mento entre 6000 e 3000 a.C., provenientes da Ásia, da Austrália 
e dos arquipélagos do Pacífico, as ilhas polinésias e melanésias;

 • A reconstituição facial de Luzia revelou um indivíduo do sexo 
feminino com traços negróides, que poderia ter vindo do conti-
nente africano ou da Austrália;

 • Diante de uma análise superficial podemos concluir que os sam-
baquis, também conhecidos como concheiros ou casqueiros, 
não passam de aglomerados de material orgânico provenientes 
de atividades humanas muito primitivas e rudimentares;

 • A verdade é que os sambaquieiros, indivíduos que viviam nos 
sambaquis eram exímios caçadores e pescadores, possuíam 
religião, enterravam seus mortos e eram exímios artesãos numa 
sociedade hierarquizada;

 • O Parque Arqueológico de São Raimundo Nonato, localizado 
na Serra da Capivara, possui cerca de 800 sítios arqueológicos 
com restos humanos e registros rupestres e foi declarado Patri-
mônio Cultural da Humanidade pela Unesco, em 1991.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
O tempo da natureza:Tempo da coleta e da migração

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa e giz, 

 • livro didático HISTÓRIA 1. 
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AULA 1

Professor, indague os alunos quanto ao povoamento do continente america-
no. Teria o gênero humano se formado na própria América ou teria vindo em 
sucessivas migrações através da Ásia e Oceania?

O arqueólogo dinamarquês Peter Lund, que esteve no Brasil de 1833 até sua 
morte em 1880,  acreditava que o homem americano teria se formado no 
próprio continente, teoria que jamais se comprovou e acabou por prevalecer a 
teoria de que o ser humano teria chegado ao continente americano através de 
levas migratórias, principalmente através do Estreito de Bering, uma porção 
de mar que separa Ásia da América no extremo norte dos continentes e que 
durante uma parte do ano, devido ao inverno, acaba congelando e permitindo 
que a travessia de um continente a outro seja feita a pé. As características 
físicas da maioria dos indígenas americanos corroboram para validar esta 
hipótese, pois são semelhantes ao tipo físico asiático. Mas o Estreito de Be-
ring não foi a única rota. No começo do século XX o etnólogo francês Paul 
Rivet, fundador do Museu do Homem em Paris indicou diversas ondas de 
povoamento entre 6000 e 3000 a.C., provenientes da Ásia, da Austrália e dos 
arquipélagos do Pacífico, as ilhas polinésias e melanésias. 

AULA 2

Para validar a teoria de que outras etnias formaram os povos primitivos que 
habitaram o continente americano, a bioespeleóloga Lília Senna Horta encon-
trou em Lagoa Santa, região próxima à cidade de Pedro Leopoldo em Minas 
Gerais, um crânio humano datado de 11500 anos atrás. A reconstituição fa-
cial deste crânio revelou um indivíduo do sexo feminino com traços negróides, 
que poderia ter vindo do continente africano ou da Austrália. O Homem de 
Lagoa Santa, como é conhecido o dono do crânio, foi batizado de Luzia. 

PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo que marca cronologica-
mente os temas estudados durante todo o livro. Esta linha cronológica situa-
se no alto das páginas.  

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises e resenhas de filmes, seminários, são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos.   
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Como atividade, peça aos alunos que examinem a reconstituição do rosto 
de Luzia e respondam a questão do tópico OUTRA DIMENSÃO – CULTURA 
(página 21), se a hipótese de que o povoamento da América foi realizado por 
povos africanos é válida, uma vez que outros povos também possuem traços 
negróides, como os aborígenes australianos.

AULA 3

Diante de uma análise superficial podemos concluir que os sambaquis, tam-
bém conhecidos como concheiros ou casqueiros, não passam de aglomera-
dos de material orgânico provenientes de atividades humanas muito primi-
tivas e rudimentares. Conclusão errada: Restos de fogueira e de alimentos 
indicam que a dieta dos sambaquieiros vinha principalmente do mar. Algu-
mas comunidades já cultivavam vegetais, o que trazia um problema inespera-
do: em cadáveres de sambaquis do Rio de Janeiro, a alta incidência de cáries 
pode estar relacionada ao consumo excessivo de mandioca; hoje, a maioria 
dos sambaquis aparece coberta por uma camada de plantas. O cálcio das 
conchas enterradas por milhares de anos serve como um importante nutrien-
te para os vegetais, favorecendo sua fixação no local; a destreza dos samba-
quieiros ficou registrada nos zoólitos, esculturas de pedra que representam 
mais de duas centenas de animais e de figuras geométricas. Em alguns ca-
sos, os artesãos caprichavam tanto nas imagens de peixes que é possível até 
reconhecer a espécie representada; os ossos robustos dos esqueletos encon-
trados revelam alguma atividade física constante – provavelmente, a pesca. 
Entre os corpos sepultados, certos esqueletos aparecem cobertos com co-
rante vermelho ou com várias esculturas ao lado. Podiam ser os chefes do 
bando, já que esse ritual especial indica algum tipo de hierarquia; espinhos de 
peixe, esporões de raia, ossos de macaco e de porcos-do-mato eram afiados 
para virarem arpões e lanças de pesca. A presença de ossos de predadores 
ferozes, como tubarões, mostra que os homens pré-históricos eram exímios e 
corajosos pescadores; vestígios de oferendas, restos de fogueira e de comida 
indicam que algum tipo de ritual precedia o sepultamento; em volta das covas, 
arqueólogos encontraram uma grande quantidade de buracos de estacas. 
São pistas de que uma estrutura de madeira, hoje já decomposta, demarcava 
o local onde estava o morto, numa espécie de túmulo; após algumas déca-
das, quando as novas gerações de sambaquieiros não tinham mais ligação 
sentimental com o morto enterrado dezenas de anos antes, conchas e ossos 
de peixe eram lançados sobre as sepulturas. Essa grossa capa de até 60 cen-
tímetros de espessura servia de base para uma nova leva de sepultamentos; 
o sambaqui crescia com a repetição de cerimônias fúnebres por até mil anos. 
Hoje, algumas montanhas ultrapassam 30 metros de altura, com centenas de 
camadas de esqueletos e conchas. Num sambaqui no sul de Santa Catarina 
há mais de 43 mil cadáveres. 
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Para verificar se os conteúdos do capítulo foram apreendidos peça aos alunos 
que respondam às questões dos tópicos Para organizar (página 24), Vamos 
testar? (página 25) e Conexões (página 25), ou então elabore um questionário 
que pode ser respondido individualmente, em duplas ou em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 4
 

Vários são os sítios arqueológicos no Brasil que contam com pinturas rupes-
tres. Os mais importantes são:

 • Santa Catarina

 • Lagoa Santa – Minas Gerais

 • Toca da Esperança – Bahia

 • Seridó – Rio Grande do Norte

 • Serra da Capivara / São Raimundo Nonato – Piauí

O Parque Arqueológico de São Raimundo Nonato, localizado na Serra da Capi-
vara, tem sido escavado desde a década de 1970 por uma missão franco-bra-
sileira comandada pela arqueóloga Niéde Guidon. O parque possui cerca de 
800 sítios arqueológicos com restos humanos e registros rupestres. As cerâ-
micas encontradas no local datam de aproximadamente 9 mil anos, sendo as 
mais antigas do continente e fazendo com que o parque tenha sido declarado 
Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, em 1991.


