KEURI
CAMPELO

HISTÓRIA

AMÉRICA:
PRIMEIROS
HABITANTES

26/08/2020

Primeiros Povos da América
• Os primeiros povos da América se referem àqueles que
viviam na América antes da chegada do europeu.
• Também são chamados de pré-colombianos, pois são
situados no período anterior ao desembarque de
Cristóvão Colombo, em 1492.

Exemplos de povos pré-colombianos são os olmecas,
incas, astecas, maias, guaranis, tupinambás, tupis,
apaches, shawees, navajos, inuítes e muitos outros.
Nativos da América do Norte.
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✓ Os núcleos urbanos mais antigos de que se tem
conhecimento na América foram os dos olmecas, que
se estabeleceram entre as fronteiras dos atuais México
e Estados Unidos e viveram aproximadamente no ano
1200 a.C.
✓ Construíram monumentos em forma de cabeças
gigantes, representando possivelmente seus reis.
✓ Foram também os primeiros a utilizar um sistema de
escrita.
✓ Acredita-se que a cultura olmeca esteja na origem das
demais civilizações que se desenvolveram na América,
como a dos astecas, maias e incas.
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Principais hipóteses De ocupação do continente americano
• Teoria do Estreito de Bering:
Pesquisas apontam, que
as terras
americanas começaram a ser povoadas
pelos primeiros seres humanos quando
estes, vindos da Ásia, atravessaram o
Estreito de Bering na época da
última glaciação, período em que o
estreito estava coberto com uma camada
de gelo, unindo o continente asiático com
o americano. Há aproximadamente 11,500
anos atrás.
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• Serra da Capivara: onde surgiu o homem americano?
• A pesquisadora franco-brasileira, Niéde Guidon, de 84 anos, montou uma missão de
pesquisadores rumo a São Raimundo Nonato. Em 1979 Lá, descobriu com a sua equipe
1.350 sítios arqueológicos com cerca de 750 pinturas rupestres, a maior concentração
do continente americano, e começou uma disputa científica que procura demonstrar
que a presença do homem na região é muito mais antiga do que se imaginava
anteriormente. Os últimos achados na Capivara dão conta de que a chegada à América
foi dez mil anos antes do que supunha a teoria predominante, e pode ter começado
pela América do Sul e não pela do Norte.
• Com o passar dos anos, no entanto, descobriram-se indícios de 58.000 anos atrás e,
em 1991, chegou-se à data que deixava, e muito, Clóvis para trás: os 100.000 anos.
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• Cultura Clóvis :
É uma cultura pré-histórica da América que surgiu há cerca
de 13 500-13 000 anos , no final da última Idade do Gelo.
Chama-se assim por causa dos artefatos encontrados perto
da cidade de Clovis (Novo México). O povo de Clóvis era
considerado o mais antigo habitante do Novo Mundo.
Vestígios da Cultura Clóvis

Alguns sítios arqueológicos que revelaram restos humanos anteriores a Clóvis são:
• Sítio Arqueológico Lapa Vermelha, em Lagoa Santa (Minas Gerais), onde o
fóssil Luzia foi encontrado.
• Pinturas no Vale do Peruaçu, Minas Gerais
• Monte Verde (no sul do Chile)
• Sítio Arqueológico Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, Piauí
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Parque Nacional Serra da Capivara (PI)
São Raimundo Nonato – PI
• O Parque Nacional Serra da Capivara foi criado
em 1979, para preservar vestígios arqueológicos
da mais remota presença do homem na América
do Sul.
•Patrimônio cultural da humanidade (1991);
• Abrangência Canto do Buriti, Coronel José Dias,
São João do Piauí e São Raimundo Nonato.
• A região da Serra da Capivara abriga
1.334 sítios arqueológicos, 172 deles abertos a
turistas. Contém painéis de pinturas e gravuras
rupestres de grande valor estético e
arqueológico.
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ORIGEM DOS ÍNDIOS BRASILEIROS
• A hipótese mais aceita para explicar a origem dos

índios brasileiros é a de que eles são descendentes
de povos asiáticos que atravessaram o estreito de
Bering.
• Estudos arqueológicos recentes estabelecem a
chegada dos primeiros habitantes do Brasil à Bahia e
ao Piauí entre 30 mil e 40 mil anos atrás.
Nativos da América do Sul.
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1. O que diz a teoria do Estreito de
Bering?
2. Qual a origem dos índios brasileiros?

@keuricampelo
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