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Fósseis humanos no Brasil 

 Os fósseis de humanos são importantes vestígios para a elaboração de teorias sobre a 
chegado do ser humano ao continente Americano. 
 No Brasil foram encontrados dois importantes fósseis. Trata-se de crânios pertencentes a 
humanos que viveram há cerca de 12 mil anos. Eles foram apelidados de Luzia e de Zuzu pelos 
pesquisadores que os estudaram. Luzia viveu em territórios do atual estado de Minas Gerais, e Zuzu, 
no atual estado do Piauí. 
 Mesmo tendo habitado localidades distantes entre si, eles tinham afeições próximas às dos 
povos africanos: nariz largo, olhos arredondados, queixo e lábios salientes. Isso pode significar que 
eles não pertenciam ao grupo do qual descenderam os indígenas que conhecemos hoje, que se 
parecem mais com os asiáticos. Esse fato reforça a teoria do estreito de Bering. 
 Nesse caso, pode ser que tenha havido duas diferentes correntes migratórias. Porém, esse é 
um assunto que ainda está em análise por diversas equipes de paleontólogos, arqueólogos e outros 
profissionais. 
 

Pré-História no Brasil 

Em escavações na cidade mineira de São Leopoldo, foi encontrado um crânio de mulher, 
com aproximadamente 11 mil anos, que deu vestígios acerca da Pré-história no Brasil. 
 
 

No Brasil, foi encontrado um dos mais importantes itens da arqueologia que ajudaram a 
compor a pré-história americana. Esse fato aconteceu no início da década de 70, mais precisamente, 
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em 1974, em um sítio arqueológico denominado de Lapa Vermelha, localizado na cidade mineira de 
Pedro Leopoldo. A responsável pela escavação e pesquisa foi a equipe da arqueóloga Annete 
Laming-Emperaire. Nas escavações foi encontrado um crânio humano, logo foi comprovado que se 
tratava de uma pessoa do sexo feminino, chamada pela equipe de Luzia. Após análises do crânio, 
foi constatado que ela teria morrido há aproximadamente 12 mil anos. 

O mais intrigante não era a idade do crânio, e sim sua origem, o Dr. Richard Neave, da 
Universidade inglesa de Manchester, desenvolveu um trabalho de reconstrução do crânio de Luzia 
e constatou uma enorme semelhança com os traços negroides. 

Esse achado levou a verificar que o continente americano foi ocupado por quatro fluxos 
migratórios, desse modo, os três últimos eram compostos por populações de origem mongol com 
características genéticas comuns às tribos indígenas da atualidade. 

Em suma, essa descoberta detectou evidências de que antes da ocorrência de fluxos de 
mongóis houve a migração de não mongóis, ou seja, homens com aspectos extremamente parecidos 
com os africanos e os aborígines da Austrália. 

A reconstituição do crânio de Luzia. 
 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/prehistoria-no-brasil.htm 

 

Atividades 
 

1- O estudo dos fósseis de Luzia e Zuzu trouxe qual novidade à questão da chegada do ser humano 
à América? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2- Você considera importante o estudo desses fósseis? Por quê? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
3- Relacione as colunas: 
 
(A) Fóssil    (   ) Local onde são encontrados vestígios de povos do passado. 
    Geralmente são demarcados para que os pesquisadores possam 
     trabalhar neles e para que sejam preservados. 
(B) Arqueologia    

(   ) É o vestígio de um ser vivo antigo, que foi preservado pela ação 
     da natureza. 
 
     (   ) É a ciência que estuda os costumes e as culturas dos povos do 
(C) Sítios Arqueológicos  passado pela análise dos vestígios materiais deixados por eles,  
     como ruínas e fósseis. 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/prehistoria-no-brasil.htm

