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O conhecimento (...) é forjado em movimento, na passagem de 
um lugar ao outro e nos horizontes cambiantes ao longo do 

caminho (Ingold, 2015a: 227) 

 

Quando o assunto é o povoamento da América, os debates e as controvérsias 

giram em torno da cronologia e das rotas de deslocamento relacionadas à ocupação 

inicial do continente. Até o final do século XX, essas questões foram respondidas pelo 

modelo Clovis First, segundo o qual os primeiros americanos eram caçadores 

especializados em megafauna, cuja entrada no continente teria se dado através de 

um corredor livre de gelo entre as geleiras que cobriam boa parte da América do Norte 

há cerca de 12.000 anos AP (Greenberg et al., 1986; Haynes, 1964; Martin, 1973; 

Mosimann e Martin, 1975). Ao longo das últimas duas décadas, no entanto, novos 

dados arqueológicos, paleo-ambientais e genéticos têm apontado para a falência 

desse modelo, transportando a discussão sobre cronologia para o Último Máximo 

Glacial, com defensores de uma cronologia curta (pós UMG, entre 20.000 e 16.000) e 

de uma cronologia longa (pré UMG, anterior aos 20.000 anos AP), com certa 

prevalência pela utilização de uma rota pela costa do Pacífico para o deslocamento 

para o sul, em ambas as propostas (Borrero, 2016; Dillehay, 2009; Fagundes et al., 

2008; Goebel et al., 2008; Llamas et al., 2016; Moreno-Mayar et al., 2018; O’Rourke 

e Raff, 2010; Tamm et al., 2007; Waters e Stafford, 2007). No entanto, ainda 

predomina um ambiente de divergências e não há, até o momento, um modelo que 

agrupe de forma coerente toda a diversidade dos dados atualmente disponíveis e que 

aponte novos caminhos de pesquisa (Dias, 2019; Madsen, 2015). 

Neste capítulo introdutório, nosso propósito é chamar a atenção para o fato de 

que a discussão sobre povoamento da América vai muito além da relação entre 

datações, tipologias de artefatos líticos e perfis genéticos. O problema central envolve, 

também, pessoas em movimento, o que demanda pensar os contextos arqueológicos 
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conhecidos (e os que ainda estão por ser descobertos) a partir de outras perguntas: o 

que significa povoar um lugar desconhecido ou ainda pouco habitado? Como as 

pessoas conhecem, escolhem e se apropriam de novos lugares? Como diferentes 

dinâmicas do movimento humano geram características específicas no registro 

arqueológico? Para colocar essas ideias em movimento e dar-lhes vida para 

“aproveitar a luz, o apoio do chão, os caminhos abertos” (Ingold, 2015b: 179), no 

capítulo seguinte, discutiremos os modelos que buscam explicar como os humanos 

modernos colonizaram a Eurásia, a Oceania e a América ao partirem da África há 

100.000 anos. 

 

1. O povoamento como processo: migração, dispersão e colonização 

 

No fim do Pleistoceno, o processo de entrada, dispersão e ocupação das 

Américas pelos humanos modernos envolveu diversos fatores, tais como o 

deslocamento de pessoas no espaço, o crescimento demográfico e a transformação 

e incorporação física e simbólica de novas paisagens. Nosso objetivo, aqui, é 

compreender como se deram esses primeiros deslocamentos e o que estava em jogo 

nesse processo. As respostas, obviamente, não são simples, pois envolvem múltiplas 

escalas e dinâmicas distintas; e, por se tratar de um fenômeno complexo, é 

fundamental iniciar pela definição de alguns conceitos chave. 

Apesar da ampla bibliografia consultada, não encontramos em nenhuma das 

referências analisadas uma definição específica sobre o termo “povoamento”. O 

dicionário refere-se a “povoamento” como o  ato de ocupar, habitar, colonizar e se 

dispersar por uma região, comportando também uma ideia de reprodução 

populacional e preenchimento de espaços vazios. Partindo dessa noção geral, 

trabalhamos aqui com a ideia de que o conceito de “povoamento” envolve um 

processo amplo, em termos espaciais e temporais, que comporta distintos momentos 

e movimentos de pessoas para novas áreas nunca antes ocupadas, ou para locais 

previamente habitados por outras populações.  

Em geral, essas mesmas pesquisas utilizam os termos “migração”, “dispersão” 

e “colonização” para se referirem aos tipos de movimentos de pessoas no espaço 

geográfico. Porém, esses conceitos, raramente, também vêm acompanhados de uma 

definição e, muitas vezes, são utilizados de forma indistinta, como se tratassem de 

sinônimos, o que dificulta explorar seus potenciais explicativos.  
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O conceito de migração tem sido utilizado desde o início do século XX pelo 

histórico-culturalismo como um mecanismo para explicar a mudança cultural. No 

entanto, revisões recentes sobre o tema têm permitido ampliar a compreensão das 

implicações arqueológicas desse fenômeno (Anthony, 1990; Burmeister, 2000, 2017; 

Cabana e Clark, 2011; Chapman e Hamerow, 1997; Clark, 1994; Fix, 1999; 

Hackenbeck, 2008; O’Rourke, 2012). Uma migração envolve o deslocamento 

direcionado e intencional de pessoas de uma área para outra (com características 

ambientais similares ou não), e, portanto, demanda a obtenção prévia de informações 

sobre os caminhos que serão percorridos e sobre o local de destino. Esse movimento 

se dá em intervalos temporais breves e pode - ou não - ter consequências duradouras, 

resultando na incorporação de novos territórios.  

Uma migração deve ser entendida como um processo que pode combinar 

movimentos de curta e longa distância, os quais geram correlatos arqueológicos 

distintos. Há diversos fatores relacionados às causas desse tipo de deslocamento, os 

quais são influenciados, mas não de forma restrita, por questões de ordem econômica 

e/ou política. Uma migração também pode não resultar em abandono do local do qual  

o movimento partiu, mantendo os laços sociais entre as comunidades migrantes e as 

que lá permanecem, a partir de eventos de mobilidade populacional ocasional ou 

periódica (sazonal). Trabalhando com essa perspectiva, podemos pensar que a 

dinâmica de movimento de pessoas para as Américas, em termos gerais, não 

envolveu uma única migração, mas vários eventos de mobilidade populacional, 

entendidos como movimentos intencionais de um lugar específico para outro distinto, 

porém previamente conhecido.  

Um processo de dispersão populacional caracteriza deslocamentos em escalas 

espaço-temporal mais reduzidas que as migrações, bem como movimentos 

multidirecionais contínuos que envolvem distintas frequências, distâncias e 

composições sociais. Uma dispersão pode resultar na ocupação de novas áreas 

previamente não habitadas ou incidir sobre territórios já ocupados, desencadeando, 

nesse caso, variadas estratégias de negociação social que, eventualmente, podem 

causar outros deslocamentos populacionais (Gamble, 1993, 2013).  

Deve-se ressaltar, no entanto, que tanto os fenômenos de migração, quanto os 

de dispersão, podem resultar em ocupações não duradouras, seja em função de um 

movimento de retorno para o local original de partida, seja pelo rápido deslocamento 

para um novo local; ou, ainda, pela extinção do grupo que migrou para novas terras 



FRONTEIRAS DO POVOAMENTO AMERICANO 

 

4 

(Beaton, 1991). As respectivas implicações disto são significativas para a formação 

do registro arqueológico, uma vez que permitem incorporar descontinuidades 

espaciais e/ou temporais como parte integrante da história de formação de um dado 

território.  

O conceito de colonização, por sua vez,  refere-se aos resultados duradouros 

de uma migração e/ou dispersão. Colonizar envolve um processo marcado, 

principalmente, pela intensificação das interações entre as populações humanas e as 

novas paisagens que estão relacionadas diretamente às dinâmicas de conhecimento 

ambiental, podendo envolver aumento demográfico, extensão da permanência da 

ocupação e manutenção da relação com a área de origem, a fim de garantir a 

viabilidade biológica do grupo (Borrero, 1999, 2011, 2015a, 2015b). 

Consequentemente, esse processo implica em uma série de etapas ou fases de 

apropriação dos novos territórios, o que, por sua vez, tem consequências 

diferenciadas no que se refere à formação do registro arqueológico (Zedeño, 1997; 

Zedeño e Anderson, 2010). 

Uma colonização é um fenômeno de longa duração, que pressupõe uma larga 

escala geográfica e que abrange tanto áreas desocupadas e similares aos locais de 

origem, quanto o uso de novos nichos ecológicos. Nessa perspectiva, uma 

colonização de sucesso implica expansão demográfica e ocupação permanente de 

um local previamente não ocupado, deixando marcas claras no registro arqueológico. 

Por sua vez, uma colonização mal sucedida ocorreria quando uma população 

migrante torna-se extinta ou retorna à sua terra natal, deixando assinaturas 

arqueológicas ambíguas (Beaton, 1991; Gamble, 1993). Pode ainda envolver um 

aumento demográfico que , pode ser lento e gradual ou rápido e pontual.  

Quando os processos de colonização incidem sobre áreas já habitadas, podem 

desencadear distintos comportamentos. As disputas por territórios derivadas de 

processos de colonização podem estimular a construção de fronteiras culturais ou 

derivar em situações de negociação de novas identidades (assimilação, hibridismo 

cultural, etnogênese). Por outro lado, tensões e assimetrias político-econômicas entre 

populações migrantes e autóctones podem traduzir-se em atos de violência que levam 

ao extermínio (etnocídio) ou ao deslocamento forçado das populações nativas 

(diáspora) (Gamble, 2013). 

No caso americano, temos evidências de ocupação humana em todos os 

biomas e macroregiões ambientais do continente no início do Holoceno. Isso, no 
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entanto, não é o mesmo que dizer em todos os lugares. Certamente, há lugares, no 

interior desses biomas, que demoraram muito tempo para serem visitados, assim 

como outros que foram ocupados, abandonados e, posteriormente, reocupados. Esse 

“preenchimento” paulatino dos espaços vazios também faz parte do processo de 

colonização (Borrero, 2015a). 

 

2. Superando as barreiras do povoamento: movimento e conhecimento ambiental 

 

Os humanos percebem o ambiente a partir de uma educação sensorial, que, 

através da experiência, ensina a como se sentir em contato com o mundo e aprender 

a “verdade da vida” (Ingold, 2000a: 24). Em uma ecologia da vida, o conhecimento do 

ambiente se dá em contextos de aplicação prática, consistindo em habilidades e 

sensibilidades que se desenvolvem através de uma longa experiência de sentir e viver 

um lugar em particular, cuja dinâmica se assemelha a uma “poética do pertencimento” 

(Ingold, 2000a: 26). Ao pensar a caça e a coleta como modos de perceber o ambiente, 

o conhecimento se dá pelo movimento, pela exploração e pela observação alerta dos 

sinais que o mundo revela. Assim, pode-se aprender e adquirir, através do movimento, 

as habilidades necessárias para uma percepção ativa e engajada dos componentes 

humanos e não humanos, animados e inanimados, materiais e imateriais que 

compõem a paisagem (Ingold, 2000b). 

O movimento de ocupação de novas terras pode assumir diferentes formas, 

dependendo das características do terreno a ser percorrido, da organização social, do 

deslocamento e da existência de populações residentes ao longo do caminho e nos 

locais de destino. As barreiras para esses deslocamentos podem ser materiais ou 

imateriais, totais ou parciais, inibindo ou direcionando os movimentos entre áreas 

potencialmente favoráveis à ocupação humana. Independente das situações em jogo, 

no entanto, as possibilidades de superação desses limites sempre envolvem 

processos de aquisição e transmissão de informação (Rockman, 2003, 2009).  

As barreiras para o povoamento de uma área podem estar associadas a 

distintos tipos de interação entre as populações migrantes e as residentes. Um 

primeiro tipo de barreira envolveria o grau de compatibilidade cultural entre elas, a 

densidade demográfica e o tipo de sistema econômico predominante (caça e coleta 

ou agricultura), em sua relação à capacidade de suporte meio ambiental. Um segundo 
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tipo envolveria aspectos de caráter social, tais como disputas de territórios, 

possibilidades de compartilhamento de informações sobre sistemas de 

armazenamento, bem como qualquer outra limitação derivada de outros aspectos 

políticos e econômicos. Por fim, destacam-se as barreiras de conhecimento, 

associadas à existência de informações úteis previamente coletadas, ou, ainda, 

qualquer tipo de limitação quanto às possibilidades de transferência de informações 

(Rockman, 2003, 2009).  

No caso do povoamento da América, a relação entre movimento e 

conhecimento gera questões específicas por envolver a entrada e dispersão de 

populações em áreas até então nunca habitadas por outros seres humanos (Barton 

et al., 2004; Borrero, 2015b; Golledge, 2003; Kelly, 2003; Meltzer, 2004). Essas 

discussões têm tido como base a dinâmica comportamental de grupos caçadores 

coletores com baixa densidade demográfica, uma vez que essa seria a configuração 

básica das sociedades que empreenderam o processo de dispersão e povoamento 

em escala global no fim do Pleistoceno (Gamble, 1993, 2013; Meltzer, 2004).  

O ato de conhecer um ambiente envolve incorporar pelo menos três níveis 

distintos de informações complementares às vivências cotidianas: locacional, limitante 

e social (Rockman, 2003, 2009). A informação locacional seria a mais fácil de obter, 

pois envolve a pergunta básica: onde estão as coisas? Localização de fontes de água 

e matéria prima e identificação da distribuição e densidade de determinadas plantas 

e animais são tipos de informação locacional que podem ser obtidos pelos indivíduos 

a partir da experiência direta no território. É possível construir um amplo repertório de 

informações locacionais ao longo do ciclo de vida de uma pessoa. Porém, esse 

processo é mediado por diversos fatores como, por exemplo, a capacidade de 

memorizar direções e caminhos para localizar novamente determinados recursos 

quando for necessário.  

Já informações limitantes envolvem conhecimento quanto à periodicidade dos 

recursos (variações sazonais), à capacidade de suporte ecológico de uma dada área, 

à fertilidade do solo e à previsibilidade dos efeitos de variações climáticas drásticas 

(frentes frias, secas, enchentes, furacões). Esse tipo de conhecimento se refere tanto 

a aspectos econômicos voltados para obtenção de recursos, quanto a questões 

relacionadas à periodicidade dos deslocamentos e à escolha de locais para situar os 

assentamentos. Embora boa parte das informações limitantes possa ser obtida em 

intervalos de tempo relativamente breves, há informações específicas quanto a esse 
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tipo de conhecimento, cuja periodicidade pode ultrapassar gerações e ocasionar 

processos de mudança cultural. Por exemplo, quando ocorre exploração de novos 

terrenos, limites na disponibilidade regular de matérias primas podem levar à mudança 

na organização tecnológica. Dependendo das características geológicas locais, 

podem surgir novas formas de gerenciamento das matérias primas (transporte, troca, 

estocagem); ou, ainda, inovações nas estratégias tradicionais de produção, uso e 

descarte dos artefatos, com abandono de sistemas técnicos, que seguem em vigência 

nas áreas de origem das populações migrantes. 

Por fim, a informação social envolve o processo de transformação do ambiente 

em paisagem. Uma paisagem não é apenas terra, natureza ou espaço, mas é também 

“o mundo como ele é conhecido por aqueles que nele vivem, que habitam seus lugares 

e percorrem os caminhos que os conectam”, sendo incorporada pelas pessoas 

através do movimento e vivida através do desempenho das tarefas diárias (Ingold, 

2000c: 193). “Ao habitar uma paisagem através da incorporação de suas 

características em um padrão de atividades diárias, ela se torna em lar para os 

caçadores coletores” e o ambiente – incluindo fauna e flora – entra diretamente na 

constituição dos seres humanos, não apenas como um meio de subsistência, mas 

também como uma fonte de conhecimento (Ingold, 2000b: 57).  

Esse conhecimento ambiental depende de uma temporalidade mais longa e se 

relaciona com dinâmicas distintas de obtenção e transmissão de informação. Envolve 

a seleção e nomeação dos lugares (como feições topográficas naturais que se 

destacam na paisagem, por exemplo) que são incorporados às narrativas históricas 

transmitidas entre as gerações, transformando informações locacionais e limitantes 

em informação social. Há várias formas de conhecimento ambiental que podem ser 

codificadas e materializadas em práticas, histórias, mitos e objetos, permitindo que os 

indivíduos carreguem essas informações enquanto se deslocam pela paisagem. Ao 

mesmo tempo em que pode demorar para ser concebido, articulado e incorporado, 

esse conhecimento pode ser transmitido durante milênios e dificilmente se chega a 

uma nova região sem o apoio de algum tipo de (re)conhecimento prévio. No entanto, 

a forma como essas informações prévias serão utilizadas nas novas áreas só pode 

ser definida contextualmente, e seu uso equivocado pode acarretar situações 

adversas em ambientes ainda pouco conhecidos (Binford, 1982; Golledge, 2003; 

Kelly, 2003; Meltzer, 2003, 2004; Rockman, 2003; Zedeño e Stoffle, 2003). 
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Tendo em vista os riscos envolvidos, a dinâmica de construção de paisagens 

culturais ocorre por meio de fases distintas. Em uma fase pioneira, a familiarização 

com novos lugares se dá a partir de locais específicos, recorrentemente ocupados, 

cujas características, de alguma forma, facilitam a exploração de ambientes ainda 

pouco conhecidos. Ambientes como formações rochosas, cursos de rios ou outros 

marcos naturais, que se destacam na paisagem e guardam semelhanças aos locais 

de origem, facilitam a orientação, o reconhecimento e a memorização. Em função da 

baixa densidade demográfica associada a esse momento inicial, essa fase gera uma 

menor quantidade de registros arqueológicos que podem apresentar uma distribuição 

geográfica de ampla dispersão. 

Uma fase de estabelecimento definitivo, por sua vez, é representada por 

ocupações mais recorrentes em lugares específicos da paisagem e que se refletem 

na ampliação da densidade de sítios arqueológicos.  Quanto mais tempo uma 

população está em um determinado lugar, mais diversificadas e intensas serão as 

formas de construção e demarcação das novas paisagens humanizadas, o que é 

atestado, por exemplo, pelos registros rupestres ou pelo manejo de plantas nativas. 

Por fim, o aumento demográfico pode estimular novas expansões territoriais, 

abrangendo bacias hidrográficas ou biomas específicos, como parte de um processo 

de construção social da paisagem, cuja estrutura geográfica se tornou familiar 

(Borrero, 1999; Dillehay et al., 2015; Kelly, 2003; Meltzer, 2003, 2004; Zedeño, 1997; 

Zedeño e Anderson, 2010; Zedeño e Stoffle, 2003).  

 

3. Deslocando-se por uma área desconhecida: sobre zonas ambientais e marcos da 

paisagem 

 

Caçadores coletores tendem a conceber a paisagem “como uma superfície 

lembrada pelo nome dos lugares” (Kelly, 2003: 46). Esses “mapas cognitivos” são 

construídos e memorizados através de histórias. Alguns lugares são nomeados por 

suas características físicas peculiares, outros têm potência espiritual, conectada aos 

ancestrais e ao tempo da criação do mundo. São conhecidos, também, através de 

experiências pessoais, podendo ser constantemente visitados a partir de situações 

positivas (como a lembrança de caçadas de sucesso), ou totalmente evitados, por 

meio da evocação de sentimentos desagradáveis (como a recordação daqueles já 

falecidos). Nesse sentido, pode-se dizer que as paisagens são apreendidas como 
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lugares conectados a diferentes narrativas transmitidas entre as gerações (Ingold, 

2015b; Golledge, 2003; Kelly, 2003).  

Aprender uma paisagem nova leva tempo e alguns tipos de terreno são mais 

fáceis de conhecer do que outros, o que implica diferentes velocidades e dinâmicas 

de movimento em ambientes distintos. A facilidade com que uma paisagem pode ser 

aprendida está relacionada a determinados fatores geográficos (como topografia e 

vegetação) e ao tempo disponível para que as pessoas incorporem os novos lugares 

aos seus mapas cognitivos. Porém, quanto menos familiaridade se tem com uma área, 

mais proeminentes devem ser os “marcos na paisagem” (landmarks), os quais são 

selecionados como pontos de referência para a navegação dos grupos em regiões 

pouco conhecidas, facilitando a incorporação das ligações identitárias ao novo local 

(Kelly, 2003). Um relevo acidentado auxilia também na memorização dos caminhos, 

e 

 

(…) pessoas entrando em um novo continente podem ter evitado áreas onde 
a topografia local poderia não estar conectada com esquemas topográficos 
mais amplos. Neste sentido, cadeias lineares de montanhas (ou suas 
encostas), grandes rios e linhas de costa podem ter proporcionado a 
topografia mais fácil de navegar e relacionar com outros lugares conhecidos 
(Kelly, 2003: 49). 

 

Da mesma forma, a vegetação pode dificultar a permanência de novas 

paisagens na memória, ao camuflar ou obstruir feições topográficas mais destacadas, 

bem como interferir na navegação em função da noção de homogeneidade espacial. 

Em casos de paisagens planas, onde a vegetação florestal predomina , os vales de 

rios seriam os marcos geográficos de maior destaque, correspondendo a vias 

primárias para a exploração pioneira de novos territórios (Kelly, 2003). 

Outra estratégia complementar na colonização de novos territórios se refere  à 

escolha por situar as ocupações pioneiras em grandes zonas ecológicas contínuas e 

bem delimitadas (megapathes) ou corredores ambientais, como áreas costeiras, 

florestas e desertos. Em função da larga escala de similaridade na estrutura ecológica 

dessas grandes zonas, haveria uma facilidade maior na aquisição e transferência de 

conhecimento conforme o grupo se desloca para novas áreas A ideia é que, quanto 

maior a similaridade ambiental entre a área de partida e a área de chegada, mais 

eficaz é a transferência de conhecimento e, portanto, mais fácil a aquisição, 

transmissão e reconhecimento das informações necessárias para a ocupação das 
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novas áreas. Nesse sentido, grupos humanos entrando em novos territórios tenderiam 

a priorizar essas zonas ambientais extensas e contínuas, as quais desempenhariam 

o papel de rotas ‘facilitadoras’ de dispersão populacional em novos territórios (Beaton, 

1991; Dixon, 1999; Lanata et al., 2008; Veth, 1989). 

Quanto à dinâmica de deslocamentos associados ao processo de colonização 

de novos territórios, diversos autores têm sugerido modelos arqueológicos baseados 

na etnografia de caçadores coletores, visando representar possíveis estratégias 

preferenciais para o movimento populacional em áreas desconhecidas (Anthony, 

1990; Beaton, 1991; Gamble, 1993, 2013; Anderson e Gillam, 2001). Esses padrões 

apresentam especificidades quanto ao processo de fissão dos grupos, distância de 

“realocação”, forma de deslocamento, subsistência e integração social não 

envolvendo abandono das áreas previamente ocupadas, uma vez que a manutenção 

dessa ligação com os locais de origem do movimento parece ser essencial para a 

viabilidade reprodutiva do grupo (Beaton, 1991; Borrero, 2015a, 2015b; Gamble, 

2013). 

Movimentos entre áreas não contíguas – deixando entre elas espaços não 

colonizados – caracterizam um modelo de deslocamento chamado na literatura 

arqueológica de “pulo do sapo” (leapfrog) (Figura 1.1). Esse tipo de movimento 

resultaria na possibilidade de ocupação de áreas extensas em menor intervalo de 

tempo (porém de forma esparsa) e sua realização estaria associada à seleção de 

estratégias e rotas reconhecíveis que facilitam a viabilização do deslocamento dos 

grupos envolvidos. Esses deslocamentos envolveriam a existência de grupos de 

‘batedores’, os quais identificariam e percorreriam os caminhos inicialmente, definindo 

os locais de parada e destino. Esses grupos seriam formados por poucas pessoas, 

com base em relações de parentesco.  

O modelo de deslocamento mencionado se relaciona também a sociedades 

com uma subsistência baseada em um leque limitado de recursos altamente 

produtivos, mas com localização específica. A dinâmica de deslocamento entre essas 

áreas se daria de forma rápida, mudando-se de local conforme forem se esgotando 

os recursos e selecionando-se para ocupação novas zonas ecológicas similares, com 

espaços vazios entre os pontos. O padrão arqueológico resultante assemelha-se a 

‘ilhas’ de ocupação associadas aos recursos almejados, separadas por extensões 

significativas de terrenos menos desejáveis e não ocupados (Anthony, 1990; Beaton, 

1991; Rockman, 2003). 
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Figura 1.1 – Modelo ‘pulo do sapo’ (leapfrog). 
Elaborado por Thiago Umberto Pereira (2021) a partir de Anderson e Gillam (2000: 56-58). 

 

Movimentos populacionais para áreas contíguas caracterizam o modelo 

arqueológico chamado de “onda de avanço” (wave of advance), também denominado 

na literatura “colar de pérolas” (string of pearls) (Figura 1.2). Sociedades com 

subsistência baseada em um leque mais amplo de recursos, com distribuição mais 

generalizada, tendem a fazer movimentos com menos frequência e distâncias mais 

curtas. Os deslocamentos para novas áreas estariam relacionados a distintas práticas 

sociais integrantes do cotidiano, como saídas de caça, visitas a vizinhos, obtenção de 

matérias-primas. Por sua vez, a mudança definitiva para uma nova área estaria 

associada ao crescimento populacional, seguido por uma fissão no grupo original, com 

ocupação de áreas contíguas e manutenção das relações sociais entre comunidades 

“mãe” e “filha”. Essa dinâmica seria estruturada com base nas relações de parentesco 

e envolveria uma coesão social mais intensa que a do modelo descontínuo do tipo 

“pulo do sapo”. Por estarem associados ao crescimento demográfico, modelos 

contínuos de movimento resultariam em um maior número de sítios arqueológicos que 
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tenderiam a sobreposição, dificultando a identificação dos locais relacionados aos 

primeiros momentos de ocupação de uma área (Beaton, 1991; Hazelwood e Steele, 

2003). 

 

 

Figura 1.2 – Modelo colar de pérolas (string of pearls). 
Elaborado por Thiago Umberto Pereira (2021) a partir de Anderson e Gillam (2000: 56-58). 

 

Anderson e Gillam (2000) sugerem dois possíveis cenários de movimentos 

populacionais associados ao povoamento da América, tomando como referência 

caminhos de “menor custo” (sem barreiras geográficas), a localização dos sítios 

arqueológicos da transição Pleistoceno-Holoceno e a distribuição de recursos 

hídricos. O modelo ‘pulo do sapo’ estaria associado à ocupação pioneira da América 
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do Norte, relacionada inicialmente à caça de animais de grande porte e caracterizada 

por rápidos deslocamentos populacionais e baixa densidade demográfica. O modelo 

“colar de pérolas” representaria as estratégias de colonização da América do Sul a 

partir do Holoceno inicial, associadas preferencialmente às rotas costeiras e aos 

sistemas fluviais, áreas com alta densidade de recursos e consequentemente maior 

concentração populacional.  

Esses modelos apontam para a possibilidade de construção de expectativas 

arqueológicas em relação a uma hierarquização de escolhas, a qual se associa aos 

lugares ocupados por grupos humanos em terras pouco habitadas ou conhecidas. 

Indicam ainda a existência de uma diversidade de dinâmicas que, além da 

subsistência, afetam os deslocamentos e estão relacionadas relacionadas à estrutura 

social e simbólica que, da mesma forma, influenciam a intensidade de interação, 

apropriação e construção das paisagens humanas.  

 

4. Conhecimento construído no caminho: horizontes em transformação e ideias em 

movimento 

 

Pensar novas narrativas para uma arqueologia do povoamento da América 

envolve também considerar as dinâmicas de produção do conhecimento arqueológico. 

Explorar uma região, construir referências e reconhecer novas evidências pode 

ocupar o tempo de várias gerações de arqueólogos. É somente a partir da soma e 

contraposição das ideias construídas por diferentes pesquisadores que novas 

perguntas podem emergir como forma de transformação dos caminhos da pesquisa. 

No presente estágio da pesquisa, uma das questões cruciais para pensar 

outros caminhos para a arqueologia do povoamento da América se relaciona às 

descontinuidades do registro arqueológico. Sítios isolados no tempo e no espaço são, 

na maioria das vezes, encarados como pontos fora da curva; esta descontinuidade 

gera, normalmente, desconfiança. No entanto, descontinuidades podem (e devem) 

ser esperadas e integradas como constitutivas na dinâmica de povoamento de terras 

incógnitas como a América (Beaton, 1991; Borrero, 2016; Borrero e Martin, 2018; 

Borrero e Franco, 1997; Barbarena et al., 2017a). 

Descontinuidades temporais podem ser entendidas como resultados de 

eventos de colonização mal sucedidos, os quais não levaram a uma ocupação efetiva 
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do local. Também podem derivar de eventos pioneiros de exploração de um território 

nunca antes ocupado por humanos, que envolveram um pequeno número de pessoas 

(grupos de batedores). Mais do que lacunas cronológicas, as descontinuidades 

agregam movimento humano e complexidade aos modelos interpretativos sobre o 

povoamento de novas terras (Beaton, 1991). 

Descontinuidades espaciais são elementos essenciais em modelos de 

movimento populacional do tipo “pulo do sapo” que, provavelmente, constituem a 

principal dinâmica de deslocamento em fases de exploração pioneiras de terras pouco 

conhecidas. Nesse caso, as descontinuidades espaciais deveriam ganhar atenção no 

sentido de entendermos melhor a escolha dos locais nos quais estes sítios se 

encontram, pensando em sua relação com a dinâmica de conhecimento ambiental, 

aprendizagem da paisagem e construção de rotas em áreas pouco conhecidas ou 

habitadas.  

Por fim, em ocupações pioneiras essas descontinuidades estariam 

representadas por um registro arqueológico com um ‘sinal tênue’, produzido por 

grupos humanos caracterizados pela baixa densidade demográfica que, ao 

explorarem novas áreas, fazem uso circunstancial dos recursos mais facilmente 

reconhecíveis e disponíveis. A composição artefatual de sítios associados aos 

estágios pioneiros de povoamento de uma área ainda não habitada pode apresentar 

um registro marcado pela transferência de conhecimento entre áreas distantes, ou, 

ainda, envolver o uso de matérias primas exógenas, o que, nesse caso, traria 

questões sobre transportabilidade, versatilidade e intensificação da exploração 

(Borrero e Franco, 1997; Barberena et al., 2017b; Dillehay et al., 2015; Franco, 2002; 

Mendez et al., 2018). 

Quando o tema é “modelagem de rotas de povoamento”, é preciso incluir a 

questão da aprendizagem da paisagem como elemento significativo na escolha dos 

locais ocupados. Podem haver escolhas que não são direcionadas primariamente por 

questões econômicas ou relacionadas estritamente à distribuição dos recursos, mas, 

também, por questões guiadas pela apreensão cognitiva do espaço, vinculadas à 

construção de “mapas mentais” e narrativas que interligam os pontos chave das rotas 

e caminhos de navegação no novo ambiente. Nessa mesma perspectiva, a ocupação 

de locais de acesso mais restrito - e com menor visibilidade - pode ser relacionada a 

momentos do processo de povoamento em que já há um conhecimento mais 

detalhado da região, o que denota tempo de interação com as paisagens e construção 
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de memórias sobre os caminhos compartilhados entre as gerações (Borrero e Franco, 

1997; Rademaker et al., 2014; Steele e Rockman, 2003). 

Nosso objetivo com as discussões levantadas até aqui foi apontar caminhos 

ainda pouco percorridos, com o intuito de pensar uma arqueologia do povoamento da 

América. Mas, para colocar essas ideias em movimento, é preciso mudar os 

horizontes, desbravar lugares incógnitos e tecer outras conexões. Assim, em busca 

de novos inícios, finalizamos com as palavras de Ingold: 

 

Vidas são vividas não dentro de lugares, mas através, em torno, para e de 
lugares, de e para locais em outros lugares. (...) É como peregrinos, portanto, 
que os seres humanos habitam a terra” (...). Mas, do mesmo modo, a 
existência humana não é fundamentalmente situada, (...) mas situante. Ela 
desdobra-se não em lugares, mas ao longo de caminhos. Prosseguindo ao 
longo de um caminho, cada habitante deixa uma trilha. Onde habitantes se 
encontram, trilhas são entrelaçadas, conforme a vida de cada um vincula-se 
à de outro. Cada entrelaçamento é um nó, e, quanto mais essas linhas vitais 
são entrelaçadas, maior a densidade do nó. Lugares, então, são como nós, e 
os fios a partir dos quais são atados, são linhas de peregrinação (...) [que] 
trilham para além delas, apenas para prenderem-se a outras linhas em outros 
lugares, como os fios em outros nós (Ingold, 2015a: 219-220). 
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