


• Se estabeleceu na região do Vale do México e formou uma das

maiores civilizações pré-colombianas. Surgida com a fundação da cidade de

Tenochtitlán, a Civilização Asteca foi herdeira dos mexicas e comandou um

grande império, conquistado pelos espanhóis no século XVI.

• A sociedade asteca era estratificada, no topo da sociedade, estavam o

imperador e sua família, seguidos de sacerdotes e funcionários de estado, que

formavam a elite. Outros grupos que constituíam a sociedade asteca eram

comerciantes, artesãos, camponeses e escravos.

• Os astecas tiravam o básico de sua sobrevivência da agricultura, com a

produção de diversos gêneros agrícolas como batata e tomate.

• Os astecas entraram em decadência a partir de 1519, quando os espanhóis

chegaram à região do Vale do México liderados pelo espanhol Hernán Cortés.
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https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historia-america/as-civilizacoes-precolombianas.htm


Códice Borbônico era um manuscrito feito por sacerdotes astecas em pictogramas.
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• A Civilização Inca desenvolveu-se na região da Cordilheira dos Andes (América
do Sul) nos atuais Peru, Bolívia, Chile e Equador. Fundaram no século XIII a
capital do império: a cidade sagrada de Cusco. Foram conquistados e
dominados pelos espanhóis, sob o comando do explorador Francisco Pizarro,
no ano de 1532.

• A sociedade era extremamente hierarquizada e formada por: nobres
(governantes, chefes militares, juízes e sacerdotes), camada média
(funcionários públicos e trabalhadores especializados) e classe mais baixa
(artesãos e os camponeses);

• A religião tinha como principal deus o Sol (deus Inti).
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https://www.suapesquisa.com/o_que_e/cordilheira.htm
https://www.suapesquisa.com/geografia/america_do_sul.htm
https://www.suapesquisa.com/paises/chile/
https://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/cusco.htm
https://www.suapesquisa.com/quemfoi/francisco_pizarro.htm
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Como já vimos, a civilização 
antiga mais investigada da 

África foi sem dúvida o Egito. 
Porém, essa não foi a única 

civilização africana da 
Antiguidade.

As suas relações com outros 
povos do continente foram 

intensas e importantes para o 
desenvolvimento egípcio.
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Durante os últimos séculos da história
independente do Egito antigo (IX a.C.-VI
a.C.), ganhou destaque o reino de Kush, ao
sul, na região mais tarde denominada Núbia,
onde atualmente fica o Sudão e o Sudão do
Sul.

Além de aquela ser uma região rica em
ouro, sua capital, a cidade de Napata, tinha
importante atuação como intermediária
comercial entre Tebas (Egito) e a África
Central.
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Aproveitando-se das disputas políticas e

dos conflitos no vizinho Egito, os núbios de

Kush dominaram o Império Egípcio e

estabeleceram um novo governo sob seu

controle, conhecido como kushita ou dos

faraós negros, que reinaram por algumas

décadas.
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Outro destaque do reino de Kush foi a afirmação
feminina no topo do comando político. Conhecidas
como “rainhas-mães”, destacaram-se, por exemplo,
no reinado da rainha Shanakdakhete (c. 170 a.C.-160
a.C.).

Shanakdakhete
foi uma rainha 
Negra Africana de 
Kush, quando o reino 
foi centrado em 
Meroë. Ela é a 
primeira rainha 
governante 
conhecido de Núbia, 
e reinou de cerca de 
177-155 aC
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VÍDEO: CIVILIZAÇÕES ANTIGAS DESTRUÍDAS PELA NATUREZA!!
https://www.youtube.com/watch?v=80XYabVmU5A

O QUE MAIS LHE CHAMOU ATENÇÃO 
SOBRE AS CIVILIZAÇÕES ANTIGAS QUE 

ESTUDAMOS HOJE? 
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1.Qual é a teoria do Estreito de 

Bering?

2.Quem são e quais são os povos Pré-

colombianos?

Obrigada a TodXs e 
até a próxima aula =) 
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