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AULA PASSADA: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.

• Ocupação do território americano:

Teoria do Estreito de Bering x TEORIA (“SERRA DA

CAPIVARA”) .;

• Origem dos índios brasileiros.
Nativos da América do Sul.
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Povos pré-colombianos
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INCAS (1200 a.C – 1532 d. C.) 

Localização
• Região Andina (Equador; Peru; Bolívia; Chile; Argentina.)
Economia
• Agricultura (Milho; Batata) – Sistema de terraços;
• Mita: trabalho compulsório das camadas populares 
nas minas e nas obras públicas;
• Comércio;
• Terras = propriedade do Estado.
Religião e Cultura
•Politeísmo (deuses = forças da natureza);
•Sacrifícios humanos e de animais (lhamas);
•Astronomia (Calendário).
Fim da Civilização: Atahualpa (Imperador) é 

assassinado por Francisco Pizarro.



5

MAIAS (2000 a. C – 900 d. C) 

Localização
• Sul do México (Guatemala; Honduras; El Salvador; Belize).
Economia
• Agricultura (destaque para o cultivo de milho);
• Comércio;
• Terras = propriedade do Estado.
Religião e Cultura
• Politeísmo (deuses = forças da natureza);
• Arquitetura (pirâmides com escadarias);
• Esculturas em terracota;
• Astronomia (Calendário);
• Matemática (zero).
Fim da Civilização: Por volta de 900 os Maias abandonaram suas 
cidades (doenças / fome / secas). 

Pirâmide maia de Chichen Itza, no sul do México
(Foto: Dennis Barbosa/G1)
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ASTECAS ( 1325 – 1520) 

Localização
• Atual México.
Economia
•Agricultura (Milho; Feijão; Algodão; Cacau.
•Comércio;
•Terras = propriedade do Estado.
Religião e Cultura
• Politeísmo (deuses = forças da natureza);
• Sacrifícios humanos;
• Arquitetura (pirâmides, palácios e sistemas de 
irrigação);
•Esculturas em terracota;
•Astronomia (Calendário).
Fim da Civilização: Chegada dos Espanhóis.
(Hernan cortez x Montezuma)
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POLÍTICA E SOCIEDADE

Política
• Teocracia militarista.

Sociedade
• Estamental (sem mobilidade).
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01. Cite três características dos primeiros povos da América.

02. Porque os povos pré-colombianos foram chamados dessa forma?
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PRÓXIMA AULA: 

@keuricampelo


