
As primeiras 

civilizações na 

América
América: DIVERSIDADE!!!





AS PRIMEIRAS CIDADES

Áspero (Peru, c.3000 a.C.) Caral (Peru, c.2900 a.C.)



La Venta (povo olmeca, atual 

México, c.800 a.C. – 400 a.C.)

 Ao lado, um trono. 
Provavelmente, a 
figura sentada 
simboliza um herói 
ancestral e 
governante, servindo 
como ponte entre o 
mundo humano e o 
divino 





Chavín (atual Peru, c. 900- 200 

a.C.)







Hoje, é comum chamar os 

povos da América de 

“índios”, nome equivocado

que os europeus deram 

para esses povos. Podemos 

falar “povos indígenas” ou 

“povos originários”. 



Mas, o mais correto é

aprender o nome do povo

a quem queremos nos

referir, pois cada um é

diferente do outro: astecas,

maias, caiapó, xavante,

guarani-kaiowá etc.



Civilização Maia (sul do atual México, 

Guatemala; c. séc.IV- séc. XIII)



Maias: cidades-Estados
Política:
cidades governadas por
chefes com poder
hereditário.

Chefes com funções
políticas e religiosas.
Ajudados por um conselho
de líderes, nobres guerreiros
e sacerdotes.

Sociedade:
Hierarquizada, sendo os

grupos principais a elite

dona de terras (chefes,

líderes menores, guerreiros

nobres, sacerdotes) e os

camponeses.



Economia:
 Agricultura (sobretudo o milho, tão importante que

os mitos de criação diziam que os deuses fizeram o

ser humano a partir do milho), além de cacau,

algodão, feijão, pimenta, abóbora, abacate etc.;

 Criação de animais (cães, abelhas, perus);

 Pesca;

 Comércio (principalmente de tecidos)



Conhecimentos dos maias
 Escrita, matemática,

astronomia (através

dela criaram

calendário tão

preciso quanto os

que existem hoje,

com 365 dias)



 Declínio:

As cidades foram

sendo abandonadas,

não se sabe ao certo

por quê.

Hipóteses: epidemias,

guerras internas,

invasão por outros

povos, desgaste do

solo pela agricultura

repetitiva.

Os maias hoje:

O povo maia não deixou

de existir. Hoje há mais

de 6 milhões de

indígenas de grupos

linguísticos maia, que

vivem em regiões do

México, Guatemala,

Belize e Honduras.



Civilização Asteca (México, c. 

séc. XII-XVI)

Tenochtitlán: 

fundada em 

1325, capital 

do Império 

Asteca.



Astecas: Império
Política:
Formação de Império,
através de guerras
com diversos povos,
que passavam a
obedecer ao
imperador asteca e a
pagar impostos.

Sociedade:
Hierarquizada, sendo a elite,
uma oligarquia militar,
aristocrática e sacerdotal. No
topo, havia o Imperador,
chamdo de tlatoani.

Artesãos tinham grande
prestígio.

Camponeses pagavam
impostos ao imperador e aos
sacerdotes.



Economia:
 Agricultura (sobretudo o milho, além de cacau,

algodão, feijão, pimenta, abóbora, etc.; ver p.140)

 Criação de animais (cães, perus, patos);

 Pesca;

 Caça;

 Artesanato;

 Comércio

Obs.: ler página 142; ver imagem na p.152



Conhecimentos dos Astecas

 Escrita, Astronomia,

calendário solar

com 365 dias,

sistemas de

irrigação,

chinampas



Chinampas: ilhas artificiais
 Técnica usada 

ainda hoje dentro 
e fora do México. 
Reconhecida pela 
ONU como 
patrimônio 
agrícola mundial.



Incas ou Tahuantinsuyu, “Os 4 Cantos do Mundo” 

(atuais Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, séc.XIII-

XVI)

 )
Machu Picchu:
ficou

abandonada

por séculos.

Famosa

mundialmente

após ser

“encontrada”

por arqueólogo

estadunidense

(1911)



Incas: Império
Política:

Formação de Império,
através de guerras com
diversos povos (cerca de
100 povos!), que
passavam a obedecer
ao imperador inca e a
pagar impostos e prestar
serviços (mita, durante
alguns dias no ano).

Sociedade:
Hierarquizada, sendo a elite

os nobres. No topo, estava

o Imperador, chamado de

Sapa Inca.

Havia também

camponeses e pessoas

escravizadas.



Economia:
 Agricultura (sobretudo o milho, além de cacau,

algodão, feijão, pimenta, batata, etc.;

 Criação de animais (lhamas, alpacas);

 Artesanato;

Obs.: ler pp.147 e 150



Conhecimentos dos Incas
 Arquitetura 

resistente a 

terremotos, sistema 

de numeração, 

quipos e sistema 

de terraços.



quipo



Sistema de terraços
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