HISTÓRIA DA AMÉRICA

América Pré-colonial
Na América, antes da chegada dos europeus, encontravam-se duas principais
formas de organização social:
- Sociedades sem Estado:
Encontravam-se
sem
diferenciação social, onde
predominava a propriedade
coletiva (sem propriedade
privada). Viviam nas aldeias
onde havia a descendência
comum, nos chamados clãs,
que
possuíam
um
antepassado comum ou o
culto comum a um animal
sagrado (totem). Havia a
divisão natural do trabalho
(sexo/idade).
Estavam
organizadas de forma muito
parecida
com
as
comunidades paleolíticas. As
comunidades
indígenas
brasileiras se encontravam
sob
esta
forma
de
organização.
- Sociedades estatais: Sociedades que já se organizavam com a diferenciação
social, onde havia uma divisão social do trabalho (especialização) e uma classe
administradora (Estado). Entre este grupo se encontravam as altas culturas précolombianas, ou seja, Incas, Maias e Astecas. Em termos de análise social e
econômica, podemos comparar suas organizações com Egípcios e
Mesopotâmicos.
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As Comunidades
Indígenas Brasileiras
Antes da chegada dos europeus,
nosso país era habitado por
diversos povos indígenas, com uma
variedade de línguas, tradições e
culturas. Estima-se que antes da
chegada de Cabral, existiam no
Brasil aproximadamente 5 milhões
de indígenas.
Os Tupi eram habitantes do litoral e foram os primeiros a entrar em contato com
os portugueses, sendo por isso um dos grupos indígenas mais representativos dos
demais povos para os relatos portugueses.
As Sociedades tribais
A organização básica das sociedades indígenas brasileiras era a tribo, subdividida
em aldeias ou tabas, cada uma delas com um chefe. A tribo era formada por
aldeias com ligação cultural e de parentesco.
Entre os Tupi, sabemos que a chefia era exercida pelos homens mais velhos
(morubixabas) e pelos guerreiros (taxavá). A chefia organizava a aldeia
internamente.
Economia
 Caça, pesca e coleta;
 Alguns grupos chegaram a praticar uma agricultura bem rudimentar utilizando
a Coivara;
 Não havia a noção de propriedade privada sobre a terra.
Divisão do Trabalho
 através do sexo e idade (Divi-ão Natural do Trabalho);
 Homens: derrubavam matas, preparavam a terra para o plantio, caçavam,
pescavam, guerreavam, fabricavam artefatos;
 Mulheres: plantavam, colhiam e faziam o artesanato;
 A partir dos 5 anos, as crianças eram separadas. Os meninos iam aprender com
os pais e as meninas com as mães.
A Guerra
populações inteiras migravam para uma nova região rica nesses recursos. Disso
ocorriam muitos choques entre aldeias que, conseqüentemente, entravam em
guerra.
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Religião
 ligada às forças da natureza;
 politeísmo;
 líder religioso: Pajé.
Artes
 cerâmica com pinturas;
 pintura corporal;
 danças, instrumentos musicais;
 arte rupestre.

As Sociedades Estatais: Incas, Astecas e Maias
Eram civilizações organizadas sob o MODO DE PRODUÇÃO ASIÁTICO. Este
Modo de Produção é marcado pela coexistência das comunidades primitivas e de
uma classe dirigente, identificada com o Estado.
As unidades de produção eram as comunidades primitivas (Aldeias), que pagavam
impostos e prestavam serviços (grandes obras hidráulicas) ao Estado.
A economia era basicamente agrária, com destaque para a produção do milho. O
comércio entre as aldeias praticamente inexistia e o comércio a longa distância
era monopolizado pelo Estado. Os comerciantes eram funcionários do Estado.
Astecas, Incas e Maias possuíam um complexo sistema religioso, com um corpo de
sacerdotes profissionais, os quais obedeciam complexa erigida hierarquia.
CARACTERÍSTICAS GERAIS:
 Estado organizado;
 Sociedade de Classes;
 Servidão Coletiva;
 Governo ligado à religião;
 Rígida hierarquia social;
 Base econômica agrícola;
 Cidades populosas;
 Arquitetura monumental;
 Politeísmo.
 Sacrifícios humanos.

Página 3
com Prof. Bussunda

Página 4

Principais características de Incas, Maias e Astecas
Sociedade
Incas

 Imperador

América






Andina (Peru)



Astecas

(México)







Maias

(Sapa 
Inca)
Sacerdotes
Artesãos
Militares

Camponeses

(base social)

Escravos
(mazehualos)


 Governante

Mesoamérica

semidivino –
Tlatoani ou
Tlacatecuhtli.
Aristocracia
Artesãos –
corporações
Comerciantes
(pochtecas)
Camponeses
Escravos

 Halach Uinic
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Península de
Yucatan (México, 

Belize,

Honduras)



Economia

(governante
divino)
Militares
Sacerdotes
Mercadores
Camponeses
Escravos

Política

Artes

Base: Ayllu,
 Monarquia
 Artesanato de
comunidade aldeã
Teocrática
pedras, bronze,
liderada por um
 Sapa Inca comanda
ouro, argila, etc.
kuraka
exército e legisla  Engenharia:
Auto-suficiência
 Império com capital
terraços;
Agricultura
em Cuzco
aquedutos;
Propriedade
templos.
coletiva da terra
Mita (trabalho
compulsório em
obras públicas)

 Base: Calpulli,






Cultura

 Sem escrita
 Politeísmo
 Sistema numérico:  Inti – deus sol
Quipu
 Viracocha – deus

criador
 Adoravam as forças

da natureza

 Monarquia
 Artesanato em ouro  Escrita
comunidade aldeã
Teocrática e militar  Arquitetura:
 Calendário
liderada por um
 Tlacatecuhtli
Chinampas –
desenvolvido
Calpulec
comanda exército
“ilhas flutuantes”
Auto-suficiente
e religião
sistema de
Agricultura (milho)  Confederação com
irrigação
Propriedade
capital em
coletiva da terra
Tenochtitlán
Amonetária (acau)

 Baseada em

 Cidades-Estado –

aldeias
comandadas por
um Batab.
 Agricultura (milho)
 Propriedade
coletiva da terra
 Auto-suficiente

Uxmail, Mayapan,
Tical, Copan,
Palenque, etc.
 “gregos da
América”
 Teocracia militar
hereditária

 Arquitetura

(pirâmides)

Religião

 Politeísmo
 Quetzalcoatl (deus

serpente
emplumada)

 Astronomia
 Politeístas
 Matemática
 Kukulkan
 Escrita pictográfica
(Quetzacoatl dos

Maias)

TESTES DE VESTIBULAR
1. (Ucs) Relacione os povos pré-colombianos, apresentados na COLUNA A, às
características que os identificam, elencadas na COLUNA B.
COLUNA A
1 Maias
2 Incas
3 Astecas
COLUNA B
( ) Destacaram-se por erigir grandes construções de pedra e adobe. Merecem
destaque as cidades de Machu-Picchu e Cuzco, onde se erguiam grandes
pirâmides em degraus.
( ) Destacaram-se na arquitetura, pela organização urbanística das cidades,
construídas em torno de pra-ças matematicamente calculadas, onde se erguiam
pirâmides e edifícios religiosos. Como exemplo, podemos citar a capital
Tenochtitlán (atual cidade do México).
( ) Desenvolveram a escrita hieroglífica, deixando uma grande quantidade de
documentos. Tinham conhecimento dos eclipses solares e do movimento dos
planetas. Viviam na península de Yucatán, na América Central.
Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para
baixo.
a) 1 – 3 – 2
b) 1 – 2 – 3
c) 2 – 3 – 1
d) 2 – 1 – 3
e) 3 – 2 – 1

2. (Ufsm) A população inca vivia em pequenas coletividades agropastoris, as
aldeias. Essas aldeias eram de vários tamanhos e habitadas por famílias unidas por
laços de parentesco ou aliança, formando um conjunto denominado
a)
Kuraka.
b)
Ayllu.
c)
Calpulli.
d)
Halach Uinic.
e)
Batab.

3. (Ufsm) As características a seguir dizem respeito a uma cultura pós - clássica
dos ameríndios.
- Ainda que fossem religiosos, não eram teocráticos.
- Seu comércio era comandado pelos pochtecas.
- Seus sacerdotes se entregavam a penitências e jejuns.
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- Dividiam o ano em 18 meses de 20 dias.
Essas características se referem aos
a) maias.
b) zapotecas.
c) astecas.
d) chichimecas.
e) incas.
4. (Ufscar) A mandioca, a batata-doce, a araruta, o milho, o feijão, o amaranto e o
amendoim são utilizados como alimentos atualmente, porque foram
a) cultivados como fontes alimentares das primeiras civilizações agrícolas que se
fixaram nos vales dos rios Nilo e Eufrates, há 5 mil anos.
b) cultivados inicialmente na África por volta de 3 mil anos atrás e difundidos nos
séculos XV e XVI pelos europeus.
c) alimentos básicos das primeiras comunidades agrícolas que se tornaram
sedentárias há 7 mil anos no Oriente Próximo.
d) domesticados por populações que desenvolveram a agricultura na América, há
pelo menos 6 mil anos.
e) modificados geneticamente por comunidades agrícolas da Europa
mediterrânea nos últimos 2 mil anos.

5. (Fatec 2003) Os astecas davam o nome de Chinam-pas
a) às habitações feitas de adobe, construídas com vários andares.
b) aos canis de água utilizados para irrigar a terra nas regiões desérticas do
litoral.
c) aos terraços sustentados por paredes de pedra que visavam a evitar a erosão.
d) às ilhas artificiais formadas com lama amontoada e forrada com relvas e
arbustos.
e) à terra possuída coletivamente pela tribo e dividida pelos clãs.

Gabarito: 1.c / 2.b / 3.c / 4.d / 5.d
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