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Povos nativos da América 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 2, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é ajudar os alunos a conhecer aspectos culturais, sociais 

e econômicos dos povos nativos da América antes da chegada dos europeus e a exercer as 

habilidades de análise de mapas e outras imagens e de desenvolvimento de pesquisas. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer povos nativos da América. 

• Desenvolver a habilidade de analisar mapas e outras imagens. 

• Desenvolver a habilidade de realizar pesquisas. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Povos da Antiguidade na África 
(egípcios), no Oriente Médio 
(mesopotâmicos) e nas Américas 
(pré-colombianos)  
Os povos indígenas originários do 
atual território brasileiro e seus 
hábitos culturais e sociais 

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na 
África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes 
na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. 

(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, 
científicos, sociais e econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas 
de diversas regiões brasileiras. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Conhecendo os ameríndios 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo para que seja realizada uma roda de 

conversa 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz/caneta de lousa, caderno, lápis e borracha, mapa do continente americano 

antes da chegada dos europeus, disponível em: <http://atlas.fgv.br/mapas/populacoes-americanas/americas-antes-da-

conquista-europeia>; e,  

Mapa-múndi atual, disponível em: 

<https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_politico_a3.pdf> (acessos em: 26 jul. 

2018). 

Aula expositiva: As sociedades pré-colombianas (25 minutos) 

Comece a aula com uma roda de conversa e pergunte aos alunos se eles sabem quem eram os 

habitantes do continente americano e como eles viviam antes da chegada dos europeus. Com base 

nas respostas deles, explique que antes de os europeus chegarem ao continente existiam diversos 

povos que viviam na região, a quem podemos chamar de nativos americanos, povos pré-colombianos, 

ameríndios ou, ainda, povos indígenas. 

Cada um desses povos desenvolveu sua cultura e seu modo de vida, o que inclui organização 

social, religião e arquitetura próprias. Alguns desses povos criaram, entre outros, sistemas de 

numeração e de escrita e desenvolveram calendários para auxiliar na contagem do tempo, definindo 

os períodos de suas festividades religiosas e das atividades agrícolas. Algumas dessas populações 

desapareceram antes da chegada dos europeus, deixando poucos vestígios de sua existência. Muitos 

povos, porém, tiveram contato com os europeus, motivo pelo qual temos acesso a mais informações 

sobre eles. Esse é o caso de maias, astecas, incas, Guarani, Tupinambá, apaches e inuítes. 

É importante destacar que os povos que habitavam o continente americano quando os 

europeus chegaram ao território tinham diferentes formas de organização social entre si. Alguns 

grupos eram caçadores-coletores, outros desenvolveram sociedades agrícolas, e outros construíram 

impérios, como astecas e incas. Outro fator importante a ser destacado é a grande diversidade cultural, 

pois os povos americanos tinham diferentes línguas, religiões, costumes e tradições.  

Atividade: Localizando os povos pré-colombianos (20 minutos) 

Finalize a aula com a seguinte atividade: mostre aos alunos dois mapas (previamente 

preparados): 

• um mapa político atual com foco na região americana; 

• um mapa histórico da América que apresente centros urbanos, cultivos de plantas e 
possíveis rotas de povoamento do continente antes da chegada dos europeus, bem como 
a localização de alguns sítios arqueológicos na atualidade. 

http://atlas.fgv.br/mapas/populacoes-americanas/americas-antes-da-conquista-europeia
http://atlas.fgv.br/mapas/populacoes-americanas/americas-antes-da-conquista-europeia
https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_politico_a3.pdf
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Oriente os alunos a analisar os detalhes dos mapas, as informações que cada um deles 

apresenta e os seguintes aspectos: que países correspondem hoje aos locais nos quais se encontravam 

os centros urbanos das sociedades pré-colombianas e que produtos agrícolas eram cultivados no 

continente. Além disso, peça aos estudantes que identifiquem quantos centros urbanos da América 

Antiga se tornaram sítios arqueológicos na atualidade. Reserve um tempo para os estudantes 

analisarem o mapa no caderno e, em seguida, escreva na lousa que os centros urbanos representados 

no mapa parecem situar-se nos territórios hoje ocupados por México, Guatemala, El Salvador, Belize, 

Equador, Peru e Bolívia. Indique também que, na América antiga, como aponta a legenda do mapa, 

havia culturas de milho, mandioca, feijão e fava. Além disso, explique que, dos 16 centros urbanos 

mostrados no mapa, 13 se tornaram sítios arqueológicos na atualidade.  

 

Aula 2 – Pesquisando povos nativos da América 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: laboratório de Informática 

Organização dos alunos: sentados em duplas nas mesas com computadores 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis e borracha, projetor para reproduzir as imagens (caso não disponha de 

um, apresente as imagens de forma impressa), mapa-múndi (disponível em: 

<https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_politico_a3.pdf>, acesso em: 27 jul. 

2018), imagens das linhas de Nazca (disponíveis em: <https://pixabay.com/pt/peru-co%C3%A7ar-fotos-aranha-melhor-

1177687/> e <https://pixabay.com/pt/nasca-peru-planalto-de-nazca-1089342/>, acesso em: 27 jul. 2018), imagem de 

gravura retratando Tupinambás (disponível em: <http://www.brasilianaiconografica.art.br/obras/18732/cenas-de-

antropofagia-no-brasil>, acesso em: 27 jul. 2018)  

Esta aula foi pensada para ser conduzida no laboratório de Informática. Caso não seja possível, 

porém, pode-se utilizar um retroprojetor ou mesmo imprimir o material indicado, que deve ser 

disposto em um local visível na sala de aula.  

Atividade 1: Conhecendo povos nativos da América (15 minutos) 

Inicie a atividade explicando que o continente americano pode ser dividido em três partes: 

América do Norte, América Central e América do Sul. Para ajudar na visualização, peça aos alunos que 

pesquisem no computador um mapa político do continente americano. Caso não se disponha de 

equipamento, utilize a imagem do mapa-múndi recomendada. 

Mostre no mapa que o sul do México e a América Central são também conhecidos como 

Mesoamérica. Entre os mesoamericanos estavam os toltecas, um dos povos mais poderosos da região 

central do México entre os séculos X e XII. Explique que eles cultivavam milho, algodão, abobrinha e 

plantas medicinais. Eram hábeis guerreiros, construtores e artesãos. Sua capital era Tula, localizada a 

cerca de 80 quilômetros da atual Cidade do México. Ali construíram pirâmides e palácios. Estima-se 

que Tula tinha por volta de 40 mil habitantes. Um dos mais conhecidos soberanos de Tula foi Topiltzin, 

que introduziu o culto ao deus Quetzalcóatl (“serpente emplumada”). Os toltecas influenciaram a 

cultura maia e asteca, sobretudo no campo da religião e da guerra. 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_politico_a3.pdf
https://pixabay.com/pt/peru-co%C3%A7ar-fotos-aranha-melhor-1177687/
https://pixabay.com/pt/peru-co%C3%A7ar-fotos-aranha-melhor-1177687/
https://pixabay.com/pt/nasca-peru-planalto-de-nazca-1089342/
http://www.brasilianaiconografica.art.br/obras/18732/cenas-de-antropofagia-no-brasil
http://www.brasilianaiconografica.art.br/obras/18732/cenas-de-antropofagia-no-brasil
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Em seguida, mostre o litoral sul do atual Peru, na América do Sul, e comente que ali, entre os 

séculos II a.C. e VI d.C., desenvolveu-se a cultura de Nazca, cujas sociedades criaram belas cerâmicas 

coloridas com representações de pessoas, pássaros, peixes e plantas. Além disso, criaram desenhos de 

traçados impressionantes no sulco de terras desérticas. Apresente aos alunos as imagens previamente 

preparadas dos desenhos de Nazca. Observadas do alto, esses desenhos representam figuras de aves, 

répteis, macacos, insetos, etc. Algumas dessas figuras chegam a medir mais de 200 metros de largura. 

Porém, não se sabe, exatamente, que função teriam os desenhos de Nazca (chamados de geoglifos). 

Poderiam cumprir, por exemplo, funções religiosas, servindo de oferenda, gratificação ou homenagem 

aos deuses. Comente que a civilização Nazca é pré-incaica, ou seja, existiu antes da civilização inca, 

que dominou a região. 

Por fim, como exemplo de povos nativos da América do Sul, aborde, com os alunos, os 

Tupinambá, indígenas que viviam no território do atual Brasil. Peça aos alunos que pesquisem gravuras 

sobre esse povo realizando um ritual — é interessante que seja uma representação feita na época em 

que os portugueses chegaram ao Brasil. Caso a pesquisa não seja possível, mostre a eles a imagem 

previamente selecionada. Comente, durante a observação da imagem, que os Tupinambá habitavam 

a costa brasileira e que ainda existem grupos descendentes desse povo indígena no Brasil. 

Atividade 2: Pesquisando e trocando informações sobre povos nativos da América (30 

minutos) 

Comece a atividade pedindo aos alunos que pesquisem, na internet, informações sobre os 

povos apresentados na atividade anterior: toltecas, povos de Nazca e Tupinambá. A prática de 

pesquisar é importante para ajudar na construção do conhecimento, pois incentiva a curiosidade e o 

senso crítico. Caso não seja possível utilizar o laboratório de Informática, leve os alunos para pesquisar 

na biblioteca da escola, ou, ainda, leve materiais (livros, enciclopédias, textos da internet impressos, 

etc.) para que eles façam a pesquisa em sala de aula. 

Divida a sala em três grandes grupos, de modo que cada grupo fique responsável pela pesquisa 

relacionada a um povo. Oriente os alunos a procurar informações como: o local em que o povo vivia, 

aspectos da religião, arte e arquitetura, hábitos, formas de comunicação e registro. Também é possível 

distribuir os tópicos de pesquisa entre os grupos. 

Peça aos grupos que anotem, em tópicos, as informações pesquisadas e, para finalizar a aula, 

solicite a um representante de cada grupo que apresente para a turma as informações que o grupo 

reuniu. Oriente a turma a anotar as informações apresentadas pelos outros grupos, promovendo a 

construção coletiva do conhecimento. Lembre os alunos de que eles devem informar as fontes das 

pesquisas.  
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual e coletivo dos 

alunos. 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de compreender que antes 

da chegada dos europeus, o continente americano já era habitado por diferentes povos cada um com 

a própria cultura. Em um segundo momento, é esperado que eles consigam pesquisar as informações 

necessárias para conhecer mais a história e a cultura de alguns desses povos. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Como podemos chamar os povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos 
europeus? 

a) Povos estrangeiros. 

b) Povos nativos. 

c) Povos europeus. 

d) Povos imigrantes.  

2. Elabore uma frase apontando uma característica de um dos povos nativos que outro grupo 
pesquisou e apresentou na sala de aula.  

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa correta: b. O termo está relacionado a povos que nascem e vivem em determinado 
local.  

2. A expectativa é que o aluno elabore uma frase a partir de uma característica de um povo nativo 
americano apresentada por outro grupo na sala de aula. O objetivo da atividade é avaliar a 
participação dos estudantes em sala de aula. 

 


