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As heranças deixadas pelos povos pré-colombianos 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 1, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática, o objetivo é que os alunos aprofundem seus conhecimentos sobre a 

história da América, conhecendo a história pré-colombiana, anterior à chegada dos colonizadores 

europeus. Serão apresentadas e debatidas as obras arquitetônicas desenvolvidas pelas civilizações 

maia, inca e asteca, buscando complexificar o entendimento que existe sobre esses povos nativos do 

continente. Além disso, pretende-se abordar a questão da domesticação das plantas e dos alimentos, 

processo histórico fundamental para a sedentarização dos povos pré-colombianos, que ocupavam 

diferentes partes do continente americano. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Aprofundar o conhecimento da história das sociedades e povos anteriores à chegada dos 
colonizadores europeus. 

• Estimular o entendimento da história da ocupação do continente americano para além da 
chegada dos europeus. 

• Estimular a observação dos impactos das ações humanas no meio ambiente. 

• Compreender como se deu o processo de domesticação de alimentos, fundamental para 
o processo de sedentarização dos povos pré-colombianos. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidades 

As origens da humanidade, seus 
deslocamentos e os processos de 
sedentarização 

(EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano. 

(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por 

diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e 

povos africanos, e discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas. 

(EF06HI06) Identificar geograficamente as rotas de povoamento no território 
americano. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – As civilizações colombianas e o seu legado 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: em fileiras ou em semicírculo, conforme considerar mais adequado 

Recursos e/ou material necessário: impressões de imagens ou o uso de um projetor, cartolinas (ou papel kraft), canetas 

coloridas, tesoura de pontas arredondadas e cola 

Material de referência:  

• Milho foi domesticado em apenas uma década, mil anos atrás. Disponível em: 

<https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,milho-foi-domesticado-em-apenas-uma-decada-4-mil-anos-

atras,20031118p73646>. Acesso em: 13 jun. 2018.  

• Em busca da domesticação das plantas. Disponível em: <www.publico.pt/2006/03/05/jornal/em-busca-da-

historia-da-domesticacao-das-plantas-66588>. Acesso em: 13 jun. 2018.  

• Milho, uma das primeiras plantas a serem domesticadas na América Latina. Disponível em: 

<www.bv.fapesp.br/namidia/noticia/28199/milho-primeiras-plantas-serem-domesticadas>. Acesso em: 12 jun. 

2018. 

• Turismo arqueológico: as civilizações pré-colombianas. Disponível em: <www.soyamerica.com.br/turismo-

arqueologico-as-civilizacoes-pre-colombianas>. Acesso em: 12 jun. 2018. 

Antes de iniciar esta sequência didática, é importante realizar uma pesquisa e seleção de 

imagens, que pode ter como base o material de referência indicado sobre algumas das obras 

arquitetônicas e urbanísticas realizadas pelas civilizações pré-colombianas. O objetivo é enfatizar o 

desenvolvimento alcançado por esses povos que ocuparam o território americano muito antes da 

chegada dos colonizadores europeus.  

Com esse material organizado, inicie a aula perguntando aos alunos o que eles entendem pelo 

termo “pré-colombiano”. Qual seria o significado dessa expressão e a quem ou o que ela se refere? A 

partir das respostas dadas pelos alunos, proponha uma discussão sobre como a história da América 

muitas vezes é contada a partir da colonização europeia, com a vinda de expedição de Cristóvão 

Colombo, financiada pela Espanha.  

Explique que o termo “pré-colombiano” designa a história anterior à chegada dos europeus na 

América e os povos e civilizações que já ocupavam o continente americano e que essa história, de 

acordo com pesquisas arqueológicas, tem pelo menos 20 mil anos. Enfatize que essas pesquisas 

continuam sendo realizadas, o que faz com que seja difícil precisar de modo categórico quando se deu 

o momento inicial da chegada dos seres humanos à América, mas que a história anterior à chegada 

dos europeus é muito diversa e que na América formaram-se civilizações de grande porte, cujas 

contribuições culturais são visíveis até hoje.  

  

https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,milho-foi-domesticado-em-apenas-uma-decada-4-mil-anos-atras,20031118p73646
https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,milho-foi-domesticado-em-apenas-uma-decada-4-mil-anos-atras,20031118p73646
www.publico.pt/2006/03/05/jornal/em-busca-da-historia-da-domesticacao-das-plantas-66588
www.publico.pt/2006/03/05/jornal/em-busca-da-historia-da-domesticacao-das-plantas-66588
www.bv.fapesp.br/namidia/noticia/28199/milho-primeiras-plantas-serem-domesticadas%3e.
www.soyamerica.com.br/turismo-arqueologico-as-civilizacoes-pre-colombianas
www.soyamerica.com.br/turismo-arqueologico-as-civilizacoes-pre-colombianas
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Com base no material de referência indicado e em outras referências que conheça, apresente 

uma seleção de imagens de sítios arqueológicos que preservam construções e templos das civilizações 

pré-colombianas, como as cidades maias de Tikal, uma das principais cidades-Estado maia, na 

Guatemala, e Copán, em Honduras; a cidade asteca de Teotihuacán, localizada no México, e a cidade 

perdida dos incas, em Macchu Picchu, no Peru. É importante destacar que essas cidades foram 

densamente povoadas e é recomendável utilizar um mapa que mostre a extensão dos territórios 

ocupados por essas sociedades ao longo do continente americano, situando os alunos também em 

relação aos períodos em que elas se organizaram.    

Em seguida, explique o processo de domesticação de animais e de alimentos promovido por 

essas culturas. Apresente o exemplo da domesticação do milho, que se deu inicialmente no México e 

se estendeu para diferentes partes do continente americano. O milho, alimento-base das civilizações 

maia, asteca e inca, atualmente está presente, de variadas formas, na alimentação de muitas pessoas.  

Na conclusão da aula, proponha aos alunos que se dividam em grupos de 3 ou 4 pessoas para 

a montagem de um painel, em cartolina, no qual vão apresentar um gênero agrícola originário da 

América (como a batata, a mandioca, o tomate, etc.) que faça parte da nossa alimentação cotidiana. 

Oriente-os a realizar a pesquisa na internet, em livros e enciclopédias, mostrando imagens do alimento 

escolhido – podendo incluir imagens da sua colheita e de usos na culinária – e trazendo informações 

que expliquem quando e como se deu o processo de domesticação desse alimento e uma forma como 

esse alimento é consumido atualmente. Distribua o material necessário para a produção dos painéis e 

oriente os alunos para que tragam o material pronto na próxima aula.  

 

Aula 2 – Conhecendo a história dos alimentos 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: em semicírculo  

Recursos e/ou material necessário: lousa, durex ou fita-crepe 

Oriente os alunos para a dinâmica de apresentação dos trabalhos. Em um primeiro momento, 

os painéis feitos pelos alunos deverão ser afixados no quadro. Ajude os alunos durante esse processo 

para que os painéis fiquem bem afixados. Em seguida, os grupos deverão ser chamados um a um para 

apresentar as produções que montaram sobre o alimento selecionado. Peça que expliquem como foi 

o processo de pesquisa e a razão da escolha do alimento em questão e que descrevam os resultados 

da pesquisa que fizeram, explicando como se deu a domesticação, onde ocorreu tal processo e de que 

forma como esse alimento é atualmente aproveitado. 

Após as apresentações dos grupos, questione os alunos sobre as dificuldades que encontraram 

na feitura do trabalho e se entenderam como povos pré-colombianos realizaram a domesticação 

desses alimentos, obtendo deles mais sabor e nutrientes para a sua subsistência. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e 

verifique se cada aluno:  

• entende o sentido do termo “pré-colombiano”; 

• reconhece a complexidade e o grau de desenvolvimento das civilizações pré-colombianas; 

• compreende como se deu o processo de domesticação de alimentos feito pelos povos pré-
colombianos; 

• entende a atividade proposta e realiza corretamente a pesquisa de um alimento que tenha 
sido domesticado no continente americano por grupos humanos que ocuparam o 
continente antes dos europeus. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Qual importância o milho teve para os povos e civilizações pré-colombianas? 

2. Por que se atribui o termo pré-colombiano aos povos e civilizações nativos da América? 
 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos sejam capazes de responder que o milho se tornou o alimento-base dos 
povos pré-colombianos, sendo fundamental para o processo de sedentarização e desenvolvimento 
das civilizações maia, inca e asteca. 

2. Espera-se que os alunos sejam capazes de associar o “pré-colombiano” como uma referência à 
história e aos grupos que ocupavam a América antes da vinda da expedição de Cristóvão Colombo 
para o continente, que marca o início da colonização da América pela Espanha. Também é 
esperado que os alunos problematizem o termo e identifiquem suas origens. 

 


