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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo iremos discutir a diversidade cultural, política e econômica das 
sociedades americanas antes da chegada do colonizador europeu.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

Sociedades e Impérios Ameríndios

O Ritual de Sangue, sacrifício ao deus Sol. Imagem da página 127.
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 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que os alunos, ao final do capítulo, tenham aprendido 
que:

 • O continente americano foi povoado por diversas sociedades, 
com diferentes culturas e hábitos alimentares;

 • A produção de excedente agrícola contribuiu para formar socie-
dades avançadas na Mesoamérica (astecas e maias) e na re-
gião andina central (incas);

 • Os astecas formaram um império, subjugando outros povos e sub-
metendo-os a um trabalho compulsório chamado de cuatequil;

 • Os maias formaram cidades-Estados independentes entre si, 
muito semelhantes em estrutura às cidades da Grécia antiga, 
seus governantes reuniam-se em conselhos periódicos para de-
liberar sobre a administração de suas cidades;

 • Os incas dominaram a região andina ao domesticarem a lhama, 
animal que era utilizado para transportar carga, assim como o 
camelo, no deserto. Formou um vasto império que se estendia 
do Pacífico ao Atlântico, em partes da América do Sul e Central;

 • Os rituais de sangue eram praticados por astecas e maias como 
sacrifícios humanos ao deus Sol;

 • Os indígenas do Brasil à chegada dos europeus, em sua maioria, 
formaram um tronco linguístico conhecido com “tupi”. Algumas 
tribos praticavam o canibalismo ritual;

 • Os iroqueses e algonquinos eram grupos nômades que habita-
ram a América do Norte.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Patrimônio da humanidade: o passado e o futuro - Movimentos 

de preservação da memória.

 • Liberdade e propriedade - Camponeses e escravos no Egito An-
tigo e/ou Império Inca.

 • Comparações com o paraíso - Vida e trabalho nas sociedades 
indígenas brasileiras

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa e giz, 

 • livro didático HISTÓRIA 1. 
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PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo que marca cronologi-
camente os temas estudados durante todo o livro. Esta linha cronológica 
situa-se no alto das páginas.  Professor, as Ciências Sociais são, a seu modo 
subjetivo de analisar, formadoras de opinião. Atividades como debates, aná-
lises e resenhas de filmes, seminários, são fundamentais para o exercício 
da opinião. É importante, porém, que os alunos associem suas opiniões a 
argumentos válidos. 

AULAS 1 E 2

Antes de iniciar a leitura deste capítulo esclareça com os alunos que a Meso-
américa não se confunde com o México e que a região andina não se resume 
à Cordilheira dos Andes. Tais conceitos podem ser melhor esclarecidos com 
o apoio das aulas de geografia. Aproveite para explicar aos alunos o que signi-
fica sociedade estratificada. Segundo o Dicionário de Ciências Sociais (SILVA, 
Benedito – Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1986 p.421) a sociedade 
estratificada se resume a uma “[...] estrutura resultante pela qual as famílias 
se tornam diferenciadas umas das outras e são dispostas em estratos gra-
duados segundo os vários graus de prestígio e/ou propriedade e/ou poder”. 
Como atividade alternativa, proponha uma comparação entre as sociedades 
inca e tupinambá. 

Realize a leitura compartilhada do tópico 1, intervindo, quando necessário, 
para analisar também o mapa da página 126, propondo uma reflexão sobre os 
complexos agrícolas praticados pelas diferentes sociedades. Uma atividade 
interessante é a leitura de trechos do livro do antropólogo francês Pierre Clas-
tres intitulado A SOCIEDADE CONTRA O ESTADO, disponível em pdf através do 
link https://www.google.com.br/url?url=https://we.riseup.net/assets/71282/
clastres-a-sociedade-contra-o-estado.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&-
ved=0ahUKEwi5zvzrrJLTAhWDWpAKHexVARsQFggUMAA&sig2=oAdLQU_
ZvftyDz3XYWe6ZQ&usg=AFQjCNGcLnfbUbe-zA7RdGwu-_jF9JTTrg. Escolha 
alguns trechos do livro para elaborar um debate com a sala.

AULA 2

Antes de iniciar a leitura do tópico 2, discuta com a sala o que eles sabem 
sobre astecas, maias e incas. Onde viviam cada sociedade? Como se orga-
nizavam? Por que formaram cidades-Estados ou impérios? Como eram seus 
governantes? Qual a relação entre política e religião? Aproveite para fazer al-
gumas correções de ideias e conceitos e para desfazer preconceitos.
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Durante a leitura do tópico 2, realize com os alunos a leitura do tópico OUTRA 
DIMENSÃO / CULTURA da página 127. Após os alunos identificarem na ima-
gem do tópico o elemento que confirma o sentido religioso dos sacrifícios 
humanos, promova uma discussão com a classe sobre o significado dos cha-
mados Rituais de Sangue para os astecas.

Ao final da leitura do tópico 2, leia com os alunos o tópico OUTRA DIMEN-
SÃO / LINGUAGENS da página 130 e, em seguida, discuta com a classe quais 
elementos representados na imagem do tópico permitem reconhecer que o 
autor pretendia associar o quipocamayoc à informação contábil no Império 
Inca, e como desafio, peça que tentem transcrever a primeira linha do texto da 
ilustração, traduzindo-a para o português.

AULA 3

Durante a leitura do tópico 3, lembre aos alunos que cabia às mulheres das 
tribos tupi a preparação do cauim, uma bebida alcoólica fermentada a partir da 
maceração da mandioca e a fermentação desta mandioca com a saliva. A caui-
nagem (reunião para a ingestão do cauim) era frequente e carregada de sím-
bolos e estava relacionada à celebração dos guerreiros e ancestrais do grupo.

Após a leitura do tópico 3, leia com a classe o tópico INVESTIGANDO O DOCU-
MENTO da página 132 e discuta com os alunos por que, mesmo descrevendo 
de forma razoável o transe místico na cultura tupinambá, o jesuíta ainda as-
sim demoniza o ritual. Peça que indiquem no texto a citação que comprove 
a citada demonização. Se preferir estenda a discussão, pedindo que façam 
uma correlação entre as práticas rituais dos grandes pajés e as representa-
ções dos caboclos na umbanda brasileira, ou mesmo entre os catimbós e as 
pajelanças do interior do Brasil.

AULA 4
 

Após a leitura do tópico 4, leia com os alunos o tópico IMAGENS CONTAM 
A HISTÓRIA da página 133 e, na sequência, peça aos alunos que analisem a 
imagem constante do tópico. Discuta com a classe qual seria, segundo a ima-
gem como fonte histórica, a população da aldeia e peça que avaliem se a fon-
te histórica traz uma informação verossímil a respeito da população da aldeia.

AULAS 5 E 6
 

Além da sugestão de filme do livro didático, o professor poderá contar com 
o excelente filme Hans Staden, disponível em  https://www.youtube.com/wa-
tch?v=JQZpBEKVuP8. O filme conta a trajetória do aventureiro alemão Hans 
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Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos peça aos alunos 
que respondam às questões dos tópicos Para organizar e Reflexões (página 
134), Vamos testar? (páginas 134 e 135) e Conexões (página 135), ou então 
elabore um questionário que pode ser respondido individualmente, em duplas 
ou em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Staden que descreveu em detalhes as sociedades indígenas que o captura-
ram bem como os rituais de canibalismo praticado pelos nativos. Lembre aos 
alunos que os portugueses foram os últimos a ler estes relatos, pois Staden 
era protestante e as publicações protestantes não eram bem aceitas nos rei-
nos católicos. Após a exibição do filme, peça aos alunos que elaborem uma 
resenha e promova uma discussão em sala de aula sobre os aspectos mais 
marcantes do filme e sua conexão com os temas estudados em sala de aula.


