
CONQUISTA DA AMÉRICA 
E POVOS PRÉ-

COLOMBIANOS
PROFESSOR HENRIQUE



A CONQUISTA DA 
AMÉRICA:

• Estranhamento do contato entre os europeus e os 
ameríndios.

• Verticalização das relações: Influência do 
Eurocentrismo.

• Deificação inicial dos europeus pelos nativos da 
América: povos vindos do mar, com características 
distintas dos povos indígenas.

• Princípio da Alteridade: “Ver com os olhos do 
outro” – interpretação da História a partir do viés 
indígena.

• Mudança das relações entre o Europeu e os 
nativos: reflexos da brutalidade da conquista – o 
Europeu interessava-se pelas terras, pelos metais 
e pela exploração dos nativos ameríndios.



A CONQUISTA 
ESPANHOLA:

“A fome, a cruz e a espada iam dizimando a 
família selvagem” PABLO NERUDA

FOME – Mudança no sistema do trabalho 
indígena – Compulsoriedade do trabalho e 
atendimentos aos anseios europeus

CRUZ – Ação catequética da Igreja Católica –
Imposição dos valores europeus cristãos

ESPADA – Superioridade Bélica – Utilização de 
armas de fogo, cavalos, etc...



MAIAS
• Ocuparam a parte ocidental de Honduras, 

as planícies de Iucatã e a Guatemala.

• Território dividido em cidades 
independentes e compostas por aldeias, 
onde vivia a massa de camponeses.

• Economia: Agricultura – Cultivo do Milho 
(alimento sagrado), pimenta, feijão, tomate, 
batata, cacau, frutas.

• Política: Dividiam-se em cidades estado que 
eram chefiadas por um governo teocrático 
de caráter hereditário



MAIAS:

• Sociedade:

✓ Militares e Sacerdotes – classes 
dominantes.

✓ Mercadores – desenvolviam atividades 
comerciais nos centros urbanos.

✓ Camponeses – submetidos ao regime 
de servidão coletiva.

✓ Escravos – prisioneiros de guerra.

• Religião: politeísta (os deuses 
controlavam o destino dos homens) 
com forte presença da natureza

• Cultura: Calendário Cíclico, Astronomia, 
Medicina, Escrita (sinais hieroglíficos).

• Declínio: guerras entre cidades; 
disputas internas pelo poder político, 
invasões, secas prolongadas, entre 
outros



INCAS

• Instalaram-se nos altiplanos peruanos (cidade de Cuzco) – século 
XIII

• A terra era possuída coletivamente pelos camponeses do Ayllus
(comunidade aldeã) . A terra era exaustivamente cultivada para 
garantir a manutenção da aristocracia e dos altos funcionários

• Economia: Agricultura (milho, batata, feijão, abóbora), 
domesticação de animais (lhama, alpacas) e artesanato

• Interligavam as regiões do império por uma eficiente rede de 
estradas

• Sociedade:

✓ Imperador – chamado de Inca e proprietário das terras do Estado

✓ Sacerdotes – isentos de impostos, habitavam os templos

✓ Altos funcionários do Estado – isentos de impostos, recebiam 
doações de terras

✓ Artesãos – isentos de impostos, muito respeitados

✓ Militares – extremamente hierarquizados. Todos os rapazes eram 
convocados para o Exército

✓ Escravos – realizavam os serviços pesados

✓ Camponeses – base da sociedade Inca



INCAS

• Política: Monarquia Teocrática (O 
imperador era considerado o “Filho 
do Sol” e tinha por isso muitos 
privilégios

• Religião: Politeístas (Culto ao deus 
Sol) – Acreditavam na imortalidade 
da alma e na existência de um 
mundo extraterreno

• Cultura: Escultura de peças de ouro, 
templos de pedra, bronze e argila –
Não chegaram a desenvolver uma 
escrita mas possuíam um sistema 
numérico chamado quipu.



ASTECAS

• Estabeleceram-se no Vale do México – século XIV

• Utilizavam sistemas de irrigação (chinampas) para 
garantir sua sobrevivência.

• Economia: Agricultura – Cultivavam o milho 
(principal), a abóbora, cenoura, tomate e feijão. 
Utilizavam as sementes de cacau como moeda de 
troca.

• O regime de produção era o de servidão coletiva (a 
terra era possuída coletivamente – as aldeias 
produziam o necessário para a sobrevivência e para 
o sustento das camadas superiores.

• Nas cidades apareceu um artesanato especializado 
como cerâmica, jóias, tecidos.



ASTECAS
• Sociedade:

✓ Governante – semidivino.

✓ Aristocracia – chefes militares, 
sacerdotes e altos funcionários do 
exército.

✓ Artesãos – organizados em corporações 
oficiais.

✓ Comerciantes – desenvolviam suas 
atividades nos mercados das cidades.

✓ Camponeses - organizados em 
comunidades.

✓ Escravos – prisioneiros de guerra ou 
homens punidos por seus crimes.

• Política: Monarquia Teocrática em que o 
governante supremo era o chefe militar 
e cuidava da política externa.

• Religião: Politeísta, incluindo cultos 
familiares, adoração a forças naturais e 
dos astros.



ASTECAS

• Cultura: Construção de templos e pirâmides, possuíam 
uma escrita pictográfica e um complexo calendário.

• Colapso do Império:

✓ Superioridade bélica do espanhol 

✓ Ação de Hernan Cortez: associação a tribos que eram 
contrárias à dominação Asteca

✓ Maior conhecimento dos espanhóis sobre os indígenas

✓ Utilização de artimanhas típicas dos europeus 
(chantagem, mentiras, massacres)


