
Primeiros habitantes da América

Antigo Egito

Reino Kush
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 América foi ocupada depois da 
África, Europa, Ásia e Oceania.

 Porém, não há consenso entre 
os estudiosos em relação à 
época da chegada dos 
primeiros povoadores da 
América e quais teriam sido os 
caminhos por eles percorridos. 



Hipótese 1: chegaram à América por terra, depois de 
atravessar o Estreito de Bering, situado entre a Sibéria 
(Rússia) e o Alasca (Estados Unidos). 

Hipótese 2: chegaram à América por mar, vindos da 
Oceania. Após atravessar o Oceano Pacífico, navegando 
de ilha em ilha em pequenas embarcações, desceram 
nas costas do continente americano. 

Outra possibilidade: parte veio a pé, pelo Estreito de 
Bering, e a outra veio navegando pelo Pacífico.
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Fonte: VIDAL-NAQUET, Pierre; BERTIN, Jacques. Atlas histórico: da Pré-História a nossos dias. Lisboa: Círculo de Leitores, 1990. p. 18.
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Walter Neves

• Encontrou o fóssil mais antigo 
da América em 1999. 

• Crânio feminino com cerca de 11 
500 anos.

• Reconstituição revelou 
semelhanças com nativos da 
África e Austrália. 

• Batizada como Luzia.

Niède Guidon 

• Pedaços de carvão e de pedra 
lascada com cerca de 50 mil 
anos.

• Refutada por alguns cientistas.
• Em 2006 foi comprovado que os 

artefatos foram feitos há cerca 
de 33 e 58 mil anos. 
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 Povo de Lagoa Santa
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1843: descoberta de ossadas de 
animais extintos.

1970: descoberta de esqueletos dos 
primeiros habitantes da América.

Os esqueletos revelam que esse povo viveu 
entre 8 mil e 4 mil a.C.; que era baixo e magro 
e comia pequenos animais, frutos, peixes e 
caramujos grandes que viviam nos rios. 



 Povo de Umbu
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Viveram nas florestas do 
sul e sudeste do Brasil.

Eram habilidosos no trabalho com pedras, 
produzindo objetos, como facas de corte 
afiado, anzóis e pontas de flechas.

Difundiram entre os primeiros habitantes do 
território brasileiro o uso do arco e flecha e da 
boleadeira, objetos que tornaram possível a 
caça de animais velozes e de pássaros em 
pleno voo.



 Povos dos Sambaquis
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Região do litoral, entre os atuais 
estados do Espírito Santo e Rio 
Grande do Sul.

Povos que fixavam-se próximos às 
praias. 

Viviam dos recursos oferecidos pelo mar, 
tendo como base alimentar peixes e moluscos. 
Os restos alimentares eram deixados no chão. 
Ao longo do tempo esses sedimentos 
formaram os sambaquis. 
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Fonte: KINDER, Hermann; HILGEMANN, Werner. The Penguin

Atlas of World History. Londres: Penguin, 2003. p. 22.

 Pequenas comunidades (nomos) 
instaladas ao longo do rio Nilo 
desde 8500 a.C. 

 Por volta de 3500 a.C., os nomos 
foram unificados em dois reinos: o 
do Alto e o do Baixo Egito. 

 Alto Egito abrangia a nascente do 
Nilo e seu curso médio. 

 Baixo Egito abrangia o delta do rio.



No continente africano, há 5000 a.C., os habitantes das aldeias próximas 
ao Rio Nilo aproveitaram os períodos das cheias para  desenvolver a 

agricultura.
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Junho e 
novembro, 
período das 

chuvas e 
cheia do  
Rio Nilo.

Novembro, 
as águas 

baixam e a 
terra fica 

coberta de 
húmus.

Semeadura 
da terra. 

Abril e 
junho, 

época da 
colheita.

Posteriormente, os habitantes dessas aldeias se organizaram em 
nomos (províncias). 



As disputas 
entre nomos 

deram 
origem a dois 

grandes 
reinos. 

Por volta do 
ano 3100 
a.C., o rei 

Menés 
unificou os 
dois reinos. 

Menés 
tornou-se o 

primeiro 
faraó, 

fundando a 
primeira 
dinastia.
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A história política do Império pode ser dividida em três períodos:
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Antigo Império 

Estabilidade 
política

Progresso 
econômico

Médio Império 

Expansão 
territorial

Prosperidade 
material 

Disputas 
internas pelo 

poder

Novo Império 

Expulsão dos 
invasores

Organização de um 
poderoso exército

Conquista do 
Reino de Kush

Domínio do 
rio Eufrates



Faraó

Altos funcionários e sacerdotes

Artesãos, comerciantes e militares

Camponeses e os escravos
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Politeístas
Divindades podiam ter 
formas humana, animal 
ou híbrida (zoomórfica)

Vida pós-
morte

Técnicas de 
mumificação

Religiosidade



O faraó, que exercia um governo teocrático, era 
considerado um rei divino, detentor de grandes 

poderes. 

A sociedade egípcia era politeísta, isto é, cultuava 
vários deuses. Cada cidade adorava seu próprio 

deus. 

Os egípcios também acreditavam na vida após a 
morte, desenvolvendo técnicas de mumificação dos 

corpos. 

Etapas finais do processo de mumificação dos corpos.
14

A religião egípcia



O Reino de Kush foi bastante influenciado pelo Egito. Há 
inúmeros indícios a respeito das trocas comerciais entre 

esses povos.

Por volta de 1530 a.C., o Reino de Kush foi conquistado 
pelos egípcios, mas, após uma longa guerra, os cuxitas 

dominaram o Egito, iniciando a dinastia dos faraós negros.
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Localizava-se ao sul do Egito, região conhecida como Núbia, onde 
hoje fica o Sudão. 

Essa região, também banhada pelo rio Nilo, era rica em jazidas 
de ouro, ferro e pedras preciosas.

Por volta do século IX a. C., formou-se na região da Núbia um 
Estado centralizado, o Reino de Kush. 

As principais cidades de Kush eram Napata e Méroe.
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1530 a.C a 1070 a.C. 

Período de domínio egípcio sobre a 
região da Núbia. 

1070 a.C. a 591 a.C.

Período em que os cuxitas deixaram de 
ser dominados pelos egípcios e se 
organizaram em um Estado.  

591 a.C. a 330 a.C.

Período Meroítico em que a cidade de 
Meroé foi a capital do Reino de Cuxe. 



Características do Reino Kush
• A escolha do rei era feita por meio do voto 

dos líderes das comunidades; 
• Mulheres podiam atuar na vida política.
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Atividades 
econômicas 

Pecuária

Agricultura

Mineração

Artesanato

Comércio

Rei e 
família

Nobres e 
sacerdotes

Artesãos, comerciantes, 
militares e pequenos 

funcionários

Agricultores e criadores de 
animais

Organização 
social
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Entre os séculos XVI a.C. e XI a.C., os cuxitas 
foram fortemente influenciados pela cultura 
egípcia. 

Essa influência é observada nos templos e 
cidades com características arquitetônicas 
egípcias, além de terem cultuado a deuses 
semelhantes. 



A civilização 
meroítica 

A cidade de Méroe foi um importante centro comercial e 
logo se tornou também um dos principais centros 
produtores de objetos de ferro do continente africano.

Em Méroe desenvolveu-se a escrita meroíta, formada 
por 23 caracteres. A escrita corria da esquerda para a 
direita e as palavras eram separadas umas das outras 
por dois ou três pontos. 

Nessa cidade, governavam um rei (faraó) e uma 
rainha-mãe (candace), escolhidos para administrar 
o Reino de Kush. As candaces possuíam papel 
preponderante na sociedade cuxita.   
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