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EMENTA: As sociedades anteriores à chegada dos Europeus nas Américas. 
Origem dos primeiros povoadores do continente americano, dos processos de 
transformação e de diferenciação das sociedades ao longo dos milênios, com 
ênfase nas civilizações andinas e mesoamericanas.

PROGRAMA
Este curso tem por meta discutir o processo de ocupação humana e de 
desenvolvimento da complexidade social nas Américas. Os primórdios da 
ocupação humana no continente americano remontam ao final da época 
Pleistocênica. No começo do Holoceno, praticamente todo o território encontra-se 
ocupado por grupos caçadores e coletores, que tendem a adotar distintas práticas 
de subsistência consonantes com a diversidade ecológica e ambiental das regiões 
em que se instalam. Este período de consolidação da ocupação humana é 
comumente denominado Arcaico, e se estende até os primórdios da domesticação 
de vegetais. Com a domesticação de vegetais, que se sucede aparentemente de 
modo independente em, pelo menos, três regiões do continente (Andes, México 
Central e Leste dos Estados Unidos; sendo a Amazônia um quarto possível centro 
de domesticação), começa a ocorrer um gradual processo de neolitização, que leva
à formação de modos de vida semi-sedentários e sedentários em regiões 
diversificadas do continente. A esta lógica linear, contudo, contrapõe-se 
evidências recentes de modos de vida sedentários em economias não-agrícolas, 
que poderiam mesmo ter disparado o processo de urbanização em algumas 
regiões, como é o caso da costa sul do Peru, e mesmo dos sambaquis da região 
centro-sul brasileira. Por fim, será discutido o processo de emergência e 
consolidação da complexidade social, que levou ao modo de vida urbano nos 
Andes e na América Central. Mais do que a descrição dos processos de ocupação e
adaptação das sociedades humanas nas Américas, a ênfase do curso recairá nos 
processos que levaram às mudanças sócio-culturais das sociedades americanas 
pré-hispânicas. Assim, serão discutidos os principais modelos empregados pelos 
arqueólogos para explicar esses processos de mudança e os estudantes serão 
estimulados à reflexão e ao debate com base nos casos apresentados durante as 
aulas.

I – Conteúdo
1. As condições climático-ambientais globais no final do Pleistoceno.
2. Os sistemas de periodização da arqueologia americana
3. O processo de povoamento do continente americano.
4. Os sítios com datações pleistocênicas nas Américas
5. O horizonte Clóvis na América do Norte

6. Caçadores-coletores do Pleistoceno final e Holoceno inicial nas Américas 
7. O período Arcaico nas Américas
8. A emergência da domesticação  de vegetais no Leste dos Estados Unidos, 

México Central, Andes e Amazônia
9. Sedentarismo e economias não-agrícolas: a costa sul do Perú e norte do Chile 
10. A emergência da complexidade social nos Andes Centrais
11. O sítio Caral e as fundações marítimas da civilização andina
12. O estabelecimento das economias agrícolas na costa do Pacífico e nos Andes
13. De Chavin de Huantar à civilização inca: o processo de urbanização nos Andes
14. A civilização Mesoamericana – características gerais
15. A emergência das sociedades complexas na Mesoamérica pré-clássica
16. De olmecas a astecas: o processo de urbanização na Mesoamérica

II – Metodologia
O curso consistirá em aulas expositivas, com o uso freqüente de recursos áudio-
visuais (documentários e apresentações de power-point). 

III – Avaliação
Duas provas dissertativas individuais, seminários, participação em sala de aula e 
assiduidade.
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