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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, período usualmente chamado Formativo, 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 e à formação de impérios 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. 
 
METODOLOGIA 
Aulas expositivas, síncronas e assíncronas, com o uso freqüente de recursos áudio-visuais (documentários e 
apresentações de power-point). Serão disponibilizados, via moodle, links para documentários a serem assistidos de 
acordo com o cronograma das aulas. Carga horária das atividades: 
Aulas síncronas:  
 
PLATAFORMAS DIGITAIS 
As plataformas digitais utilizadas serão o zoom, para as aulas síncronas e assíncronas, o moodle, para disponibilizar 
arquivos, links e transmitir mensagens aos alunos inscritos, e o youtube, para assistir documentários e as aulas 
assíncronas. 
 
AVALIAÇÃO 
Três provas dissertativas individuais, feitas com consulta no prazo de 24 hs. 
A prova será encaminhada às 21:00 da data marcada e deverá ser entregue ao email do professor até as 21:00 do dia 
seguinte. As provas atrasadas perderão um décimo da pontuação após as 21:00 e mais um décimo adicional a cada dia 
de atraso. 
 
CRONOGRAMA  
 
UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO 
Carga horária: 6 horas, sendo 1:30 de aula síncrona, 1:30 de conteúdo expositivo assíncrono e 3 horas de leitura dos 
textos. 
 
1 – Aula síncrona: Apresentação do programa e discussões sobre a organização da disciplina, 02/12/2020, às 21:00. 
Carga horária: 1:30 horas. 
 
2 – Os sistemas de periodização empregados na arqueologia pré-colonial americana  
- Conteúdo expositivo assíncrono – Carga horária: 45:00 – a ser postado no dia 07/12/2020 
- Texto: Neves, Eduardo. Os índios antes de Cabral: arqueologia e história indígena no Brasil –  Carga horária: 1:00. 



 
3 - As condições climático-ambientais globais no final do Pleistoceno  
- Conteúdo expositivo assíncrono – Carga horária: 45:00 – a ser postado no dia 09/12/2020  
Textos: Mithen, Steven. Depois do Gelo. Uma História Humana Global, 20000 – 5000 a.C. Editora Imago.  
Cap. 1. O nascimento da história. Aquecimento global, indícios arqueológicos e história humana – Carga horária: 
1:00; 
Cap. 2. O mundo em 20.000 a.C. Evolução humana, causas de mudança do clima e a datação por radiocarbono – 
Carga horária: 1:00. 
 
UNIDADE 2 – O PERÍODO PALEOÍNDIO  
Carga horária: 6 horas, sendo 1:00 de aula síncrona, 2:15 de conteúdo expositivo assíncrono, 1:15 de documentários e 
1:30 de leituras 
 
4 – Os primórdios da ocupação humana nas Américas   
- Conteúdo expositivo assíncrono – Carga horária: 45:00 – a ser postado no dia 14/12/2020  
Documentário: 
A Incrível Jornada Humana: As Américas – Carga horária: 0:55 
Leituras: 
Mithen, Steven. Depois do Gelo. 
Cap. 23. Em busca dos primeiros americanos – Carga horária: 0:45 
Leituras adicionais: 
Cap. 24. O passado americano no presente 
Cap. 25. Nas margens do Chinchihuapi 
 
5 - Os primórdios da ocupação humana nas Américas  
- Conteúdo expositivo assíncrono – Carga horária: 45:00 – a ser postado no dia 16/12/2020, às 21:00 - Carga horária: 
1:00 
 
6 – O Paleoíndio tardio  
Aula síncrona – Carga horária: 1:00, dia 04/01/2020, às 21:00 
Documentário: Como Luzia fica aos olhares da genética? – Carga horária: 0:20 
Leituras: 
Mithen, Steven. Depois do Gelo.  
Cap. 26. Exploradores numa paisagem agitada – Carga horária: 0:45 
 
7 – O Paleoíndio tardio (cont.)  
- Conteúdo expositivo assíncrono – Carga horária: 45:00 – a ser postado no dia 06/01/2021  
Leituras adicionais: 
Mithen, Steven. Depois do Gelo.  
Cap. 27. Caçadores Clovis em movimento  
Cap. 28. Virgindade reconsiderada 
 
UNIDADE 3 – O PERÍODO ARCAICO E A EMERGÊNCIA DA DOMESTICAÇÃO DE VEGETAIS NAS 
AMÉRICAS 
Carga horária: 2 horas, sendo 0:45 de conteúdo expositivo assíncrono e 1:15 de leituras 
 
8 – O período Arcaico e a emergência da domesticação de vegetais nas Américas  
- Conteúdo expositivo assíncrono – Carga horária: 45:00 – a ser postado no dia 11/01/2021  
Leituras: 
Mithen, Steven. Depois do Gelo.  
Cap. 29. Pastores e o “Menino Jesus” – Carga horária: 0:40 
Cap. 30. Um duplo olhar ao vale de Oaxaca – Carga horária: 0:35 
Leituras adicionais: 
Cap. 31. Rumo a Koster 
Cap. 32. A pesca do Salmão e a dádiva da história 
 
UNIDADE 4 – O PERÍODO ARCAICO NOS ANDES CENTRAIS 
Carga horária: 4 horas, sendo 1:00 de aula síncrona, 0:45 de conteúdo expositivo assíncrono, 1:10 de documentário, 
1:05 de leituras 
 



9 – O período Arcaico, a agricultura e a monumentalidade na costa do Peru  
Aula síncrona – 13/01/2021, às 21:00. Carga horária: 1 hora.  
Documentário: Chinchorro: 3000 años antes que Tutankamon. Carga horária: 0:20 
Leituras: 
Solís, Ruth. La neolitización en los Andes Centrales y los orígenes del sedentarismo, la domesticación y la distinción 
social – Carga horária: 0:35 
 
10 – O período Arcaico, a agricultura e a monumentalidade na costa do Peru (cont.) 
- Conteúdo expositivo assíncrono – Carga horária: 0:45 – a ser postado no dia 18/01/2021. 
Documentário: Caral: la civilización mas antigua de América. Carga horária: 0:50 
Leituras: 
Solís, Ruth. Caral-Supe y su entorno y social en los orígenes de la civilización. Carga horária: 0:30 
 
ATIVIDADE AVALIATIVA 1 
 
11 – Atividade avaliativa 1 – 20/01/2021- Assíncrona. Carga horária: 2 horas. 
- Questões sobre o conteúdo das aulas. A prova será encaminhada às 21:00 e deverá ser entregue ao email do 
professor até as 21:00 do dia 21/01/2021. As provas atrasadas perderão um décimo da pontuação após as 21:00 e 
mais um décimo adicional a cada dia de atraso. 
 
UNIDADE 4 – O PERÍODO FORMATIVO NA AMÉRICA DO SUL 
Carga horária: 2:00, sendo 0:45 de conteúdo expositivo assíncrono, 0:30 de documentário e 0:45 de leitura. 
 
12 - A cultura Valdívia e o início do Formativo na América do Sul  
- Conteúdo expositivo assíncrono – Carga horária: 0:45 – a ser postado no dia 25/01/2021  
Documentário: Cultura Valdívia. Prov. Santa Elena. Ecuador. Carga horária: 0:30 
Leituras: 
Peña, d. Gonzalo. La cultura Valdivia o el sugimiento de la cerámica en América. História Digital, 14 (23), 2014. 
Carga horária: 0:45 
 
UNIDADE 5 – HORIZONTES E REGIONALIZAÇÕES NOS ANDES CENTRAIS 
Carga horária: 16:00, sendo 2:00 de aulas síncronas, 4:30 de conteúdo expositivo assíncrono, 3:00 de documentários, 
5:30 de leituras 
 
13 – O período Formativo nos Andes – da cultura Sechín a Chavin de Huantar (Horizonte Inicial) 
Aula síncrona – 13/01/2021, às 21:00. Carga horária: 1 hora.  
 
Leituras: 
Saunders, Nicholas. As Américas Antigas. Editora Madras. 
Cap. 7. Origens andinas e Chavin. Carga horária: 1:00. 
 
14 – Continuação – 27/01/2021 – Assíncrona. Carga horária: 2 horas (1 hora aula expositiva, 1 hora documentário). 
Documentário: Chavin de Huantar: el teatro del más allá. Carga horária: 0:45 
 
15 – A cultura Paracas  
- Conteúdo expositivo assíncrono – Carga horária: 0:45 – a ser postado no dia 01/02/2021.  
Documentário: Cultura Paracas. Carga horária: 0:10 
https://www.youtube.com/watch?v=YBVsG2bIKz0&ab_channel=Per%C3%BAProfundo 
 
16 – A cultura Mochica  
- Conteúdo expositivo assíncrono. Carga horária: 0:45 – a ser postado no dia 03/02/2021.  
Documentários: 
Cultura Mochica. Carga horária: 0:10 
Complejo arqueológico El Brujo. Carga horária: 0:6 
Mochicas – Animação Archaeology Channel. 0:6 
Leituras: 
Saunders, Nicholas. As Américas Antigas 
Cap. 8. Os Moches. Carga horária: 1:00. 
 
17 – A cultura Nasca  



- Conteúdo expositivo assíncrono. Carga horária: 0:45 – a ser postado no dia 08/02/2021.  
Leitura: 
Saunders, Nicholas. As Américas Antigas 
Cap. 9. Os Nascas. Carga horária: 1:00. 
 
18 – As culturas Wari e Tiahuanaco e o Horizonte Médio  
- Conteúdo expositivo assíncrono – Carga horária: 0:45 – a ser postado no dia 10/02/2021.  
Documentário: Wari: el primer gran imperio del Perú. Carga horária: 0:50 
https://www.youtube.com/watch?v=ccHx3Pn_t8E&t=1158s&ab_channel=TVPer%C3%BA 
Leitura:  
Isbell, William. Wari y Tiwanaco: identidades internacionales del Horizonte Medio de los Andes Centrais. In: 
Handbook of South American Archaeology. Springer, 2008. Carga horária: 1:00. 
 
19 – O período Intermediário Tardio 
- Conteúdo expositivo assíncrono – Carga horária: 0:45 – a ser postado no dia 10/02/2021. 
Documentários: 
La cultura Chimú en 9 minutos. Carga horária: 0:9 
As expedições de Josh Berstein: Guerreiros das nuvems (Chachapoyas). Carga horária: 0:44 
https://www.youtube.com/watch?v=drtvrVCkQvM&ab_channel=Document%C3%A1riosOnline 
 
20 – Os Incas  
- Conteúdo expositivo assíncrono. Carga horária: 0:45 – a ser postado no dia 22/02/2021 
Leituras: 
Davies, Nigel. Los Antiguos Reinos del Perú. Barcelona: Editorial Crítica, 1998. 
Cap.6 El surgimiento de los Incas. Carga horária: 0:45. 
Cap. 8 El inmenso imperio. Carga horária: 0:45. 
Leituras adicionais: 
Cap.7 La ciudad sagrada 
 
ATIVIDADE AVALIATIVA 2 
 
21– Atividade avaliativa 2 – 24/02/2021 – Assíncrona. Carga horária: 2 horas. 
Questões sobre o conteúdo das aulas 12 a 20. A prova será encaminhada às 21:00 e deverá ser entregue ao email do 
professor até as 21:00 do dia 25/02/2021. As provas atrasadas perderão um décimo da pontuação após as 21:00 e 
mais um décimo adicional a cada dia de atraso. 
 
UNIDADE 6 – A CIVILIZAÇÃO MESOAMERICANA 
Carga horária: 16:00, sendo 3:00 de aulas síncronas, 3:45 de conteúdo expositivo assíncrono, 3:30 de documentários,  
5:45 de leituras 
 
22 – A civilização Mesoamericana – características gerais  
Aula síncrona, dia 01/03/2021, às 21:00. Carga horária: 1:00. 
Leituras: 
Saunders, Nicholas. As Américas Antigas 
Cap. 2. Origens mesoamericanas e os Olmecas. Carga horária: 1:00  
 
23 – Das primeiras comunidades agrícolas aos Olmecas 
- Conteúdo expositivo assíncrono. Carga horária: 0:45 – a ser postado no dia 03/03/2021. 
Documentário: Cultura Olmeca. Carga horária: 0:15. 
 
24 – Monte Alban e os Zapotecas  
- Conteúdo expositivo assíncrono. Carga horária: 0:45 – a ser postado no dia - 08/03/2021  
Documentário: 
Monte Albán: la entrada al cielo. Carga horária: 0:50. 
https://www.youtube.com/watch?v=zISpg0SMmI0 
Leituras: 
Saunders, Nicholas. As Américas Antigas 
Cap. 3. Os Zapotecas. Carga horária: 1:00 
 
25 – Teotihuacan 



Aula síncrona, dia 10/03/2021, às 21:00. Carga horária: 1:00. 
Documentário: Teotihuacan: 0:50 
Saunders, Nicholas. As Américas Antigas 
Cap. 4. Teotihuacan. Carga horária: 1:00. 
 
26 – Os Maias  
- Conteúdo expositivo assíncrono. Carga horária: 0:45 – a ser postado no dia 15/03/2021. 
Saunders, Nicholas. As Américas Antigas 
Cap. 5. Os Maias. Carga horária: 1:00 
Documentário: Os Maias: Construindo um império. Carga horária: 45:00 
 
27 – Os Toltecas 
- Conteúdo expositivo assíncrono. Carga horária: 0:45 – a ser postado no dia 17/03/2021  
Leituras: 
Toltecas, in Pueblos Indígenas – Mesoamérica. Carga horária: 0:45 
 
28 – Os Astecas 
- Conteúdo expositivo assíncrono. Carga horária: 0:45 – a ser postado no dia 22/03/2021 
Leituras: 
Saunders, Nicholas. As Américas Antigas 
Cap. 6. Os Astecas. Carga horária: 1:00. 
 
29 – Revisão geral do conteúdo  
Aula síncrona, dia 24/03/2021, às 21:00. Carga horária:1:00. 
Documentário: Confronto dos deuseus. Carga horária: 0.50. 
https://www.youtube.com/watch?v=Agho82RMzSI 
 
Aula 30 – Atividade avaliativa 3 – 29/03/2021 – Assíncrona. Carga horária: 2 horas.  
Questões sobre o conteúdo das aulas 12 a 20. A prova será encaminhada às 21:00 e deverá ser entregue ao email do 
professor até as 21:00 do dia 25/03/2021. As provas atrasadas perderão um décimo da pontuação após as 21:00 e 
mais um décimo adicional a cada dia de atraso. 
 
 
REFERENCIADO EM 17/12/2020 pelo colegiado do Curso de Graduação em Antropologia conforme determina o 
inciso II, art. 4º da RESOLUÇÃO CEPE No 02/2020 de 9 de julho de 2020. 
 
 


