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Povos indígenas da América 

Quadro comparativo entre os principais povos indígenas da América Espanhola:  
Astecas, Maias e Incas 

 
 

ASTECAS MAIAS INCAS 

LOCALIZAÇÃO Noroeste do México e América Central 
(Mesoamérica); 

Península de Iucatã, sul do México 
(Guatemala, Honduras, El Salvador e 

Belize); 

Peru, Bolívia, Equador, Chile, Argentina; 

Andes (América do Sul) 

ANTECEDENTES Fase Paleolítica: Grupos primitivos 

viviam da caça e pesca e liderados por 
um chefe guerreiro; 

Em 1325 fundaram a capital do Império 

Tenochtitlán. 

Em 1440 – Montezuma  I:  construção 

de aquedutos e obras para a irrigação 
do solo. 

1521: Montezuma II: Encontro com os 
espanhóis; momento de apogeu da 

civilização Asteca. 

1500 – 500a.C: Cultura Olmeca; vivam 

da produção de milho, construíram 
armazenamento de água; Construção da 
cidade Teotihuacán (Deuses), planejada 
dedicada ao Sol e a Lua. 

300 – 600d.C: População Teotihuacán, 
sucessora dos Olmecas. Chinampas: 
Plantio feito sobre esteiras de varas 
flutuantes colocadas no Lago Texcoco. 

600 – 900d.C: Maias: língua – 
semelhança linguística. 

900d.C: Toltecas 

Três culturas do Altiplano Andino: 

Império Tiahuanaco; Civilização Huari e 
Império Chimu; 

Povo nômade; Língua Quíchua; 

Os Incas conquistaram os territórios e 
formaram um Império- Tawantinsuyu. 
(Ayllu) 

Incas eram conhecidos como filhos do Sol, 
ou seja, descendentes do Sol. 

POLÍTICA Poder militarizado e teocrático; 
Imperador escolhido dentro de uma 
mesma família = sucessão hereditária. 
Imperador = comandante supremo do 
exército e chefe do governo. 

 

 

 

 

Cidades – Estados; poder político 
teocrático e hereditário; 

Inca, chefe supremo. 

Poder teocrático – militarista; 



    

ECONOMIA Agricultura: milho, feijão, cacau e 
algodão. O Estado era proprietário das 

Terras = comunidade pagava impostos. 

Chinampas (esteiras de varas 
flutuantes); Pequena ilha artificial, feita 
por acumulação de lama, mantida com 
um revestimento de junco ou de árvores, 

cujas raízes mantinham a terra 

aglomerada. As terras eram inférteis. 

Comércio: trocas; semente de cacau = 
“moeda corrente”; Mercado Tlatelolco. 

Cultivo da Terra coletivo; pagavam 
impostos; 

Agricultura: milho; 

Mercadores responsáveis pela troca de 
produtos agrícolas e artesanais. 

Agricultura: batata e milho; 

Terraços: favorecer a agricultura e evitar 
a erosão do solo. Fertilizante: Guano; 

Terras do Estado divididas em 
comunidades Ayllus; 

Imposto: Mita; 

Construção de estradas e obras públicas; 

Comércio: cerâmica, tecido, artesanato de 
ouro, bronze e prata. 

SOCIEDADE Calpulli (clã): laços de parentesco; 

Terra era coletiva; 

Imperador; nobreza, sacerdote, 
comerciantes, camponeses e escravos. 

Os camponeses deviam obrigações ao 
Estado = pagamento de impostos; 
trabalhavam em obras públicas e 
prestavam serviço militar. Os escravos 
(guerra) trabalhavam nas terras e 
podiam ser libertos. 

Poligamia. 

Rigidamente dividida, posição social 

determinada pelo nascimento. 

Família dos governantes, altos 
funcionários do Estado, comerciantes, 
cobradores de impostos, militares, 
sacerdotes e trabalhadores. 

Imperador, Nobreza, altos funcionários do 

Estado e do Clero e os curacas (tinha poder 
antes da chegada dos Incas), artesãos, 

médicos, artistas, militares e contabilistas, 

camponeses e escravos. 

Ayllus: base da organização social, laços de 
parentesco; poder era hereditário e do 

curaca. 

Para evitar conflitos com os curacas, os 
Incas tomavam os filhos dos curacas – 
“sequestro”- e os colocavam na escola. 

RELIGIÃO E 

CULTURA 
Politeísta; povo incumbido de zelar pela 

manutenção da harmonia do universo, 
o que só poderia ser feito por meio da 
alimentação dos deuses = sacrifício 
humano = honra para o sacrificado. 

Arquitetura = construção de pirâmides 
e sistemas de irrigação; 

Astronomia; Calendário; escrita 
pictórica e hieroglífica. 

Possuiam duas escolas: Calmecac – 

sacerdotal e Telpochcalli – ensino 

comum. 

Politeístas; Destino dos homens 

controlado pelos deuses, aos quais 
prestavam cultos, realizavam cerimônias 
e construíam Templos em formas de 
pirâmides com escadarias. Não 
acreditavam que os espanhóis eram 
deuses. 

Esculturas em Terracota, pintura, 

calendário, avançados estudos de 
astronomia, inventaram o zero; 

Escrita: glífica = conjunto de caracteres 

que representam um objeto. 

Criadores do ZERO. 

Politeístas; Astronomia; previsão 

astrológica; Cerimônias com Chicha; 
Sacrifícios Humanos e de Lhamas. 

 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

 

 

 

FIM DA 
CIVILIZAÇÃO 

Espanhóis destruíram o Império. 

Conquista e colonização liderada por 

Hernán Cortéz. 

Hipóteses: 

1) esgotamento do solo; 

2) deficiência alimentar de carne; 

3) conflitos entre tribos. 

Espanhóis destruíram o Império. 

Conquista e colonização liderada por 

Francisco Pizarro. 


