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MOMENTO DÉJÀ VU



DIVERSIDADE CULTURAL DESTES POVOS



TÍTULO DO SLIDE



DIVERSIDADE CULTURAL NA AMÉRICA LATINA
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DIVERSIDADE CULTURAL NA AMÉRICA LATINA

ÿ Espaço e diversidade cultural:

- Aproximadamente 57 milhões de povos nativos no momento da chegada
dos europeus;

- Culturas diferentes (astecas, maias, incas, tupis, etc).

ÿ Nas Américas, há uma grande diversidade cultural de povos indígenas de
acordo com a região:

- América do Sul (Brasil): tupi-guarani, jês ou tapuias, aruaques, maipurés,
caraíbas, etc.

- América do Sul (Andes), América Central e México: Incas, Astecas e maias.

- América do Norte (EUA): Sioux, Cheyenne, Apache, Comanche, Cherokee,
etc.
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POR QUE FORAM CHAMADOS DE POVOS “PRÉ-COLOMBIANOS”?

Antes da chegada dos europeus às Américas, isto é, antes da chegada de Cristóvão

Colombo, em 1492, as terras americanas já eram habitadas e povoadas por

diferentes povos e culturas, os chamados povos pré-colombianos (AMERÍNDIOS).

Entre eles destacaram-se os ASTECAS, os MAIAS, os INCAS e diversos povos

indígenas do que hoje é o Brasil.



OS ASTECAS E A FORMAÇÃO DE UM IMPÉRIO



IMPÉRIO ASTECA

A grande cidade de 
Tenochtitlán, capital 
do Império Asteca.



IMPÉRIO ASTECA (1325-1521)



IMPÉRIO ASTECA (1325-1521)

-Localização: Sul do México (América do Norte) e América Central
(Mesoamérica);

(Aztlán Vale do México)

- 1325: Fundação da cidade de Tenochtitlán

(formação e expansão do império) guerra + alianças políticas

- Tradição militar guerreira

- Astecas (mexicas) + diversidade de povos (olmecas, toltecas, mixtecas,
zapotecas, totonacas, etc).

- O Império Asteca nunca foi um unidade política.

(diversos povos subordinados).

- Pagamento de tributos/impostos: penas raras, pedras preciosas (jade),
alimentos (milho e cacau) e pessoas para sacrifícios.

- Imperador Montezuma II (1502-1520): grande auge do Império

(500 cidades)

- 1525: invasão e conquista de Tenochtitlán pelos espanhóis

- Conquistador: Hernán Cortez

- (conquista por meio da violência da colonização = massacre dos astecas)



SOCIEDADE ASTECA

-Uma sociedade guerreira e hierarquizada, mas com mobilidade social.



SOCIEDADE ASTECA



RELIGIÃO ASTECA

ÿPoliteísmo: crença em
vários deuses:

-deuses da natureza (sol, lua, trovão,
chuva, etc).

- Mitos/lendas;

- Huitzilopóchtli (Deus da guerra);

- Tonatiuh (Deus do sol);

- Tlaloc (Deus da chuva);

- Quetzalcóatl (Criador do Homem

e protetor da vida e da fertilidade);



RELIGIÃO- SACRIFÍCIOS HUMANOS



ECONOMIA ASTECA

- Pagamento de tributos;
- Agricultura chinampas;

(milho, pimenta, abóbora, cacau, etc).
- Comércio (escambo);
- Artesanato.



AGRICULTURA: CHINAMPAS

CHINAMPAS: "jardins flutuantes" - cultivo de
vegetais em terrenos retirados do fundo dos
lagos.



CULTURA ASTECA: TLACHTLI



TLACHTLI= O JOGO DA MORTE ASTECA



SABERES E TÉCNICAS DOS ASTECAS

- Os astecas possuíam grandes conhecimentos de Matemática, Arquitetura,
Astronomia e Engenharia, deixando um grande legado nessas áreas de
conhecimento.

- Arquitetura: canais, aquedutos, cidades;

- Chinampas: ilhas artificiais e técnica agrícola;

- Cálculos (geometria) e astronomia.



ASTECAS

Calendário Solar Asteca



EM SÍNTESE- ASTECAS

ASTECAS

LOCALIZAÇÃO Noroeste do México e América Central (Mesoamérica);

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.

POLÍTICA

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



TÍTULO DO SLIDE

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.

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.

ASTECAS- ESQUEMA



TÍTULO DO SLIDE

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.

FIM DA CIVILIZAÇÃO

Espanhóis destruíram o Império.

Conquista e colonização liderada por Hernán Cortéz.

ASTECAS- ESQUEMA



1525: invasão e conquista de Tenochtitlán pelos espanhóis



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



ATIVIDADE 2 (PÁGINA 152)- ASTECAS

Leia as informações a seguir com atenção.

I- Após dominar cidades e povos vizinhos, os astecas constituíram um
império imenso.

II- O Império Asteca compreendia o atual México e ia do Oceano Pacífico ao
Golfo do México.

III- O Império Asteca era formado por povos com diferentes graus de
subordinação aos astecas.

IV- Alguns povos subjugados pelos astecas eram obrigados a pagar-lhes
pesados impostos, sob a forma de moedas de ouro e prata.

A sequência correta é:

A) V, V, F, F

B) V, F, V, F

C) F, V, F, V

D) F, F, F, V



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

Todos os povos subjugados pelos astecas eram obrigados 
a pagar-lhes pesados impostos, sob a forma de penas 

raras, pedras preciosas e alimentos. Lembrem-se que os 
povos ameríndios não utilizavam moedas. 



MOMENTO EXERCÍCIO

Os espanhóis chegaram ao continente americano em 1492, com o
navegador genovês Cristóvão Colombo no comando das naus.
Entretanto, a colonização só tomou fôlego com a descoberta dos
metais preciosos nas áreas das grandes civilizações pré-colombianas,
principalmente depois das expedições de Hernán Cortéz.

A ação deste conquistador espanhol ocorreu sobre qual povo e em
qual região do continente americano?

a) Sobre os incas, na região andina. 
b) Sobre os Astecas, nos territórios onde hoje se localiza o México. 
c) Sobre os maias, na região amazônica. 
d) Sobre os tupis-guaranis, na bacia do Prata



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

Hernán Cortéz foi o colonizador espanhol responsável
pela conquista cruel e violenta dos Astecas, nos territórios
onde hoje se localiza boa parte do México, e parte da
América Central.

.



MOMENTO EXERCÍCIO

"Os guerreiros constituíam um dos grupos mais importantes na civilização
asteca. No início, eram escolhidos entre os indivíduos mais corajosos e valentes
do povo. Com o tempo, entretanto, a função de guerreiro começou a ser passada
de pai para filho, e apenas algumas famílias, privilegiadas, mantiveram o direito
de ter guerreiros entre os seus membros."
In: KARNAL, Leandro. A conquista do México. São Paulo: FTD, 1996, p. 13.

O texto faz referência à sociedade asteca, no século XV, a qual era:

a) guerreira e sacerdotal, formada de uma elite política que governava com
tirania a massa de trabalhadores escravos negros.

b) igualitária e guerreira, não conhecendo outra autoridade senão a sacerdotal,
que também era guerreira.

c) Hierarquizada e comunal, sendo dirigida por um Estado unificado e
descentralizado que contava com um aparelho administrativo e militar.

d) hierarquizada e guerreira, visto que o Imperador era, ao mesmo tempo, o
general do exército asteca e o líder religioso.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

A sociedade asteca era hierarquizada e guerreira. Apesar
de ser hierarquizada, poderia haver mobilidade social,
caso algum guerreira se destacasse. Além disso, o
Imperador era a autoridade máxima do Império, era
considerado o chefe político , militar e religioso. Por isso,
podemos falar de um império teocrático.



MOMENTO EXERCÍCIO

Sobre o Império Asteca e seus povos, julgue os itens abaixo e assinale C para os certos
e E para os errados.

a) (C) (E) Como uma sociedade essencialmente agrícola, os astecas desenvolveram um
modo de plantio em degraus, aproveitando ao máximo o relevo acidentado das
montanhas para a irrigação.

b) (C) (E) A base da economia asteca era a agricultura, e seu principal produto era o
milho. Como era uma sociedade amonetária, muitas vezes pagavam os tributos com
alimentos.

c) (C) (E) Os astecas não resistiram o processo de colonização espanhola, pois
esperavam ocupar cargos importantes na burocracia colonial e não eram povos
guerreiros.

d) (C) (E) Os astecas desenvolveram uma grande técnica agrícola chamada chinampa
(ilhas artificiais de cultivo), onde plantavam e colhiam milho, pimenta, tomate, cacau
etc.

e) (C) (E) O Império Asteca não era um império homogêneo, isto é, não era uma
unidade política, pois reunia diferentes povos subjugados ao imperador asteca.



RESOLUÇÃO

Sequência correta é: E- C – E- C- C

O Império Asteca era um império que reunia diferentes
povos subjugados ao imperador asteca. E estes deveriam
pagar impostos ao imperador. Para isso, muitas vezes
recorriam aos alimentos, pedras preciosas ou até pessoas
e animais para sacrifícios, uma vez que não usavam
moedas em sua sociedade. Além disso, eram povos
guerreiros e resistiram à colonização espanhola.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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