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Quadro comparativo entre os 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;
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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.
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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.

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.



POVOS INDÍGENAS DO BRASIL



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO REVISÃO-MAIAS E INCAS

QUESTÃO- Sobre os Maias e Incas, julgue os itens abaixo e assinale C para os
certos e E para os errados. Justifique os itens errados.

A) (C) (E) Os maias e os incas formaram grandes impérios teocráticos e guerreiros.
Chichen Itzá era a capital do Império Maia e Cuzco era a capital do Império Inca
(Tawuntinsuyu).

B) (C) (E) A base da economia desses povos era a agricultura. No entanto, os maias
e os incas possuíam técnicas agrícolas diferentes. Os maias praticavam a coivara,
por exemplo, enquanto os incas praticavam o terraceamento.

C) (C) (E) As características da sociedade dos incas eram completamente diferentes
da sociedade maia. A sociedade maia era uma socialmente igualitária e
democrática, enquanto a sociedade inca era hierarquizada e estratificada.

D) (C) (E) Tanto os maias quanto os incas desapareceram devido à colonização
violenta e repressiva dos espanhóis.

E) (C) (E) Os maias e os incas eram politeístas, isto é, acreditavam em vários
deuses, muitos deles ligados a elementos da natureza. Por isso, suas sociedades
eram teocráticas.



RESOLUÇÃO

A) Errado.

• Justificativa: Os maias não se organizaram em um império centralizado,
logo, não tinha uma capital. Eles se organizavam em cidades-estado,
independentes entre si. Os incas, sim, formaram um grande e poderoso
império teocrático.

B) Certo.

C) Errado.

• Justificativa: Ambas sociedades, maia e inca, eram guerreiras,
hierarquizadas e teocráticas. Nestas sociedades, o chefe político, religioso e
militar era considerado o representante dos deuses na Terra, e os
sacerdotes, nobres e altos militares tinham privilégios.

D) Errado.

• Justificativa: Os maias não entraram em contato com os colonizadores
espanhóis. Ainda hoje o desaparecimento dessa civilização é um grande
mistério. Há hipóteses sobre o seu desaparecimento: mudanças climáticas,
conflitos internos e epidemias. Os incas, sim, foram dominados pelos
espanhóis por meio de guerras de conquista.

E) Certo.



ATIVIDADE 8 (PÁGINA 155)- POVOS INDÍGENAS DO BRASIL

Leia as afirmações a seguir com atenção.

I- Cada povo possui uma cultura própria, isto é, línguas, crenças e um jeito típico de
trabalhar, pensar, relacionar-se com a natureza e com os outros povos.

II- As histórias e as culturas indígenas marcaram profundamente nosso jeito de ser,
nossos hábitos, nossa língua, etc.

III- Comparando os povos indígenas entre si, percebemos que são todos iguais; por isso
podem ser chamados de índios.

IV- As diferenças entre os indígenas podem ser percebidas, como por exemplo nos
seus traços físicos e nas línguas que eles falam. Os povos indígenas falam línguas
diferentes umas das outras. Há, pelo menos, 180 línguas indígenas faladas no Brasil de
hoje.

V- Os povos indígenas também são semelhantes entre si, isto é, possuem
características comuns que os diferenciam dos não indígenas.

A sequência correta de respostas é:

A) V, F, V, F, V.

B) V, F, V, V, V.

C) V, V, F, V, V.

D) F, F, V, F, F.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

Ao comparar os povos indígenas, percebemos que eles
são diferentes entre si, isto é, há uma grande diversidade
cultural entre os povos indígenas do território que hoje é
o Brasil. E podemos notar isso com base nos seus traços
físicos e nas línguas que eles falam, por exemplo.



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO/REVISÃO

1) Por que não podemos afirmar que o Império Asteca era
homogêneo e unificado? Justifique.

2) Quais são as hipóteses que buscam explicar o
desaparecimento da civilização maia?

3) Quais são as principais características religiosas dos Incas?
Explique.

4) Quais são as diferenças e semelhanças entre os povos
indígenas do Brasil?



RESOLUÇÃO

1) Por que não podemos afirmar que o Império Asteca era
homogêneo e unificado? Justifique.

RESOLUÇÃO: O Império Asteca não era homogêneo e nem
unificado porque não era uma unidade político, isto é, ele
reunia diferentes povos subjugados aos astecas. Estas outras
tribos eram obrigadas a pagar uma série de
tributos/impostos ao imperador asteca.



RESOLUÇÃO

2) Quais são as hipóteses que buscam explicar o
desaparecimento da civilização maia?

RESOLUÇÃO: Por não se saber ao certo o que causou o
desaparecimento dos maias, há algumas hipóteses
levantadas por historiadores e arqueólogos:

a) Desastres naturais como secas prolongadas, inundações e
epidemias;

b) Crises causadas pelos seres humanos: invasões violentas
e conflitos entre as diferentes tribos, além de levantes e
revoltas populares.



RESOLUÇÃO

3) Quais são as principais características religiosas dos Incas?
Explique.

RESOLUÇÃO: Os incas, assim como os demais povos indígenas
da América, eram POLÍTEÍSTAS, ou seja, acreditavam em
vários deuses. Ele acreditavam, por exemplo, que Virachocha
criara o Sol e a Lua, e através deles, a humanidade.

Para eles, as forças da natureza regiam a vida, e portanto,
entre seus principias deuses estavam o Sol (Inti), a lua, a
chuva, o trovão e o vento. Além disso, faziam sacrifícios de
animais e humanos aos seus deuses.



RESOLUÇÃO

4) Quais são as diferenças e semelhanças entre os povos indígenas
do Brasil?

RESOLUÇÃO: Algumas semelhanças entre os indígenas do Brasil:

– para os indígenas a terra é coletiva; não pertence a uma pessoa; a terra é do
conjunto de pessoas que vivem e trabalham em cada aldeia.

- A divisão do trabalho é feita por sexo e por idade, as mulheres plantam,
colhem, tecem e preparam alimentos, os homens derrubam a mata, constroem
armas, cuidam da segurança, caçam e pescam.

-Crenças religiosas em vários deuses ligados à natureza e rituais;

Algumas diferenças entre os indígenas do Brasil:

- cada povo tem uma língua própria e essa língua é uma expressão de sua
cultura.

- Traços físicos, desenhos do rosto, arte corporal, adereços usados, etc.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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