
HISTÓRIA 

 

Civilização asteca 

A civilização asteca se estendeu pelo território que vai, atualmente, do centro 

do México até a Guatemala. 

Desenvolveu-se no período entre 1325 e 1519 e sua população contava com 

15 milhões de pessoas no séc. XVI. 

Sociedade asteca 

O imperador não era considerado filho ou a encarnação dos deuses, como nas 

culturas inca e maia. No entanto, seu poder consistia na crença de que ele era 

um intermediário entre os deuses e os homens. 

O Imperador governava seu vasto domínio, auxiliado por nobres e sacerdotes. 

O exército era de fundamental importância tanto para vigiar como para punir as 

tribos que se rebelavam contra o seu poder. 

A sociedade asteca estava dividida em unidades familiares ligadas por laços de 

sangue e ancestrais comuns. Os camponeses eram os mais numerosos, mas 

havia um grande número de artesãos (fabricante de roupas e utensílios) que 

constituíam a base social asteca. 

História dos astecas 

A civilização asteca, também conhecida como "mexica", tem origem em várias 

culturas, como a tolteca, entre outras. 

O deus Huitzilopochtli ordenou-lhes se estabelecerem na terra onde 

encontrassem uma águia devorando uma serpente. Depois de viajarem 

duzentos anos, os astecas encontraram este sinal no meio do lago Texcoco. 

Ali, em 1325, começaram a construir uma das cidades mais espetaculares do 

mundo, Tenochtitlán, a partir da edificação de diques que continham as 

inundações. Dali também partiram para subjugar as tribos vizinhas e garantir o 

comércio e abastecimento de produtos em troca de proteção e alimentos em 

tempos difíceis. 

A civilização asteca, porém, iria sofrer uma grande mudança a partir da 

chegada dos espanhóis em seu território, no séc. XVI. 

Os espanhóis já estavam instalados na ilha de Cuba e desembarcaram num 

porta, que batizarão de Veracruz. Ali, os indígenas indicaram que havia uma 

grande cidade ao norte, cheia de riquezas, onde os espanhóis encontrariam 

ouro. 



A conquista dos astecas, pelos espanhóis, durou dois anos e foi possível 

porque eles se aliaram a tribos inimigas dos astecas. 

Economia asteca 

Os astecas cultivavam milho, abóbora, feijão, tomate e cacau. Para aumentar a 

área de cultivo na capital, criaram as “chinampas”, pequenas ilhas artificiais 

onde podiam semear os alimentos de que precisavam. Também domesticaram 

alguns animais, como o peru. 

A fim de comercializar com todos os pontos do império, criaram duas rotas de 

comércio: uma junto ao Golfo do México e outra na costa pacífica. 

Cultura e religião astecas 

Os astecas eram politeístas e adoravam seus deuses em templos em forma de 

pirâmide. 

Para manter as divindades contentes, praticavam sacrifícios humanos, pois 

acreditavam que esta era a maneira de fazer com que o sol sempre voltasse a 

nascer. 

Trabalhavam a cerâmica com estruturas geométricas e usavam as plumas de 

aves para fazer coroas que seriam usadas pelo Imperador nas cerimônias 

religiosas. 

 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=NnoVCqhVFZg 

 

ATIVIDADE: 

 

FAÇA UM BREVE RESUMO SOBRE A MATÉRIA ESTUDADA. 

https://www.youtube.com/watch?v=NnoVCqhVFZg

