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Civilização Inca 

A civilização inca ocupava o território que hoje corresponde ao Peru, Colômbia, 

Equador, oeste da Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina. Sua capital 

era Cusco. 

Calcula-se que o Império Inca tenha reunido oito milhões de pessoas e durado 

aproximadamente de 1450 a 1519. 

Sociedade inca 

A sociedade inca era fortemente hierarquizada e dividida entre o Sapa Inca e 

seus parentes, a nobreza (dirigentes e militares), os camponeses e os 

escravizados. 

O Inca, palavra que significa “chefe”, era considerado filho do deus do Sol e, 

por isso, venerado como uma divindade. Sob sua autoridade estavam centenas 

de tribos que deviam lhe servir através do trabalho obrigatório, do pagamento 

de tributos e do serviço militar. 

A população se organizava em torno ao “ayllu” (comunidade, na língua 

quéchua), onde os homens tinham obrigação de trabalhar em terras e obras 

públicas periodicamente. Quanto às mulheres, as mais bonitas eram enviadas 

para servir ao Inca, seja como amante ou tecendo sua roupa. 

História dos incas 

A tribo dos incas instalou-se no séc. XI em Cusco, numa região cheia de 

aldeias rivais. Ao conseguirem repelir um ataque, os Incas começaram a 

conquistar às terras em volta do Lago Titicaca e assim iniciaram seu grandioso 

Império. 

À medida que o Império crescia, a capital recebia melhoramentos, como 

templos, armazéns e a fortaleza de Sacsayhuaman cujas ruínas são visíveis 

até hoje. 

Para unificar este império foram construídas estradas que partiam de Cusco. 

Ao longo do caminho foram edificados albergues para abrigar os viajantes e 

seus animais. 

Quando os espanhóis chegaram às Américas, os incas estavam mergulhados 

em lutas internas. Isto enfraqueceu o Império e os europeus souberam usar a 

rivalidade a seu favor. 



Economia inca 

A base da economia era a agricultura e a distribuição de terras era feita de 

acordo com o tamanho da família. Por isso, quanto mais filhos, mais terras a 

família recebia. 

O comércio era realizado nas principais cidades através de feiras periódicas. 

Cultura e religião inca 

Os incas eram politeístas (adoravam a vários deuses) e acreditavam que o 

universo estava organizado em três mundos: HananPacha (mundo de cima), 

KaiPacha (mundo do meio) e UkuPacha (mundo subterrâneo). 

A comunicação entre esses mundos era feita através de elementos da 

natureza, como a chuva; e os animais, como o condor. 

 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-5sImPo4EFU 

 

 

ATIVIDADE: 

 

1) ELABORE UM BREVE RESUMO SOBRE O QUE FOI ESTUDADO. 

https://www.youtube.com/watch?v=-5sImPo4EFU

