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Esta sequência de quadros apresenta, de maneira sucinta, as características mais 
relevantes dos aspectos histórico-culturais da Mesoamérica. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DA MESOAMÉRICA

Localização

áreas de agricultura
estável

partes do México, 
Guatemala, Belize, 

Honduras, El Salvador, 
Nicarágua, Costa Rica

Sistemas agrícolas

regadio

pousio

coivara

Espaço descontínuo e
muito variado

palco de um processo 
social heterogêneo

ocorreu num período de 
2500 anos [I milênio a. 

C. até 1500 d. C.]
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2. SOCIEDADES DO I MILÊNIO A. C.
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Inícios da hierarquização social

Inexistência de cidades propriamente ditas

Surgimento dos primeiros centros cerimoniais

Desenvolvimento de agricultura consistente

Culto do Jaguar associado ao deus da chuva / terra

Surgimento da escrita e do calendário

Formas primitivas da pirâmide escalonada
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Principais sociedades

Olmeca cultura mãe, golfo do México

Tlatilco arredores da cidade do México

Tlapacoya vale do México

Cuicuilco vale do México

Kaminaljuyu vale da Guatemala

Las Charcas vale da Guatemala
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3. SOCIEDADES DO I MILÊNIO D. C.
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Sociedades mais complexas e hierarquizadas

Grandes progressos na agricultura
predomínio do 

conhecimento sobre a 
tecnologia

Ampliação das trocas a longa distância

Início da urbanização

Desenvolvimento da escrita, numeração e 
calendário

Diversificação da arte
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Principais sociedades

Teotiuhacan nordeste da cidade do México

Zapoteca de Monte Alban sul do México, Oaxaca

Totonaca norte de Vera Cruz

Maia sul do México, parte de Yucatán, 
Guatemala, oeste de Honduras
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4. SOCIEDADES DE 900-1500 D. C.
Ca
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is O encontro constante de agricultores sedentários com guerreiros nômades 
provoca a ampliação do militarismo, novas concepções de vida religiosa, 

urbana, arquitetônica e artística

Difusão da urbanização apoiada por uma agricultura de regadio

Começos tardios da metalurgia mesoamericana
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Principais sociedades

Tolteca norte da cidade do México capital: Tula

Misteca sudoeste do México

Maia cidades: Tikal, Copán, Palenque, 
Uxmal, Chichén Itzá

Asteca capital: Tenochtitlán ou
Temixtitlán
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Sítio arqueológico de Palenque, 
localizado em Chiapas, México. 
Mesmo sendo considerado um  sítio 
de média dimensão, as ruínas de 
Palenque impressionam: cerca de 500 
edifícios que ocupam uma extensão 
de mais de 15 km.

Acredita-se que a civilização maia de 
Palenque tenha sido originalmente 
liderada por mulheres. Estudos 
mostram que as ruínas do Templo de 
La Reina Roja são mais antigas que as 
do palácio do rei Pacal, o Grande. 

Imagem: arquivo pessoal. 


