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Esta sequência de quadros expõe, de modo sintético, as características mais 
importantes das questões histórico-culturais da Zona Andina Central. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DA ZONA ANDINA CENTRAL

Localização

áreas de agricultura estável

partes do Peru, Bolívia, 
Equador, Argentina e Chile

Regiões (de oeste para leste)

Deserto costeiro
(entre o Pacífico e os Andes)

Cordilheira
(terras altas, temperadas e 
frias: pastoreio de lhamas)

Amazônia
(densa floresta tropical)

Exploração de recursos
diferenciados

“arquipélagos
verticais”

ou

“andares”
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Esquema visual de autoria própria.
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Panorama dos terraços agrícolas de Písac, no Vale Sagrado dos Incas, Peru.

In: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_panorama_pisac_ruins_peru_2014.jpg. Acesso em 16/01/2021. 
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Cada grupo aumentava a produtividade controlando o máximo de “andares”, limitando 
assim o crescimento do comércio.

Partilhava com a Mesoamérica: pirâmides escalonadas, culto ao complexo jaguar-pássaro-
serpente.
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Originalidade andina

Complexo agropecuário: batata, quinoa e utilização 
do lhama, guanaco, alpaca, vicunha

Culto dos mortos associado ao processo de 
mumificação

Utilização de metais (ouro, prata, cobre, bronze)

Sistema numérico decimal

Utilização de quipus (processo mnemônico de 
cálculo baseado em cordões e nós)
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Representação de um quipu. 

In: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quipu.png. Acesso em 16/01/2021.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quipu.png
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A fragmentação cultural aumenta as dificuldades de periodização da história 
andina; já a Mesoamérica é mais estudada.

Espaço descontínuo e muito variado, palco de um processo social heterogêneo, 
que ocorreu num período de 4000 anos [2500 a. C. até 1500 d. C.].
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2. DIFUSÃO DAS ALDEIAS E SURGIMENTO DE TEMPLOS E 
CENTROS CERIMONIAIS (2500-900 A. C.)

Agricultura e a vida em 
aldeias: inicialmente na 

costa; mais tarde, nas terras 
altas.

Ampliação das espécies 
domesticadas, incluindo o 
lhama e seus congêneres.

Surgimento dos primeiros 
templos [vale de Chillón] e 

pirâmides.

Culturas estritamente
regionais.

Difusão da cerâmica e da 
tecelagem.

Desenvolvimento da cultura 
do milho, mandioca e 

amendoim.

Principais centros
cerimoniais: La Florida, Las 

Haldas, Kotosh.

Existência de chefias ou 
confederações, indícios da 

presença de pequenos 
Estados regionais 

compreendendo diversas 
comunidades aldeãs.
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3. A PRIMEIRA CULTURA INTER-REGIONAL: CHAVÍN (900-200 
A. C.)
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Localização: costa e regiões altas centrais e setentrionais do Peru

Principais sítios: Cupinisque, Cerro Sechín, Huantar, Paracas

Difusão de culto religioso do felino e força das armas

Homogeneização cultural parcial: estilo Chavín e estilos locais conviveram

Surgimento da irrigação e drenagem

Difusão da tecelagem e da metalurgia

Diminuição da compartimentação cultural: difusão do comércio inter-regional
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4. AS PRIMEIRAS CIDADES E O PROGRESSO DOS ESTADOS 
ORGANIZADOS (200 A. C. - 600 D. C.)
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Urbanização

Tiahuanaco, Pucara e Huari

Núcleos providos de praças, edifícios e 
bairros

Focos de atração para aldeias vizinhas

População: em torno de 10 mil 
habitantes

Costa: sistemas de irrigação, terras altas: terraços para cultivo

Avanço da tecelagem de algodão e lã

Desenvolvimento da metalurgia ornamental: ouro, prata e cobre

Aperfeiçoamento da cerâmica cerimonial
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Principais sociedades

Mochica costa norte, Peru

Nazca costa sul, Peru

Paracas-Necrópolis costa sul, Peru

Tiahuanaco planalto do sul, Titicaca, sudoeste da Bolívia, 
norte do Chile
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5. OS PRIMEIROS IMPÉRIOS (600-1000 D. C.)
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Conquistas em larga escala

Impérios consideráveis, porém, efêmeros

Rompimento do tradicional isolamento cultural

Circulação de bens e ideias

Período de pouca criatividade para as técnicas e as artes

Traços marcantes: expansão do urbanismo e do militarismo

Pachacamac: centro de peregrinação e intensa vida cultural (cerâmica, tapeçaria etc.)

A partir do ano 1000 d. C., seguiram-se alguns séculos de eclipse da vida urbana
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Principais impérios

Tiahuanaco bacia do lago Titicaca sudoeste da Bolívia, sul 
do Peru, norte do Chile

Huari norte da bacia do Titicaca no apogeu ocupou todo 
o Peru



16AMÉRICA INDÍGENA

6. DO ECLIPSE DO URBANISMO À PLANIFICAÇÃO URBANA 
(1000-1534 D. C.)
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Destruído Huari: descentralização, aparecimento de Estados regionais independentes

Maior utilização do cobre e do bronze no fabrico de ferramentas

Aumento demográfico, ampliação do regadio, multiplicação dos terraços para cultivo

Diversificação e hierarquização social

Desenvolvimento da tecelagem

Metalurgia suntuária

Sistema de comunicações: correio

Culto astral, culto dos antepassados, mumificação, sacrifícios humanos
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Principais sociedades

Reino Chimu norte do Peru, parte do Equador Capital: Chan Chan, 80 
mil habitantes

Reino Pukina terras altas do sul

Reino Chincha costa sul, Peru

Reino Cuismancu costa central, Peru

Império Inca capital Cuzco
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Monolito Bennett é o maior monumento 
encontrado no sítio arqueológico de 
Tiahuanaco, Bolívia.  

As dimensões chamam a atenção: construída a 
partir de um único pedaço de pedra arenisca, a 
escultura tem 7,20 metros de altura, 1,20 de 
largura e pesa cerca de 20 toneladas. 

In: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Tiwa
naku1.jpg. Acesso em 16/01/2021. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Tiwanaku1.jpg

