
A Civilização Maia

não desapareceu!

Atualmente, as maiores populações de maias
contemporâneos encontram-se nos estados
mexicanos de:
Yucatán, Campeche, Quintana Roo e Chiapas. 

Mesmo com a perseguição e o domínio dos colonizadores espanhóis
no México, muitos Maias fugiram para as florestas e conseguiram
sobreviver, possibilitando a manutenção de seus costumes e
tradições até a atualidade.

O termo “Maia” é muito abrangente e incluivários povos, sociedades e grupos étnicosdistintos, cada qual com sua cultura, tradições eidentidades históricas.

Por esta razão, nunca formaramum Império unificado. 
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Estados que ainda tem presente, termos e dialetos oriundo dos Maias.



OS MAIAS E O TURISMO

Diversos locais turísticos, como a Reserva
de Sian Ka'an, são habitados por tribos
Maias que vivem do turismo que movimenta
o comércio local. 

Há, também, a possibilidade de turistas experimentarem a
autêntica culinária maia feita por chefes especializados. 
Comidas como PibilPibil, Papadzul, Dzik de pescado, Pipián rojo,
Dzotobichay e Dzikil Pac ainda são servidas e podem ser
apreciadas por todos.

Atualmente, as antigas ruínas
da civilização Maia, são um
dos maiores atrativos
turísticos para o México.



HERANÇA CIVILIZATÓRIA
Os Maias são notórios por seus avanços culturais
e pelo desenvolvimento de mecanismos que são

utilizados até a modernidade. 

CALENDÁRIO

ESCRITA

MATEMÁTICA

Criaram o
sistema de
escrita mais
desenvolvido da
Mesoamérica,
baseado em
hieróglifos.

Desenvolveram o
calendário Haab de

365 dias, que é a base
do calendário

ocidental utilizado
atualmente.

O tempo para os maias é
circular, ou seja, os eventos da
vida pessoal se repetiriam da
mesma forma que os eventos

da natureza se repetem.

Os maias utilizavam um
sistema numérico de base
20, escrito de cima para

baixo, com 3 símbolos
diferentes, o olho, o ponto

e o traço.



RELIGIÃO

Vale ressaltar, que hoje
em dia, o sacrifício

humano não é  mais
empregado, nem faz

parte das crenças das 
 tribos maias

contemporâneas.

Sacrifícios humanos, eram
considerados partes fundamentais
para garantir a satisfação dos
deuses. Esses rituais aconteciam
com grande brutalidade.

O povo Maia, assim
como outros povos
mesoamericanos, é
politeísta.

Acreditavam que seus
deuses habitam um
paraíso mitológico,
conhecido como
Tamoanchan. A partir da religião maia, o

mundo é regido por forças
espirituais e pelo poder de seus
ancestrais.



CURIOSIDADES

Os maias muitas vezes
procuravam “melhorar” as
características físicas de
seus filhos. As mães
pressionavam tábuas na
testa de seus filhos de modo
que ficassem mais planas,
principalmente na nobreza.

Tribos Maias podem ser
encontradas, além das regiões

mexicanas já citadas, nos
países da América Central

Belize, Guatemala, e nas
regiões ocidentais de Honduras

e El Salvador.
A medicina maia era
bastante avançada
para o período. Eles
suturavam feridas

usando cabelos
humanos e até

fizeram próteses. Os Mais foram uma das
primeiras civilizações a

ultilizar o numero 0 no
mundo, isso deve-se ao
fato de seus avançados

conhecimentos
matemáticos.

Existe uma “Bíblia”
Maia que foi escrita
entre 1554 e 1558,

chamada Popol Vuh,
que conta como foi a
criação do mundo e

dos humanos.Em Junho de 2020, arqueólogos
encontraram, por meio de sobrevoos e
escavações, provavelmente o mais
antigo monumento da civilização maia,
no sul do atual México: uma
plataforma de 1,5 km de comprimento,
cuidadosamente disposta para
permitir a observação do Sol nascente
no início do verão e do inverno.

Ainda em 2020, cientistas finalmente
descobriram a data da erupção do Tierra
Blanca Joven, vulcão que provavelmente

devastou as comunidades maias que viviam
no território que hoje pertence a El

Salvador. O vulcão Ilopango explodiu 1.589
anos atrás — margem de erro de dois anos
para mais ou para menos — e a pesquisa se

encontra na revista Proceedings of the
National Academy of Sciences.

Devido aos seus
conhecimentos

astronômicos, os Mais
previram o eclipse total

do sol de Agosto de 1999..

Os Maias escreviam livros,
até hoje, nem metade das
suas escritas foram
traduzidas.



Para mergulhar mais a fundo na

Civilização Maia, confira a exposição

online pelo Google:

Grupo: Ana Paula Rosado, Andressa Martins, Lara Guarnel, Maria Fernanda Campos, Mylena França e Nathalia Nardelli.



https://www.google.com.br/amp/s/viagemeturismo.abril.com.br/materias/culinari
a-maia-3-mil-anos-de-sabor/amp/

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-
90742008000100015&script=sci_arttext

http://files.heloisamm-ac.webnode.com/200000333-
7ab2e7bacd/Sistema%20de%20Numera%C3%A7%C3%A3o%20Maia.pdf

http://mundosemfim.com/10-curiosidades-impressionantes-sobre-civilizacao-
maia/

https://www1.folha.uol.com.br/amp/ciencia/2020/06/arqueologos-encontram-
mais-antigo-e-grandioso-monumento-da-civilizacao-maia.shtml

https://domtotal.com/noticia/1474391/2020/10/patrimonio-mundial-da-unesco-o-
parque-arqueologico-de-copan-esta-sob-ameaca/

REFERÊNCIAS

https://www.sohistoria.com.br/ef2/maias/

https://gizmodo.uol.com.br/cientistas-ano-erupcao-civilizacao-maia/amp/


