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01. Letra “E”. A chegada dos europeus ao continente americano trouxe um fator biológico que foi mortal 

aos indígenas: as doenças contagiosas. Os historiadores estimam que cerca de ¾ da população nativa 
tenha perecido vítima de doenças contagiosas. A varíola foi a pior delas e castigou os astecas durante 
as lutas contra os espanhóis. Atribui-se isso à falta de imunidade do nativo, pois essas doenças não 
existiam no continente americano até a chegada europeia. 

 
02. Letra “C”. Os espanhóis tinham uma visão de mundo etnocêntrica: em outras palavras, estereotipada 

e preconceituosa em relação ao nativo. Assim, buscavam justificar as violências que cometiam contra 
aquelas populações a partir de argumentos de cunho religioso e moral. Essa forma de enxergar o outro 
não foi exclusividade espanhola, pois os europeus, em geral, possuíam uma visão muito 
preconceituosa em relação ao nativo. 

 
03. Em 1521, acontecia o Cerco de Tenochtitlán, marcando o término da conquista do Império Asteca pela 

Espanha e o início da colonização da América pelo país ibérico. O conquistador espanhol Hernán Cortés, 
antes de chegar à capital do império em 1519, fez diversas alianças com os povos indígenas 
subjugados pelos Astecas. Tomou, também, uma nativa chamada Malinche como amante, auxiliando 
na tradução e na comunicação com os indígenas. Por dois anos, diversas batalhas se sucederam. 
Apesar da longa distância, os espanhóis eram tecnologicamente mais avançados, possuíam as alianças 
feitas por Cortés, o que aumentava seu exército, e tinham a seu favor um dos fatores mais cruéis: a 
guerra biológica. O sistema imunológico nativo não estava habituado às doenças europeias como 
a varíola, e muitos foram dizimados dessa forma. 
 
Apesar de eventualmente terem expulsado os espanhóis da cidade na chamada Noite Triste, o destino 
dos Astecas estava selado. Dizimados pela varíola, abandonados pelos povos que antes dominavam e 
enfrentando um inimigo cuja tecnologia era superior, era só questão de tempo até que os 
conquistadores voltassem. E assim eles fizeram, com um contingente ainda maior. Em 13 de agosto 
de 1521, após três meses de um longo e violento cerco, Tenochtitlán foi finalmente tomada. Sobre 
suas ruínas, iniciava-se a construção da Cidade do México, marcando o início da colonização da 
América pelos espanhóis. 

 
 

 
 

Bons estudos.  
Cuidem-se! 

 
Abraços à distância. 

Prof. Rafael Nascimento 


