Trecho 1:
“A medida que o império Asteca se expandia pelo México Central no final do séc.
XV e início do séc XVI, a pequena cidade estado de Tlaxcala conseguiu manter
uma precária independência, mesmo depois de estar completamente cercada
por outras cidades submetidas ao império Asteca. Tlaxcala, situada no ponto
médio entre a costa do golfo e Tenochtitlán, representava, por sua vez, um
obstáculo e uma oportunidade crucial para a expedição de 1519 liderada por
Cortés. Como sabiam os Tlaxcalas, com a ajuda espanhola poderiam destruir o
império Asteca e sua capital. Não podemos saber com certeza quantos aliados
indígenas tinha Cortés, mas, segundo uma estimativa, a contagem superava
várias vezes o número dos europeus. Gomára declarou que Cortés chegou na
primeira vez em Tenochtitlan com 6000 aliados indígenas. Segundo destaca o
historiador da conquista, Ross Hassig, o ataque final à capital do império Asteca
foi realizado com 200.000 indígenas aliados. (Apesar de não se dar o crédito ou
recompensa para eles)”.
RESTALL, M. Los siete mitos de la conquista española. Barcelona, 2004. pg, 84.
Trecho 2:
“Para o planalto central mexicano era estimada uma população (talvez
exagerada) de 25 milhões de habitantes antes da chegada dos espanhóis.”
“[...] Nos trinta anos que se seguiram à invasão, no entanto, a população decaiu
vertiginosamente. [...] no planalto mexicano a população decresceu em mais de
noventa por cento.”
“1519: 25,0 milhões
1532: 16,8 milhões
1548: 6,3 milhões
1568: 2,65 milhões
1580: 1,9 milhões.”
WACHTEL, Nathan. O
 s índios e a Conquista Espanhola. In: História da América
Latina. vol 1, 2ed. São Paulo: Edusp, 2004. pp. 200.

Trecho 3
“Quais foram os motivos dessa catástrofe? A causa principal foram as doenças.
Os europeus trouxeram consigo novas doenças (varíola, sarampo, gripe, peste)
contra as quais os índios americanos, isolados por milhares de anos do restante
da humanidade, não tinham defesas.”
WACHTEL, Nathan. Os índios e a Conquista Espanhola. In: História da América
Latina. vol 1, 2ed. São Paulo: Edusp, 2004. pp. 202.

Imagem 1:"The Conquest of Tenochtitlán," from the Conquest of México series,
Mexico, second half of seventeenth century, Oil on canvas. Jay I. Kislak Collection
Rare Book and Special Collections Division, Library of Congress (26.2)
Link direto para a fonte: h
 ttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Conquest_of_Tenochtitlan.jpg (Último acesso
16/02/2019 as 12:57)

A conquista de Tenochtitlán: A pintura, do séc XVII, representa a conquista de Tenochtitlán por
Cortés em 1521, representa o início do cerco que acabou por derrotar Cuauhtémoc e por fim no
império Asteca. A pintura não tem autoria conhecida. É possível ver a presença, ao fundo, de
outros soldados senão os espanhóis na luta.

