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FICHA TEMÁTICA 

FONTE: CASTILLO, Bernal Diaz del [1568]. Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España 

Biblioteca Virtual Universal, 2003, p. 19-22.  

Autoria: Marta Lessa. 
Tradução: Amanda Gabriela Fernández Castillo. 

TIPO DE FONTE: crônica colonial. 

 

CENÁRIO: Quando o conquistador espanhol Hernán Cortéz chegou à cidade asteca de Tenoctitlán 
(atual Cidade do México) em 1519, foi recebido por Montezuma, o governante dos astecas. Sua tropa foi 

alojada nos palácios astecas. Montezuma visitou os aposentos de Cortéz e de seu grupo, depois os 

espanhóis foram convidados à corte de Montezuma. O episódio a seguir relata a visão que o cronista 
espanhol Bernal Diaz del Castillo teve de Montezuma e de seus hábitos alimentares. 

 

TEMA: Montezuma e os hábitos alimentares dos astecas. 

 

EIXO TEMÁTICO: “História das relações sociais, da cultura e do trabalho”. 

 

EXTRATO: 

 

 

(…) Era o grande Montezuma, de idade por volta de quarenta anos, de boa estatura e figura 

proporcional, esbelto e esguio, com uma pele não muito morena, mas sim de tonalidade propriamente 
indígena. Tinha os cabelos não muito compridos, na altura das orelhas, pouca barba, escura e rala. O 

rosto relativamente alongado e alegre, os olhos gentis que demonstravam sua forma de ser, no olhar; 

mostrando certa dosagem de amor, mas quando se demonstrava governante mostrava severidade. Era 

muito polido e higiênico, este tomava seu banho todos os dias à tarde. Tinha muitas mulheres como 
mancebas, filhas dos senhores, ainda que tivesse duas grandes índias como suas esposas legítimas, e 

quando este encontrava-se com as outras era tal segredo que somente os que o serviam tinham 

conhecimento. (...) As cobertas e roupas não eram usadas mais que três ou quatro dias. Tinha duzentos 
homens principais sob seu comando em outras salas ao lado da sua, isto não para que todos o 

contatassem facilmente, mas somente alguns seletos, e quando estes fossem falar com ele tinham de tirar 

suas vestimentas incrementadas e vestir outras de menor valor, porém limpas, e descalços de olhos 

baixos entravam, sem jamais encará-lo e com três reverências lhe era dito: “Senhor, meu senhor, meu 
grande senhor?”, antes que diante dele chegassem. 

Ao comer, os cozinheiros mantinham trinta diferentes receitas de guisado, estes feitos a seu 

gosto e gula, e eram servidos em recipientes de barro estreitos no fundo, para que estes não esfriassem, e 
aquilo que o grande Montezuma havia de comer era feito em mais de trezentos pratos, e mais mil para as 

pessoas que eram de sua guarda. 

Ouvi dizer que era comum cozinhar carnes de meninos de pouca idade, e como havia tanta 
diversidade de guisados e de tantas coisas este não percebia se era carne humana ou não, pois 

cotidianamente lhes eram servidas carnes de galinha, galos silvestres, faisões, perdizes, codornas, patos 

de criadouros e selvagens, veados, porcos, pássaros comuns, pombos, lebres e coelhos e muitos tipos de 

aves e coisas que são criadas nestas terras, e são tantas que não poderia terminar de mencionar com 
brevidade. (...) 

 

PALAVRAS-CHAVE: Montezuma, hábitos alimentares, higiene, severidade.  
 

PROPOSTAS PEDAGÓGICAS 

 

1º) Introdução 
 

 Perguntas: O que vocês sabem a respeito dos Astecas que viviam no México antes da chegada 

dos europeus na América? Onde encontraram informações sobre eles? 
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 Em seguida o professor poderá exibir o vídeo documentário Astecas: Sangue e Flores 

(disponível no YouTube em http://www.youtube.com/watch?v=1Wd0IWQUDN8) e depois, com 

o uso de um projetor multimídia, a Biografia do cronista espanhol Bernal Diaz del Castillo. Esta 

apresentação irá ajudar a identificar o tipo de fonte histórica, data e local de sua produção, 
conteúdos/temas, autoria, formas de divulgação e condições de produção. 

 

2º) Leia o extrato e decomponha seus elementos:  

 

 Identifique palavras desconhecidas, sublinhe-as e pesquise os seus significados; 

 Identifique personagens ou acontecimentos mencionados no texto e realize uma pesquisa sobre 

eles; 

 Faça uma pesquisa sobre as palavras-chave do texto. 

 

3º) Interpretação do extrato: 

 

 QUEM – Quem é o autor? O que ele fazia na América?  

 ONDE – Onde este documento foi produzido? De que lugar fala o documento? 

 QUANDO – Em que circunstância esta narrativa foi produzida e publicada? De que 

época trata o conteúdo do texto? 

 Que tipo de documento é este? Qual o seu formato e estrutura? 

 A quem era destinado este texto? 

 Com que propósitos o autor escreveu este texto? 

 Qual a imagem que o cronista tinha de Montezuma? E dos hábitos alimentares astecas? 

Por que a alimentação dos astecas devia causar estranheza nos espanhóis? Escreva um 

pequeno texto sobre isto. 
 

 

4º) Estabelecendo relações entre o presente e o passado  

 

 - Trabalho de pesquisa em grupo. Dividir a turma em 3 grupos.  

 Grupo 1 - faça uma pesquisa na internet sobre a alimentação dos antigos astecas e dos 

mexicanos na atualidade. Procure investigar o modo como esta alimentação está 

relacionada à cultura, economia e recursos ambientais. Procure imagens e textos. 

Elabore um cartaz para exposição dos resultados desta pesquisa.  

 Grupo 2 - faça uma pesquisa sobre os hábitos alimentares dos conquistadores espanhóis 

no século XVI. Procure investigar o que eles comiam na Espanha e na América 
Colonial, tendo em conta a associação com a cultura, economia e recursos ambientais.  

Elabore um cartaz para exposição dos resultados desta pesquisa.    

 Grupo 3 - faça uma pesquisa sobre a história dos hábitos alimentares das pessoas que 

vivem em sua cidade, tendo em conta a sua associação com a cultura, economia e 
recursos ambientais. Procure investigar que tipo de alimentos elas preferem, de que 

forma preparam (cozinham) estes alimentos e como servem ou fazem suas refeições. 

Procure imagens e textos. Elabore um cartaz para exposição dos resultados de sua 
pesquisa. 

 

- Reúna os alunos numa grande roda e reflita com eles sobre a relação entre os hábitos alimentares, a 

história e a cultura de um povo. O hábito alimentar é um aspecto marcante no estabelecimento de 
diferenças e semelhanças culturais entre os povos. Esse padrão pode estar relacionado aos recursos 

ambientais e econômicos, mas também aos nutrientes. 

 Questões para debate: como você interpreta as diferenças entre os hábitos alimentares dos 

astecas e espanhóis no século XVI? O que mudou ou permaneceu nos hábitos alimentares dos 
mexicanos em relação aos dos antigos astecas? De que forma a chegada dos espanhóis alterou os 

http://www.youtube.com/watch?v=1Wd0IWQUDN8
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hábitos dos mexicanos? O que permitiu essas mudanças? Identifique semelhanças e diferenças 

entre os hábitos alimentares dos astecas e os nossos. Como você interpreta estas diferenças? 

 Produção de texto: O que você pensa sobre as diferenças culturais? Como elas interferem nas 

relações entre os povos? Escreva um pequeno texto sobre isto. 

 
 

RECURSO DIDÁTICOS AUXILIARES:  

 

 Biografia de Bernal Diaz del Castillo – apresentação em Power Point.  

 Vídeo documentário Astecas: Sangue e Flores produzido pela BBC. Dividido em 4 partes 

disponíveis no YouTube nos seguintes endereços: 

http://www.youtube.com/watch?v=1Wd0IWQUDN8  

http://www.youtube.com/watch?v=EJwk3ll5dPA&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=C-oxuzzkfT4&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=IPavVT1zB84&feature=related. 

 

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: 
 

SITES EDUCATIVOS: 

- TV Escola.  Filmes/programas. Série: Os Astecas. 

1.  Série: Os Astecas. Os Astecas - A Descoberta de uma Civilização. Duração de 19 minutos. Faixa de 
ensino: nível médio e fundamental. 

http://tvescola.mec.gov.br/index.php?item_id=2368&option=com_zoo&view=item  

2. Série: Os Astecas. Os Astecas – O Fim do Império. Duração de 19 minutos. 
http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=2367  

3. Série: Especial. Hernán Cortéz – Crônica de uma conquista. Duração de 60 minutos. 

http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=2364 
- Só História. Os Astecas. http://www.sohistoria.com.br/ef2/astecas/ 

- Brasil Escola. Os Astecas. http://www.brasilescola.com/historia-da-america/astecas.htm  

- InfoEscola. Navegando e aprendendo. Os astecas. http://www.infoescola.com/historia/astecas/ 

 

LOCALIZAÇÃO DIGITAL: http://www.artehistoria.jcyl.es/cronicas/contextos/10080.htm 
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