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Herdeiros dos povos que os antecederam, no planalto de Anahuác, os mexicas 

representam uma síntese da produção sócio-cultural desenvolvida ao longo de vários séculos, 

naquele território. Na efetivação deste quadro, as guerras tiveram papel fundamental, visto que 

através delas os mexicas conseguiram desenvolver e consolidar seu poder sobre os demais povos 

da Mesoamérica.  

Sabemos que Tenochtitlán foi fundada em uma ilha do lago Texcoco, e que com a 

crescente população tornava-se impossível contar com terras suficientes para o seu abastecimento. 

A necessidade de conquistar mais terras era eminente. Dada a proximidade das cidades e, 

sobretudo, o domínio de grande parte daquele território por Azcapotzalco, pareceu pouco 

provável que os mexicas pudessem obtê-las pela via pacífica. Assim, a ausência de terras 

cultiváveis e o desejo de dominar rotas comerciais e seus monopólios foram motivos mais que 

justificados para que Tenochtitlán vivesse em um permanente estado de guerra.  

Por volta de 1390, morreu Acamapichtli, primeiro governante (Huey tlatoani
i
) mexica. Ele 

e seus sucessores imediatos, Huitzililuitl (1390-1415) e Chimalpopoca (1415-1426), ainda 

estavam sujeitos aos tepanecas de Azcapotzalco, um senhorio formado pela fusão dos povos de 

descendência teotihuacana, tolteca e chichimeca e que, nessa época, exerceram hegemonia no 

planalto central.  

Em 1426, após a morte de Chimalpopoca, irrompeu a guerra entre os tepanecas e os 

mexicas. Com a ajuda de vários outros povos, também sujeitos a Azcapotzalco, os mexicas 

tomaram-se vitoriosos, significando a total independência do seu território e o ponto de partida de 

suas conquistas futuras. Como conseqüência, foi empreitada uma ampla reestruturação política, 

social e ideológica em sua sociedade. 

Neste sentido, Itzcoatl (1426-1440) auxiliado pelo seu conselheiro Tlacaelel
ii
 empregou 

uma série de reformas ideológicas, nas quais as guerras assumiram um caráter fundamental dentro 

da sociedade mexica. Por volta de 1430, Itzcoatl ordenou a queima dos livros antigos, tanto os 

anais quanto os de conteúdo religioso. Em seu lugar foi desenvolvida e imposta uma nova 
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tradição que transmitia uma imagem do passado, adequado às exigências e ideais do grupo cuja 

dominação estava em processo de rápida expansão.  

Tlacaelel forjou o que hoje chamamos de “consciência histórica”, sendo formulada uma 

nova visão histórica e religiosa do passado mexica. Para isso, foram produzidos novos registros 

concebidos para mostrarem o fundamento e a raiz da nova grandeza dos mexicas, destacando a 

sua importância e alçando-os à condição de poderosos, tal como tinham sido os toltecas. 

Concomitantemente, o antigo deus patrono dos mexicas, Huitzilopochtli, foi projetado ao mesmo 

plano das divindades criadoras dos tempos toltecas (LEÓN-PORTILLA, 1992)
iii

. 

Na época de Itzcoatl, o Estado mexica preocupou-se em construir uma ideologia que 

controlasse os diferentes relatos sobre o passado dos povos do Vale do México, passando a 

proliferar e a ganhar força à versão mexica sobre esse passado. O culto a Huitzilopochtli passou a 

ser o culto oficial do Estado mexica e conseqüentemente, dos povos subordinados a estes. Esse 

fato permitiu que no período de esplendor fosse formulado um relato que apresentava os mexicas 

como um povo predestinado pelos deuses para a conquista, o que legitimava a posição dos 

mesmos dentro da Tríplice Aliança
iv

. 

Deste modo, legitimando o destino bélico dos mexicas com a exaltação do mito de 

nascimento de Huitzilopochtli, Tlacaelel promoveu uma campanha militar baseada em preceitos 

de narrativa mítica, modificando certos aspectos da tradição ancestral, de forma a justificar 

reformas nos campos político e ideológico (ARCURI, 2003)
v
. Este passou a legitimar as guerras 

introduzindo  

[…] necesidad de mantener la vida del sol – Huitzilopochtli – con el agua 

preciosa de los sacrificios. Supo inculcar a los varios reyes mexicas, de quienes 

fue consejero, la idea de que su misión era extender los dominios de 

Huitzilopochtli para obtener víctimas, con cuya sangre pudiera preservarse la 

vida del sol. (LAMEIRAS, 2002, vol. I, p. 395
vi
). 

 

Por isso, os mexicas entendiam que os seres humanos do Quinto Sol
vii

 deveriam dedicar 

toda sua energia e vida a seus criadores. Desta forma,  

Uma vez que foi um sacrifício primevo dos deuses que criou e colocou o sol em 

movimento, somente mediante o sacrifício físico dos homens é que a era atual 

poderia ser preservada [...] a guerra para prear vítimas para os ritos sacrificiais 

eram suas atividades centrais, o próprio núcleo de sua vida pessoal, social, 

militar e política (ELLIOT, 1988, vol. I, p. 57)
viii

.  

 

Assim, a política ideológica mexica introduzida no reinado de Itzcoatl passou a promover 

a idéia de que os mexicas tinham a missão de defender o Quinto Sol da morte, de forma a evitar o 

fim daquela era. Para isso era preciso oferecer corações sacrificados ao Sol, o que implicava na 
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necessidade constante de manter cativos de guerra para que pudessem ser sacrificados, o que 

legitimava em última instância, a política expansionista mexica. O povo mexica constituía-se no 

povo, eleito pelo Sol, dotado de uma missão cósmica: evitar o cataclisma que daria fim a idade do 

Sol (LEÓN-PORTILLA, 1992)
ix

. Nesse sentido,  

[…] los dioses fuesen servidos con sacrificios de hombres con la frecuencia 

necesaria [...] Y que la que más a esta movía era la honra y ensalzamiento de su 

dios Huitzilopochtli, al cual pues tenían ya templo, era justo hubiese víctimas 

que ofrecerle (DURAN, 1967, vol.II, p. 235)
x
.  

 

Os sacrifícios eram promovidos em homenagem a Huitzilopochtli em agradecimento à 

proteção e às vitórias destes sobre os outros povos: 

[...] ensalzasen y aventajasen la altura de la casa y templo de Huitzilopochtli, 

y que alli ni mas ni menos se comenzase el sacrifício de Huitzilopochtli, con 

matar alli à los huastecos presos, y que estos tales despues de haber hecho el 

gran Cú muy alto, le hicieron gradas, y en médio se puso el tajon, adonde 

habian de ser muertos los tales esclavos habidos en guerra, y para 

recordacion de el rey Chimalpopoca que lo habia comenzado a hacer que 

seria cosa justa. Respondio Cihuacoatl Tlacaeleltzin que estaba muy bien 

acordado, y que el tajon no fuese de madera, si no de piedra redonda, en 

médio agujerada para echar los corazones de los cuerpos que alli muriesen, 

después de haber gastado la sangre de ellos caliente Huitzilopochtli; y que 

esta piedra no la labrasen los huastecas, sino los de Atzcaputzalco y 

Cuyuacan excelentes albañiles, labrando en dicha piedra la guerra de sus 

pueblos cuando por vosotros fueron vencidos y muertos y sugetados a este 

nuestro imperio mexicano (TEZOZOMOC, 1975, p. 318-319)
xi
. 

 

Por isso, o guerreiro mexica teria como desafio tomar vivo o adversário, pois sua vida 

pertencia a seus deuses e era impróprio que o guerreiro a desperdiçasse no campo de batalha. 

Logo, 

[...] quando se chegava corpo-a-corpo, a batalha tomava um aspecto 

complemente diferente do que qualquer outra do nosso mundo antigo. É que não 

se tratava tanto de matar inimigos, como de capturá-los para sacrificar. Os 

combatentes eram seguidos por “especialistas” para amarrarem com cordas 

aqueles que eram derrubados, antes que pudessem voltar a si (ELLIOT, 1988, 

vol. I, p. 268-269)
xii

. 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_________________________________________________________________ 

4 

 

 
As criaturas deviam a vida a seus criadores e deviam pagar-la com seu próprio sangue.  

 Códice Tudela, f. 57r 

 

 

 
As maneiras de sacrificar eram variadas: as mais comuns eram a extração do coração e a decapitação. 

 Havia o sacrifício com flechas, com fogo, a extração das entranhas e até mesmo enterrar viva a vítima. 

 Historia Tolteca-Chichimeca, f. 28r. 

 

Assim, Huitzilopochtli representava tudo o que os mexicas deveriam ser, se sua vinda e 

ofício era fazer a guerra e este era o meio para obter riqueza, os mexicas seriam o instrumento 

dessa vinda e gozariam dessas riquezas e poder: 

Ea, mexicanos, que aquí ha de ser vuestra cargo y ofício, aquí habéis de 

aguardar y esperar, y de cuatro partes cuadrantes del mundo habéis de 
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conquistar, ganar y avasallar para vosotros, tened cuerpo, pecho, cabeza, 

brazos y fortaleza, pues os ha de costar así mismo sudor, trabajo y pura 

sangre, para que vosotros alcancéis y gocéis das finas esmeraldas, piedras de 

gran valor, oro, plata, fina plumería, preciadas colores de pluma, fino cação 

de lejos venido, lanas de diversos tintes, y otras muchas cosas de mucho 

placer y contento, pues habéis plantado y edificado vuestra propia cabeza, 

cuerpo, gobierno, pueblo de mucha fortaleza en este lugar de Coatepec 

(TEZOZOMOC, 1975, p. 318-319)
xiii

. 

 

Nesse sentido, considerando a importância bélica na vida mexica, criou-se uma cultura 

entre os mexicas que perpassava por toda a vida, desde o nascimento até a morte. Tal 

mudança pode ser observada na educação dos jovens mexicas, que desde criança costumavam 

praticar o exercício da guerra. Moctezuma I dispôs, segundo informa Diego Durán, 

[...] que hubiese en todos los barrios  escuelas y recogimientos de mancebos 

donde se ejercitase en religión y buena crianza de penitencia y aspereza, y en 

buenas costumbres y ejercicios de guerra y en trabajos corporales (...) que 

hubiese maestros hombres, ancianos que los reprendiensen y corrigiesen y 

mandasen y ocupasen en cosas de ordinários ejercicios [...] (DURAN, 1967, 

vol. II, p. 303)
xiv.  

 

A partir das primeiras experiências bélicas, os jovens guerreiros iniciavam seus 

serviços e proezas militares para poderem adquirir os cargos mais importantes da sociedade 

mexica (telpochtli yaoqui tlamani, tiachcaub, telpochtlato, tlacochtecuhtli, cuauhtlato, etc.), 

já que em cada guerra e por méritos acumulativos, “iban subiendo de grado; e eran muchos 

los que se criaban en las casas del telpochcalli, porque cada parroquia (parcialidad y 

barrios) tenía quince o diez casas telpochcalli” (Op. cit., 305)
xv. Esta cultura valorizava os 

guerreiros, dando-lhes a oportunidade de ascender socialmente, cujo paroxismo representava 

o ingresso nas ordens de Cavaleiros do Jaguar ou de Cavaleiros da Águia. Mesmo o soberano 

tinha de demonstrar valores guerreiros para legitimar sua posição à frente de seu povo através 

de campanhas militares vitoriosas, cujo desfecho deveria ser de inúmeros guerreiros 

adversários capturados para saciar a sede de sangue de seus deuses bem como a obtenção de 

tributos forçados junto ao povo subjugado. 

Portanto, partindo desta visão cosmogônica, os mexicas acharam-se obrigados, dando 

continuidade às imolações a que se tinham submetido os deuses, a sacrificar seres humanos, cujo 

sangue, contendo uma substância mágica denominada chalchivatl, determinava a manutenção 

existencial do sol e, por conseguinte, do universo. Caso estas práticas imoladoras cessassem, 

acreditavam os mexicas que o mundo se extinguiria. 

Assim, a necessidade de se sacrificar seres humanos para satisfazer a sede de sangue 

dos deuses só seria possível com a ocorrência de guerras regulares, cujo intuito devia ser a de 
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capturar guerreiros adversários ou subjugar o povo oponente para obrigá-los a ceder pessoas 

para imolá-las em função de seus deuses. Este costume correlacionava-se com a expansão da 

nação mexica que impunha aos povos dominados sua autoridade. José Lameiras expressa que, 

La ritualización de las guerras tenía como objetivo la preservación de la riqueza 

y la imagem política de la elite que las manejaba, como se piede comprender por 

la guerra pactada ritualmente entre los acolhuas y mexicas en tiempos de 

Huehue Moctezuma. Las guerras floridas aseguraban de modo muy efectivo el 

ordem jerárquico. Fundadas em el mito, protegían contra cualquier cambio 

social, tanto al mecanismo selectivo, como la jerarquía que ésta confirmada; 

demostraban a la sociedad que no podría prescindir de los guerreros, y en tanto 

se creia en el mito, la posición de los guerreros permanecía inexpugnable 

(LAMEIRAS, 2002, vol. I, p. 397)
xvi

.      

 

Assim, manter a vida do sol, também compreendia que, através de suas guerras para a 

conquista de vítimas sacrificiais, ampliavam igualmente seu domínio e satisfaziam suas crescentes 

necessidades econômicas.  

Dessa forma, percebe-se que, para os mexicas, as guerras tiveram papel fundamental, 

visto que através delas conseguiram desenvolver e consolidar seu poder sobre os demais 

povos da Mesoamérica. Guerreavam perante a necessidade de expansão e busca de recursos 

(terras, água, bosques, etc.), perante o crescimento demográfico, perante as necessidades de se 

praticar a guerra de caráter religioso-político, enfim, tornou-se o mecanismo tradicional para 

solucionar qualquer tipo de problema ou conflito existente naquelas nações. Como sublinha 

Frei Toribio de Benavente Motolinía: 

Todos estavam sempre envolvidos em guerras, uns contra os outros, até a 

chegada dos espanhóis. Era costume geral em todos os povos e províncias 

deixar nas fronteiras uma grande porção de campo ermo para as guerras. E se 

por acaso alguma vez fosse semeado, o que era muito raro, os que o semeavam 

nunca gozavam da colheita, porque os inimigos o arrasavam e destruíam 

(MOTOLINIA apud IRABIRU, 2005; tradução Permanência)
xvii

.  

 

Desse modo, a guerra além de ser uma razão de Estado, foi o meio pelo qual a civilização 

mexica conseguia articular seu propósito social, sendo que para seu povo, o destino do guerreiro 

representava a oportunidade de transcender sua existência e dar sentido a sua própria vida. O 

sacrifício dos deuses pelos seres humanos e o sacrifício dos seres humanos para manter o sol em 

movimento, estruturava-se como uma interminável cadeia de acontecimentos a qual unia o 

humano com o divino, o céu com a terra.  

Nesse sentido,  

[…] una nueva imagen lograda tras el triunfo les dio un acrecentado poder al 

exterior; entanto, en el interior les permitió la recreación de una vigorosa 

ideología sobre la legitimidad del gobierno militar y sus recursos para el uso 

de la violencia. El Estado militar se perfeccionaba en Mesoamérica en una 
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forma no antes vista y esa perfección llevaría incluso al control sobre la 

tradición histórica: tras de la victoria sobre Azcapotzalco, que lo fue también 

la de los mexica-tenochca sobre otros grupos de su propio origen, las viejas 

historias fueron desechadas en favor de la versión de la facción triunfante. 

Las tradiciones que recogían cualquier relación de la dominación de 

Azcapotzalco, debieron por ello de ser destruidas y eso justamente hicieron 

los militares tenochca triunfantes (BOEHM, 1981, p.781-782)
xviii

.         

 

Assim, a mitificação e a ritualização dessas guerras perseguiam, além disso, a preservação 

da riqueza e a imagem política da elite que as manejava, como expressa a guerra pactuada, 

ritualmente, entre os acolhuas e mexicas em tempos de Moctezuma I quando os tenochca, 

detentores do poder, expressam a Nezahualcoyotl tendo como porta voz Tlacaelel: 

Poderoso señor, todos aceptamos la paz y concordia y somos contentos de que 

se hagan las treguas, pero sean con una condición, de que no perdamos de 

nuestra autoridad y derecho: no piensen las naciones de esta tierra, que nosostros 

acobardados o temerosos hemos procurado treguas y quieran todas las ciudades 

cercanas y lejanas cumplir con nosotros con hacer treguas y que nos quedemos 

sin provecho ni autoridad: a mí me parece que para que entiendan que somos 

poderosos a vencer a todo el mundo y a las demás provincias oigan que hemos 

vencido a la de Tezcuco, tan grande y larga [...] (DURÁN, 1967, vol. I, p. 

128)
xix

.  

 

A consideração final de Tlacaelel é notável por causa de sua carga política, já que 

manifesta o poder que os mexicas haviam logrado com o exercício da violência: 

[...]Luego cesaremos y quedará nuestra fama y honra sin mácula ninguna, y 

ellos (los tezcocanos) sin lesión ni enojo y los macehuales a nos servir cuando 

los hubiésemos menester, y las demás provincias y ciudades, temerosas y 

asombradas con la fama de haber destruido a Tezcoco y su provincia [...] (Op. 

cit., p. 128)
xx

.  

 

Sublinhando a função da guerra no ideário mexica, Mario Erdheim observa que esta  

es el factor causal que produce la situación social en la que la ideología aparece 

como verdad absoluta e que la clase governante necesitaba la guerra florida y las 

guerras contra los demás pueblos en gran parte para comprobar su fidedignidad 

(sic): así recebía su ideología la calidad legitimadora (ERDHEIM, 1978, p. 206-

207)
xxi

.  

 

Assim podemos considerar, entre outras coisas, que o objetivo da guerra também era 

ideológico e que a guerra – ou o estado de guerra – e a ideologia alimentavam-se, mutuamente, 

confirmando, neste caso, o ethos militarista dos povos guerreiros da bacia do México. 

Portanto, as guerras além de ser uma razão de Estado, foi o meio pelo qual a 

civilização mexica lograva articular seu propósito social, sendo que para seu povo, o destino 

do guerreiro representava a oportunidade de transcender sua existência e dar sentido a sua 

própria vida. O sacrifício dos deuses pelos seres humanos e o sacrifício dos seres humanos 
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para manter o sol em movimento, se estruturava como uma interminável cadeia de 

acontecimentos que uniam o humano com o divino, o céu com a terra. 

Notas 

                                                 
i
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llover sobre el mundo las gracias de los dioses”. (GALVÁN, José Rubén Romero. Los privilégios perdidos. 

Hernando Alvarado Tezozómoc, su tiempo, su nobleza, y su Crônica Mexicana. UNAM, p. 14, 2003). 
ii
Tlacaelel, conselheiro de Itzcoatl, modificou convenientemente a visão cosmológica dos povos nahuatl para que 

servisse de justificativa ideológica para o militarismo tenochca. 
iii
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iv
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viii
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