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Resumo: Este artigo tem como objetivo refletir sobre a representação da cultura pré-
hispânica em David Alfaro Siqueiros, um dos mais importantes representantes do 
movimento muralista mexicano. O ponto de partida é o México pós-revolucionário, em 
que a discussão do chamado “problema índio” tornou-se preponderante para a 
construção da identidade nacional desse país, uma vez que estes elementos tiveram 
importância fundamental no processo revolucionário. Nesse sentido pensar o passado 
pré-hispânico foi necessário, pois a sociedade mexicana é combinação da interação 
entre sociedades originárias e os colonizadores europeus. O reconhecimento desse 
passado poderia permitir a ruptura com a exclusão desses povos engendrando uma 
identidade “genuinamente” mexicana que levasse em conta essas especificidades, 
objetivo almejado pelo movimento muralista mexicano e que na perspectiva de 
Siqueiros assumiu um caráter diferenciado.  

Palavras–chave: México, muralismo, Siqueiros, problema índio, mestiçagem. 

 

 

 

O presente artigo tem como proposta avaliar a representação do passado pré-

hispânico na construção da identidade nacional mexicana pós-revolução sob a 

perspectiva de David Alfaro Siqueiros1, um dos mais expressivos representantes do 

movimento muralista. Para tal objetivo, serão consideradas duas imagens que 

expressam tal temática: os murais Cuauhtemoc Contra a Mito (1944) e Cuauhtemoc 

Redivivo (1951), Santiago Thaltelolco e Palácio das Belas – Artes respectivamente, 

ambos na Cidade do México.  

                                                 
1 David Alfaro Siqueiros foi um dos mais importantes representantes do movimento muralista 

mexicano. Siqueiros nasceu em 1898 em Chihuahua no México. Estudou na academia São Carlos, Cidade 
do México e na Escola de Pintura ao ar Livre, em Santa Anita, de 1911 até 1913. Foi colaborador do 
jornal La Vanguardia em 1913; já em 1914 serviu às forças constitucionalistas. Seguiu para a Europa em 
1919 e em Paris encontrou Diego Rivera, entrando em contato com os movimentos modernistas 
franceses. Em 1921, em Barcelona, publicou através da Revista Americana o “Manifesto dos Artistas da 
América”. Retornou ao México em 1922, onde trabalhou nos murais da Escola Nacional Preparatória; 
organizou com Rivera, dentre outros, o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos, Pintores e Escultores e 
assumiu a direção do jornal El Manchete, o que demonstra seu engajamento político. 
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O problema índio foi e ainda é um tema recorrente na história da América 

Latina, sendo abordado por diferentes perspectivas teóricas e ensejando interpretações 

diversas. No caso específico do México pós-revolução de 1910 essa questão ganhou 

ênfase por implicar uma discussão em que se colocava em jogo a construção da 

identidade nacional daquele país. A presença do índio e do mestiço foi decisiva no 

processo revolucionário mexicano, tornando latente a necessidade de se repensar esse 

contingente populacional. Os preconceitos evolucionistas do darwinismo social e do 

positivismo foram questionados, respaldando-se teorias que buscavam dar conta da 

nova realidade social, política e cultural; procedia-se a uma avaliação histórica da 

formação não só do mexicano, mas do latino-americano de maneira geral. Sob esse 

contexto, a noção de mestiçagem foi colocada na ordem do dia no intuito de encontrar 

respostas que pudessem oferecer novas perspectivas a esses grupos. 

A partir dessa perspectiva pode-se inferir que a construção e a legitimação da 

identidade nacional está relacionada, de maneira intrínseca, ao chamado problema índio.  

Para a empreitada que o meu projeto se propõe, repensar o passado indígena tornou-se 

fundamental. Sob esse contexto, o passado pré-hispânico não poderia ser 

desconsiderado, uma vez que a sociedade mexicana e latino-americana, de modo geral, 

é produto dessa relação de interação social entre as sociedades originárias e o contexto 

europeu expresso no vínculo colonial.  

Nesse sentido, uma questão que se evidencia é a de como relacionar o passado 

pré-hispânico na construção da identidade nacional mexicana, pois a valorização de 

índios e mestiços deveria ser legitimada historicamente. O movimento muralista 

mexicano oferece um interessante caminho para pensar essa questão, uma vez que 

expressa a “busca de raízes” e a tentativa de integração de um contingente populacional 

excluído, até então, da narrativa histórica nacional. Desta maneira podemos pensar em 

uma “história social da arte”, em que tanto o contexto geral (político, cultural,) bem 

como as circunstâncias nas quais a imagem foi encomendada, seu contexto material (o 

espaço físico destinado à apresentação) são analisados; as imagens não são nem um 

reflexo da sociedade nem um sistema de signos sem relação com a realidade social, 

podendo representar tanto estereótipos como mudanças pelas quais os indivíduos 

vivenciam seu “mundo”.  

A identidade nacional construída sob o aspecto da valorização da arte popular é 

algo bem característico no México. O movimento muralista representou a proposta de 
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construção de uma nova identidade pautada na camada subalternizada da população, 

com uma forte vinculação com a educação, na tentativa de romper com a representação 

calcada nos moldes europeus.  

Para a compreensão da formação da identidade nacional relacionada ao 

movimento muralista mexicano são necessárias algumas relações teórico-

metodológicas. Toda e qualquer identidade é construída e a construção dessa identidade 

utiliza-se de fontes de diversos setores, sejam eles científicos ou não. Capelato (2005: 

252-253) aponta algumas dificuldades acerca da compreensão do que é a identidade, 

traçar suas fronteiras, determinar os mecanismos de sua criação, uma vez que assim 

como as culturas, as identidades são híbridas, estando sujeitas à formação e à 

desagregação recorrentes. Pensar a identidade implica, portanto, avaliar o processo de 

regulação da vida coletiva, pois o social é produzido através de sentidos e símbolos 

designando a relação dos indivíduos uns com os outros e simultaneamente com as 

instituições sociais e políticas. Dessa forma, é definido um código coletivo que 

demonstra as necessidades desses agentes sociais; portanto as relações sociais não 

podem ser reduzidas aos componentes físicos e materiais de uma sociedade. É através 

dos imaginários sociais que uma sociedade designa sua identidade e elabora uma auto-

representação de si mesma; a identidade mexicana, como todas as outras identidades, 

está relacionada a essa busca de regulação da vida social. 

O muralismo mexicano esteve relacionado às circunstâncias históricas, 

sobretudo da experiência humana que apontava para a necessidade de mudanças sociais. 

Fundamentado em três valores capitais: o nacional, o popular e o revolucionário, o 

muralismo procurou retratar a importância de índios, mestiços e trabalhadores, de modo 

geral. Houve a materialização de um projeto, de uma nova identidade a ser construída; 

uma identidade que não negasse o passado colonial e pré-hispânico, mas integrasse-o.  

As “raízes” históricas foram buscadas nesse passado e integradas ao contexto 

revolucionário, de modo a engendrar uma identidade nacional, ainda que a proposta 

partisse de uma elite política e intelectual.  

Ao refletirmos sobre a relação entre o passado pré-hispânico e a construção da 

identidade mexicana, sob a perspectiva da arte de Siqueiros, é fundamental partirmos do 

contexto social revolucionário, uma vez que este período forneceu os elementos 

necessários para que essa questão fosse repensada. A exclusão social, o desnível 

econômico, a heterogeneidade dos diversos grupos existentes no México, bem como a 
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questão da posse de terra e a luta pela conquista de direitos políticos permearam todo o 

processo revolucionário.  

O movimento muralista foi uma tentativa de promover um ato coletivo no início 

do século XX, mas cabe ressaltar que o muralismo não surgiu com a revolução 

mexicana iniciada em 1910, mas tem sua origem em épocas mais remotas. No México, 

assim como em outros locais a pintura mural, como a denominamos 

contemporaneamente, estava presente na cultura pré-colombiana. O muralismo tal como 

se apresentou nos anos 20, surgiu com obras que remetem ao ano de 1910, quando 

Geraldo Murilo, mais conhecido como Dr. Atl, que fora diretor da escola de Belas-

Artes, em conjunto com vários estudantes da Academia de São Carlos, se propôs a 

decorar o anfiteatro da Escola Preparatória na Cidade do México. Contudo, foi na 

década de 1920, em meio a uma forte instabilidade política, que a eleição de Álvaro 

Obregón à presidência da república inaugurou o chamado “período de construção” Esse 

momento foi marcado não só pela transição da fase armada da revolução e as reformas 

dos anos 30, mas também por importantes mudanças culturais. O processo 

revolucionário mexicano possibilitou o ressurgimento de uma nova arte que visava a 

integração entre o presente e o passado no México. Aproveitava-se a oportunidade para 

tentar “redimir” o povo artisticamente. 

Os conceitos de arte foram reformulados e novas técnicas foram aplicadas. A 

maior parte dos pintores não tinha consciência efetiva dos murais existentes na tradição 

mexicana quanto dos afrescos italianos, por exemplo. Qualquer tradição só existia em 

teoria, os estudos realizados por esses pintores não os havia preparado para a pintura 

muralista.  O muralismo mexicano foi protagonizado por alguns artistas conhecidos 

como “los três grandes”: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros e José Clemente Orozco 

e compreende a atividade plástica que se desenvolveu principalmente a partir de 1921 

influenciando a arte em toda a América Latina; sendo marcada pelo ciclo de afrescos 

pintados por Orozco na ENP (Escola Nacional Preparatória) e pelos murais pintados por 

Rivera no pátio do térreo do Ministério da Educação. Após 1930, o movimento 

muralista se expandiu para outros países como o Brasil, o Peru e os EUA2. As 

                                                 
2   É importante ressaltar que o movimento muralista esteve relacionado aos movimentos de vanguarda 
latino-americanos. Maria Helena Capelato (2005) enfatiza que os modernistas dos anos 1920 ampliaram o 
debate de idéias sobre a natureza da arte e a nacionalidade. A influência européia se fez sentir nos 
movimentos artísticos latino-americanos em vários aspectos, porém houve uma preocupação por parte 
desses movimentos em estabelecer uma conexão com a realidade específica latino-americana.  As idéias 
propostas pelo movimento muralista influenciaram artistas em outros países, inclusive no Brasil.  



 5

instituições públicas foram utilizadas como suporte para a representação dessa nova 

arte. A educação do povo, bem como sua redenção, se daria através dos murais.   

A criação da Secretaria de Educação Pública em 1921 e a nomeação de José 

Vasconcelos para a reitoria da Universidade Nacional do México e posteriormente para 

ministro da Educação, introduziram um período profícuo para os intelectuais, no qual 

teorias filosóficas foram mescladas com a representação idealizada do povo e da 

revolução. O muralismo mexicano foi caracterizado, sobretudo pelo seu caráter nacional 

e revolucionário; as idéias do movimento estavam intrinsecamente relacionadas às 

idéias políticas e sociais de seus representantes. Havia entre os artistas o sentimento de 

que a cultura local era parte da tradição mexicana, que vinha já do século XIX. 

A gravura era um meio de expressão popular muito apropriado aos artistas com 

preocupações políticas e sociais, entretanto o Taller de Gráfica Popular foi criado 

apenas em 1937, pautando no compromisso de “ajudar o povo mexicano a defender e 

enriquecer a cultura nacional”. O El Manchete foi financiado pelo Sindicato de Obreros 

Técnicos, Pintores y Escultores do México e vinha estampado com xilogravuras dos 

principais representantes do muralismo. Posteriormente o El Manchete foi convertido 

em periódico comprometido ideologicamente com os direitos dos trabalhadores 

camponeses e do proletariado, sob a direção do Partido Comunista, o que produziu um 

grande mal estar entre intelectuais, professores e principalmente entre os estudantes que 

se posicionavam de forma contrária aos muralistas. Essa rejeição talvez possa ser 

explicada pelo fato de o México ter sido, durante o porfiriato, uma espécie de colônia 

européia no que concerne às correntes acadêmicas e artísticas. Essa oposição era, em 

certa medida, compreensível, uma vez que a proposta mural não representava para estes 

segmentos o povo mexicano, mas um grande contingente de elementos excluídos que, 

sob a ótica desenvolvimentista, característica da América Latina no período, 

demonstrava o atraso do desenvolvimento pleno do país. 

Apesar desta rejeição inicial, o muralismo conseguiu consolidar-se como arte 

representativa do período pós-revolucionário, seguindo “seu generoso anseio de servir a 

causa do homem: dos campesinos, dos trabalhadores, dos sobreviventes da dramática 

contenda da guerra civil, com um saldo de milhões de mortos”. (ARENAL, 1975:8-9) 

O muralismo consistiu numa arte monumental que, resguardada a autonomia de 

seus principais artistas, procurou atender as diretrizes assinaladas por José Vasconcelos, 

iniciando um período de novos projetos. O movimento muralista ganhou, sob este 
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contexto, grande dimensão, sendo duramente criticando por estudantes e pela imprensa, 

que considerava degradante para o país a representação de índios e mestiços como 

sujeitos históricos e ativos na história nacional.  Para essa tentativa de inserção o 

problema índio foi de importância capital e refletiu-se na composição dos murais.  

Diversos intelectuais refletiram a respeito da mestiçagem, a fim não só de 

explicar as desigualdades, mas apontar soluções para esse problema visto como 

obstáculo à construção da “nação mexicana”. O nativismo no México, sob a forma de 

discurso oficial, objetivou o enaltecimento dos valores indígenas. Para isso contou com 

programas educacionais, escavações em sítios arqueológicos que remetem ao período 

pré-colombiano, para, assim, estabelecer uma conexão entre o passado pré-hispânico e a 

população contemporânea, que preservara na vida cotidiana muitos desses valores. 

A idéia de uma pátria forjada apresentada por Manuel Gamio3 em seu livro 

Forjando Pátria, publicado em 1916, propunha que as representações legislativas se 

compusessem de representantes autênticos da nação, ou seja, representantes de todas as 

“raças”, de todos os grupos sociais dispersos no México. Para o autor, o México possuía 

várias pátrias que poderiam ser divididas em dois grupos básicos: aqueles cuja 

população era exclusivamente indígena e outros cuja população poderia ser considerada 

como uma “fusão harmoniosa da raça de origem indígena e da raça de origem 

européia”.   

As pátrias de origem indígena apresentariam, para Gamio (1992), um 

nacionalismo definido que poderia ser caracterizado por suas respectivas línguas, 

manifestações culturais e natureza física, mas que foram esquecidas ou ignoradas por 

grande parte da população de origem européia. Esse desconhecimento constituía-se em 

um “crime imperdoável” para a construção da nacionalidade mexicana, pois sem 

conhecer as necessidades e características dessa população seria impossível sua 

incorporação à população nacional. Gamio apontava também para a deterioração das 

condições de índios e mestiços após a independência: pobreza, má alimentação, falta de 

educação, sendo que uma possível solução para essas questões seria a reforma agrária e 

o retorno de um sistema agrícola comunitário. Na perspectiva de Gamio, a minoria da 
                                                 
3 Manuel Gamio, arqueólogo e antropólogo, publicou em 1916 o livro Forjando Pátria. Rejeitava a teoria de raças 
superiores e inferiores. Sua pesquisa etnográfica revelou que 68% da população mexicana era composta por índios e 
mestiços. Era preciso, para ele, a integração dos índios à "moderna nação mexicana", reconhecendo a importância 
desses grupos no aspecto cultural. Sua obra influenciou políticas indianistas, como a assimilação induzida, dentre 
outras. Entretanto a base sócio-econômica de sua obra, que levava em conta a questão agrária no México, foi 
esquecida durante as discussões do chamado “problema índio”. 
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população formada por pessoas de “raça” branca preocupou-se somente em fomentar 

seu próprio progresso, deixando abandonada a maioria de “raça” indígena. Em alguns 

casos essa minoria branca agiu de forma consciente, mas em outros tratava 

simplesmente de um desconhecimento da natureza, das aspirações e das necessidades 

dessa parte da população.  Seria necessário forjar, ainda que temporariamente, uma 

“alma indígena” para que os índios fossem de fato incorporados “à moderna nação 

mexicana”. Essa separação entre as diversas “raças” no México se faria sentir também 

nas artes; cada “raça” produzia um tipo específico: enquanto o índio produz uma arte 

pré-colombiana, a classe média produz uma arte que mescla a arte pré-colombiana com 

a européia e a aristocracia produz uma arte estritamente européia. Nesse sentido, para se 

obter uma arte nacional seria necessária a união desses três critérios artísticos. 

  José Vasconcelos foi também significativo nessa questão. Crítico do porfirismo, 

defendia a mestiçagem se contrapondo tanto à tradição que desprezava o indígena 

quanto aos que acreditavam na “europeização” do mesmo. Em 1925 foi publicada a 

primeira edição do livro A Raça Cósmica. Missão da raça ibero-americana, em 

Barcelona. A tese central do livro afirma que as distintas raças do mundo tendem a 

mesclar-se cada vez mais, formando um novo tipo humano. Essa nova raça seria 

formada pela seleção de características específicas de cada um dos povos existentes. 

Para Vasconcelos, era necessário abolir toda a discriminação racial e educar todos os 

homens com base na igualdade. Essa nova raça seria formada pela seleção de 

características específicas de cada um dos povos existentes. Para Vasconcelos, era 

necessário abolir toda a discriminação racial e educar todos os homens com base na 

igualdade.  

Essas idéias iriam influenciar direta ou indiretamente políticas governamentais 

que pretendiam dar conta do chamado problema índio naquele contexto. Em ambas as 

perspectivas seria necessária a incorporação dos índios e mestiços “à moderna nação 

mexicana” que se desejava formar e que rivalizava com outra proposta bastante 

difundida que defendia a criação de uma “pátria indígena” , considerada pelos adeptos 

da assimilação como excludente.  

Essas idéias, sucintamente apresentadas, influenciaram de alguma forma o 

movimento muralista que se considerava engajado politicamente. Dawn Ades (1997) 

aponta que no caso de José Vasconcelos e Gamio suas idéias contribuíram para colocar 

em evidência as artes visuais e ajudar a assentar as bases culturais e políticas sobre as 
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quais o muralismo, enquanto arte nacional iria se apoiar e promover.  Mas cabe ressaltar 

que essas idéias nem sempre estavam de acordo com a concepção que os muralistas 

tinham da questão indígena no México. Não raras vezes índios ocupavam o que seria 

lugar dos trabalhadores segundo a teoria marxista, o que segundo Dawn Ades, não seria 

perfeitamente aplicável, haja vista que existe uma grande diferença cultural e que nem 

sempre índios eram da classe trabalhadora e nem todos os trabalhadores eram índios  

O movimento muralista foi apresentado como um projeto de integração destes 

elementos excluídos na sociedade através da arte. Para José Vasconcelos, responsável 

pelo projeto mural, os mexicanos teriam maior sensibilidade para as artes plásticas do 

que para qualquer outra forma de arte, o que fazia sentido quando se pensava nos 

altíssimos índices de analfabetismo da população. Nesse contexto, os murais teriam uma 

função didática. A educação seria um modo de “redescobrir” a tradição mexicana, sendo 

baseada “no sangue, na língua e no povo” e que mostraria aos mexicanos sua história 

rica em passado legendário vinculada à necessidade de modernização do país e 

conseqüentemente deveria pensar o problema índio.  

Os murais funcionariam como instrumentos didáticos, procurando estabelecer 

uma relação entre a nação e o indivíduo, mediante a relação entre o presente e o passado 

pré-hispânico e, ao mesmo tempo, contextualizando o México no panorama universal. 

As instituições públicas foram utilizadas como suporte para a representação dessa nova 

arte e a educação do povo, bem como sua redenção, se daria através dos murais. A 

escolha de lugares públicos era, portanto, estratégica. A localização das obras em locais 

públicos inviabilizava que as mesmas ficassem sob a tutela de alguns poucos 

colecionadores; a arte seria do povo e para o povo. Os muralistas criticavam a pintura 

acadêmica por considerá-la representativa do gosto burguês e conseqüentemente não 

representativa do “verdadeiro estilo nacional”; consideravam-se herdeiros da tradição 

indígena.   

Outro aspecto importante a ser enfatizado é o fato de que a revolução mexicana 

não apresentava um conjunto homogêneo de idéias e tal característica reflete-se na 

própria concepção que os muralistas tinham da revolução. O movimento muralista não 

apresentou um corpo teórico coerente, mas houve uma preocupação com a sua relação 

com o poder público, com o povo, a função educativa da arte, seus nexos e 

compromissos com partidos ou correntes ideológicas foram se consolidando no período 

pós-revolucionário. Segundo Antônio Berni (1975) o muralismo foi uma representação 
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da arte popular e querer fazer desse movimento “cavalo de batalha” da arte das massas 

na sociedade burguesa é condená-lo a uma postura passiva e oportunista. O autor 

enfatiza que a burguesia não cedeu seus muros monopolizados para fins proletários, no 

entanto era necessário que os muralistas se prendessem a essa oportunidade, fornecida 

pela própria burguesia para propagarem os valores que queriam transmitir.   

Camilo de Mello Vasconcelos (2005) enfatiza que para alguns autores a pintura 

mural é uma arte intencional e plena de significado ideológico, que visava enaltecer e 

fazer a propaganda da obra da Revolução com o objetivo de atingir o maior número 

possível de espectadores. Os murais apresentavam ao povo imagens de sua história que 

permitia uma leitura pública a partir de uma visão que atendia aos interesses do Estado 

revolucionário; por isso não há como desvincular o muralismo do mecenato do Estado, 

que garantia ao artista a possibilidade de sobreviver por meio de sua arte. O autor 

enfatiza também que essa relação de mecenato não deixou de ser contraditória uma vez 

que a sujeição ao estado tornava-se conflituosa no que concerne à temática e a 

apreciação e produção das obras, o que implicava em uma negociação constante entre 

Estado patrocinador e artistas, não sendo, portanto, um mero reflexo da ideologia do 

Estado. 

A interação dos valores nacional, revolucionário e popular forneceu ao 

muralismo um embasamento teórico que lhe conferiu legitimidade. Pode parecer 

paradoxal que este movimento tenha encontrado em princípio a aceitação da burguesia 

nacional, mas é importante ressaltar que é justamente esse apoio que leva o movimento 

a fracionar-se. Os setores resultantes desse fenômeno começaram a se apoiar com mais 

força em um desses três valores e esse apoio unilateral debilitava os outros. O apoio à 

questão nacional era mais consistente e, de certa forma, deformador, pois implicava 

exaltação aos valores cívicos. (Revista Expanción, s/r). 

Essa relação entre o muralismo e o mecenato do Estado evidencia a proposta 

paradoxal da construção da identidade nacional. Se por um lado temos uma identidade 

proposta pelas instituições dominantes que, sob o contexto revolucionário passaram a 

compreender a necessidade de inclusão dos indivíduos excluídos, mesmo que somente 

no discurso, com a finalidade de garantir sua legitimidade, por outro temos uma 

identidade proposta pelos muralistas que destoou diversas vezes das diretrizes do estado 

patrocinador, uma vez que um dos temas freqüentemente apresentados nos murais era a 

revolução proletária, ideologicamente comprometida com o socialismo soviético, 
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mesmo que o Estado revolucionário jamais tenha apresentado tal ideologia como 

proposta.    

Os reflexos dos acontecimentos e ideais pós-revolucionários se fizeram sentir na 

obra de David Alfaro Siqueiros, pois em sua perspectiva arte e política estabelecem uma 

relação holística. A obra se Siqueiros, de todas as obras dos muralistas, é a que 

apresenta maior dificuldade em ser reproduzida com algum sucesso, devido não só aos 

locais escolhidos, mas às técnicas empregadas. Suas técnicas eram consideradas 

inovadoras, pois propunham a utilização de novos métodos e materiais. Cabe ressaltar 

que diferentemente de Orozco e Rivera, raramente pintou índios e temas ligados à 

revolução, pois estava absorvido pela luta de classes do México contemporâneo. 

(ADES, 1997:174-176).  

Para Siqueiros a arte nacional deveria alcançar uma arte universal. A arte 

indígena deveria ser apenas o ponto de partida, a valorização da arte popular se 

converteria em parte de um projeto maior: a transformação efetiva da sociedade, que em 

sua concepção seria produto de uma revolução proletária. Ao pintar a população, 

Siqueiros estava consciente de que o camponês, o índio e o operário eram sujeitos 

históricos ativos no processo revolucionário e que ainda precisavam defender seus 

direitos, exigindo o cumprimento de suas reivindicações. Seus murais mesclam a idéia 

de uma revolução feita pelo povo; nesse sentido, as figuras do índio e do mestiço se 

fundem na imagem do operário, agente da revolução e síntese do povo mexicano. A 

tradição pré-colombiana aparece em sua obra, não como um resgate dessa cultura por si 

só, mas como uma tradição que legitima a resistência à dominação não mais espanhola, 

mas imperialista e burguesa nos aspectos sociais e artísticos:  

  

A compreensão dos admiráveis recursos da "arte negra", ou mais 

genericamente da "arte primitiva", forneceu uma orientação 

clara e profunda das artes plásticas perdidas quatro séculos atrás 

ao longo de uma nebulosa senda de desacertos; examinemos, 

por nossa parte, as obras dos antigos habitantes de nossos vales, 

os pintores e escultores indígenas (maias, astecas, incas, etc.). A 

proximidade climatológica com eles nos ajudará a assimilar o 

vigor construtivo de suas obras. Elas demonstram um funda-

mental conhecimento da natureza que nos pode servir de pomo 
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de partida. Adotemos sua energia sintética, sem chegar, natu-

ralmente, às lamentáveis reconstruções arqueológicas ("india-

nismo", "primitivismo", "americanismo"), que, apesar muito em 

moda entre nós, estão levando-nos a estilização de vida efêmera4.  

 

E ainda:  

 

Não só nosso povo (especialmente os Índios) é a fonte de todo 

trabalho nobre, de todas as virtudes, como também é dele 

que brota a menor manifestação da existência física e espiri-

tual de nossa raça como força étnica, e é nele que encontra-

mos a faculdade de criar o belo, a mais admirável e peculiar 

de suas características. A arte do povo mexicano é a 

manifestação espiritual mais importante e vital do mundo de 

hoje e sua tradição indígena a melhor de todas. E ela é 

grande precisamente porque, sendo popular, é coletiva, e é 

por essa razão que nosso principal objetivo estético consiste 

em socializar as manifestações artísticas que contribuirão 

para o total desaparecimento do individualismo burguês. 

Repudiamos, por ser aristocrática, a pintura dita de cavalete 

e toda arte ultra-intelectualizada de salão; em contrapartida, 

enaltecemos as manifestações da arte monumental por ser 

ela de utilidade pública5.  

 

                                                 
4 SIQUEIROS. David Alfaro.  Três observações acerca da orientação moderna endereçadas à nova geração de 

pintores e escultores americanos In: ADES, Daw. Arte na América Latina. São Paulo: Cosac & Nayfy Edições, 

1997. 

 
5 Manifesto do Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos, Pintores e Escultores do México. In: ADES, 
Dawn. Arte na América Latina. São Paulo: Cosac & Nayfy Edições, 1997. 
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Os trechos dos manifestos supracitados são exemplos de que para Siqueiros arte 

e política são indissociáveis haja vista que é na sua junção que iria se consolidar uma 

noção “verdadeira” de arte nacional. Para os muralistas a fundamentação da arte 

nacional não aconteceria nas academias, que eram consideradas burguesas e arbitrárias. 

Para o reflorescimento de uma arte nacional, étnica e representativa das classes 

populares, a arte deveria desvincular-se do discurso acadêmico oficial que cerceava a 

criação artística e esta deveria voltar-se à questão social. Siqueiros enfatiza que havia o 

perigo latente da perda das conquistas adquiridas pelos camponeses e operários e cabia 

a eles exigir o cumprimento das reformas. Nesse sentido, estes indivíduos eram agentes 

importantíssimos para a superação dessa etapa histórica e a instauração de um novo 

período para o México e para o mundo através do comunismo. Siqueiros entendia que à 

arte, utilizada como instrumento didático, cumpria um importante papel na 

conscientização do povo; as questões políticas e sociais são estendidas à cultura, é a 

vitória da classe trabalhadora que trará o florescimento de uma arte étnica que poderia 

ser comparada às antigas civilizações autóctones. Sempre o passado legendário estará 

diluído nas questões que se colocam no México contemporâneo como um instrumento 

de legitimação da luta do povo mexicano por sua ruptura seja ela com o passado 

colonial, ou com o capitalismo. Dawn Ades enfatiza que a arte popular, oficialmente 

acolhida como mestiça era uma forma de garantir e fortalecer a pretendida unidade 

nacional e não deixava de propor, no que concerne à assimilação cultural, um 

intercâmbio entre os diversos grupos indígenas existentes no México, objetivo 

“perseguido” desde a década de 1920.  

Para Siqueiros não há contradição entre autonomia estética e função social da 

arte. A visibilidade da arte consiste, pois, na sua função social, mas isso não significa 

uma arte esvaziada de conceitos estéticos. A autonomia da arte, entendida como a 

submissão da arte a seus próprios critérios e finalidades e ruptura com “tirania das 

convenções acadêmicas” é também um veículo transformador da sociedade uma vez 

que propõe a construção de uma outra identidade que “inverte o espelho” tornando 

visível o aspecto cultural das sociedades indígenas sem excluir, contudo, o passado de 

dominação. A ideologia comunista apresentada tanto nos murais quanto nos manifestos 

fazia destes um instrumento de propaganda política, mas com o intuito de despertar nos 

indivíduos para sua condição de vanguarda de uma revolução socialista, mesmo que a 

Revolução Mexicana não almejasse tal objetivo. Segundo Ades (1997:165) poder-se-ia 
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argumentar que os murais, por enfatizarem as promessas revolução, ficariam para 

sempre na consciência do povo por mais custosa que fosse a ação para realizá-las, este 

era o objetivo precípuo do movimento. Ao sair da esfera estritamente acadêmica, 

calcada em modelos europeus, a arte mexicana incorpora elementos étnicos, populares 

outrora renegados, mescla influências das correntes européias com a arte pré-

colombiana, universaliza-se, mas ao mesmo tempo reivindica uma função social que 

recuse uma função puramente decorativa. 

Vasconcelos (2005) afirma que nos anos 40 surgiram os primeiros sinais de 

esgotamento do movimento muralista mexicano. Esse desgaste apontado pelo autor se 

evidenciou tanto nas propostas plásticas quanto no fato dos principais postulados do 

movimento não estarem contextualizados com a nova organização cultural e econômica 

do México.  

Após o atentado fatal a Trotski em 1940, Siqueiros parte para um exílio 

voluntário, em Cuba e nos E.U.A., regressando ao México em 1944. Neste período de 

exílio escreve livros, viaja, pinta no Chile, em 1942, o mural Morte ao Invasor, uma 

síntese da história chilena. Seu retorno ao México possibilitou a elaboração de 

importantes obras como A nova democracia e Nossa imagem atual.  A perspectiva 

dessas obras é “menos de protesto do que em uma confiança na humanidade”, os 

símbolos são usados para poupar detalhes informativos. A forte veia indianista 

reaparece em Cuauhtemoc Contra o Mito e Cuauhtemoc Redivivo, indicando a 

necessidade, ainda latente, da legitimação do passado pré-colombiano na história 

mexicana. 

. 

 

Cuauhtemoc Contra o Mito6 - 1944 

 

 

 

 

                                                 
6 SIQUEIROS. In: Gênios da Pintura. Editora Abril Cultural Ltda. São Paulo. 1968. Editor Victor Civita. 
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Cuauhtemoc Redivivo7 - 1951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 http: //www.geocities.com/cesarth15/mapa_siqueiros_1.html, acessado em 25 de julho de 2007.  
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Detalhe Cuauhtemoc Redivivo8 – 1951 

 

                                                 
8 SIQUEIROS. In: Gênios da Pintura. Editora Abril Cultural Ltda. São Paulo. 1968. Editor Victor Civita. 
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O primeiro mural representa a luta do herói asteca contra os primeiros 

conquistadores espanhóis. Este herói “derruba o mito da invulnerabilidade dos invasores 

espanhóis, matando um deles e suscitando a resistência coletiva”. Pode-se perceber no 

detalhe na parte inferior da obra duas esculturas: uma de origem espanhola, no lado 

esquerdo, que está destruída e outra asteca que está do lado direito intacta. 

Os índios viam os astecas como centauros; nesta imagem o invasor 

espanhol/centauro (à esquerda) segura uma cruz, indicando também, a tentativa da 

submissão cultural dos astecas. Cuauhtemoc (à direita) resiste aos mitos fatalísticos que 

identificavam Cortés ao retorno do deus Quetzalcatl, ao contrário de Montezuma 

(imperador asteca no momento da chegada dos espanhóis), tornando-se um ícone 

contemporâneo de resistência à exploração. 
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 O segundo mural representa a tortura a que foi submetido o líder asteca, 

completamente vencido. Seu companheiro, no lado esquerdo, clama por clemência aos 

vencedores. Esse mural indica a força de Cuauhtemoc que prefere a morte à dominação.  

Nesse sentido podemos inferir que há um contraste entre a atitude de Cuauhtemoc e a de 

seu companheiro; didaticamente há a intenção de apontar dois caminhos distintos: a 

resistência ou a entrega, duas possibilidades para uma mesma situação. A imagem de 

Cuauhtemoc já fora utilizada em outros contextos por diferentes artistas9, mas sempre 

com um sentido de inspiração contra futuras intervenções, sejam estrangeiras ou 

capitalistas e imperialistas.  

É importante notar que esses murais demonstram que a inserção da cultura pré-

hispânica na obra de Siqueiros se dá para legitimar a resistência do povo mexicano, não 

é recuperado à luz de si mesmo, mas reinterpretado.   

Esses murais, sucintamente apresentados, mostram que Siqueiros não 

documentava fatos históricos, mas apresentava idéias gerais e alegóricas sobre esses 

fatos. Portanto, para apreender o conteúdo dos seus murais faz-se necessária sua 

vinculação à idéia de representação, compreendida aqui, como expressão do imaginário 

que é sempre uma interpretação e que pretende dar uma definição da realidade, mas que 

evidentemente não deve ser compreendida como uma expressão literal do real. É sob a 

relação entre significantes (palavras, imagens) e significados (representações, 

significações) que uma sociedade constrói sua ordem simbólica, que é uma 

representação do real, sendo também, outra forma de realidade histórica e que, desse 

modo, designa a sua identidade uma vez que elabora uma auto-representação de si 

mesma.  Ao evocar o passado pré-colombiano, presente no imaginário coletivo, 

Siqueiros reconhece o legado cultural desses povos – representados na figura de 

Cuauhtemoc – e a necessidade da inclusão destes para dar coesão identitária em um país 

ainda amplamente dividido em diversos grupos étnicos.    

   Segundo Rezende (2004) o caráter imaginado, imaginário, representativo 

desempenha papel importante no processo de identificação dos sujeitos históricos 

concretos com a construção mental da sensação de pertencimento a determinada 

                                                 
9  Leandro Izaguirre pintou, para a Feira Internacional de Chicago, uma tela intitulada Tortura de 
Cuauhtemoc (1893) em que o imperador asteca (com traços indígenas bem marcados) encara seu algoz 
espanhol de forma desafiadora, enfatizando a resistência asteca ao domínio espanhol. Dawn Ades aponta 
que é possível que o fato de estar, nesse período, o capital estrangeiro muito ocupado com a exploração 
das riquezas naturais mexicanas tenha vindo contribuir ainda mais para fortalecer o “espírito 
nacionalista.” 
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comunidade e a suas tradições. A inserção da cultura pré-hispânica na obra de Siqueiros 

é, pois, um discurso de caráter didático que busca as raízes da resistência mexicana no 

passado supracitado para subsidiar esse pertencimento. Nesse sentido, pensar em uma 

identidade mexicana implicaria na integração das sociedades originárias, restabelecendo 

sua historicidade, tarefa nada fácil, dado o processo de colonização.  

Se por um lado a representação de Cuauhtemoc evoca ausência, haja vista que o 

passado só nos chega como discurso, por outro torna visível essa mesma realidade 

através da imagem que cumpre, desse modo, sua função didática. Esse discurso 

pictórico insere a história pré-colombiana, no processo de construção da identidade e 

ressignifica a resistência mexicana estabelecendo a relação entre o passado e presente. 

Fornecedor mais de sentidos do que de significados precisos anedóticos, o realismo de 

Siqueiros é um processo aberto de simbolização da história. Cuauhtemoc é síntese da 

força indígena atualizada.  O reconhecimento desse passado poderia permitir a ruptura 

com a exclusão desses povos possibilitando a formação de uma identidade 

genuinamente mexicana que levasse em conta essas especificidades. Assim, índios e 

mestiços seriam efetivamente incorporados à história mexicana, proposta fundamental 

do movimento muralista.  

Os murais de Siqueiros agregavam cenas da luta humana com arte e política 

apresentadas de forma idealizada e que, enquanto arte para as massas, deveriam ser 

bastante acessíveis aos espectadores, que eram, também, agentes históricos responsáveis 

pelos rumos do país. O realismo de Siqueiros é prático, dialético, baseado em teses 

fundamentais materialistas sobre todo o domínio da luta de classes, sobre a consciência 

e suas representações. É esta relação – espectador/sujeito histórico – que dava sentido 

ao caráter didático que almejava a realização de uma revolução de caráter muito mais 

amplo, que na perspectiva de Siqueiros propiciaria a construção e consolidação de um 

imaginário em que a figura do conquistador espanhol se dilui na imagem do capitalismo 

como sistema opressor; o mexicano é para ele a atualização desse passado legendário na 

figura do operário, vanguarda da “verdadeira mudança”. Deste modo, somente a ação 

revolucionária, culminando com o advento do socialismo, permitiria que o poder 

mudasse de perspectiva, nas palavras de Siqueiros: “Para mi no hay beleza que pueda 

comparase a La acción. Ni la del arte, por el que he dado mi vida.”         

O muralismo mexicano procurou forjar e garantir a unidade nacional. A história 

mexicana contada através dos murais iria gradativamente cumprir sua função didática, 
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pois ao revisitar o passado e reinterpretá-lo fornecia elementos para que o povo 

mexicano fosse incorporado à narrativa histórica nacional. Essa valorização se deu sob 

o reconhecimento histórico destes elementos.  

A história emerge da vida prática humana mesclando, portanto, experiência do 

passado e expectativa do futuro que unificados no tempo presente, necessitam de 

constituição de sentido. Nos processos de constituição de sentido através da consciência 

histórica é importante apreender que tal processo não está exclusivamente arraigado no 

passado, mas concerne à tríplice relação supracitada, pois qualquer tipo de 

representação histórica está orientada no tempo. Sob este aspecto a tradição partindo do 

passado para o presente influencia o agir no tempo e indica direção. (RÜSEN, 2001:73-

7). No caso de Siqueiros esta valorização da tradição pré-colombiana buscou integrar os 

tempos históricos, a saber: passado pré-hispânico, processo revolucionário (presente) e 

revolução proletária (futuro), construindo uma narrativa nacional contraditoriamente 

voltada para a revolução socialista 
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