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INTRODUÇÃO

Roberto Lima1

Mariano Báez Landa2

México e Brasil são os dois maiores países de América Latina, 
e talvez por isso neles as riquezas, problemas e contradições de 
América Latina sejam mais visíveis. Ambos os países se tornam 
independentes com poucos anos de diferença e, em ambos, a 
conformação do moderno Estado-nação se dará nas primeiras 
décadas do século XX. Mas as maneiras como se dão esses even-
tos guardam quase uma simetria entre os dois países. México 
se torna independente de Espanha em uma sangrenta guerra 
popular, marcadamente indígena, enquanto a independência 
brasileira é um acordo entre famílias reais. Passam-se quase 80 
anos e a entrada do Brasil na República se deu pelo massacre de 
negros e indígenas no povoado de Canudos, enquanto o grande 
marco do início do século XX para os mexicanos é sua famosa 
Revolução. O Brasil nunca teve nada parecido com esses dois 
eventos mexicanos. 

Com a antropologia mexicana passa-se um fenômeno único: 
ela nasce com o moderno Estado-nação mexicano, que emerge 
da revolução de 1910. Os governos revolucionários colocam em 
lugares chave antropólogos mexicanos com a missão de elaborar 
um projeto de Estado-nação. Um desses personagens é Manuel 

1 Professor de Antropologia na Universidade Federal de Sergipe (UFS).
2 Professor-investigador titular no Centro de Investigaciones Superiores en 

Antropología Social – Unidade Golfo.
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Gamio, encarregado da Inspeção Geral de Monumentos Ar-
queológicos e da posterior fundação da Escola Internacional de 
Arqueologia e Etnologia Americanas (EIAEA), a qual futuramente 
se transformará em Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH) – isto ainda na década de 1910. 

Tal situação põe o México na vanguarda continental nos 
estudos de antropologia (e outras ciências sociais).

Já no Brasil, o processo de institucionalização das Ciências 
Sociais começa algumas décadas depois, com a criação da Uni-
versidade de São Paulo (USP) e da Escola Livre de Sociologia de 
São Paulo. Ambos os projetos se voltaram para a criação de uma 
elite ilustrada que contribuiria para o deslocamento do centro do 
colonialismo interno brasileiro do Rio de Janeiro para São Paulo.

Até os anos 1940, as ciências sociais no Brasil eram, com pou-
quíssimas exceções, marcadas pelo diletantismo e o ensaísmo. A 
ponto de Guerreiro Ramos ter dito que a sociologia no Brasil 
era um caso de “geração espontânea” e que o único antropólogo 
brasileiro que ele reconhecia era Florestan Fernandes, ao qual 
dizia ser quase um pecado dedicar-se a recolher fragmentos para 
uma antropologia de indígenas há muito desaparecidos. 

Esta época era também marcada por um posicionamento muito 
diferente dos governos dos dois países. Não à toa o representante 
brasileiro no primeiro Congresso Indigenista Interamericano, 
realizado em 1940, na ilha de Patzquaro, no México, o eugenista 
Roquette Pinto, fez um relatório alarmante para o presidente 
Getúlio Vargas sobre o perigo de estabelecer relações acadêmicas 
com os vermelhos mexicanos.

Felizmente, com o passar do tempo, as relações entre acadêmicos 
dos dois países puderam ser revistas e se solidificarem. 

Esse livro retoma, assim, alguns tópicos dos quase 70 anos de re-
lações acadêmicas entre antropólogos brasileiros e mexicanos. Dessa 
forma, é fruto do encontro de muitos caminhos e pesquisadores.
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Dois pesquisadores não se encontram entre os autores aqui 
presentes, mas devem ser recordados pelo importante papel de-
sempenhado no estabelecimento destas relações: Mireya Suarez 
e Roberto Cardoso de Oliveira.

Mireya Suarez fez sua graduação e o mestrado no México. 
Foi orientanda de Fernando Camara Barbachano, e assistente de 
pesquisa de Angel Palerm e Donald Pierson na ENAH. Entre o 
final dos anos 1950 e início dos anos 1960, conheceu, estudou 
e trabalhou juntamente com vários pesquisadores que se tor-
naram muito importantes para América Latina, como Rodolfo 
Stavenhagen, Pablo Casanova, Mario Vasquez, Angel Palerm. 
Realizou pesquisa na fronteira México-Guatemala e estudou a 
longa epopéia dos índios Yaques, expulsos de suas terras no norte 
do México para trabalhar nas lavouras de Henequén, em Yucatan, 
e empreenderam uma larguíssima jornada de retorno a Sonora. 
Professora da Universidade de Brasília (UnB) desde 1970, essa 
experiência levou-a a criar, com outros pesquisadores, o Centro 
de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas (Ceppac), hoje 
Departamento de Estudos Latinoamericanos (ELA), na UnB, e 
assim oportunizar laços permanentes de pesquisa entre instituições 
dos dois países. Infelizmente, Mireya já estava com a saúde muito 
comprometida quando iniciamos a preparação deste dossiê, de 
forma que não pôde aceitar o convite para participar.

Roberto Cardoso de Oliveira, por sua vez, conheceu o México 
nos anos 1960, embora o que talvez tenha sido decisivo para ele 
foi a amizade com Rodolfo Stavenhagen, no Brasil, durante a 
passagem deste como Secretário Geral do Centro Latino-Ame-
ricano de Pesquisa em Ciências Sociais - CLAPCS (1963-1965). 
Cardoso de Oliveira absorverá a crítica à antropologia aplicada 
do Estado feita pelos mexicanos nos anos 1970 (e que se tor-
nou conhecida pelo livro de Arturo Warman, Guillermo Bonfil, 
Margarita Nolasco, Mercedes Olivera e Enrique Valencia, De eso 
que llaman de Antropologia Mexicana) quando da elaboração de seu 
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livro, Sobre o Pensamento Antropológico e em sua pesquisa posterior 
sobre os estilos nacionais de antropologia. Um reconhecimento 
desta parceria é a Cátedra Roberto Cardoso de Oliveira fruto 
do convênio entre o Centro de Investigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social (Ciesas) e o Instituto de Filosofia 
e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas 
(IFCH-Unicamp). 

Um terceiro trilheiro que quero lembrar aqui, este sim pôde 
elaborar um artigo e reelaborar outro para o dossiê, é Carlos 
Brandão, que conheceu o México em 1966. Foi graças a ele que 
os organizadores deste livro se conheceram, quando Brandão 
orientou Mariano Baez Landa na Unicamp, nos mesmos anos 
em que Roberto Lima era ali orientando de Suely Kofes (que 
também está aqui), mas foi em razão do incentivo de Mireya 
que Roberto Lima pôde, mais de uma década depois, morar no 
México para realizar um pós-doutorado no Colégio de México 
(Colmex) e, onde se consolidou a parceria entre os organizadores.

Do encontro destes caminhos, surgiu um projeto comum 
denominado, em homenagem à Mireya, de Sertão-Mesoamérica, 
sob os auspícios da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), unindo Universidade Federal de Goiás 
(UFG) e Ciesas, como parte do Programa Abdias do Nascimento/
Capes, do qual participaram, entre outros, Thais Borges, Miguel 
Alves de Souza, Larissa Neves, Juliana Leal e Marcos Ferreira, 
dentre muitos estudantes brasileiros que realizaram missões de 
estudo no México entre 2017 e 2019.

Mireya Suarez foi professora de Brandão quando este reali-
zou seu mestrado na UnB, nos anos 1970, e ela narrou algumas 
viagens que fizeram juntos por pequenas cidades goianas, que 
certamente foram importantes para o futuro interesse deste último 
pelo tema do sertão. 

Foi Mireya Suarez quem, desde os anos 1980, chamou atenção 
para essa semelhança paradoxal entre Brasil e México, por serem 
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ambos propensos a criar subdivisões internas e a hierarquizá-las. 
Assim, Suarez foi pioneira nos estudos do Sertão e de seu ha-
bitante modelar, o sertanejo, como categorias analíticas centrais 
à mitologia do (problema do) Estado Nacional brasileiro, num 
sentido parecido ao que, na época, apresentava Bonfil Batalla para 
o México, em seu livro mais conhecido, México Profundo (1987).

Nada mais natural, portanto, que o projeto de intercambio 
acadêmico que uniu UFG e Ciesas se chamasse Sertão-Mesoamé-
rica. Esse projeto permitiu que nove estudantes de graduação e 
de doutorado da UFG permanecessem por até um ano no Ciesas 
fazendo pesquisa.

Agora, com a redistribuição de Roberto Lima para a Univer-
sidade Federal de Sergipe (UFS), o caminho natural é que essa 
universidade comece a participar dessa malha que une, no Brasil e 
no México, a UFG, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), a Unicamp, a Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (Unirio), e agora a UFS ao Ciesas e ao Colégio do México.

Assim chegamos a este livro, cuja primeira parte, Diplomacia e 
Academia: a diplomacia para a academia e a diplomacia acadêmica, trata 
dos primeiros contatos e dos caminhos pelas Américas de dois 
grandes antropólogos: Darcy Ribeiro e Rodolfo Stavenhagen.

O horror de Roquette Pinto diante dos antropólogos mexi-
canos e os documentos preocupados da embaixada brasileira a 
propósito dos processos mexicanos na década de 1940 são discuti-
dos por Mariano Baez Landa, o “mais brasileiro dos antropólogos 
mexicanos”, como temos ouvido várias vezes. 

Outro brasileiro honorário, o venezuelano radicado no Rio 
Grande do Sul, Pablo Quintero, faz uma análise cuidadosa dos 
pressupostos teóricos de Darcy Ribeiro para dar conta da gênese 
de conceitos importantes formulados por Ribeiro, tais como: 
“povos testemunho” e “transfiguração étnica”, e como este autor 
representa os “povos testemunho” mexicanos nos volumes de 
“antropologia da civilização”.
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Em seguida, Roberto Lima apresenta a relatoria de uma mesa 
realizada em 2015 em homenagem a Rodolfo Stavenhagen; uma 
mesa que reuniu autores de 7 países da América Latina para refletir 
sobre os 50 anos das “sete teses equivocadas sobre a América Lati-
na”, talvez o texto mais conhecido de Stavenhagen. Em particular, 
interessou aos autores a discussão sobre a atualidade do conceito 
de colonialismo interno, desenvolvido de maneira independente 
e ao mesmo tempo por Stavenhagen e Pablo Casanova.

A segunda parte do livro traz textos elaborados por estudantes 
que, de uma ou outra forma, participaram do projeto conjunto 
Sertão-Mesoamérica. Projeto que uniu, com apoio financeiro da 
Capes, a Universidade Federal de Goiás e o Centro de Investiga-
ciones y Estúdios superiores en Antropología Social – Ciesas, e no 
qual nove estudantes negros e indígenas, estudantes de graduação 
e de doutorado em ciências sociais, puderam fazer um estágio de 
pesquisa de até um ano no México, estudando relações interraciais 
e interétnicas em perspectiva comparada nos dois países.

Ainda nesta segunda parte, Marcos Ferreira nos convida a co-
nhecer a trajetória de jovens mayas artistas em Yucatan, e como uma 
nova geração indígena começa a buscar afirmar-se etnicamente, 
bem como alguns dos problemas e contradições que marcam esse 
processo na esteira de uma secular invisibilização e segregação.

No intento de pensar comparativamente projetos nacionais 
e suas legislações relativas aos territórios indígenas, Juliana Leal 
discute duas demandas de povos indígenas (um caso mexicano e 
um caso brasileiro) à Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Para tal, ela nos mostra as diferenças entre os dois países na gestão 
estatal das relações dos indígenas com o Estado, particularmente 
no tocante à gestão e ao acesso aos territórios.

O alargamento do espectro de cores da vida e do preconceito 
é o que nos traz Larissa Neves em seu texto. Um delicado relato 
das transformações de suas percepções sobre o mundo das rela-
ções raciais e de gênero pela experiência de comparar os relatos 
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autobiográficos de uma senhora negra brasileira (a mãe da autora) 
e uma senhora indígena mexicana, ambas trabalhadoras como 
empregadas domésticas.

Os dilemas de um duplo estrangeiro e de viver em um corpo 
duplamente subalternizado são discutidos na autoetnografia de 
Miguel Alves de Souza, que percebe essa dupla condição nos diver-
sos encontros com a polícia mexicana durante sua estadia no país.

Encerra este bloco Thais Borges Luz, que nos brinda com 
um relato do que significou viver no México e poder rever seus 
marcos conceituais e existenciais sobre o sertão e sobre ser uma 
sertaneja à luz de viver e estudar na Cidade do México, cidade ao 
mesmo tempo cosmopolita e escorada na vivência azteca-nahuatl, 
às vezes, negada.

A terceira e última parte do livro, Indo e vindo: povoados, pessoas e 
lugares de crescer, viver, passar, ficar vivo e ficar morto: evocações, encontros 
e reencontros, culmina com autores encontrando e reencontrando 
o México em suas vidas

Assim, Marcio Campos narra suas próprias relações afetivas 
e de trabalho com México partindo de sua transferência para a 
Unicamp e seu encontro com Roberto Cardoso de Oliveira, por 
um lado, e com Mariano Baez Landa e Patricia Ponce, por outro, 
nos anos 1990. Tal encontro permitirá uma produtiva troca de 
conhecimentos e afetos entre estes e outros antropólogos que 
transitaram pelos dois países e que foram muito importantes no 
desenvolvimento de sua noção de SULear, ou de SURear, como 
se diz em México.

Sempre andarilho, Carlos Brandão (que se considera o único 
pesquisador brasileiro que foi 16 vezes a México e nenhuma aos 
Estados Unidos) retoma seus escritos sobre o México realizados 
nos anos 1980 e os mescla com fotos, também suas, feitas na década 
de 1960, e ao mesmo tempo nos faz refletir sobre o trabalho de 
fazer antropologia e poesia e as mesclas dessas atividades entre 



15

as quais dividiu seus escritos e de outros antropólogos, como 
Tedlock, que enveredaram pelos dois caminhos.

Os espantos e revelações dos espaços mexicanos de convivência 
entre vivos e mortos, praças e cemitérios, motiva as caminhadas de 
Suely Kofes no México. Lugares de socialidade que vão cruzando 
tempos distintos dela e de outros que os veem possivelmente 
com distintas miradas. Lugares que talvez estejam em um triste 
abandono no Brasil e que a fazem refletir sobre todo um projeto 
futuro para a pesquisa e para o viver.

Finalmente, revisitando as fotos dos anos 1960, Brandão pers-
cruta os rostos das crianças indígenas tentando imaginar os avós e 
avôs em que se terão transformado, e nos brinda com um ensaio 
fotográfico, apresentando-nos o delicado olhar de um educa-
dor-antropólogo-poeta-fotógrafo para as aldeias mexicanas que 
percorreu naqueles anos com sua sempre companheira Maria Alice.

Estes são, brevemente, alguns dos caminhos que levaram a 
esse livro. São estórias que viram histórias e vice-versa. Ao ces-
sar esses passos que culminam pela entrega do livro aos leitores, 
os organizadores precisam explicitar as dívidas que contraíram 
para terminar essa tarefa. Assim, agradecemos ao colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Univer-
sidade Federal de Goiás que financiou a revisão e a editoração; o 
conselho editorial que aprovou o livro na coleção Diferenças e o 
respaldo da Cátedra Internacional Roberto Cardoso de Oliveira 
(Ciesas-Unicamp); agradecemos também a cuidadosa e criteriosa 
revisão de português que foi realizada por Ana Godoy e, sempre, 
à CAPES que financiou as pesquisas de vários dos autores aqui 
presentes. Agora é a hora em que o livro começa a ter seu próprio 
percurso independente de nós. Que seja lido e que inspire novos 
laços entre os dois países. 

Que viva México!
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INTRODUCCIÓN

Roberto Lima1 
Mariano Báez Landa2

México y Brasil son los dos países más grandes de América 
Latina y quizás por eso es donde las riquezas, problemas y con-
tradicciones son más visibles. Ambos países se independizaron 
con pocos años de diferencia y en ellos la conformación del 
Estado-nación moderno tuvo lugar en las primeras décadas del 
siglo XX. Pero las formas en que estos eventos tuvieron lugar 
mantienen una asimetría entre los dos países. México se indepen-
diza de España en una sangrienta guerra popular, marcadamente 
indígena mientras que la independencia brasileña es un acuerdo 
entre familias reales. Ochenta años después y el ingreso de Brasil 
a la república se inicia con la masacre de negros e indígenas en 
el pueblo de Canudos, mientras que la gran marca del inicio del 
siglo XX para los mexicanos fue su famosa Revolución. Brasil 
nunca tuvo algo como eso.

Hay un fenómeno singular en la antropología mexicana: nació 
con el Estado-nación moderno que surgió de la revolución de 
1910. Los gobiernos revolucionarios situaron antropólogos en 
lugares clave con la misión de elaborar un proyecto de Estado 
nación, uno de estos personajes es Manuel Gamio, encargado de 
la Inspección General de Monumentos Arqueológicos y de la 

1 Profesor de antropología en la Universidad Federal de Sergipe (UFS).
2 Profesor-Investigador titular en el Centro de Investigaciones y Estudios Su-

periores en Antropología Social Sede Golfo (CIESAS-Golfo).
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posterior fundación de la Escuela Internacional de Arqueología y 
Etnología Americanas (EIAEA), que en el futuro se transformará 
en la ENAH. Este hecho coloca a México a la vanguardia conti-
nental en los estudios de antropología (y otras ciencias sociales).

En Brasil, el proceso de institucionalización de las Ciencias 
Sociales comenzó unas décadas más tarde, con la creación de la 
Universidade de São Paulo (USP) y la Escuela Libre de Sociología 
de São Paulo. Ambos proyectos tenían como objetivo crear una 
élite ilustrada que contribuyese a trasladar el centro del colonia-
lismo interno brasileño de Río de Janeiro a São Paulo.

Hasta la década de 1940, las ciencias sociales en Brasil estaban, 
con muy pocas excepciones, marcadas por el diletantismo y el 
ensayismo. En la medida en que Guerreiro Ramos dijo que la 
sociología en Brasil era un caso de “generación espontánea” y 
que el único antropólogo brasileño que reconocía era Florestan 
Fernandes, de quien dijo que era casi un pecado dedicarse a reco-
lectar fragmentos para una antropología de los pueblos indígenas 
que habían desaparecido mucho tiempo atrás.

No es de extrañar que el representante brasileño en el primer 
Congreso Indígenista Interamericano, realizado en 1940 en la isla 
de Pátzquaro en México, el eugenista Roquette Pinto le hiciera 
un informe alarmante a Getúlio Vargas sobre el peligro de tener 
relaciones académicas con los rojos mexicanos.

Afortunadamente, con el tiempo, las relaciones entre acadé-
micos de ambos países pudieron revisarse y fortalecerse.

Este libro resume algunos temas surgidos a lo largo de casi 
70 años de relaciones académicas entre antropólogos brasileños 
y mexicanos. De esta forma, es el resultado del encuentro de 
muchos caminos e investigadores.

Dos investigadores no se encuentran entre los autores parti-
cipantes, pero deben ser recordados por el importante papel que 



18 19

desempeñaron en el establecimiento de estas relaciones, Mireya 
Suarez y Roberto Cardoso de Oliveira.

Mireya Suarez obtuvo su licenciatura y maestría en México. 
Fue orientanda de Fernando Camara Barbachano, y asistente de 
investigación de Angel Palerm y Donald Pierson en la ENAH. 
Entre finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, 
conoció, estudió y trabajó junto a varios investigadores que se 
hicieron muy importantes para América Latina, como Rodolfo 
Stavenhagen, Pablo González Casanova, Mario Vázquez, Angel 
Palerm. Investigó la frontera México-Guatemala y estudió la larga 
epopeya de los indios yaquis que fueron expulsados de sus tierras 
en el norte de México y esclavizados para trabajar los campos 
de henequén en Yucatán de donde hicieron un viaje muy largo 
de regreso a su natal Sonora. Como profesora de la UNB desde 
1970, esta experiencia la llevó a crear el Centro de Pesquisa e 
Posgraduação sobre as Américas (CEPPAC) en la Universidad 
de Brasilia (UnB) hoy Departamento de Estudos Latinoamerica-
nos (ELA) con otros investigadores y así generar oportunidades 
de vínculos permanentes de investigación entre instituciones 
de ambos países. Lamentablemente, Mireya ya estaba muy mal 
de salud cuando comenzamos a preparar este libro, por lo que, 
aunque fue invitada, no pudo participar.

Roberto Cardoso de Oliveira llegó a México en los años 
sesenta, aunque lo que quizás fue decisivo para él fue la amistad 
que entabló con Rodolfo Stavenhagen, en Brasil, durante su etapa 
como Secretario General del Centro Latinoamericano de Inves-
tigación en Ciencias Sociales (CLAPCS, 1963-1965). Cardoso 
de Oliveira absorbió la crítica de la antropología aplicada sobre 
el Estado hecha por los mexicanos en la década de 1970 (y que 
se dio a conocer en el libro de Warman, Arturo et al. De eso que 
llaman antropología mexicana) al escribir su libro Sobre o Pensamento 
Antropológico y en sus nuevas investigaciones sobre estilos nacionales 
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de antropología. Un reconocimiento a esta alianza es la Cátedra 
Roberto Cardoso de Oliveira entre CIESAS y UNICAMP.

Un tercer personaje que queremos recordar aquí es Carlos 
Brandão, quien visitó por primera vez México en 1966. Fue gracias 
a Brandão que los organizadores de este libro se conocieron en 
1994, cuando asesoró a Mariano Báez Landa en la UNICAMP, en 
los mismos años que estuvo Roberto Lima orientado por Suely 
Kofes (que también está aquí), pero que fue gracias al aliento de 
Mireya Suarez que Roberto Lima pudo vivir en México más de 
una década después y donde consolidó su carrera con la realiza-
ción de un posdoctorado en El Colegio de México (COLMEX).

Del encuentro de estos caminos surgió un proyecto común, 
denominado, en honor a Mireya, Sertão-Mesoamérica bajo el 
auspicio de CAPES, uniendo UFG y CIESAS, como parte del 
Programa Abdias do Nascimento, en el que participaron Thais 
Borges, Miguel Alves de Souza, Larissa Neves, Juliana Leal y 
Marcos Ferreira, entre muchos otros estudiantes brasileños que 
realizaron estancias en México entre 2017 y 2019.

Mireya Suarez fue profesora de Brandão cuando realizó su 
maestría en la UnB en la década de 1970, y narró algunos viajes 
que hicieron juntos a pequeños pueblos de Goiás que sin duda 
fueron importantes para el futuro interés de este último en el 
tema del sertão. Fue Mireya Suárez quien, desde la década de 
los 80, llamó la atención sobre esta similitud paradójica entre 
Brasil y México, de ser pródigos en crear subdivisiones internas 
y jerarquizarlas. Así, Suárez fue una pionera en los estudios del 
Sertão y su habitante modelo, el sertanejo, como categorías analí-
ticas centrales de la mitología del (problema del) estado nacional 
brasileño, en un sentido similar a lo que Bonfil Batalla proponía 
para México en su libro más conocido, Mexico Profundo. Una 
civilización negada (1987).
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No hay nada más natural, por tanto, que el proyecto de inter-
cambio académico que unió a la Universidad Federal de Goiás 
(UFG) y al CIESAS se llamase Sertão-Mesoamérica. Este proyecto 
permitió a nueve estudiantes de pregrado y doctorado de la UFG 
pasar hasta un año en el CIESAS, realizando investigaciones. Ahora 
con la incorporación de Roberto Lima a la UFS, el camino natu-
ral es que esta universidad comience a participar en esta red que 
une a las universidades de Goiás, Río Grande do Sul, Campinas 
y ahora la de Sergipe con el CIESAS y El Colegio do México.

La primera parte de este libro, Diplomacia y Academia: diplo-
macia para la academia y diplomacia académica, trata de los primeros 
contactos y caminos a través de las Américas de dos grandes 
antropólogos: Darcy Ribeiro y Rodolfo Stavenhagen.

El horror de Roquette Pinto hacia los antropólogos mexica-
nos y los documentos alarmantes de la embajada brasileña sobre 
los procesos mexicanos en la década de 1940 del siglo pasado 
son discutidos por Mariano Báez Landa, el “más brasileño de los 
antropólogos mexicanos”, como hemos escuchado varias veces.

Otro brasileño honorario, el venezolano residente en Rio 
Grande do Sul, Pablo Quintero, hace un análisis cuidadoso de 
los supuestos teóricos de Darcy Ribeiro para dar cuenta de la 
génesis de conceptos importantes como “testimonio de los pue-
blos” y “transfiguración étnica” y cómo este autor representa a los 
“pueblos testigos” mexicanos en los volúmenes de “Antropología 
de la civilización”.

Roberto Lima presenta una reseña comentada de un panel 
realizado en 2015 en honor a Rodolfo Stavenhagen, un panel que 
reunió a autores de 7 países de América Latina para reflexionar 
sobre los 50 años de las Siete Tesis equivocadas sobre América Latina 
(1965), quizás el texto más conocido de Stavenhagen. Los autores 
estuvieron particularmente interesados en la discusión sobre la 
relevancia del concepto de colonialismo interno, desarrollado 
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de manera independiente y al mismo tiempo por Stavenhagen 
y Pablo González Casanova.

La segunda parte del libro contiene textos escritos por es-
tudiantes que, de una forma u otra, participaron en el proyecto 
conjunto Sertão-Mesoamérica que hizo posible, con el apoyo 
financiero de CAPES, la Universidad Federal de Goiás y el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), un proyecto en el que nueve estudiantes negros e in-
dígenas, estudiantes de pregrado y doctorado en ciencias sociales 
pudieron realizar una pasantía de investigación de hasta un año 
en México, estudiando las relaciones interraciales e interétnicas 
en perspectiva comparada en ambos países.

Marcos Ferreira nos invita a descubrir la trayectoria de los 
jóvenes artistas mayas en Yucatán, cómo una nueva generación 
indígena comienza a buscar afirmarse étnicamente y destaca 
algunos de los problemas y contradicciones que marcan este 
proceso a raíz de una negación y segregación secular.

En un intento de pensar comparativamente sobre los proyectos 
nacionales y su legislación sobre territorios indígenas, Juliana 
Leal analiza dos demandas de los pueblos indígenas (un caso 
mexicano y un caso brasileño) ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Para ello, nos muestra las diferencias entre 
los dos países en el tratamiento de las relaciones indígenas con el 
estado, particularmente en lo que respecta a la gestión y acceso 
a los territorios.

La ampliación del espectro de colores de piel y sus prejuicios 
es lo que nos aporta Larissa Neves en su texto. Un delicado relato 
de las transformaciones en sus percepciones sobre el mundo de 
la raza y las relaciones de género a través de la experiencia de 
comparar los relatos autobiográficos de una dama negra brasi-
leña (la madre de la autora) y una dama indígena mexicana que 
trabajan como empleadas domésticas.
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Los dilemas de una doble extranjería y vivir en un doble cuer-
po subalternizado, son discutidos en la autoetnografía de Miguel 
Alves de Souza, quien percibe esta doble condición en los diversos 
encuentros con la policía mexicana durante su estadía en el país.

Este bloque es cerrado por Thais Borges Luz que nos ofrece 
un relato de lo que significó vivir en México y poder repasar 
sus hitos conceptuales y existenciales sobre el sertão y ser una 
sertaneja viviendo y estudiando en la Ciudad de México, una 
ciudad cosmopolita y a la vez anclada en raíces profundas de la 
cultura azteca-nahua a veces negada.

La tercera y última parte del libro, “Ir y venir: pueblos, per-
sonas y lugares para crecer, vivir, pasar y permanecer muertos: 
evocaciones, encuentros y reencuentros” culmina con los autores 
que encuentran y redescubren México en sus vidas.

Así, Marcio Campos narra sus propias relaciones afectivas y 
laborales con México a partir de su traslado a la UNICAMP y 
del encuentro con Roberto Cardoso de Oliveira por un lado y 
con Mariano Báez Landa y Patricia Ponce por otro en los años 
noventa. Intercambio de conocimientos y afectos entre estos y 
otros antropólogos que viajaron por los dos países y que fueron 
muy importantes en el desarrollo de su noción de SULear, o 
SURear, como se dice en México.

Siempre vagabundo, Carlos Brandão (que se considera el 
único investigador brasileño que ha estado en México dieciséis 
veces y nunca pasó a Estados Unidos) retoma sus escritos sobre 
México de los años ochenta y los mezcla con fotografías también 
de él mismo tomadas en 1960 que nos hace reflexionar sobre el 
trabajo de hacer antropología y poesía y las mezclas entre estas 
actividades en las que dividió sus escritos y de otros antropólogos 
como Tedlock, quien tomó ambos caminos.

Las maravillas y revelaciones de los espacios mexicanos de 
convivencia entre vivos y muertos, plazas y cementerios motivan 
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las caminatas de Suely Kofes por México. Lugares de sociabilidad 
que atraviesan distintas épocas de su vida y de otras que posi-
blemente vengan con distintas perspectivas. Lugares que quizás 
se encuentran en un triste abandono en Brasil y que la hacen 
reflexionar sobre todo un proyecto de futuro para la investigación 
y para la vida.

Finalmente, revisitando las fotos de la década de 1960, Brandão 
escanea los rostros de los niños indígenas tratando de imaginar a los 
abuelos y abuelas en que se habrán transformado, y nos presenta 
un ensayo fotográfico con la delicada mirada de un educador-
-antropólogo-poeta-fotógrafo de los pueblos mexicanos por los 
que viajó en esos años con su siempre compañera María Alicia.

Estos son, brevemente, algunos de los caminos que condu-
jeron a este libro. Son narraciones que se vuelven historias y 
viceversa. Al cesar estos pasos que culminan con la entrega del 
libro a los lectores, los organizadores necesitan hacer explícitas 
las deudas que contrajeron para cumplir con esta tarea. Por ello, 
queremos agradecer a los colegiados del Programa de Posgrado 
en Antropología Social de la Universidad Federal de Goiás, que 
financiaron la revisión y edición, así como al consejo editorial 
que aprobó el libro en la colección Diferenças y al respaldo de 
la Cátedra Internacional Roberto Cardoso de Oliveira (CIE-
SAS-UNICAMP); también queremos agradecer a Ana Godoy 
por la cuidadosa y juiciosa revisión del portugués, así también a 
la CAPES, que financió la investigación de varios de los autores 
aquí presentes. Ahora es el momento en que el libro comienza 
a tomar su propio camino independiente de nosotros. Que sea 
leído e inspire nuevos lazos entre los dos países.

¡Viva México!



PRIMEIRA PARTE 

DIPLOMACIA E ACADEMIA: A DIPLOMACIA PARA 
A ACADEMIA E A DIPLOMACIA ACADÊMICA

Os primeiros contatos entre as antropologias brasileira e mexicana 
e os caminhos pelas Américas de dois grandes antropólogos: 
Darcy Ribeiro e Rodolfo Stavenhagen



MÉXICO EN LA DISTANCIA. MIRADAS DESDE 
ITAMARATY 1939-1959

Mariano Báez Landa1

Las relaciones entre las antropologías de México y Brasil da-
tan poco menos de un siglo experimentando altibajos y que se 
incrementan con la participación de Guillermo Bonfil Batalla 
como profesor visitante del naciente programa de posgrado en 
antropología social de la Universidad Federal de Río de Janeiro en 
1970, y la estancia de Roberto Cardoso de Oliveira en el enton-
ces Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia - Cisinah (hoy Ciesas), dirigido por 
Bonfil Batalla, a finales de la década de los años setenta invitado 
para colaborar con el programa de doctorado.

En la primera mitad del siglo XX la interacción entre nuestras 
antropologías tuvo signos de fricción y alejamiento, debido a una 
particular percepción del carácter ideológico del programa indi-
genista mexicano por los delegados brasileiros que asistieron al 
primer congreso indigenista interamericano en Pátzcuaro en 1940, 
el médico y antropólogo Edgard Roquette Pinto y el abogado 
en misión diplomática Carlos de Lima Cavalcanti. Este último 
en su relatorio final presentado al entonces presidente brasileiro 
Getúlio Vargas, destacó la influencia de “numerosos comunistas” en la 
delegación mexicana y la pretensión de imponer, con el respaldo 

1 Professor-investigador de Antropologia do Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (Ciesas).
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de la delegación norteamericana encabezada por John Collier, 
como modelo para toda América al indigenismo mexicano que 
representaban Moisés Sáenz y Manuel Gamio. El impacto y las 
consecuencias de este relatorio llevarían a un alejamiento de Brasil 
por varios años de las actividades de fundación y operación de lo 
que sería mas tarde el Instituto Interamericano Indigenista con 
sede en la ciudad de México, y de las posibilidades de diálogo 
entre ambas antropologías respecto a sus experiencias en el tra-
tamiento de la cuestión indígena.

En el archivo histórico del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de la República Federativa de Brasil, mejor conocido 
como Itamaraty, se encuentran una serie de informes, relatorios 
y análisis que reflejan las miradas de los diplomáticos brasileiros 
acerca de México entre los años 1939 y 1959.

Embajada de Brasil en México
DF 06 de Junio de 1939
Oficio No. 58
Confidencial 
Comunismo

Oficio dirigido por el Embajador Abelardo Roças al entonces 
ministro Oswaldo Aranha, donde se destaca la presión ejercida 
por organizaciones y sindicatos mexicanos a favor de Harry 
Berger y Luis Carlos Prestes a través de oficios en solidaridad de 
sindicatos de azucareros, de salubridad y asistencia y del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME).

El embajador Roças subrayaba en el oficio “México está pre-
ferentemente governado pelos sindicatos de trabalhadores […] 
[que] são essencialmente políticos”.

En opinión del Embajador Roças, la presión política de sin-
dicatos y organizaciones había llevado al gobierno mexicano de 
Lázaro Cárdenas a recibir a los refugiados de la república española.
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Oficio 73/1939/2

Aquí se subraya la preocupación del Embajador Roças por la 
llegada de más refugiados españoles a México y que su territo-
rio se convierta en una base para preparar actos de subversión y 
terrorismo que, eventualmente, puedan extenderse a Sudamérica. 

Embajada de México
DF 09 de Mayo de 1940
Oficio No. 56
Reservado
I Congreso Indigenista Interamericano

El nuevo embajador Carlos de Lima Cavalcanti y el destacado 
médico, etnólogo y ensayista Edgard Roquette Pinto encabezaron 
la delegación brasileira que asistió al 1º Congreso Indigenista 
Interamericano que tuvo lugar en Pátzcuaro, Michoacán del 14 
al 24 de abril de 1940, aun bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas.

En el oficio mencionado se identifica como asistentes al con-
greso al político mexicano Vicente Lombardo Toledano a quien se 
califica de “lider estalinista” y al Lic. Ramón Beteta, Subsecretario 
de Relaciones Exteriores mexicano como un “elemento sólida-
mente simpático as esquerdas mexicanas”; igualmente se refiere 
a Moisés Sáenz, destacado indigenista y entonces embajador de 
México en Lima, de quien se anota: “cujas tendências e atividades 
estão inscritas na mesma orbita dos precedentes”. 

Lima Cavalcanti asentó en el oficio que: “a parte sociológica 
e científica do congresso foi relegada a um plano secundário, 
para que tivessem pleno relevo as ementas de política indígena e 
social do governo mexicano e dos teóricos da indigenização do 
México”, que en su opinión estaban intentando imponer como 
modelo de política indigenista para toda América Latina.
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La misión brasileira advirtió: “Pode bem suceder que o Instituto 
(I.I.I.) se converta em um centro tendencioso sob a aparência 
panamericana e científica”.

Oficio 119/1940/ anexos

En este oficio se encuentra el parecer negativo y definitivo de 
la misión diplomática recomendando que Brasil no integrara el 
Instituto Interamericano Indigenista por las razones ya expuestas. 
En efecto, el gobierno Getúlio Vargas mantuvo esa distancia con 
México durante varios años.

En los siguientes veinte años México experimentó una relativa 
estabilidad política con cuatro periodos presidenciales de seis años 
cada uno y tratando de mantener una política liberal y nacionalista 
frente al expansionismo norteamericano. Nacionalizando sectores 
estratégicos de la economía, junto a la expropiación petrolera de 
1938, como la industria eléctrica, la telefonía y los ferrocarriles; 
continuó con el reparto agrario, creó sistemas de seguridad social 
y concedió plenas libertades y derechos políticos a las mujeres. 
En materia de política exterior se incorporó a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), estableció relaciones con la Unión 
Soviética (URSS), proclamó la soberanía nacional sobre su espa-
cio aéreo y plataforma continental asi como reclamó territorios 
anexados ilegalmente por Estados Unidos de América (EUA).

Brasil en cambio tuvo un extenso mandato de Getúlio Vargas 
hasta 1945 y una sucesión de siete presidentes en dieciséis años, 
inestabilidad que reflejó agudas tensiones sociales internas y con la 
política de intervención, basada en el panamericanismo, de los EUA.

Casi al final del gobierno de Juscelino Kubitschek (1956-1961) 
y el inicio en México de la administración de Adolfo López Ma-
teos (1958-1964), se generó en la embajada brasileira en México 
un relatorio que pretendía construir una mirada analítica de la 
vida política, social y cultural del país. 



29

Relatorio sobre política mexicana
Leopoldo Collor
Pasta 32/5/12
Anexo Unico 45/ 1959

En este texto de 93 fojas mecanoescritas, el diplomático Collor 
expresa su preocupación por el liderazgo continental, asunto que 
enfrenta de alguna manera a Brasil y México.

¿Cómo miró a México Leopoldo Collor?
Como un país conquistado y carente de consolidación nacional, 

eminentemente agrícola.
A la revolución mexicana de 1910 como un intento por 

consolidar la nación a través del fortalecimiento del Estado pero 
con una clara atomización regional.

A partir de la revolución observa 3 momentos caracterizados 
por un estilo de gobernar:

Personalismo, identificado con la hegemonía de caudillos y 
cacicazgos regionales.

Colectivismo, vinculado a las medidas nacionalistas radicales 
del periodo cardenista.

Institucional, ligado a la estabilidad del régimen a través de 
un partido de estado.

Consideraba que México en cuanto al carácter democrático 
tenía mucho que aprender y poco que enseñar.

Que la tarea fundacional del partido oficial PRI, era conservar 
una democracia dirigida que defendiera la obra revolucionaria.

Que el efecto institucionalizador de las manifestaciones po-
pulares era para dominarles.

Subraya la existencia de una demagogia de izquierda socialista 
para apoyar medidas de corte derechista y capitalista. Una com-
binación de nacionalismo institucionalizado y un chovinismo a 
ultranza.

En cuanto a las relaciones entre estado e iglesia, Collor sostenía 
que el gobierno mexicano mantenía un equilibrio fundamental, 
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pero reconociendo el gran poder de la iglesia católica sobre la 
población.

La prensa se mantenía bajo un absoluto control estatal a través 
de una política que combinaba corrupción y represión. La libertad 
de expresión se enfrentaba al imperativo de que ser comunista 
en México era poco menos que traidor a la patria.

Collor llama la atención de la absoluta supremacía del partido 
oficial PRI en las elecciones, que con un lenguaje de preocupación 
por las mayorías afirmaba un nacionalismo institucionalizado en 
la vida política nacional.

Respecto a la política exterior mexicana, Collor la percibe 
como defensiva, pero con tendencia a tornarse agresiva para 
conquistar hegemonía en América Latina. 

Por eso México llevaba a cabo una ofensiva cultural para 
enfrentar al poderío norteamericano, fortaleciendo una cultura 
nacionalista basada en la exaltación de un pasado indígena glo-
rioso que tenía como uno de sus principales canales de expresión 
al poderoso movimiento muralista mexicano encabezado por 
Siqueiros, Orozco y Rivera.

México, en la mirada de Collor, parecía buscar una alternativa 
económico-política entre capitalismo y socialismo, intentando 
alternar con los EUA. Esta “tercera via” proponía:

Defensa del desarrollo interno
Búsqueda de liderazgo y hegemonía en América Latina
Darle sustento a un discurso demagógico que frente al capi-

talismo y el socialismo proponía consolidar una tercera vía de 
desarrollo, sin perder la cooperación económica y política con 
los Estados Unidos.

Collor reconoce que México juega un importante papel en 
el contexto latinoamericano y recomienda prudencia ante sus 
aspiraciones hegemónicas. Define los parámetros de la política 
exterior mexicana como el confiar-desconfiando de EUA y 
ejerciendo un paternalismo hacia Centroamérica y el Caribe.
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Finalmente observa que México vivía una dicotomía (una 
esquizofrenia) política que lo hacía un vecino realmente difícil, 
y que se enfrentaba con Brasil por el proyecto panamericanista 
y el cambio de sede de la Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA).

Queda para otro momento pesquisar en otros papeles de 
Itamaraty cuales fueron las miradas de la diplomacia brasileira 
hacia México, bajo la dictadura militar que abarcó el periodo 
1964 a 1985, otros veinte años convulsos para toda América y 
que fueron testigos de enormes sacrificios de nuestros pueblos 
en busca de la democracia, la libertad y la justicia.
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CIVILIZAÇÃO, POVOS TESTEMUNHA E 
MIXÓRDIAS EPISTEMOLÓGICAS: MÉXICO 
NA ANTROPOLOGIA DAS CIVILIZAÇÕES DE 
DARCY RIBEIRO

Pablo Quintero1

Darcy Ribeiro e a antropologia2

1 Professor do Departamento de Antropologia na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).

2  Agradeço ao Roberto Lima e ao Mariano Baez Landa pelo convite para participar 
deste livro. Sendo um antropólogo nascido e formado, inicialmente, na Venezuela, 
mas que atualmente vive e trabalha no Brasil, a escolha do tema tratado neste 
texto merece, talvez, ser explicitada. A escola de antropologia e a faculdade de 
Ciências Sociais da Universidad Central de Venezuela, minha alma mater, foi 
fundada por venezuelanos, militantes do Partido Comunista, que tinham se 
formado em antropologia no México no período em moraram ali na condição 
de exilados políticos. Grandes nomes da antropologia, da arqueologia e da 
história venezuelana contemporânea foram herdeiros diretos de intelectuais 
e de instituições de ensino e pesquisa mexicanas. As gerações posteriores, 
incluso aquelas que nós formamos já entrado o século XXI, sentimos uma 
imensa dívida e uma não menor gratidão para com a antropologia mexicana, 
sem a qual jamais teria prosperado a antropologia na Venezuela. Enquanto 
outras tradições antropológicas nacionais na América Latina se orgulham das 
suas origens franceses, ingleses ou norte-americanos, na Venezuela sentimos 
um orgulho e um afeto profundo por nossas origens mexicanas. Dois desses 
antropólogos, os professores Omar Rodríguez e Iraida Vargas, nos apresen-
taram pela primeira vez os trabalhos de Darcy Ribeiro em duas das primeiras 
disciplinas do curso. Liamos Riberio com interesse, mas o considerávamos um 
neoevolucionista latinoamericanista, não encontrávamos nele esse “herdeiro” 
de Marx que o próprio Ribeiro se considerava (pelo menos no prólogo da 
edição venezuelana de O processo civilizatório). Numa turma composta por 
uma grande maioria de estudantes filhos de imigrantes indesejados, indígenas 
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Darcy Ribeiro (1922-1997) foi, sem dúvida, um dos mais 
importantes intelectuais da América Latina durante o século 
XX. Embora seu trabalho antropológico seja sua faceta mais 
conhecida, Ribeiro destacou-se também como educador e pla-
nejador educativo, e teve uma vida política intensa, ocupando 
diversos cargos estatais no Brasil, antes e depois da ditadura, além 
de inúmeros postos de assessoria em distintos governos de corte 
reformista da América Latina, sobretudo participando de reformas 
educativas e na criação de projetos como o da Universidade do 
Terceiro Mundo, no México, sob o governo de Luis Echeverría 
(entre 1970 e 1976). Também ocupou a vaga de professor em 
diversas universidades latino-americanas desde seu primeiro 
exílio no Uruguai. Boa parte de seu trabalho intelectual sobre a 
América Latina relaciona-se com estas migrações e mobilidades 
acadêmicas que o levaram a conhecer diferentes realidades e a 
tentar entender a heterogeneidade da história desta parte do 
continente americano.3 

Esta última pretensão intelectual deve ser contextualizada 
dentro de uma movimentação maior, que norteou diversas au-

e afrodescendentes, era difícil nos reconhecer (e reconhecer o nosso país) na 
tipologia de “Grancolombianos”, epíteto com o qual Ribeiro expõe, na sua an-
tropologia da civilização, uma suposta fusão étnico-racial de diversas origens 
que terminam por desaparecer em um conjunto de misturas nacionais. A partir 
das considerações anteriores, pensei que poderia ser interessante refletir sobre 
o México de Darcy Ribeiro e as consequências epistemológicas e, em menor 
medida, políticas da sua antropologia da civilização.

3 Ribeiro ocupou importantes cargos em diversos governos com tendências 
políticas amplamente diversas, incluindo desde o Chile de Allende até a 
Venezuela de Carlos Andrés Pérez, além do próprio México de Echevarría. É 
difícil definir o posicionamento político de Ribeiro, mesmo que ele se encontre 
dentro da “esquerda”: ao longo de sua vida, participou, na juventude, do Partido 
Comunista, afastando-se logo para posições políticas reformistas/laboristas, 
dentro e fora do Brasil, e se adscrevendo ao Partido Trabalhista Brasileiro até 
seu falecimento. As diversas biografias que se referem ao nosso autor oscilam 
entre os elogios a um personagem brilhante e grande estrategista político, que 
soube conciliar diversas situações históricas sem renunciar às suas convicções 
profundas, e as caraterizações depreciativas de um sujeito egocêntrico com 
um plano orientado ao seu próprio sucesso pessoal.
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toras e autores do subcontinente em tentativas particulares de 
desenvolver modelos explicativos que (re)pensassem a história 
latino-americana, considerando sua integração crítica dentro 
da “história universal”, ao mesmo tempo em que se produziam 
categorias analíticas que pudessem dar conta dessas formas de 
articulação, quase sempre lidas como um tipo de integração 
subordinada. Exercícios como os do filósofo mexicano Leopol-
do Zea (1954) e do historiador, também mexicano, Edmundo 
O´Gorman (1958) foram, neste sentido, fundamentais para o 
começo deste projeto analítico.

No caso de Darcy Ribeiro, como bem chama atenção Mér-
cio Pereira Gomes (1992), suas diferentes leitoras e leitores têm 
descoberto, ao longo dos anos, diversas faces da sua obra e da sua 
personalidade. Assim, os educadores se debruçam sobre seu traba-
lho educativo e sobre as reformas escolares, cientistas políticos se 
concentram em seu papel nos diversos governos e as antropólogas 
e antropólogos, em geral, revisam seu trabalho indigenista e suas 
obras de corte etnográfico e/ou antropológico.4 Dentro desta 
última preocupação intelectual, e com o intuito de fornecer al-
guma contribuição no marco de uma publicação que tem como 
objetivo refletir sobre as perspectivas brasileiras sobre o México, 
as linhas abaixo desenvolvidas tentam analisar a categoria “Povos 
Testemunha”, proposta por Darcy Ribeiro, para tipologizar as 
áreas culturais da Mesoamérica e dos Andes, elaborada em seu 
livro As América e a civilização. Desse modo, a pretensão central 
do texto consiste em explorar as práticas representacionais sobre 
o México e a “mexicanidade” presentes na primeira etapa da 

4 Para uma visão geral de Darcy Ribeiro, pode-se consultar a biografia analítica da 
Helena Bohemy (2001) intitulada Darcy Ribeiro: sociologia de um indisciplinado, 
em que a palavra “indisciplinado” denota a forma de caracterizar um intelectual 
que participou, formalmente, de múltiplos governos de distintos países.
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série de trabalhos intelectuais que o próprio Ribeiro chamou 
antropologia da civilização.5 

Porém, a tarefa anteriormente descrita só se tornou possível 
mediante uma revisão preliminar das teses teóricas fundamentais 
do autor e da compreensão dele acerca da historicidade latino-a-
mericana, exercício que implica, ao mesmo tempo, o exame dos 
preceitos epistemológicos dos quais Ribeiro fez uso, sobretudo 
avaliando a utilização de duas fontes fundamentais: o marxismo 
(considerando a compreensão idiossincrática do autor sobre 
o marxismo) e as referências antropológicas e historiográficas 
disponíveis na época em que o antropólogo elaborou sua série 
de obras. Esta articulação entre um marxismo que Ribeiro de-
nomina “não dogmático” e as fontes da antropologia “clássica” 
(evolucionista, culturalista e funcionalista, principalmente) e 
“contemporânea” (neoevolucionismo norte-americano, desta-
cadamente), dão origem a um modelo descritivo-explicativo de 
corte neoevolucionista confuso e contraditório que, se por um 
lado, vislumbra a possibilidade de uma reflexão não isolada e não 
folclórica das formações histórico-sociais da América Latina, por 
outro, termina gerando um padrão analítico teleológico pouco 
específico, altamente positivista, e, seguindo o anterior, normativo. 

5 A série é composta por cinco livros temática e “cronologicamente” organizados 
pelo próprio autor da seguinte forma: 1) O processo civilizatório (1968), 2) As 
Américas e a civilização (1969), 3) O dilema da América Latina (1970), 4) Os 
índios e a civilização (1970), e 5) Os brasileiros (1972). É importante destacar 
que, exceto o segundo livro da série (As Américas e a civilização), publicado 
pela primeira vez em espanhol, os restantes apareceram originalmente em 
português e foram publicados no Brasil, inclusive alguns deles durante o 
governo militar. Vale destacar, também, considerando todos os volumes, e 
que o autor começou sua escrita em 1967, que Ribeiro escreveu e publicou 5 
obras que somam ao redor de 2 mil páginas em 6 anos. É importante assinalar 
que, embora a série siga uma estrutura cronológica, as etapas da escrita dos 
livros se superpõem. No caso do quarto livro, Os índios e a civilização, sua 
segunda metade foi escrita no final dos anos 1940, mas publicada, quase sem 
mudanças, mais de vinte anos depois.
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Uma revisão da série antropologia da civilização, compreendida 
em sua totalidade, permite observar rupturas e descontinuidades 
nas propostas de Ribeiro. No movimento transversal que esboça, 
o autor se afasta paulatinamente tanto de algumas das primeiras 
posições neoevolucionistas como de certo marxismo, presentes 
nas duas primeiras obras, à medida que passa a incluir referenciais 
bibliográficos contemporâneos produzidos na América Latina. 
Deste itinerário, resulta um neoculturalismo heterodoxo, sobretudo 
nos dois últimos volumes da série. A palavra “mixórdia” pode ser 
um bom adjetivo para caracterizar a obra de Ribeiro, pois nesta 
se encontram articulações, contrastes e incomuns orientações 
heterodoxas que podem resultar interessantes (considerando seu 
contexto histórico de produção), muito embora tais (im)possíveis 
integrações de diversas fontes e influências produzam uma espécie 
de palimpsesto que, apesar de reconhecer a existência das relações 
de poder, termina por dilui-las, curiosamente, através da utilização 
de categorias assíncronas que apagam a conflitividade social em 
proveito dos processos de sincretismo, integração e desenvolvi-
mento civilizatório. O objetivo do pressente trabalho, portanto, 
consiste em explorar estas ambivalências do legado de Ribeiro 
valendo-se, prioritariamente, da revisão dos livros As américas e a 
civilização e O processo civilizatório, os quais, nos limites do texto, 
servirão para o estabelecimento de alguns contrastes com a obra 
intermediária, O dilema da América Latina.

A Antropologia da Civilização de Darcy Ribeiro

As mesmas tendências camaleônicas que marcaram a atuação 
política de Darcy Ribeiro parecem acompanhar seu trabalho an-
tropológico. Qualquer avaliação geral da sua obra antropológica 
destacará três grandes características: a amplitude da obra escrita, 
a variedade de temas e registros abordados, e a utilização de con-
ceitos e teorias antropológicas de diversos tipos. Este último ponto 
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resulta menos evidente dentro do campo da antropologia brasileira, 
onde Ribeiro é considerado, em geral, como um antropólogo 
marxista. Possivelmente, esta consideração se deve a vários fatores 
distintos, mas complementares: o lugar historicamente disperso 
e reduzido que o marxismo tem ocupado na antropologia brasi-
leira,6 o senso comum que equipara toda tentativa evolucionista 
ou neoevolucionista ao marxismo, o profundo desconhecimento 
e desinteresse na herança epistemológica do próprio Karl Marx, 
e, finalmente, uma leitura rasa da obra de Ribeiro. 

O começo do trabalho antropológico de Ribeiro correspon-
de às pesquisas etnológicas desenvolvidas com seu orientador, 
o etnólogo de origem alemã Herbert Baldus, no começo da 
década de 1940. Desta época, destacam-se trabalhos de corte 
evidentemente funcionalista que Ribeiro realizou entre os Ka-
diwéu, no período entre 1947 e 1948 (Ribeiro, 2019) e entre 
os Urubú-Kaapor, entre 1949 e 1951 (Ribeiro, 1996). O marco 
desses trabalhos etnológicos esteve caracterizado pela participação 
de Ribeiro no Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 
Trabalhadores Nacionais (SPILTN),7 juntamente com o Marechal 
Cândido Rondon, diretor do órgão. De fato, Ribeiro trabalhou 
como “naturalista” da instituição (a vaga de “antropólogo” ainda 
não existia no país) entre 1947 e 1957. Na segunda metade de 

6 Este ponto deve ser analisado no interior do processo histórico específico 
do Brasil, com ênfase nas consequências que a ditadura militar trouxe para 
a despolitização dos debates acadêmicos, para a circulação de publicações 
“subversivas”, mas também para a manutenção da própria organização elitizada 
das universidades, dentre outras razões que podem ser depreendidas desse 
processo histórico.

7 O SPILTN foi fundado em 1910 e representa o órgão central das políticas in-
digenistas no Brasil. Em 1918, passaria a se chamar Serviço de Proteção aos 
Índios (SPI) e, finalmente, em 1967, após um conjunto de diversas e graves 
denúncias, seria extinto e daria lugar à atual Fundação Nacional do Índio (Fu-
nai). Para uma análise do SPI e seu papel na formação do campo indigenista 
brasileiro, recomenda-se: Freire (2011), Lima (1987, 1995), Oliveira (2006) e 
Ramos (1997).
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Os Índios e a civilização (Ribeiro, 1970), o autor destaca, através 
de uma narrativa heroica, como a ação dos militares e primeiros 
indigenistas brasileiros, comandados por Rondon a partir de uma 
ideologia secular e positivista, combateram as práticas religiosas 
obscurantistas e lutaram para estabelecer a pacificação e integração 
dos índios ao Brasil por meio da prática da “proteção fraternal” 
e da “tutela”, ações que visavam assegurar a “incapacidade civil 
relativa” dos índios estabelecida no art. 6° do Código Civil Bra-
sileiro de 1917. Segundo Antônio Carlos de Souza Lima: 

Caricaturando um pouco o texto, pode-se dizer que Ribeiro 
relata uma (es)história de abnegação e sofrimento de uns 
poucos indivíduos excepcionais, contra as “oligarquias locais”. 
As intempéries políticas, a escassez de recursos movida por 
perseguições, as florestas inóspitas e os próprios índios, muitas 
vezes em estado de guerra, estes foram alguns dos obstáculos 
que tiveram a enfrentar. Este grupo, ainda que dotado de uma 
ideologia equivocada, segundo a visão de Darcy Ribeiro, 
conseguia enormes feitos. (Lima, 1995, p. 20).

Uma leitura cuidadosa do texto do próprio Ribeiro denota a 
profundidade da análise de discurso indigenista feita por Lima no 
parágrafo anterior, assim como uma revisão das entrevistas e de 
alguns escritos menores dão conta deste caráter heroico com o 
qual o próprio Ribeiro enxergava a si mesmo e ao seu trabalho. 
A produção da obra antropológica de Ribeiro é consequência 
de sua simultânea participação ativa em órgãos como o SPI, 
ou seja, sua antropologia não estava desvinculada de nenhuma 
forma de suas atividades laborais e políticas, como parte das suas 
biografias posteriores tentam destacar.8 No período transcorrido 

8 Neste sentido, as articulações políticas de Ribeiro com o Estado e com o grupo 
de militares positivistas da linha de Rondon também o levaram a ser fundador 
e o principal organizador da constituição da Universidade de Brasília em 1961, 
Ministro da Educação entre 1962 e 1963, e Chefe da Casa Civil entre 1963 e 
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entre sua saída do SPI, em 1957, e o seu exilio no Uruguai, em 
1964, a produção antropológica de Ribeiro será interrompida, 
com exceção de alguns poucos ensaios curtos e de uma biografia 
extremamente elogiosa sobre Cândido Rondon (Ribeiro, 2017), 
retratado pelo autor como um Bartolomé de las Casas secular 
do século XX. As reflexões antropológicas serão retomadas por 
Ribeiro somente no exílio, a partir de 1964. Especificamente 
nesse momento começará a elaboração da sua antropologia da 
civilização, tarefa que conciliou com seu posto de professor na 
Universidad de la República, em Montevidéu. 

Estas duas etapas da atividade antropológica de Ribeiro con-
trastam em vários sentidos fundamentais. Seus primeiros traba-
lhos de corte etnológico, até 1958, destacam-se pelo substrato 
funcionalista, sob a influência do já referido Herbert Baldus e 
de Eduardo Galvão, apoiando-se em ideias de integração, coe-
são social e equilíbrio homeostático. Porém, na medida em que 
adentram diferentes situações etnográficas, as teses analíticas de 
Ribeiro vão integrando debates estruturantes da antropologia 
culturalista dessa época, especificamente definidos pela questão 
da “aculturação”. Ainda que o problema da mudança cultural 
tenha sido enfrentado pelo próprio Malinowski (1945) em seu 
último livro, a questão da transformação cultural e dos diversos 
movimentos e dinâmicas de reconfiguração das matrizes inter-
subjetivas foi um dos objetos centrais da antropologia culturalista. 
Melville Herskovitz (1952) cunhou o termo no fim da década 
de 1940, tentando conceitualizar os processos de assimilação de 
“traços” e “padrões” culturais desenvolvidos em situações de 
contato sociocultural. A generalidade da categoria diante de uma 
extensa diversidade de situações históricas e de processos fez o 
próprio Herskovitz propor diversas noções complementares e 

1964, quando o golpe de estado contra João Goulart levaria a Ribeiro ao seu 
primeiro exílio no Uruguai.
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tentar especificar a noção de aculturação com novas categorias, 
como, por exemplo, “contraaculturação”, que seria um proces-
so de resposta “tradicionalista” das culturas locais às influências 
externas. Nesse exercício, Herskovitz propôs, já nessa mesma 
publicação, categorias como “transculturação” (que reaparecerá 
na América Latina nas mãos do antropólogo cubano Fernando 
Ortiz) e “neoculturação”. 

A ambiguidade da categoria “aculturação”, a pouca especi-
ficidade de ideias e noções que acompanham a definição (“as-
similação”, “traços culturais” etc.) e a existência de um modelo 
explicativo baseado em internalidades e externalidades culturais 
terminaram por gerar um artifício epistemológico duplo e con-
traditório: visibilizaram a existência de assimetrias nas relações 
interétnicas, mas encobriram a articulação pragmática de tais 
relações, cuja explicação restringia-se à dimensão da cultura, 
sem levar em consideração o restante dos âmbitos básicos da 
existência social. 

Nesse sentido, a primeira etapa da produção antropológica de 
Ribeiro está devidamente inserida nos debates centrais das décadas 
de 1940 e 1950, que ecoaram em toda a produção da antropologia 
brasileira e latino-americana. Mas a temática da mudança cultural 
será recorrente ao longo da obra de Ribeiro, que a abordará de 
diversas formas: em alguns casos, através de explicações de corte 
culturalista, no sentido de que a cultura só pode ser explicada a 
partir dela mesma (e não a partir de fatores “externos”), e, em 
outros momentos, como na maioria das obras da antropologia 
da civilização, a partir de fatores exteriores às dinâmicas culturais. 
Esta convivência de teorias e fontes explicativas contraditórias 
(funcionalismo, culturalismo, neoevolucionismo e, posteriormente, 
o próprio marxismo) faz parte das tensões constitutivas da obra 
de Ribeiro e, possivelmente, representa a fonte primaria da mi-
xórdia epistemológica que este autor desenvolveu na sua obra. 
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No segundo período do seu trabalho antropológico, Ribeiro 
abandonou, parcialmente, as preocupações com a aculturação 
e sua prosa tutelar indigenista – embora esta ainda se fizesse 
marcante – para abraçar um modelo explicativo mais amplo em 
termos espaçotemporais. Se seus estudos etnológicos tinham 
se concentrado na exploração de configurações culturais do 
Brasil indígena e seus processos de mudança, a segunda etapa de 
Ribeiro estará caraterizada pela pretensão de desenvolver um 
modelo explicativo total de corte neoevolucionista baseado na 
caracterização das “revoluções tecnológicas” como motores da 
produção de processos civilizatórios de escala global, especificados 
no continente americano:

A história das sociedades humanas nos últimos dez milênios 
pode ser explicada em termos de uma sucessão de revoluções 
tecnológicas e de processos civilizatórios através dos quais 
a maioria dos homens passa de uma condição generalizada 
de caçadores coletores a outros modos, mais uniformes e 
menos diferençados, de prover sua subsistência, de organizar 
sua vida social e de explicar suas próprias experiências. Tais 
modos diferençados de ser, mesmo que variem amplamente 
nos seus conteúdos culturais não o fazem de forma arbitrá-
ria, porque enquadram-se em imperativos de três ordens. 
Primeiro, o caráter acumulativo do progresso tecnológico 
que se desenvolve desde formas mais elementares a formas 
mais complexas, de acordo com uma sequência irreversível. 
Segundo, as relações recíprocas entre o equipamento tec-
nológico utilizado por uma sociedade em sua ação sobre o 
meio natural para produzir bens e reproduzir a magnitude 
da sua população assim como a forma na qual tais relações se 
organizam internamente e com outras sociedades. Terceiro, 
a interação entre esses esforços de controle da natureza e de 
ordenamento das relações humanas e da cultura, entendida 
como patrimônio simbólico dos modos estandardizados de 
pensar e de conhecer que se manifestam materialmente em 
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artefatos e bens; expressamente através da conduta social; e 
ideologicamente, na comunicação simbólica e na formulação 
da experiência social em corpos de saberes, de crenças e de 
valores. (Ribeiro, 1968, p. 27).

Em resumo: a experiência de todas as sociedades humanas 
depende da existência de três “imperativos básicos”: economia, 
política e cultura. Tais imperativos estão atravessados por processos 
de desenvolvimento multilinear, mas inexorável. A este diagnóstico 
responde a noção de caráter acumulativo (possivelmente extraída 
da definição de “tradição” de Alfred Kroeber) e de complexificação 
das formas sociais (seguindo a tradição positivista desde Comte e 
com uma evidente referência à sociologia de Durkheim). Na ver-
dade, o caráter acumulativo é parte ou consequência do processo 
de complexificação da vida, pois o primeiro não seria possível sem 
a existência do segundo: a acumulação implica complexificação. 

Deve ser destacado que as noções centrais apresentadas pelo 
autor não estão representadas nas distinções ontológicas de “eco-
nomia”, “política” e “cultura”, senão nas ideias de “revolução 
tecnológica” e “processo civilizatório”. As últimas também não 
apresentam categorias independentes, pois as revoluções tecno-
lógicas estão definidas como saltos qualitativos de desenvolvi-
mento técnico-científico que são parte constituinte do processo 
civilizatório. Assim, a própria existência do processo civilizatório 
depende destes saltos. A noção central da antropologia da civi-
lização de Ribeiro é a ideia de “revolução tecnológica” e não a 
de “processo civilizatório”. O processo civilizatório é realmente 
o operador da história que o autor propõe interpretar e explicar 
através do seu modelo, mas o que está fundamentando o dito 
modelo é a ideia de “revolução tecnológica”.9 

9 Este ponto estabelece um contraste importante entre as obras anteriores de 
Alfred Weber (1980) e de Norbert Elias (1989). Ribeiro explicita sua leitura de 
Weber, mas parece desconhecer a obra de Elias – aspecto este corroborado 
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Neste sentido, a entrada, aparentemente espetacular, da questão 
da economia política na antropologia de Darcy Ribeiro (ausente 
na sua primeira etapa etnológica) está dada pela importância que 
o autor outorga à “revolução” como processo, não social, senão 
técnico-científico. Por trás desse modelo habita, evidentemente, 
uma antropologia evolucionista e neoevolucionista, reconheci-
da pelo próprio autor e manifestada na publicação de 1968 por 
intermédio da menção às figuras de Lewis Morgan (1980), Vere 
Gordon Childe (1988), Leslie White (1996), Julian Steward (1955) 
e Karl Wittfogel (1966)10 – incluindo, nesse balaio, Karl Marx e 
Friedrich Engels como “expoentes” da evolução social. Dentro 
deste marco, formações tecnológicas, como núcleos estruturantes 
dos processos históricos, determinam modalidades e configura-
ções específicas de integração social que definem ou produzem 
dimensões económicas, políticas e culturais,11 caracterizando um 

tanto pela publicação e difusão tardia do livro de Elias quanto pela ausência 
de domínio do idioma alemão por Ribeiro. 

10 Atualmente, existe um senso comum, bastante curioso, que agrupa estes 
autores tão diversos sob a alcunha de marxistas. É fundamental destacar, 
em primeiro lugar, que possivelmente Lewis Morgan não se debruçou sobre 
os escritos de Marx, ainda que provavelmente tivesse ciência da existência 
de Karl Marx, considerando que este foi uma figura bastante conhecida na 
época, pois publicava textos em vários jornais dos Estados Unidos, país onde 
Morgan morava e trabalhava. Em segundo lugar, Gordon Childe Leslie White 
dificilmente podem ser denominados marxistas e mesmo leitores de Marx. 
Finalmente, Steward e Wittfogel de fato tiveram um importante papel no 
desenvolvimento de algumas ideias específicas de Marx e na sua aplicação 
prática. Julian Steward foi, possivelmente, o primeiro antropólogo norte-a-
mericano a se interessar pelo marxismo e pelo ensino de Marx. Por outro 
lado, Karl Wittfogel (1966) desenvolveu uma leitura marxista profundamente 
problemática e racista da obra de Max Weber para caracterizar as formações 
sócio-históricas asiáticas. Anos mais tarde, basear-se-ia na sua própria obra 
para acusar os modelos socialistas do Leste como ontologicamente despó-
ticos e autoritários e, inclusive, depois da Segunda Guerra Mundial, acusou 
e testemunhou publicamente contra vários membros do Partido Comunista 
dos Estados Unidos acusados de traição durante o macarthismo.

11 Ribeiro utiliza, às vezes, de forma indistinta, os termos política, organização 
social, e sistema social, assim como as palavras cultura e ideologia; jogo de 
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determinismo tecnológico reconhecido e explicitado pelo autor 
segundo a “influência determinante dos conteúdos tecnológicos 
sobre os sociais e ideológicos” (Ribeiro, 1968, p. 28).

Nesse contexto, Ribeiro argumenta que o processo civilizatório 
estaria associado a outros dois processos simultâneos e comple-
mentares. Primeiramente, um que denomina de “diversificador”, 
diretamente relacionado com o “imperativo de adaptação eco-
lógica” que se configura a partir da relação que cada sociedade 
estabelece com o ambiente físico-natural onde se desenvolve. A 
proposição deste processo pode ser considerada como a expli-
citação de um pressuposto compartilhado pelas antropologias 
evolucionista, culturalista e funcionalista. Em segundo lugar, um 
processo que denomina de “integrador e homogeneizador” – 
caracterizando, através de Radcliffe-Brown, a universalidade da 
limitação das possibilidades da agência humana –, o qual reduz 
ou condiciona o processo diversificador anterior. Aqui, o fun-
cionalismo-estrutural combina-se com as noções de progresso 
e desenvolvimento que a escola funcionalista sempre utilizou. A 
formulação dos dois processos anteriores permite a Darcy Ribeiro 
afirmar a existência de diferentes “graus de eficácia alcançada no 
domínio da natureza” (Ribeiro, 1968, p. 29) pelas sociedades hu-
manas. Este princípio universal permitirá desenvolver o modelo 
de classificações e tipologias tão caro para o autor, e exposto, 
principalmente, em As Américas e a Civilização, segundo volume 
da antropologia da civilização de Ribeiro. 

Mas antes de entrar nas tipologias geradas pelo antropólogo, e 
na sua representação sobre o México baseada nestas tipologias, é 
necessário estabelecer algumas considerações precisas. O primeiro 
e o segundo volume da antropologia da civilização de Ribeiro 
estão assentados epistemologicamente na combinação de um 
conjunto realmente diverso de categorias conceituais e de pres-

sinônimos confuso que contribui para obstaculizar a compreensão do texto.
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supostos teóricos que procuram articular uma grande teoria de 
alcance universal, valendo-se, em muitos casos, da antropologia 
clássica, algo curioso, pois diversas etapas da obra de Ribeiro estão 
caraterizadas pelo ataque virulento às correntes antropológicas 
que ele mesmo tinha utilizado amplamente, e não deixaria de 
utilizar. Talvez precisamente por isto, o marxismo é considerado 
a fonte nuclear das reflexões de Ribeiro. No entanto, uma análise 
mais detalhada das propostas de Ribeiro e das fontes utilizadas 
(sobretudo nas obras de 1968 e 1970) revelam o equívoco desta 
interpretação. Tendo já estabelecido as diferenças entre marxismo 
e evolucionismo, uma leitura dos chamados “apontamentos etno-
lógicos de Marx”, coletados por Lawrence Krader, atesta a visão 
profundamente crítica que o autor de Trier mantinha em relação 
aos primeiros evolucionistas e ao próprio Morgan, incluindo as 
reticências em relação à obra de Darwin.12 

Nesse sentido, a inclusão do nome de Marx feita por Ri-
beiro no conjunto dos “autores da evolução social” mostra-se 
precipitada. Como as leituras de Ribeiro parecem mediadas 
pela seleção e interpretação de outros autores, as referências que 
ele apresenta a respeito de Marx, além de escassas, denotam sua 
pouca profundidade na interpretação de obras como O Capital 
e os Grundrisse. A ideia segundo a qual existe um mecanismo 
de determinação das formas de existência social tem sido uma 
interpretação comum nas ciências sociais, seja considerando as 
necessidades biológicas, a cultura ou as estruturas profundas e 
inconscientes como núcleos estruturantes dos processos humanos. 

12 Cada vez é mais extensa a literatura que revisa a distância crítica entre Marx e 
o evolucionismo. Sobre este ponto, podem ser consultados Anderson (2019), 
Dunayevskaya (1985), Dussel (1990), Gouldner (1983), Musto (2018) e Shanin 
(1980). Embora as referências anteriores coincidam na devida distinção entre 
Marx e o evolucionismo, ainda persiste a controvérsia se ela representa uma 
constante sincrônica no pensamento de Marx ou se, pelo contrário, aparece 
na sua etapa madura, também chamada de “último Marx”. 
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A maior ressonância de certas passagens da obra de Marx no livro 
de Ribeiro corresponde à proposta do determinismo tecnológico, 
a qual o autor associa a níveis equivalentes de desenvolvimento 
sociocultural. Porém, a redação de Ribeiro entrevê uma leitura 
de Karl Marx mediada tanto por Louis Althusser, especifica-
mente da Contribuição à crítica da economia política (1859), quanto 
pela seleção de Eric Hobsbawm acerca de uma parte ínfima dos 
Grundrisse (1857-1858) – sobretudo os momentos que remetem 
aos modos de produção pré-capitalistas.13 Contudo, mesmo as 
semelhanças entre Marx e a apropriação de Ribeiro são superfi-
ciais. No livro de 1859, por exemplo, Marx utiliza as expressões 
“base concreta” e “consciência social”. Althusser (1967), por seu 
turno, interpretou “concreto” e “base concreta” como materia-
lidade e depois como “forças produtivas”, gerando, assim, um 
modelo universal e inexorável de determinação estrutural entre 
infraestrutura, estrutura e superestrutura, muito embora algumas 
destas categorias jamais tenham sido utilizadas pelo próprio Marx. 
Inclusive, a ideia do concreto, desenvolvida por Marx já nas Teses 
sobre Feuerbach (Marx, 1974), não está referida a uma dimensão 
físico-material senão à existência de uma realidade na forma de 
síntese dialética que, conforme o próprio filósofo alemão define 
em 1859, é produto de múltiplas determinações, “unidade do 
universo” (Marx, 1980). Desse modo, se o concreto é o resultado 
de diversas determinações, o critério segundo o qual um núcleo 
exclusivo tem a preeminência determinante dos processos histó-
rico-sociais (sejam os desenvolvimentos tecnológicos de Ribeiro 
ou as forças produtivas de Althusser) representa, no mínimo, uma 
redução grosseira da proposta de Marx. 

13 Nos próprios Grundrisse, Marx explicita, em variadas passagens, a não cor-
respondência e a não mecanicidade da relação entre as diversas estruturas 
do mundo da vida. 
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Não obstante, para Darcy Ribeiro, a invocação de Marx no 
apoio tanto a suas teses neoevolucionistas quanto ao seu princípio 
de determinismo tecnológico estava garantida pela autoridade 
do próprio Marx e por um exercício de absoluta independência 
teórica que o antropólogo se autoatribuía. Para Ribeiro, sua 
antropologia da civilização devia ser explicitamente diferencia-
da das duas práticas analíticas que ele considerava como mais 
recorrentes nesse momento: o academicismo das ciências socais 
e o marxismo dogmático. Com a primeira, identifica a preten-
são das tendências modernizadoras associadas à sociologia da 
Escola de Chicago e a Talcott Parsons. Com a segunda, o autor 
caracteriza, de forma extremamente acertada, as normatizações 
teleológicas da história nas quais vários marxismos incorreram ao 
tentar replicar, na América Latina, as etapas do desenvolvimento 
histórico do capitalismo da Europa ocidental. As críticas de Ri-
beiro aos dois grandes modelos analíticos ainda são pertinentes 
nos dias de hoje diante de certas formulações e interpretações 
que, às vezes com novas roupagens e denominações ribombantes, 
continuam reproduzindo estas tendências. A fim de distanciar-se 
de tais posições, Ribeiro, no prólogo à edição Venezuelana de O 
processo civilizatório, não hesita em reivindicar para si a “verdadeira 
herança” de Marx, segundo suas próprias palavras: 

Cuestionar en nombre de Marx la utilización del criterio 
tecnológico en el estudio de la evolución social humana, es 
tanto más absurdo, ya que el propio Marx es quien reclama 
en el primer tomo de El Capital (1961: 303) la imperiosa 
necesidad de escribir la historia “crítica de la tecnología”. Y 
ello, porque de acuerdo a su criterio, ésta sería en el plano 
social el equivalente a la obra de Darwin en el plano de la 
evolución de las especies. Y, en efecto, después de destacar la 
importancia de la historia de la tecnología natural de Darwin, 
Marx pregunta: “¿será que la historia de la aparición de los 
órganos productivos del hombre social (es decir, de los medios 
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de producción, esto es, de las técnicas productivas, aclaro yo) 
que son la base natural de toda la organización específica de 
la sociedad, no merecen la misma atención? Así las cosas, fue 
el mismo Marx quien me pidió que se escribiera El Proceso 
Civilizatorio. Dentro de este supuesto, naturalmente, debería 
haber esperado que este libro fuera una obra mucho más 
lúcida, que trascendiera mis propias limitaciones. Pero aún 
así, me creo en el derecho de pensar que, a pesar de todo, el 
heredero de Marx soy yo. (Ribeiro, 1979, p. 20-21). 

Autonomear-se o verdadeiro herdeiro de Marx e, no mesmo 
movimento, invocar, misticamente, o pedido do alemão para 
que algum gênio do futuro escrevesse a história da tecnologia 
é, sem dúvida, um ato de coragem ou de egocentrismo com 
poucos precedentes, ainda mais em 1979 (ano no qual foi escrito 
o prologo à edição venezuelana aqui reproduzido), quando os 
marxismos na América Latina e em muitas outras latitudes tinham 
uma presença marcante dentro e fora da academia. Sobretudo 
quando se tem em mente o escasso repertório de fontes que 
Ribeiro efetivamente acessou acerca do trabalho desenvolvido 
por Marx, restrito, em 1968, ao livro O Capital e à pequena e ar-
bitrária seleção dos Grundrisse feita por Hobsbawm. Sem qualquer 
constrangimento, o antropólogo reivindica o legado de Marx e 
define seu exercício analítico com base em uma nota de rodapé 
possivelmente introduzida por Engels para a quarta edição em 
alemão de O Capital, em 1890.

Em O processo civilizatório, Ribeiro faz referência à tradução 
para o português de O Capital publicada pela editora Civilização 
Brasileira em 1967 – porém, o ano citado por ele mesmo é 1961. 
De fato, as linhas transcritas por Ribeiro correspondem à nota 
de rodapé número 88. Existe uma ampla discussão sobre as edi-
ções de O Capital. Como é sabido, a primeira edição da obra foi 
publicada em alemão em 1867 pelo próprio Marx, trabalho este 
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que teve uma segunda edição revisada, publicada na mesma língua 
em 1873. Seguiram-se a tradução e publicação, por entregas, em 
francês em 1875; a terceira edição alemã em 1883 e a quarta em 
1890; e a primeira edição em inglês em 1886. Todas as edições e 
traduções posteriores à segunda edição em alemão, de 1873, so-
freram modificações introduzidas por Engels ou pelos tradutores. 
Desconhecemos até que ponto Darcy Ribeiro era consciente destas 
modificações, mas é possível afirmar que conhecia a existência 
de diversos materiais não publicados em vida pelo próprio Marx, 
principalmente na forma de rascunhos e notas. Em O processo 
civilizatório, aparece referenciada a tradução para o espanhol, pela 
editora Platina, do texto intitulado Formaciones que precedem a la 
producción capitalista, antecedido por uma introdução de Eric Hobs-
bawm. Formaciones representa, na verdade, um extrato das passagens 
históricas dos chamados Grundrisse (1857-1858), selecionado e 
editado pelo historiador britânico segundo seu critério. Levando 
em consideração que a primeira edição em francês foi publicada 
em finais de 1967, a primeira edição em italiano em 1969 e a 
primeira em espanhol em 1971 (três anos depois da publicação 
de O processo civilizatório e um ano depois de As Américas e a ci-
vilização, respectivamente), a afirmação feita por Mércio Pereira 
Gomes (1992, p. 537), segundo a qual Ribeiro ter-se-ia baseado 
nos Grundrisse, é deliberadamente imprecisa e incorreta. 

Darcy Ribeiro teve um aceso restrito às obras de Marx e a 
sua relação com Marx foi influenciada por seleções e leituras de 
autores com interpretações muito específicas da chamada, por 
Althusser, “etapa científica” do pensador alemão. É baseado nesta 
perspectiva hermenêutica que Ribeiro produz uma amalgama 
de conceitos antropológicos de diversas fontes com modelos de 
determinações e sequencialidades estruturais que dependeriam, 
em último termo, dos graus de desenvolvimento tecnológico. 
No entanto, o suporte prévio para o desenvolvimento de seu 
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raciocínio repousa sob a ideia malinowskiana dos “imperativos 
humanos”. Paradoxalmente, à diferença do que supunha, Ri-
beiro não estava longe dos modismos político-acadêmicos de 
sua época, como argumentava em relação à abordagem sobre o 
critério tecnológico que propunha. Na verdade, o antropólogo 
está totalmente ancorado por uma interpretação althusseriana da 
obra de Karl Marx e por conceitos caros à antropologia de sua 
época. Longe de representar uma herança imaculada do marxismo, 
a antropologia da civilização de Ribeiro configura-se como um 
palimpsesto de elementos teóricos que formam, sem dúvida, um 
conjunto original, mas nem por isso isento de problemas.

O México de Darcy Ribeiro 

Tendo desenvolvido sua proposta teórica em O processo ci-
vilizatório, em 1969 Darcy Ribeiro publica o segundo volume 
da série antropologia da civilização sob o título de As Américas 
e a civilização, obra que, segundo o próprio autor (no prólogo à 
primeira edição em espanhol), representa “uma tentativa de inter-
pretação antropológica dos fatores socais, culturais e económicos 
que precedem à formação das etnias nacionais americanas e uma 
análise das causas do seu desenvolvimento desigual” (1992, p. 3). 
Para tanto, e baseando-se nas suas teses sobre o desenvolvimento 
do processo civilizatório, Ribeiro desenvolve uma classificação 
tipológica de categorias históricas “resultantes dos processos 
civilizatórios” (Ribeiro, 1969, p. 67). Seguindo o autor, estes 
processos têm significado a perda da autonomia de sociedades e 
de grupos sociais que foram integrados a “sistemas econômicos 
de dominação mundial” e que, na época contemporânea, lutam 
pela recuperação da sua autonomia. Aqui aparecem, pela primeira 
vez, as referências explicitas a processos histórico-estruturais con-
figurados por relações de dominação social disseminadas dentro 
de uma macrossociologia que tenta caracterizar este processo de 
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longa duração a partir da enunciação de tipologias capazes de 
dar conta das diferentes sociedades da América. 

Ribeiro parte da consideração de unidades de estudo inte-
gradas através dos marcadores identitários de nação e etnia para 
propor a designação de etnias nacionais como conglomerados 
organizados na forma Estado que representam certa homoge-
neidade identitária. O antropólogo não nega a existência de um 
amplo conjunto de heterogeneidades, mas não desenvolve uma 
explicação dessa diversidade, resolvendo o problema mediante a 
dissolução dos diversos grupos sociais em categorias genéricas. Este 
exercício explicativo produz o encobrimento de amplos setores 
sociais subalternizados dentro de uma configuração que dilui os 
componentes sociais e as suas relações, incluindo o complexo 
tecido de relações interétnicas articulado para cada caso.

Dessa forma, Darcy Ribeiro estabelece quatro configurações 
que, operando como tipologias, representam e caracterizam as 
formações sociais latino-americanas: os Povos Testemunhas (Bolívia, 
Equador, Peru, México e toda América Central, com exceção do 
Panamá), os Povos Novos (Chile, Colômbia, Panamá, Venezuela, e 
todo o Caribe), os Povos Transplantados (Argentina, Canada, EEUU 
e Uruguai) e os Povos Emergentes (formados na África e na Ásia 
pelos Estados nacionais surgidos dos processos de descolonização 
e independência). É fácil questionar toda classificação pela sua 
arbitrariedade, e aqui Ribeiro não é uma exceção. Por exemplo, 
no caso dos povos transplantados, a conceptualização refere-se a 
“transplantados” da Europa e não da África, o que faria todo o 
Caribe e boa parte da terra firme formar parte desta tipologia. 
Da mesma forma, a ideia de “transplante” de populações sugere a 
inexistência de populações originárias nos países agrupados nessa 
categoria e prefigura o subsequente europeísmo que supostamente 
caracterizaria essas formações nacionais. Continuando essa linha 
de raciocínio, os povos novos estariam caracterizados pela mistu-
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ra de componentes étnico-raciais numa fusão não conflitiva de 
elementos resultantes em novidades sociais. O anterior caminha, 
evidentemente, rumo à dissolução da diversidade cultural em um 
modelo restritivo da identidade nacional baseado em supostos 
demográficos problemáticos e questionáveis em si mesmos. 

É importante notar que, embora os debates da década de 1970 
sejam diferentes dos estabelecidos atualmente, ainda assim, meio 
século depois, a perspectiva de Ribeiro é passível de ser criticada, 
apesar da vantagem que outorga o tempo transcorrido desde então. 
Evidenciado o problema geral das tipologias histórico-culturais 
estabelecidas pelo autor, cabe considerar a sua acepção dos povos 
testemunhas e sua representação do México dentro deste diverso 
conjunto. Segundo Ribeiro, os povos testemunha são aqueles so-
breviventes de altas civilizações autônomas (autônomas em relação 
a que?) e que sofreram o impacto da expansão europeia. Nesse 
sentido, são considerados como o “resultado moderno da ação 
traumatizante daquela expansão e dos seus esforços de reconstrução 
étnica como sociedades nacionais modernas [...] mais que povos 
atrasados na histórica, são povos despejados da história” (Ribei-
ro, 1969, p. 70). O autor afirma que tanto suas riquezas quanto 
a sua força de trabalho têm sido espoliadas, afinal tratar-se-iam 
de populações subjugadas aos sistemas econômicos mundiais.14 
Estes séculos de subordinação deixaram, segundo o autor, marcas 
indeléveis, adjetivadas como “deformações”, “empobrecimento” 
e “traumatização” da sua vida cultural. Nas palavras de Ribeiro:

Seu problema básico é o de integrar no seu próprio ser 
nacional as duas tradições culturais que tem herdado e que 
frequentemente resultam opostas. Por uma parte, a contri-

14 Excede o objetivo deste ensaio, mas uma análise da conceptualização que 
Ribeiro tem do capitalismo e dos chamados, por ele, ao longo de diversas 
publicações, “sistemas econômicos mundiais”, seria um exercício interessante 
de precisão crítica.
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buição europeia consistente em técnicas e em conteúdos 
ideológicos, que incorporados ao antigo patrimônio cultural, 
foi cumprido às custas da redefinição de todo seu modo de 
vida, assim como da alienação da sua visão de si mesmos 
e do mundo. Por outra parte, seu antigo acervo cultural, 
que por ter sido dramaticamente reduzido e traumatizado, 
conseguiu conservar alguns elementos, como por exemplo 
línguas, formas de organização social, conjuntos de crenças 
e valores, que permaneceram profundamente arraigados em 
vastos contingentes da população, além de um patrimônio de 
saber vulgar e de estilos artísticos peculiares que encontram 
agora oportunidades de reflorescer como instrumentos de 
autoafirmação nacional. (Ribeiro, 1969, p. 71). 

O interesse central de Ribeiro reside na caracterização da cultura 
e das suas tipologias, mesmo que apareçam situações que remetem 
a questões histórico-estruturais e a problemas relacionados com a 
questão da economia política. A autor se concentra nos processos 
culturais que, não obstante, não são precisamente entendidos sob 
a noção de processo, mas a partir da caracterização de trajetórias 
culturais descritas de forma culinária, isto é: como a somatória 
combinada de ingredientes cujo resultado, no caso dos povos tes-
temunha, é um alimento societal avulso e desconexo. A receita é 
fundamentalmente configurada pelos ingredientes europeus (tec-
nologia e ideologia) e pelos ingredientes indígenas (basicamente, 
expressões socioculturais e políticas) que ao combinarem-se geram 
uma população “neomexicana” alienada. Mais adiante, afirma:

Atraídos simultaneamente pelas duas tradições, mas incapa-
zes de fundi-las em uma síntese à qual toda sua população 
confira-lhe um significado, mantem ainda hoje dentro de si 
o conflito entre a cultura original e a civilização europeia. 
Alguns deles experimentaram uma “modernização” dirigida 
pelas potências europeias que os dominaram; outros se viram 
compelidos a promovê-la intencionalmente ou a intensifi-
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cá-la como condição de sobrevivência e de progresso diante 
da excessiva espoliação suportada, ou ainda como meio de 
superar os inconvenientes do atraso tecnológico e do arcaico 
das suas estruturas sociais. (Ribeiro, 1969, p. 71-72).

Incapazes de uma realização dialética que consiga fundir os 
elementos dispersos das distintas tradições, intrinsecamente ho-
mogeneizadas pelo autor como cultura europeia (homogênea e 
contínua) e cultura indígena (como homogênea e descontínua), os 
povos testemunha estão atrelados a um conflito cultural interno, 
estando presos a processos precários de modernização que, todavia, 
são tentativas louváveis de “superação do arcaísmo tecnológico e 
civilizatório” (Ribeiro, 1969, p. 70. Nesse sentido, Ribeiro anota 
que os povos testemunha se encontram diante de “problemas 
culturais específicos resultantes do desafio que significa incorporar 
suas populações marginais na nova entidade nacional e cultural 
que surge, desligando-as das tradições arcaicas menos compatíveis 
com o estilo de vida das sociedades industriais modernas” (Ribeiro, 
1969, p. 73). Dessa forma, os povos-testemunha são precisamente 
“testemunhas” de um passado que tem se perdido, mas que, ao 
mesmo tempo, persiste na medida em que não é desprendido na 
mistura cultural que, na concepção do autor, representaria uma 
síntese para superar o desenvolvimento desigual. Deve-se notar 
que este conjunto de explicações culturais são contraditórios em 
relação ao modelo do determinismo tecnológico que o próprio 
Ribeiro desenvolveu em O processo civilizatório. Se o problema 
é efetivamente cultural, a revolução tecnológica não necessaria-
mente depende dela mesma, senão de matrizes culturais que a 
impulsionem. Do que depende, então, o processo civilizatório? 
Da tecnologia ou da cultura? Ou das relações assimétricas no 
interior dos “sistemas econômicos mundiais”?

As respostas não são ensaiadas a não ser de forma apelativa, 
geral e dispersa, restritas às políticas assimilacionistas e desenvol-
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vimentistas: os povos testemunha necessitam deixar de ser o que, 
segundo Ribeiro, são. A entrada no caminho da civilização, em todas 
as tipologias produzidas por Ribeiro, requer uma dissolução dos 
componentes socioculturais dentro da moldura da nação, visando 
os processos de modernização. Este ponto é prolixo no caso do 
México, “civilização” que, para Ribeiro, é formada por três dimen-
sões, “a indígena, a colonial e a nacional” (Ribeiro, 1969, p. 91), 
com a hegemonia da última, mas superposta ou “transfigurada”15 
culturalmente com os elementos indígenas e coloniais, e que teria 
como problema central a “influência cultural norte-americana” 
(Ribeiro, 1969, p. 92. Após discorrer em uma apresentação geral 
e abreviada do México “Azteca-Nahuatl”, Ribeiro afirma, mais 
uma vez, que os neomexicanos (o ethos configurado no processo 
de transfiguração cultural do México) “dividem-se entre duas he-
ranças: a civilização original, prensada, mas sobrevivendo em tudo 
o que fosse compatível com sua nova vida de povo dominado; e a 
matriz europeia que se esforçava por fundir aos neomexicanos em 
uma nação moderna” (Ribeiro, 1969, p. 99). Nesse mesmo sentido, 
o grande desafio dos neomexicanos seria a “internacionalização 
dos dois patrimônios culturais para fundi-los e integrá-los a uma 
cultura autêntica” (Ribeiro, 1969, p. 101). 

Evidentemente, as relações interétnicas no México anterior 
à conquista europeia foram muito mais complexas e diversas, e 
de forma alguma podem ser reduzidas ao “Azteca-Nahuatl”. Da 
mesma forma, é latente uma contradição entre, de uma parte, 
a ideia de fusão cultual e, de outra, a presença constante das 

15 O conceito de transfiguração cultural é muito presente em As Américas e a 
civilização. Centralmente, ele se refere à formação de um ethos nacional cor-
respondente a cada país do continente americano fruto da fusão (culinária) 
de elementos culturais presentes nessas nações. O uso do conceito, em 
Ribeiro, está diretamente relacionado às discussões da escola culturalista 
sobre aculturação. O mesmo conceito gerou um grande debate na América 
Latina, às vezes prolífico, como nas obras de Angel Rama e Antonio Cornejo 
Polar, às vezes profusamente inócuo em outras referências.    



56 57

heranças e tradições culturais opostas. Ribeiro tenta resolver 
esta contradição apelando à história da Revolução Mexicana 
como “movimento integrador das massas marginais, compos-
tas principalmente por indígenas” (Ribeiro, 1969, p. 110). A 
Revolução Mexicana daria um impulso emancipador tanto às 
pretensões nacionais de autonomia quanto à formação do ethos 
neomexicano, o qual, porém, seria impedido de se desenvolver 
complemente com a perda dos objetivos originais do movimento 
revolucionário e sua reapropriação pela “hegemonia patrícia” dos 
“interesses econômicos estrangeiros”, assim como pela “agressão 
norte-americana”. Apesar disto, para Ribeiro: 

O México foi de todos os povos testemunha das Américas o 
que mais cedo adquiriu a consciência de si mesmo, aceitando 
sua própria imagem e assumindo uma atitude ideológica 
nacional frente ao mundo [...]. Para isto contribuíram deci-
sivamente seu próprio caráter de povo testemunho, no qual 
coexistem, em processo de fusão, os patrimônios de duas 
altas civilizações. Contribui também para esta tomada de 
consciência nacional, sua proximidade aos Estados Unidos, 
sua luta secular pela determinação das respectivas fronteiras 
e seus esforços para deter o predomínio das grandes corpo-
rações sobre a economia mexicana. (Ribeiro, 1969, p. 112). 

O caráter emancipador das lutas nacionais e do anticolonialis-
mo, assim como a descolonização parcial, mas real, que, especifi-
camente no caso de México, trouxe a Revolução Mexicana, são 
amplamente conhecidos. O reconhecimento destes processos por 
parte de Riberio atesta a vigência e sistematicidade das fontes por 
ele utilizadas e dos dados que possuía. Porém, as explicações dos 
processos formativos e dos devires históricos tipologizados em suas 
categorias étnico-nacionais padecem de uma profunda falta de 
especificidade e, novamente, da carência de conceitos explicativos 
que visem compreender analiticamente os processos históricos 
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invocados e, parcialmente, reconstruídos na narrativa de As Amé-
ricas e a civilização. Isto é evidente no México que Darcy Ribeiro 
representa na obra, uma justaposição de partes e elementos culturais 
que embora, em alguns momentos, se transfigurem em novidades 
históricas, aparecem divorciados da economia e da política. Não 
é suficiente invocar a existência do capitalismo ou dos sistemas 
econômicos mundiais se essa chamada não articula heuristicamente 
uma análise, tal como nas palavras do próprio autor, “das causas do 
desenvolvimento desigual”. Essas causas estão atreladas aos sistemas 
de dominação e exploração social gerados no capitalismo colonial/
moderno e à sua (re)expansão? Ou, pelo contrário, fazem parte de 
processos de sociogênese desarticulados culturalmente? 

Aqui, o uso de categorias como “ideologia”, “consciência”, 
“alienação” e até “imagem”, longe de conferir precisão aos argu-
mentos, termina por encobrir as relações profundas que precisam 
ser explicadas. Isto é, as relações de poder e sua estruturação 
histórica. Mas, nas duas primeiras obras de sua antropologia da 
civilização, Darcy Ribeiro carece de uma teoria sobre o poder 
sob o aspecto de tecido de relações sociais estruturadas e estru-
turantes da existência humana, em todas suas dimensões. Esse 
ponto é nítido quando descreve o México, a mexicanidade e 
os “neomexicanos”. Ribeiro perdeu-se no próprio modelo que 
criou – em parte porque, acreditando no seu gênio, tentou com-
binar fontes epistemológicas contraditórias; em parte, também, 
porque se declara herdeiro de uma tradição crítica que analisou 
com perspicácia as relações de poder, embora, a este respeito, 
desconhecia tal tradição ou a conhecia apenas parcialmente e 
através de aproximações indiretas.16 Assim, as mixórdias episte-

16 Chama atenção, para alguém que reivindicou ser o herdeiro de Marx, o de-
sconhecimento ou, no caso, a falta de interesse de Ribeiro nos Manuscritos 
de Paris (Marx, 1968), em que precisamente teria encontrado importantes 
contribuições para desenvolver uma teoria do poder social e suas estruturas. 
Talvez isso tenha ocorrido por ter sido influenciado pela leitura althusseri-
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mológicas se transformam em mixórdias classificatórias e, em 
certa medida, normativas.

Dilemas posteriores 

Em O Dilema da América Latina, de 1970, terceiro volume da 
série antropologia da civilização, Ribeiro revela uma leitura mais 
pormenorizada dos textos históricos e de análise de conjuntura 
de Marx, e um conhecimento maior da produção crítica em 
ciências sociais na América Latina, levando a sério categorias de 
recente aparição como “dependência”, “marginalidade”, e outras 
de velha data, como “poder” e “classe”. Porém, ainda fica preso nos 
labirintos da combinação de categorias e fundamentos teóricos 
da antropologia, juntando conceitos culturalistas e funcionalis-
tas com sua perspectiva neoevolucionista, e, desta vez, inclusive, 
recorre a categorias do estrutural- funcionalismo, algumas delas 
ancoradas na sociologia norte-americana que tanto combateu 
em O processo civilizatório. 

Mas, sem dúvida, existe um salto qualitativo entre este terceiro 
volume da série e os dois anteriores, na medida em que Ribeiro 
procura novas fontes explicativas a partir das quais se apresentam 
novas perguntas e perspectivas. Perspectivas que parecem ter sido 
abertas e possibilitadas pelo contato de Ribeiro com a sociologia 
e antropologia crítica mexicana, representada por nomes como 
Pablo Gonzalez Casanova, Luis Felipe Bate, Rodolfo Stavenhagen, 
Guillermo Bonfil Batalla e Héctor Díaz-Polanco, entre outros 
importantes nomes. Estes destacados pesquisadores introduziram 
uma bibliografia que, sem dúvida, produziu novos dilemas e 
desafios para os modelos explicativos que Darcy Ribeiro tinha 

ana de Marx, que só considerava como realmente importantes os escritos 
“científicos” do pensador alemão a partir de O Capital – ou, talvez ainda, o 
antropólogo estivesse mais interessados em projetos reformistas, para os quais 
os Manuscritos seriam vistos como demasiadamente radicais.
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formulado nos anos anteriores, ensejando a realização de novas 
abordagens que, em alguns casos, retomavam escritos antigos e, em 
outros, apontavam para possibilidades inéditas de compreensão da 
realidade social. Dilemas e desafios que aparecem, possivelmente, 
apenas no encontro posterior e mais profundo que Darcy Ribeiro 
teve com o México, no contato com suas vozes intelectuais mais 
destacadas, vozes às quais tanto devemos na América Latina. 
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UN BRASILEÑO EN UN HOMENAJE 
LATINOAMERICANO AL PROFESOR 
RODOLFO STAVENHAGEN: RELATORÍA DE 
UNA MESA MÁS O MENOS REDONDA SOBRE 
EL CONCEPTO DE COLONIALISMO INTERNO

Roberto Lima1

Lo que voy a narrar ocurrió en 2015. Yo apenas había ter- 
minado de hacer la versión para portugués del famoso texto de 
Stavenhagen, las 7 tesis equivocadas sobre América Latina, cuando 
mi estimada Elia Aguilar me envió un correo con la llamada de 
un seminario que se iba realizar el 25 y 26 de junio del 2015 y 
donde se iba discutir lo que pasó en América Latina al cumplir 
50 años de la publicación de aquel artículo y su actualidad.

Escribí un resumen en que prometí hacer una revisión de 
la actualidad de las 7 tesis para pensar un crimen en contra del 
planeta que es la construcción de la presa Belo Monte e n Brasil. 

Encaminé el resumen y dejé que pasara el tiempo. Cuando 
llegó la aprobación, ya se había cerrado la fecha para solicitar 
boletos en las agencias de financiamiento brasileñas. Contesté 
que me era imposible ya que como profesor, mi presupuesto está 
siempre debajo de lo necesario. Pues que en dos días llegó un 
correo preguntando si yo todavía tenía interés en ir a México, que 

1 Professor de Antropologia na Universidade Federal de Sergipe (São Cristovão, 
Brasil).
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el seminario iba pagar los boletos. Contesté algo como ¿Dónde 
firmo si para todo? Y me metí a trabajar en las tareas que me 
solicitaron. El artículo y la relatoría de una de las mesas.

El artículo es la relatoría con algunas modificaciones pequeñas.2 
Por supuesto que la cuestión no era asi tan sencilla… lo que 

me solicitaron, es que me sentara en el auditorio Alfonso Re-
yes (donde, asistí conferencias de Joan Scott, Descolla, a Knigt, 
Stavenhagen y otros así como discusiones sobre el futuro de la 
izquierda mexicana con Marcelo Ebrad y Andrés Manuel Lopez 
Obrador), al lado del Profesor Francisco Zapata y que hablara 
para un público que iba incluir, sentados en la primera fila, a los 
profesores Stavenhagen y Pablo González Casanova, los creadores 
del referido concepto.

Lo primero que saltó a mis ojos cuando todavía empezaba 
a leer los artículos, fue que yo no estaba frente a un homenaje 
mexicano. La mesa tenía investigadores de Brasil, Chile, Cuba, 
México, Argentina, Bolivia y Ecuador, lo que nos brindó una 
atmósfera muy latina, que destacó cuanto es importante hoy el 
pensamiento de Stavenhagen.

El seminario tuvo una estructura muy singular. En la presen-
tación se afirmaba que, 

es importante señalar que el objetivo principal de este semi-
nario es enriquecer los debates sobre América Latina bajo la 
perspectiva que el texto las 7 tesis equivocadas sobre América 
Latina brinda a la distancia de 50 años, pero esta reflexión 
no gira en torno a ellas exclusivamente, sino que éste es el 
elemento guía para analizar lo que ha pasado en este perio-
do de tiempo en los países latinoamericanos. A 50 años del 
debate latinoamericanista en que se enmarca, reflexionar que 
nuevos –o viejos– retos tiene el pensamiento latinoamericano. 

2 Y aquí agradezco al Profesor Francisco Zapata del Colegio de México (Colmex) 
por transformar mi portuñol en buen español.
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Además, se afirma  

que no se pretende enmarcar la participación de los integrantes 
del seminario en la lectura de su texto, sino, abrir un diálogo 
entre las diferentes propuestas mediante el intercambio de 
ideas que permita compartir los diferentes enfoques, sus formas 
de analizar y de llegar a sus conclusiones de investigación, 
con el objetivo de que el diálogo se convierta en el elemento 
central del intercambio de ideas”. El relator destinado a cada 
mesa hará una breve síntesis –en 20 minutos– de los trabajos 
entregados por los proponentes, después de lo cual el mode-
rador abrirá una ronda de participación, en primer lugar con 
los participantes directos de la mesa para puntualizaciones u 
observaciones –cada uno de 5 minutos– y posteriormente 
para El iniciar la discusión de las ideas presentadas por cada 
uno de los proponentes así como de los asistentes, es im-
portante señalar que tendrán prioridad de participación las 
personas con propuestas aceptadas. Posteriormente el relator 
y el moderador harán un breve resumen de ideas aportadas 
durante el debate a las propuestas.

Dentro de estas coordenadas, pretendo aquí, en un primer 
momento, presentar los textos que me correspondió comentar en 
aquel día. Haré cuestionamientos puntuales a cada uno de ellos, 
sugiriendo a la vez puntos que puedan ser objeto de discusión 
y en un segundo momento haré una apreciación general de las 
cuestiones planteadas por los colegas. A medida que se vayan pre-
sentando los artículos indicaré los puntos que llaman la atención 
y las que podríamos discutir en cada texto y también entre los 
textos presentados. 
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Elizabeth Cabalé Miranda3 y Gabriel Rodríguez Pérez de Agre-
da,4 presentan la ponencia “Progreso y desarrollo ¿una y misma 
cosa en América Latina?”. Se refieren particularmente a la segunda 
tesis, la tesis difusionista y cuestionan la idea del desarrollo como 
un fenómeno objetivo en sí mismo, la idea o el concepto que se 
conformó acerca de el en la modernidad y de las perspectivas para 
un desarrollo nacional de América Latina. Los autores basan su 
interpretación en la filosofía de la praxis y observan que la vigencia 
del texto de Stavenhagen reside en “conformar y alimentar esa 
capacidad que necesitamos de poder cambiar la realidad” (Cabalé 
Miranda; Pérez de Agreda, 2015, p. 3).5

En su discusión, cuestionan la capacidad que el crecimiento 
económico, el progreso y el desarrollo pueden tener para generar 
felicidad (Cabalé Miranda; Pérez de Agreda, 2015, p. 5), situación 
que los autores piensan que es imposible dentro de las relaciones 
de explotación capitalista por sus propias características intrínsecas 
y afirman: “lejos de traer desarrollo a nuestro sur, lo que produce 
es la conversión cada vez más de esa zona atrasada en una zona 
de consumidores... y las personas que ahí habitan en esclavos del 
capital, lo que configura una nueva modalidad de colonización” 
(Cabalé Miranda; Pérez de Agreda, 2015, p. 15). Como alternativa, 
los autores proponen “el ir introduciendo modos propios de pro-
ducir de la conocida economía solidaria” (Cabalé Miranda; Pérez 
de Agreda, 2015, p. 18). A este lector le hace falta una discusión 

3 Elizabeth Cabalé Miranda es arquitecta, maestra en Ciencias y profesora 
auxiliar de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la Universidad 
de La Habana.

4 Gabriel Modesto Rodríguez Pérez de Agreda es Doctor en Ciencias Jurídicas 
y profesor titular de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la 
Universidad de La Habana. 

5 Los números entre paréntesis se refieren a las páginas de los artículos de 
los autores que fueron discutidos em el seminário. Así, en vez de insertar en 
cada cita un paréntesis con autor y página estoy abreviando, citando sólo la 
página de la versión original de la ponencia.
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sobre cuestiones étnicas y/o raciales que son centrales en el modo 
como Stavenhagen conceptualiza el colonialismo interno y que 
por lo tanto deberían ser también nodales para la resolución de 
los conflictos que esa situación genera.

José Guadalupe Gandarilla Salgado6 presenta la ponencia, “De 
la Alianza para el Progreso a la Alianza para el Pacífico, persistencia 
de lo equívoco y necesidad de la crítica. Actualidad del aporte de 
Stavenhagen”. El autor observa que “la apretada prosa y su inte-
gración [crea en el texto] un cierto carácter caleidoscópico mul-
tidimensional” (Cabalé Miranda; Pérez de Agreda, 2015, p. 3) que 
hace que supere el momento coyuntural en que fue escrito. Vale 
la pena pensar esta ponencia con relación a la precedente porque 
Gandarilla afirma, acertadamente, que Stavenhagen confronta los 
límites de una cierta comprensión del marxismo de su época. 

El autor observa que las 7 tesis fueron publicadas poco antes 
de la emergencia de cuatro movimientos intelectuales fundamen-
tales para la América Latina contemporánea: el boom literario, la 
teología de la liberación, la teoría de la dependencia y las filoso-
fías de la liberación nacional. En este sentido, pienso que tal vez 
sería interesante mencionar otras dos creaciones latinoamericanas 
que están estrechamente relacionadas y que también lograron 
vencer el foco de censura de la relación norte-sur: la pedagogía 
del oprimido y el planteamiento descolonizador. Dos temas que 
fueran de temprano interés del pensamiento de Stavenhagen y 
que conforman parte importante de su pensamiento.

El autor se centra en las dos primeras tesis como dogmas que 
deben ser rechazados y en la discusión actual las relaciona con 
los usos que las teorías de la subordinación y de la filosofía de la 
liberación hacen del concepto de colonialismo interno, las que 
profundizan los cuestionamientos que realizan las 7 tesis (Ganda-

6 José Guadalupe Gandarilla Salgado es Doctor en Filosofía Política e Investi-
gador Titular de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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rilla, 2015, p. 9). También propone un desplazamiento conceptual 
para la comprensión del momento actual, que implica sustituir 
el colonialismo por la idea de la “colonialidad”. 

Al comparar la Alianza para el Progreso con la propuesta ac-
tual de la Alianza TransPacífica para el Comercio y la Inversión 
da la impresión de que es necesario desarrollar una nueva tesis 
equivocada que relacione la transnacionalización del capital con 
la seguridad. 

Las consecuencias de este nuevo proceso se relacionan con el 
atasco neoliberal en que se encontraba México; el crecimiento 
de la “zona de desastre” en las áreas rurales; la imposibilidad de 
comprender lo que han sido las clases medias y sus comporta-
mientos; así como la reemergencia de un discurso racista en los 
actores gubernamentales. Con eses cuestionamientos termina el 
texto con la provocación de que Stavenhagen había previsto la 
llegada de México al pasado. 

Francisco Guzmán Games7 presenta la ponencia “Nuevas 
miradas en torno a las tesis equivocadas sobre América Latina en 
la era de la información”. El autor hace una crítica a la segunda 
tesis a partir de la recepción de las tecnologías de la información 
en zonas rurales e indígenas. La ponencia está basada en una in-
vestigación realizada en Veracruz que tuvo por objeto demostrar 
empíricamente la actualidad del texto de las 7 tesis. 

Observa que el discurso de los años sesenta acerca de la difusión 
de productos industrializados es muy similar al discurso utilizado 
por los funcionarios estales para calificar hoy en día la brecha 
digital, así como las políticas orientadas a disminuirla. También 
llama la atención sobre la importancia de las migraciones para 
comprender las así denominadas “sociedades rurales”. El autor 

7 Francisco Javier Guzmán Games es Maestro en Investigación Educativa y Doctor 
en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Iztapalapa (UAM-I).
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propone el concepto de capital tecnológico como una variación 
del concepto de capital simbólico de Bourdieu para comprender 
las TICS en zonas rezagadas que “operan como instrumentos 
disfrazados de dominación cultural”. 

A pesar del interés del concepto propuesto, me parece que 
la afirmación es apresurada por tres razones: considero que los 
conceptos de Bourdieu son más matizados dado que, en su teoría, 
la operación de tipos de capital propuestos nunca es tan directa 
y funcionalista. Por otra parte, me suena extraña la forma en que 
el autor utiliza la palabra rezago (algo que también está presente 
en otros autores de esta Mesa), una cuestión que Stavenhagen 
vincula con una cierta geopolítica permeada de preconceptos 
étnicos y raciales. Relacionado con las dos críticas anteriores creo 
que la entrada de las nuevas tecnologías no siempre conduce a 
cambios negativos como anticiparon los análisis aculturadores 
que Stavenhagen siempre cuestionó y criticó.  Si se me permite 
utilizar un ejemplo que contrasta con la posición del autor, en 
Brasil un grupo de antropólogos ha trabajado por más de 20 años 
en la realización compartida de materiales audiovisuales filmados 
y dirigidos por integrantes de grupos indígenas en el proyecto 
vídeo nas aldeias con resultados muy positivos para los intereses 
de los indígenas. Por lo tanto, la idea interesante de investigar los 
caminos por los que transitan los iPhone, los iPad, los teléfonos 
inteligentes, etc. en la Huasteca puede contribuir al proceso de 
etnodesarrollo tal como lo preconiza Stavenhagen. 

Carlos Alberto Jiménez Bandala8 presenta la ponencia, “El 
desarrollo del México del Sur, la comprobación empírica de las 
siete tesis equivocadas sobre América Latina”. El autor parte carac-
terizando el severo rezago del sur de México, más específicamente 
en la región del Papaloapan para aportar evidencias empíricas 

8 Carlos Alberto Jiménez Bandala es Profesor-Investigador de la Universidad 
del Papaloapan en Tuxtepec (Oaxaca). 
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que fortalezcan la crítica contenida en las tesis de Stavenhagen 
(acerca del “rezago”, véase la crítica a la ponencia anterior). Para 
este autor, los conceptos de Stavenhagen son claves para com-
prender los proyectos fracasados en la cuenca del Papaloapan: “el 
colonialismo interno… y la proletarización y estancamiento como 
consecuencia de políticas fallidas.” (Jiménez Bandala, 2015, p. 2).  

En este sentido, llama la atención que el presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto haya “reconocido” la existencia de dos 
Méxicos en 2014 cuando planteó la creación de un proyecto de 
Zonas Económicas Especiales que luego fue cancelado. Tal recono-
cimiento podría ser matizado a la luz de la primera tesis. 

Jiménez presenta un resumen de la historia de la cuenca del 
Papaloapan desde el Porfiriato, en que se observa la permanencia 
de los mismos agentes de opresión a pesar de las revoluciones 
y de los planes de desarrollo (en particular los que elaboró la 
Comisión de la Cuenca del Papaloapan que se basaron en una 
lectura incorrecta de la situación de la Cuenca). Y con la estocada 
final dada por el proyecto de acumulación neoliberal iniciado en 
1982 que agudizó las relaciones características del colonialismo 
interno (Jiménez Bandala, 2015, p. 11).

También apunta a los datos deprimentes acerca del estan-
camiento rural como son el desempleo, el hambre y la baja 
escolaridad, y hace críticas a los proyectos actuales de desarrollo 
turístico en la región que fueron impulsados por el Instituto 
Nacional Indigenista que “poco impacto han tenido sobre la 
economía local” (Jiménez Bandala, 2015, p. 15).

Concluye afirmando que antes que todo es necesario ampliar 
el espacio de reflexión a través de un esfuerzo de descolonización 
epistemológica que “permita reconceptualizar el desarrollo fuera 
de la mirada eurocéntrica” (Jiménez Bandala, 2015, p. 17).

Este texto podría beneficiarse con una profundización a partir 
de la lectura de textos posteriores de Stavenhagen. Sugiero tanto 



71

el texto acerca del etnodesarrollo publicado en 1985 como una 
entrevista de 2009 en que Stavenhagen reflexiona acerca de su 
participación en el equipo de antropólogos que trabajaron en la 
zona mazateca cuando se construyó la presa Miguel Alemán. En 
particular, esta entrevista permitiría al autor tener una comprensión 
más integrada de la importancia de la Cuenca del Papaloapan en 
la trayectoria de Stavenhagen. 

Por su parte, María del Rosario Fátima Robles9 presenta una 
serie de reflexiones sobre la cuestión de las “verdades adquiridas” 
acerca de la importancia de la Industria Maquiladora de Expor-
tación (IME) y de la implementación del modelo de desarrollo 
orientado a la exportación a través de las tesis equivocadas de 
Rodolfo Stavenhagen.

En este momento me gustaría poner atención en el contra-
punto que el texto de Robles permite hacer con el de Jiménez 
Bandala. Los dos discuten proyectos de desarrollo, uno situado 
en el sur entre los años 1940 y 1980 y el otro en el norte, desde 
los años 1960 hasta la actualidad. Robles cuestiona las verdades 
adquiridas sobre la importancia de la industria maquiladora de 
exportación y la implementación de un modelo de desarrollo 
industrial orientado hacia la exportación. Este un tema que escapa 
a las propuestas iniciales de Stavenhagen pero dialoga con ellas. 
La autora se pregunta: ¿Cómo podríamos pensar las maquiladoras 
fuera de esas verdades adquiridas? Esta ponencia también hace un 
contrapunto entre las 7 tesis y la relectura realizada por Francisco 
Zapata en la presentación del Seminario.  

Robles centra su atención en la ciudad de Guaymas-Empalme 
(Sonora) que posee una situación particular: la presencia de la 
empresa Maquilas Tatawaki que posee el monopolio “de la con-

9 María del Rosario Fátima Roble es Doctora en Ciencias Sociales por El Colegio 
de Sonora y profesora titular de la Universidad Estatal de Sonora. 
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tratación de personal y de dar albergue a empresas extranjeras 
que se establecen en esas localidades” (Robles, 2015, p. 4).

También, como Jimenez, Robles presenta una larga serie de 
estadísticas para hacer la crítica a la falsa concepción de que ha 
habido un “cambio de giro en el modelo de desarrollo en México”, 
como si fuera casi una nueva tesis que se pudiese pensar a través 
de todas las 7 tesis, como un despliegue de éstas (en particular 
la 1, 2, 3 y 4 y la 7). Así, Robles busca relacionar al colonialismo 
interno con la transnacionalización, con la producción para la 
exportación, con la desaparición de las preocupaciones por el 
mercado interno, con la desaparición de la preocupación con 
la unión de la burguesía industrial y la oligarquía terrateniente 
y finalmente con la erosión de las conciencias de los indígenas 
empleados en las maquiladoras. Además, Robles se refiere a una 
cuestión muy compleja, la de los efectos que esa carga de trabajo 
mal remunerada tiene en la consciencia de esos trabajadores que, 
como ella lo constata, muchas veces son indígenas de la etnia 
Yaqui (cuestión que podría ser ampliada) que deben viajar tres 
horas diarias entre su hogar, el trabajo y el regreso al hogar. A la 
luz de esa situación podemos coincidir con Zapata de que, en 
una tal situación, la conciencia para si de campesinos y obreros 
está en vías de desaparición por la pérdida de los saberes y ca-
lificaciones que daban identidad a cada una de esas categorías. 
Sugeriría que, más allá de ampliar la cuestión del “enganche” 
de los indígenas en las maquiladoras y su impacto disruptivo, la 
autora explicase las siglas que menciona en el texto para que un 
lector no-mexicano pudiera acercarse más fácilmente al texto, 
ya que relaciones laborales similares han sido descritas en otros 
países de Latinoamérica.
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Christian Jiménez Kanahuaty10 presenta la ponencia “Los 
caminos del desarrollo en Bolivia: entre la continuidad y la transi-
ción”. La intención de la ponencia es de reflexionar acerca de las 
transformaciones que han tenido lugar en Bolivia en los últimos 
12 años.  En particular, se trata de pensar sobre las relaciones entre 
la propuesta del “vivir bien” y las políticas desarrollistas, sobre las 
formas en que el gobierno se relaciona con las organizaciones 
indígenas o campesinas y cómo se transformaron las relaciones 
entre obreros y campesinos.

Se hace explícito que el “vivir bien” fue una construcción y 
una aspiración de las organizaciones indígenas y que el Movi-
miento al Socialismo (MAS) se apropió de esa agenda iniciando 
prácticas que el autor califica de ventrílocuas, porque el “vivir 
bien” fue absorbido en forma instrumental. Presenta el caso de 
la carretera del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-
-Secure (TIPNIS)11 para, con base en entrevistas variadas con los 
habitantes de los pueblos de la región, pensar las complejidades 
de las relaciones entre comunidades y Estado. Si, por un lado, los 
campesinos no se perciben como pobres, sus afirmaciones son 
ambiguas cuando se hace referencia a su marginación.

Jimenez Kanahuaty nos presenta transcripciones de entrevistas 
con personas que son favorables (o, por lo menos ninguna está 

10 Christian Jiménez Kanahuaty es politólogo. Actualmente termina la maestria 
en sociologia em FLACSO-sede Ecuador.

11 El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) es un área 
protegida de Bolivia, creado como Parque Nacional mediante DS 7401 del 22 
de noviembre de 1965 y declarado Territorio Indígena a través del DS 22610 del 
24 de septiembre de 1990, gracias a las luchas reivindicativas de los pueblos 
indígenas de la región. Tiene aproximadamente 1.236.296 ha (12.363 km²) 
se encuentra ubicada en la zona de alta diversidad biológica incorporando 
cuatro formaciones vegetales importantes exactamente emplazada en la faja 
subandina, siendo una de las regiones con mayor biodiversidad mundial. Está 
ubicado entre los departamentos del Beni (provincia de Moxos) y Cochabamba 
(provincia del Chapare). Los municipios incluidos son San Ignacio de Moxos 
y Loreto en el Beni, y Villa Tunari y Morochata en Cochabamba.
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abiertamente en contra) de la construcción de la carretera y que 
por lo tanto no la ven como una ruptura “sino como un manejo 
distinto del excedente” (Jiménez Kanahuaty, 2015, p. 6) así como 
la facilidad (¿según el autor?) que ellos lograrán el acceso a edu-
cación y hospitales. (Tengo que preguntar: ¿hay un sesgo aquí? 
o ¿nadie está abiertamente en contra de ese emprendimiento? 
Eso suena raro, ya que es conocido que en TIPNIS hay una larga 
resistencia de los indígenas contrarios a la carretera). 

Propone que “quizá la apuesta más creativa sea la construcción 
de un nuevo cuerpo de tesis equivocadas” y una de ellas podría 
ser “que el desarrollo es una entidad homogénea” (Jiménez Ka-
nahuaty, 2015, p. 7), lo que implica pensar ¿cuál es el desarrollo 
que desean los indígenas? Pero indígenas concretos de tal o cual 
pueblo y no un indígena genérico o imaginario.

La descripción de la instrumentalización del “vivir bien” implica 
un colonialismo interno y prácticas consistentes con la segunda 
tesis equivocada, como la donación de aparatos electrónicos in-
cluso en lugares en donde no hay energía eléctrica. Pero también 
muestra como el MAS manipuló las organizaciones indígenas en el 
contexto de la aprobación de la “ley de la madre tierra”. La forma 
en que se dio esa manipulación se transformó en un “guión” que 
está siendo utilizado en varias situaciones como instrumento de 
desmovilización y de división, haciendo muchas veces imposible 
el diálogo entre campesinos (e indígenas) y obreros. 

Como lector, considero que sería muy interesante pensar la 
proximidad de este texto con los estudios acerca de la subalter-
nidad desarrollados por escritores hindúes y la conclusión de 
que el Estado de alguna forma se transformó para mantenerse 
colonialista. En efecto, la existencia misma del Estado como pro-
blema constituye la base de una reflexión que puede ser ampliada 
y matizada (y todavía cabe preguntar se el reto es ¿en contra del 
Estado o del Estado-nación? ya que como enseñan los teóricos 
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del giro decolonial, la emergencia del Estado-nación es siempre 
un proceso de colonialismo interno).

Jorgelina Loza12 presenta una ponencia titulada “Stavenhagen 
y la ‘nación’: etnia, comunidad y proyecto político”. La autora 
ofrece un complejo análisis de la emergencia de la “nación” (con 
comillas) y del Estado “nación” (así escrito: con espacio, sin guión 
y con comillas en nación) a través del análisis de Stavenhagen 
para pensar las opciones que pueden implicar esos constructos 
para el futuro de América Latina. Al utilizar el término “nación” 
con comillas de manera general, más coherente, algo que Stave-
nhagen hace solamente en los artículos que ella cita, cuando es 
para llamar la atención de que la nación es una idea en debate, 
la autora deja muy claro que ese término debe ser siempre de-
construido, explicitando que cualquier uso teórico consistente 
debe explicitar los sentidos bajo su borradura. 

De cierta forma la autora está construyendo un puente en-
tre las cuestiones que Chaterjee propone en cuanto al tiempo 
heterogéneo de la nación con las formulaciones realizadas por 
Stavenhagen: ¿quién integra la nación? ¿A quién pertenece la na-
ción? ¿Quién la construyó? Si en otras ponencias de esta Mesa la 
partera de la historia se hace presente, es en el texto de Loza que 
la violencia como proceso sistémico inherente a la emergencia 
de la nación está más claro, principalmente en lo que interesa 
pensar los conflictos raciales y étnicos, así que “el análisis de los 
procesos históricos de construcción de las naciones latinoame-
ricanas requiere sostener una mirada deconstructivista, pero sin 
perder el foco en la experiencia que sus actores atravesaron y 
atraviesan” (Loza, 2015, p. 7).

También, Loza trae a colación la distinción que realiza Stave-
nhagen entre nación cívica y nación étnica, siendo que las dos 

12 Jorgelina Loza es Doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Es docente uni-
versitaria de grado y posgrado.
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demuestran claramente la mayor importancia que tiene ésta última 
como proceso de significación (en verdad, me pregunto y le pre-
guntaría a la autora si alguna vez hubo una “nación” no-étnica).

Una cuestión que llama la atención es que la autora califica 
a Stavenhagen de estructuralista. Esto es interesante para mos-
trar la rehabilitación del estructuralismo en las ciencias sociales 
después de la crítica poco consistente de los años 1980’s de una 
pretendida ausencia de contenido político en el estructuralismo. 
Porque fue precisamente por ser estructuralista que Stavenhagen 
pudo pensar y analizar los conflictos étnicos en el colonialismo 
interno, así como el estructuralismo permitió, en los 1960, a su 
amigo Roberto Cardoso de Oliveira crear el concepto de “fric-
ción interétnica”. 

Así, en Loza, para Stavenhagen, la “nación” es una forma 
organizativa que excluye a los indígenas y que, a pesar de que 
existe una tendencia en los discursos “nacionales” actuales a 
aceptar la pluralidad étnica, también en su seno está la fuerte 
acción a una contención de las reivindicaciones de la diferencia 
y de la autonomía. Esto es importante porque en los textos más 
recientes de Stavenhagen citados por ella, la incorporación de 
los derechos indígenas es la temática central del debate sobre la 
“nación” (Loza, 2015, p. 14), y así, algo que estaba implícito en 
Jiménez acerca del Estado como cuestión, aquí está explicitado 
y calificado: la idea misma de Estado “nación” es fundamental 
en la emergencia y en la comprensión de los conflictos étnicos 
(Loza, 2015, p. 15).

Esto posee implicaciones interesantes, por ejemplo: permi-
te reflexionar acerca de la práctica de organizaciones como el 
EZLN en términos de prácticas emancipadoras que descolocan 
totalmente al indigenismo, la herramienta eterna del Estado en 
Latinoamérica para tratar a los indígenas e impedirles su auto-
determinación. 
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Finalmente, Loza termina su ponencia reivindicando la “mul-
ticulturalidad” como propuesta. Me pregunto: ¿propuesta o pers-
pectiva? Pues, ella misma afirma que la “multiculturalidad es hoy 
en día un marco” (Loza, 2015, p. 18), o sea un lugar en donde 
el sujeto puede apreciar, ver, actuar o cambiar el mundo. Como 
perspectiva, ella puede generar propuestas, algo que también hace 
Stavenhagen, que como trickster13, parece caminar de manera muy 
crítica en medio de lo que algunos llaman multiculturalismo 
pluralista (centrado en los derechos) pero también del multicul-
turalismo crítico (enfocado en el poder, en los privilegios, en la 
jerarquía de las opresiones y de los movimientos de resistencia) 
(estoy utilizando la formulación de Stuart Hall, 2000, no obs-
tante, la autora es libre de imaginar a partir de otros autores esta 
oposición que me parece fructífera para ella).

Jaime Andrés Wilches Tinjacá14 presenta la ponencia titulada 
“De la ingenuidad desarrollista a la euforia mediática: el impacto 
de las tecnologías de la información en la prolongación de las 7 
tesis equivocadas sobre América Latina”. 

Debo decir aquí que tuve una duda: si hacía un cambio en el 
orden de presentación y de discusión pues la ponencia de Wilches 
dialoga bien con la de Guzmán pero también con las de Cabalé 
y Pérez, pero como al final él hace una crítica que me dejó un 
poco perdido, opté en dejarlo para lo último. 

El autor se “pregunta hasta qué punto la apertura de nuevos 
espacios de expresión, contrario a movilizar revoluciones de largo 
aliento o corrientes teóricas que critiquen la soberbia de las tesis 

13 Trickster es un personaje mítico que a veces aparece en forma animal de zorro 
o de pajarito y que hace las mediaciones entre oposiciones estructurales del 
mito y permite su dilución o resolución. Es utilizado de forma conceptual en 
varios escritos de Leví-Strauss. Cómo aquí, homenajeamos a Stavenhagen 
en su función autor, me parece simpático no olvidar que el también funge 
políticamente en esa forma.

14 Jaime Andrés Wilches Tinjacá es docente e investigador de la Universidad de 
La Salle. 
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desarrollistas, terminan siendo luchas inocuas, consecuencia de 
nuevas generaciones que se han formado desde la despolitización 
del sujeto, y el favorecimiento del capitalismo como sistema que 
moldea prácticas culturales en las que se impone el prestigio social y 
el ascenso económico sobre la construcción de modelos democrá-
ticos justos, equitativos e incluyentes” (Wilches Tinjacá, 2015, p. 1). 

Sin duda, esta pregunta es hoy importante. Y el autor trata de 
articular una serie de principios fundamentales, más transforma-
dores, que puedan actualizar las tesis de los años sesenta, que para 
el autor se encuentran en una situación paradójica (o lo están, en 
la formulación de Wilches, para este relator): “las tesis desarrolladas 
desde la década de los sesenta no tienen vigencia y deben ser 
debatidas si es que se quiere transformar las condiciones históricas 
de exclusión en la región” (Wilches Tinjacá, 2015, p. 17).

Esta es una cuestión complicada: en efecto, a pesar de hacer 
una lectura interesante sobre la emergencia y sobre el papel de 
las nuevas tecnologías de información (aunque a veces un poco 
acrítica, casi como si la lucha de clases hubiese desaparecido y que 
viviéramos primordialmente en lo virtual), hace falta establecer de 
manera más sólida en qué las tesis que hoy estamos discutiendo 
ya no están vigentes (¿y por qué?) pero que, mismo sin tener 
vigencia, deben ser discutidas (¿por qué?) en función de una 
transformación estructural de las sociedades latino-americanas.

El interés principal del autor parece ser el de sugerir un modo 
de actuar en la educación, tanto en la escuela como en la uni-
versidad (la educación es pensada como una tecnología). Para 
ello, el autor divide su texto en cuatro partes. En la primera hace 
explícito su marco teórico y problematiza los lugares que ocupan 
las tecnologías (sean o no nuevas) en la construcción de otros 
órdenes sociales. La segunda parte analiza el papel de los medios 
de comunicación en el contexto de la globalización. La tercera 
parte reflexiona acerca de los usos de las tecnologías de la infor-
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mación y cómo ellas pueden contribuir a solucionar los dilemas 
del desarrollo (un término crucial que, digámoslo al pasar, no 
es definido en el texto). Al final, el autor presenta una reflexión 
sobre la revolución de las comunicaciones en “una coyuntura que 
nos desafía a pensar esas tendencias del mundo global en un país 
y en una región, sin abandonar sus propios desafíos” (Wilches 
Tinjacá, 2015, p. 3).

A pesar de delimitar en forma clara su guión en cuatro partes, 
el autor separa el texto en 16 partes que deberían estar mejor 
ordenadas y jerarquizadas para facilitar la lectura y la compren-
sión. También sería interesante que los títulos de los apartados 
estuviesen directamente considerados en la discusión. 

Entiendo que con una mejor estructuración del texto y la 
explicitación de las relaciones entre la convocatoria de esta Mesa 
y lo que pretendía el autor, podamos entender incluso el final un 
tanto descuidado del texto: 

Es un reto auténtico para una Latinoamérica que empieza 
en este siglo a mirar nuevos horizontes que la lleven a pensar 
que las tesis que alguna vez criticó Stavenhagen podrían ser 
puestas en prácticas con el objetivo de lograr ciudadanías 
activas y críticas, en un contexto donde e los medios pue-
den abrir o truncar las posibilidades de expresión. (Wilches 
Tinjacá, 2015, p. 19).

• • •

Bueno, creo que ahora puedo plantear las cuestiones finales. 
Sobre esto quisiera decir: 

1. Pienso el texto que hoy homenajeamos en relación con un 
artículo de 1985, el único disponible en portugués en internet, 
“Etnodesenvolvimento: uma dimensão ignorada no pensamento 
desenvolvimentista”. Así, empiezo con tres citas de este último 
artículo:
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a. “Sugiero que ese ignorar de la cuestión étnica por el pen-
samiento desarrollista representa no una omisión sino un 
punto ciego paradigmático”.
 b. “mi crítica al estado-nación y al estado etnocrático con-
duce, precisamente, a la dirección opuesta, o sea al Estado 
multinacional, multicultural, multiétnico (si es que debe haber 
algún Estado) en el que las comunidades étnicas puedan en-
contrar oportunidades iguales de desarrollo social, económico 
y cultural dentro de una estructura más amplia” 
c. “el etnodesarrollismo es concebido como un proceso di-
námico y creativo que, más que limitarlas, puede liberar las 
energías colectivas para su desarrollo. Y, al fin de cuentas, la 
corriente cultural principal no es más que una convergencia 
de múltiples corrientes separadas. Y si estas corrientes separadas 
no logran crecer, la corriente principal acabará por resecar y 
morir.” (Stavenhagen, 1985, p. 24, 42, 43).

Estas tres afirmaciones estuvieron siempre en mi horizonte 
cuando preparaba este comentario. Me parece que ellas contie-
nen una discusión sobre el desarrollo, sobre el Estado, la cuestión 
étnica y el futuro que dialogan directamente con los autores de 
las ponencias presentadas en esta Mesa (que, junto con el relator 
y del moderador, aquí llegan de 7 países de Latinoamérica: Cuba, 
México, Bolivia, Argentina, Colombia, Brasil y Chile).

2. Si ponemos los artículos en perspectiva me sorprende la 
riqueza y la variedad de las preguntas que generó el texto de las 
7 tesis. En un cierto sentido, siento que Stavenhagen y ese texto 
encontraron un lugar muy importante en el repertorio conceptual 
de las ciencias sociales. Por otro lado, me veo en una situación 
curiosa: si imagino que no conozco el artículo de Stavenhagen 
y habiendo leído las ponencias de esta Mesa y de las otras, es 
como si estuviese mirando en un caleidoscopio. Incluso me 
preguntaría si Stavenhagen en verdad existe, para poder tocarlo 
con la mano. Felizmente, él estuvo en el auditorio frente a mí 
para sacarme de la duda.  
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3. Continuando con la cuestión de la profusión de temas, debo 
destacar también que los textos de esta Mesa son muy distintos 
en la forma en que encaran el tema que nos motiva en este ho-
menaje. Así, hay ponencias que reflexionan acerca del tema del 
colonialismo interno directamente con una u otra teoría (Gabriel 
Rodríguez Pérez y Elizabeth Cabalé); otros que buscan pensar 
cómo el desarrollo actual de las relaciones de poder o econó-
micas podrían solicitarle a Stavenhagen otra tesis equivocada en 
relación con la transnacionalización o la unidad del Desarrollo 
(Gandarilla y Jiménez); las que buscan en la observación empírica 
el sustento para pensar la actualidad de las 7 tesis (en particular 
la 1 y la 2: Guzmán, Robles y Bandala) siendo que hay dos que 
muestran eso en forma más episódica; una ponencia que hace 
el balance de un concepto, “nación” (Loza); y una última que lo 
utiliza como una espécie de texto de fondo o casi oculto para 
pensar la educación (Wilches).  

4. Curiosamente, nadie en esta Mesa intentó hacer un balance 
de los caminos que siguió el concepto de colonialismo interno, 
como lo hizo Pablo González Casanova en 2003, pero esto no 
es un problema. Así mismo, la mesa demostró que ese concepto, 
desarrollado a partir de fuentes diferentes, e inicialmente con enfo-
ques distintos, por Stavenhagen y González Casanova es más y más 
importante para pensar los retos que los Estados-nación (si es que 
esa formación histórica es necesaria) de Latinoamérica viven hoy

5. Entre las convergencias curiosas de los textos está el del po-
der profético de Stavenhagen. Tres textos lo tratan explícitamente 
como profeta: en Gandarilla es una profeta al revés, anticipó la 
llegada de México al pasado y en Robles y en Jiménez anticipó 
el futuro. Me parece que esto tiene que ver con que Stavenha-
gen llamó tesis equivocadas y lo que Lévi-Strauss denominó los 
“mitemas” del mito del nacionalismo revolucionario. Si mi in-
terpretación es correcta, con alteraciones de importancia en uno 
o en otro mitema-tesis equivocada, inversiones o expansiones, las 
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tesis se mantendrían actuales en la medida que siguen vigentes 
las contradicciones que ellas retrataron.

6. Relacionado con esto, una cuestión que me parece curiosa 
y que muestra la fuerza (¿inevitable?) de la ideología es la uti-
lización en algunos artículos del “rezago”, que aparece libre de 
comillas. Me pregunto por qué ocurre eso. Doy por cierto que 
todos aquí comparten la idea de que ese supuesto atraso es pro-
ducto de preconceptos teóricos (como lo apuntó Stavenhagen) 
o raciales ya que hoy también hablamos de múltiples mundos y 
temporalidades, o como dicen los zapatistas “un mundo en que 
quepan muchos mundos”. Entonces ¿de dónde viene esa resis-
tencia que se encontraba en la idea de “rezago”? ¿Es el propio 
horizonte del Estado “nación” que nos mete en esa olla? 

7. Queda un último desafío: no hay ninguna ponencia en la 
Mesa que enfrente el llamado que Stavenhagen hace en su último 
informe a las Naciones Unidas: “Por un desarrollo basado en los 
derechos humanos y en particular en los derechos de los indí-
genas” (“un cambio en el discurso del desarrollo, sino también 
supone transformar las instituciones públicas y la cooperación 
internacional”.). Faltó una ponencia que, a la manera de las de-
claraciones del EZLN, pusiera de cabeza todo el edificio de las 
relaciones de poder en el colonialismo interno. 

Con eso gustaría concluir este comentario de los artículos 
presentados en el homenaje realizado en el Colegio de México y 
que hoy retomo como pequeño homenaje personal al entrañable 
profesor.

Así es. ¡Gracias Don Rodolfo!
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SEGUNDA PARTE

O PROJETO SERTÃO-MESOAMÉRICA UFG – 
CIESAS, PROGRAMA ABDIAS/CAPES



HISTÓRIAS QUE SE ENTRECRUZAM: 
PESQUISANDO VIDAS EM MÉRIDA, 
YUCATÁN

Marcos H. B. Ferreira1

Entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2019, realizei entrevistas 
com Mayas residentes em Mérida, Yucatán, sobre suas histórias 
de vida, com ênfase em atividades de trabalho e moradia. Tratei 
de compreender, a partir dessas histórias, alguns processos de 
transformação no espaço urbano, tal como foram experienciados 
pelas populações mayas residentes na cidade, e identificar os fe-
nômenos de segregação espacial enfrentados por estas populações 
ao longo desses processos.

Baseei-me na noção de taskscape, de Tim Ingold, que trata as 
paisagens como processos, cuja ênfase nas práticas sociais que as 
produzem cotidianamente; e na noção de “circuito”, de Magnani, 

1 Doutor em Antropologia pela Universidade Federal de Goiás (UFG), mestre 
em Antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, 2009) 
e graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás (UFG, 
2006). Professor de Antropologia na Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
(PUC-Goiás).

 Agradeço à Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
do México (Amexcid), pela bolsa, e à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 
da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Prope/PUC Goiás), pela licença 
remunerada, que permitiram a realização da pesquisa de campo no México. 
Agradeço também às professoras Dra. Janine Collaço (PPGAS/UFG) e Dra. 
Séverine Duran (Ciesas/México), minhas orientadoras no Brasil e no México, 
respectivamente, pelo apoio irrestrito na realização da pesquisa.
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que designa um uso do espaço urbano que possibilita encontros, 
comunicação e sociabilidade, porém sem se ater à contiguidade 
(Magnani; Andrade, 2013, p. 48). Com esse referencial, a partir 
das práticas cotidianas de morar, trabalhar e mover-se na cidade, 
penso a produção das fronteiras urbanas e a forma como elas se 
relacionam com a questão da etnicidade. 

Aqui, apresento os percursos da pesquisa que conduziram 
essas reflexões, e os encontros por meio dos quais pude acessar 
algumas das histórias de vida que fundamentaram minhas análises 
ao longo da pesquisa.

1 Memórias 

Cheguei a Mérida em janeiro de 2018. Um calor úmido me 
recebeu como um abraço suado. Trazia duas mochilas pesadas, e 
precisaria procurar a casa onde havia reservado um quarto por 
meio do Airbnb. O táxi credenciado do aeroporto foi o mais 
caro que já paguei na vida; ele me levou ao bairro Santhiago, no 
centro da cidade, onde estava a casa de Antonia, que me esperava. 

Antonia é antropóloga, formada pela Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), trabalha com “antropologia aplicada” e coor-
dena alguns projetos de economia criativa com comunidades da 
Península. Na casa, além dos quartos para hospedagem por meio 
do Airbnb, funcionava uma espécie de cooperativa, que, entre 
outras coisas, vendia produtos dos pueblos e comunidades com as 
quais Antonia trabalha, como mel, hidromel e cerveja artesanal. 

Quando cheguei à casa, me chamou atenção, em uma das 
paredes, um grafiti com cores muito fortes, de uma mulher com 
o típico traje de mestiza.2 Antonia estava muito séria e me fez 

2 Mestiza/o é o termo utilizado para designar a população indígena, especialmente 
maya, em Yucatán. Este termo tende a dissolver ideologicamente a etnicidade 
indígena por meio da ideia de mistura. Mas na ideologia racista hegemônica 
o/a mestizo/a, no fundo, continua sendo indígena ou de origem indígena.
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algumas perguntas sobre meu trabalho, meu tema de estudos, 
enfim, sobre o que eu fazia em Mérida. A conversa não fluía 
muito bem e eu saí para comer algo, no Parque Santhiago, como 
ela havia sugerido.

Meus planos eram permanecer na casa por até duas semanas, 
enquanto procurava um lugar para morar durante minha estância 
de intercâmbio de doutorado no Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) Peninsular. 
No dia seguinte, comecei a procurar casas disponíveis para aluguel.

1.2 De como cheguei ao México

O primeiro a me falar sobre fazer pesquisa no México foi o 
prof. Roberto Lima, que havia recém-chegado de lá. Na época, 
estava pensando em participar da seleção para a primeira turma do 
doutorado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
da Universidade Federal de Goiás (PPGAS/UFG), o ano era 2014.

Em 2016, cursava o segundo ano do doutorado em Antro-
pologia da UFG e estava em conflito com minha pesquisa na 
época. Meu tema, até então, era segregação espacial em Goiânia, 
com base no caso de uma área de ocupação chamada Emílio 
Póvoa, na região norte da cidade. Foi quando então cursei uma 
disciplina sobre educação intercultural com o Prof. Dr. Mariano 
Baez, do Ciesas/México, que realizava uma estância como pro-
fessor visitante na UFG. 

As experiências mexicanas de educação intercultural que dis-
cutimos naquele curso faziam referência, entre outras coisas, às 
experiências sociais de jovens indígenas em cidades do México. 
Eu ficava pensando sobre questões teóricas que me interessavam 
no momento: onde os estudantes e professores indígenas residem 
nas cidades e como são seus bairros? Quais são seus trajetos ou 
percursos urbanos? Quais as formas de discriminação que en-
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frentam e como reagem a elas? Com quem constroem suas redes 
sociais e de sociabilidade? 

Comentei com o prof. Mariano sobre aquelas ideias e ele me 
sugeriu que pesquisasse acerca de algumas cidades mexicanas onde 
eu encontraria terreno propício para estudar, em campo, aqueles 
temas. As formas de segregação espacial continuavam sendo meu 
tema de interesse principal, mas, agora, com um enfoque especial 
sobre populações indígenas em contexto urbano. Entre as cidades 
que ele mencionou, estava Mérida. 

Escrevi o projeto de pesquisa com base na noção de circuito de 
Magnani e na ideia de taskscape, de Tim Ingold. Uma etnografia 
focada em histórias de vida de indígenas em contexto urbano. 
Conversei com minha orientadora no PPGAS na época, profes-
sora Mônica Pechincha, que fez apontamentos importantes sobre 
o projeto. Com intermédio do prof. Mariano Baez, consultei a 
profa. Séverine Duran sobre a possibilidade de realizar a pesqui-
sa no Ciesas, com a sua tutoria; e ela aceitou. A profa. Séverine 
tem trabalhos importantes sobre as experiências de indígenas 
em cidades mexicanas, nos quais enfoca as relações de trabalho, 
passando também por questões relativas à segregação espacial.  

Embarquei para o México sem saber ainda muito bem em qual 
cidade realizaria trabalho de campo. Agora, minha orientadora 
no PPGAS era a profa. Janine Collaço, que trouxe uma grande 
experiência em temas de antropologia urbana e me apoiou irres-
tritamente, mesmo no momento inicial de incertezas na pesquisa. 
Estive por dois meses na Cidade do México e comecei a procurar 
informações sobre populações indígenas impactadas pelos terremo-
tos ocorridos poucos meses antes da minha chegada, em setembro 
de 2017. Cheguei a reunir uma série de reportagens e artigos de 
jornais a respeito de famílias otomís impactadas pelos terremotos, e 
identifiquei uma associação que trabalhava diretamente com essas 
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famílias. Mas, em uma cidade daquele tamanho, tive dificuldade 
em estabelecer contatos efetivos e a ideia não prosperou bem. 

Logo visitei a profa. Séverine Duran, na cidade de Monterrey, 
norte do México, onde está o Ciesas Noroeste, próximo à fronteira 
com os Estados Unidos. Mantive o olhar atento para os temas que 
estava estudando. A cidade me lembrou muitíssimo Goiânia, apesar 
da predominância da atividade industrial, e não da agropecuária. 
Além da marcada desigualdade social e do forte elitismo, havia 
semelhanças nas paisagens que me chamavam atenção, desde a 
segregação de áreas pobres até a presença, impossível de se ignorar, 
de camionetes enormes circulando pelas ruas de forma espalha-
fatosa e violenta. Mas, apesar dessas semelhanças aparentes com 
Goiânia, ou talvez por conta delas, preferi continuar buscando 
um outro lugar para realizar a pesquisa de campo. 

De volta à Cidade do México, foi na biblioteca do Ciesas 
Ciudad de México, ao ler o livro de Pedro Bracamonte y Soza, 
Una deuda Histórica: ensayo sobre las condiciones de pobreza secular entre 
los mayas de Yucatán, que pude enxergar, de fato, em Mérida, um 
campo de pesquisa fecundo e convidativo. No livro de Bracamonte 
y Soza, pude destacar uma série de comparações possíveis entre 
o caso da Península de Yucatán, onde está localizada Mérida, e o 
caso de Goiânia, no Brasil Central.

Estas questões diziam respeito, por exemplo, à ideia de “região 
vazia”, que existe em relação à Península de Yucatán e também 
em relação à região que, na cartografia imaginária da nação Brasil, 
é conhecida como “sertão”. Em ambos os casos, percebe-se uma 
posição de subalternidade destas regiões e suas populações em 
relação ao restante do país. Percebe-se também a tradição eco-
nômica rural (a economia do henequém3, no caso de Yucatán, 
e a agropecuária, no caso de Goiás) e uma posição periférica   em 

3 O henequém (Agave fourcroydes) é uma planta nativa do Sul do México e 
Guatemala muito utilizada, até meados do século XX, para a extração de uma 
fibra natural usada principalmente na navegação.
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relação ao sistema econômico hegemônico nacional. Além, é 
claro, das histórias de exclusão e genocídio indígena, bem como 
processos recentes de reivindicação identitária. 

Foi aí que decidi finalmente realizar etnografia em Mérida. 
Hoje, vejo que foi uma escolha em grande parte intuitiva, por-
que eu não conhecia realmente a cidade. Mas foi também uma 
escolha feliz, porque Mérida se revela ainda, e cada dia mais, um 
campo fértil e instigante de pesquisa.

Mérida possui uma população total de 892.363 pessoas. No 
senso de 2015, quando o Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi/México) usou pela primeira vez o critério 
de autoidentificação, 48,25% da população da cidade se auto-
declarou indígena. Apesar de existirem outras etnias, por conta 
de processos migratórios diversos, esta população indígena é 
predominantemente maya. 

Os Mayas ocupavam toda a região da Península de Yucatán 
no momento que os invasores espanhóis chegaram. Mérida foi 
construída sobre uma antiga cidade maya chamada Th’ó. Todas as 
pirâmides de Th’ó foram demolidas pelos espanhóis. As pedras usadas 
pelos Mayas na construção de sua cidade foram depois reutilizadas 
pelos espanhóis para construírem uma grande muralha em torno 
de Mérida, que passou a ser apelidada de “Cidade Branca”. 

Hoje em dia, além de contar com uma divisão marcada de seu 
espaço, com limites bem definidos entre a região sul, a região norte 
e o centro, Mérida possui diferenças muito evidentes nas caracterís-
ticas das paisagens e das populações que habitam cada uma dessas 
regiões. No cerne dessas diferenças, a questão étnica aparece como 
um elemento estruturante, já que a população maya e de baixa 
renda reside principalmente no sul. Da mesma maneira, a popula-
ção branca de média e alta renda reside principalmente no norte 
da cidade. Estas posições espaciais baseadas em etnicidade e renda 
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podem ser observadas na história da cidade desde a sua fundação, 
na forma de diferentes “padrões de segregação” (Caldeira, 2011). 

Para tratar desses padrões de segregação, apresento a seguir 
algumas histórias de vida de participantes da pesquisa, em uma 
narrativa que segue as lembranças da minha experiência de in-
serção em campo. Selecionei alguns participantes cujos relatos 
considero representativos dos processos históricos mais amplos 
de que trato na pesquisa, relacionados aos padrões de segregação 
espacial e às mobilizações identitárias que envolvem os Mayas 
residentes em Mérida atualmente.

2 Vidas

Enquanto me hospedei na casa de Antonia, nos meus primeiros 
dias em Mérida, tentei colaborar na rotina da casa e na recepção 
de outros visitantes que chegavam por meio do Airbnb. Isto me 
aproximou um pouco dela e, apesar de continuar muito séria e 
parecer desconfiada, um dia ela me convidou a conhecer seu 
amigo Skimo, o grafiteiro de origem Maya autor da personagem 
La mestiza que eu havia visto estampada na parede da casa no 
dia em que cheguei.  

Num sábado, no fim da tarde, Antonia e eu pegamos um ônibus, 
no centro de Mérida, em direção à casa de Skimo, na Colônia 
Emiliano Zapata, região sul. O ônibus era muito antigo, havia 
muitas famílias, crianças e vendedores ambulantes. Em cerca de 
vinte e cinco minutos, estávamos na Colônia e descemos per-
to de uma escola também chamada Emiliano Zapata. Já estava  
anoitecendo, pude ver alguns estabelecimentos comerciais fechados 
e poucas pessoas na rua. Soprava um vento fresco que batia nas 
folhas das árvores, o clima era suave e agradável. 

Caminhávamos rumo à casa de Skimo quando o avistamos 
vindo em nossa direção, para nos receber. Cumprimentou-me 
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com um abraço fraterno. Estava sorridente e feliz com nossa 
presença. Seguimos em direção à sua casa.

Skimo, um dos principais artistas urbanos de Mérida é, como 
já dito, grafiteiro e autor da personagem La Mestiza, bastante co-
nhecida em Mérida e que ainda pode ser vista em alguns muros 
na cidade, às vezes acompanhada da expressão em maya “Ko’ox 
mamii!” (“vamos, vovó!”). 

A família de Skimo foi uma das primeiras residentes da Colonia 
Emiliano Zapata. Seu avô paterno era ejidatário4, ele e sua avó 
vendiam verduras e tamales5 em Mérida. Ao longo dos anos, sua 
família se ocupou predominantemente de atividades de trabalho 
no comércio e depois na construção civil. 

Suas lembranças são atravessadas pela memória de uma “vida 
dura”, de muito trabalho, conjugada com memórias felizes da 
infância nas ruas da Colonia, e do próprio clima de alegria no 
ambiente de trabalho, marcado pelo prazer de estar junto com seus 
familiares e de sorrirem juntos, em meio a piadas e brincadeiras, 
apesar do trabalho duro na construção civil.

O grafiti em sua vida tem relação com uma busca por suas 
referências identitárias. Um exercício de pensar sobre si mesmo, 
suas origens e sobre seu lugar no mundo. O período em que 
morou em Playa del Carmen para trabalhar foi uma época de 
certa nostalgia e de muitas transformações pessoais, principalmente 
no que diz respeito à maneira como ele lida com sua identidade. 
Em Playa del Carmen, teve contato mais intenso com o grafitti 

4 No México, ejido é a categoria jurídica que designa uma propriedade rural 
de uso coletivo cuja posse foi conquistada por meio de reforma agrária. 
Embora grande parte dos ejidatários tenham ascendência indígena e muitos 
se identifiquem como indígenas, o ejido não necessariamente é reconhecido 
oficialmente como terra indígena ou território étnico.

5 Os tamales são um prato muito conhecido no México, não somente em Yucatán. 
São feitos de massa de milho cozida envolta em palha de milho ou bananeira. 
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e, ao voltar a Mérida, desenvolveu a personagem La Mestiza, sua 
principal marca como grafiteiro.

Encontrei-me com Skimo diversas vezes, mas apenas quando 
adentramos o tema do grafiti foi que ele pôde falar com mais 
naturalidade sobre suas origens e sua identidade maya, já que nas 
outras ocasiões ele visivelmente não conseguia verbalizar esse 
tema. Foi quando falou da importância desse assunto em sua 
produção como grafiteiro, que ele pôde verbalizá-lo, uma vez 
que seus trabalhos são, para ele, uma espécie de ocupação maya 
do espaço público, mostrando que ele está ali presente, como 
parte da história dos Mayas de Yucatán:

— El personaje que haces, la mestiza, ¿de dónde viene?
— Al principio fue mi identidad, decir quién soy, de dónde 
vengo, porque de ahí, esas fueron mis preguntas hacia mí […] 
porque yo bien puedo hacer un dibujo y decir, “ah, este dibuja 
así y voy a copiar”, […] pero sin embargo, yo mismo me 
dije “¿quién soy?, ¿de dónde soy?, ¿de dónde vengo?, ¿quién 
está a mi alrededor?”, decir esas preguntas a uno mismo te 
ayuda bastante.
No puede ser sólo en el grafiti, sino simplemente en tu vida 
cotidiana o un problema, te ayudaría mucho, decir, “ah, quién 
soy, qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, me gusta, 
no me gusta, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo…” Así 
surgió, decir soy de acá, soy yucateco, soy de acá, las mestizas, 
los niños, la gente, soy de este barrio, he visto la pobreza, 
he visto la riqueza, he visto todo... (Entrevista com Skimo, 
25/7/2018, Mérida). 

Minha intenção era permanecer na casa de Antonia ao menos 
duas semanas, até encontrar um lugar para alugar e morar enquanto 
durasse a pesquisa em Mérida. Mas ao final da minha primeira 
semana, ela se esqueceu de bloquear as reservas no Airbnb e eu 
tive que desocupar o quarto às pressas, porque outros visitantes 
estavam prestes a chegar. Por sugestão dela, fui para a casa de 
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Carlos Goro, que ficava a poucas quadras dali e onde havia alguns 
quartos disponíveis para aluguel.

Carlos Goro é conhecido em Mérida como um músico “san-
thiaguero”, porque reside no Bairro Santhiago desde que nasceu. 
Sua família vive ali há muitos anos, desde seus avós.  Eu e Carlos 
nos tornaríamos amigos ao longo do tempo em que estive em 
Mérida. Mesmo quando deixei a casa de Carlos, depois que aluguei 
uma pequena quitinete no mesmo Bairro Santhiago, continuei 
visitando-o com frequência, e lá eu faria grandes amizades durante 
todo o meu período em Mérida. 

A casa de Carlos era muito frequentada por músicos amigos 
dele. Foi lá que eu conheci, por exemplo, um engenheiro civil e 
baterista de jazz que comentou que sua avó falava a língua maya, 
mas que seu pai não a aprendera porque seus avós queriam li-
vrá-lo de possíveis situações de preconceito. Comentou que essa 
foi a primeira “amputação” que sofreram os Mayas em Yucatán: 
“cortar a língua, impedir de falar”. Suas palavras me impactaram 
bastante, porque percebi um pesar profundo nelas.

Também foi lá que conheci Gerardo Ek, jovem advogado, 
muito comunicativo, guitarrista da mesma banda de ska punk 
na qual Carlos tocava teclado. No dia em que nos conhecemos, 
Gerardo falou bastante sobre a história de sua família, contou que 
nascera em um pueblo e se mudou muito jovem a Mérida, onde 
estudou direito e hoje trabalha em um órgão federal. Mantivemos 
contato pelo Messenger e um dia perguntei a ele se poderíamos 
conversar acerca da pesquisa que eu estava iniciando, sobre Mayas 
residentes em Mérida. Ele se interessou. 

Nos encontramos, Gerardo e eu, no Parque Santiago. Dali, por 
sugestão dele, seguimos para uma cantina, um bar tradicional de 
portas fechadas, de nome Gallito, no centro da cidade. Gerardo 
estava preocupado em saber mais detalhes sobre minha pesquisa, 
e disse que não gosta das abordagens sobre os Mayas a partir de 
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temas como “marginalização”, como se fossem sempre pobres, 
em situação de carência e sofrimento. 

Contou que nasceu em Kimbilá, um pueblo de Yucatán, onde 
viveu toda sua infância; vindo depois, com a família, para Mérida. 
O pai dele aprendeu a falar espanhol quando já era adolescente 
e, apesar de a língua maya ser sua primeira língua, nunca quis 
ensiná-la aos filhos. Pelo fato de não falarem maya, Gerardo e 
seus irmãos eram considerados “menos Mayas” que seus vizinhos. 
Mesmo assim, na escola onde estudou, em Izamal, a cidade mais 
próxima, as crianças faziam piadas porque seu cabelo era arrepiado 
e, ao invés de chamá-lo pelo nome, quase sempre o chamavam 
de Kimbilá, nome do pueblo onde nasceu.

Seu pai aprendeu a falar espanhol e conseguiu um bom em-
prego em uma fábrica processadora de henequém, em Kimbilá. 
Também chegou a ocupar um posto importante no sindicato dos 
trabalhadores das fábricas. Mas com a crise final do henequém, na 
década de 1990, a fábrica fechou e ele foi demitido. Com parte 
do dinheiro que recebeu como acerto, seu pai reformou a casa 
onde viviam no pueblo e passou a trabalhar em Mérida. Percorria, 
de ônibus, 140 quilômetros no total, diariamente. Trabalhou em 
diferentes empregos, chegou a ter uma pequena loja de variedades, 
alugada, e, por fim, se fixou como faxineiro em uma empresa 
prestadora de serviços. 

Quando seu pai e sua mãe decidiram se mudar com os três 
filhos para Mérida, a família foi morar na colônia Nueva Chichén 
Itzá, na zona oriente de Mérida, onde também havia vários outros 
migrantes como eles, recém-chegados dos pueblos de Yucatán. 
A mudança de Gerardo para Mérida significou também uma 
mudança muito profunda em seu modo de ser, pois teve que 
transformar sua maneira de falar, seu cabelo, sua linguagem cor-
poral, enfim, sua própria forma de estar no mundo. Essa sensação 
de ruptura que o evento causou em sua vida, como um grande 
divisor de águas, foi algo que me impressionou. 
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Com muita frequência, os Mayas, em Mérida, realizam ativi-
dades de trabalho desvalorizadas, mal remuneradas e marcadas 
por informalidades, precariedades e exploração. Muitos homens 
mayas trabalham na construção civil, por exemplo. Gerardo rompe 
com esse padrão, já que trabalha como advogado em um órgão 
federal. Concluiu os estudos universitários em Mérida, obteve 
sucesso profissional e certo êxito econômico. Hoje, seu pai já está 
aposentado, e Gerardo o ajuda financeiramente. Mesmo assim, 
sofre preconceito na cidade, não mais por suas práticas sociais, 
mas por seu sobrenome maya:

Acá en Mérida, lo que pasaba, no me decían mi primer 
apellido. Siempre. En las escuelas que me metí o cosas así, me 
decían mi segundo apellido... No obstante, es más fácil decir 
Ek, porque son dos letras… “¿Pero por qué, si soy Gerardo 
Ek?” Bueno, hasta la fecha, yo me presento: “soy Gerardo Ek”, 
es mi firma para presentarme siempre, pero eso me lo impuse 
desde hace tiempo, cuando vino una reivindicación cultural, 
eso es otra etapa, cuando vino el movimiento indígena, el 
del 94, y luego el del 2000, hubo una continuidad con eso, 
pero ya era más grande, era más consiente, como que estaba 
politizado en ciertos aspectos, entonces digo: “no pues soy”, 
viene esa fase de reivindicación … yo me reconocía como 
“yo soy de un pueblo”, el decir “soy de un pueblo” es por-
que está implícito el decir “ah, yo soy indígena o de origen 
maya”. (Entrevista com Gerardo Ek, 25/9/2018, Mérida).

Frequentar a casa de Carlos, onde conheci Gerardo Ek, havia 
se tornado uma das minhas principais atividades de lazer em 
Mérida. Ali, eu conhecia pessoas interessantes, aprendia muito 
sobre a história do México e de Yucatán, e praticava espanhol. Mas 
um dia, depois de regressar do trabalho no Ciesas Peninsular, tive 
vontade de fazer outra coisa que não fosse ir à casa de Carlos, e 
pelo Facebook vi a divulgação de uma festa em um bar que não 
conhecia. Decidi ir. Peguei um taxi próximo ao Parque Santhiago, 
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e o taxista, que a princípio disse também não conhecer o bar, não 
pôde esconder sua cara de reprovação quando chegamos ao local. 

Havia uma movimentação de homens na porta, conversando, 
mas eu não conhecia nenhum deles. Quando entrei, o lugar estava 
vazio e a festa estava bastante ruim. Sentei-me sozinho num balcão 
e um jovem baixinho, que estava sentado ao lado, puxou conversa 
comigo, perguntando de onde eu era, se eu falava espanhol, esse 
tipo de pergunta que várias pessoas me faziam em Mérida quando 
percebiam que eu era estrangeiro. Logo se aproximou um amigo 
dele, um pouco mais simpático, que conversou comigo sobre o 
que eu achava da cidade, se morava ali ou estava a passeio etc. 
Ele me apresentou a outro amigo, Leo, que apareceu depois, 
trazendo incontáveis tatuagens e piercings em todo o corpo e no 
rosto, dreads nos cabelos e roupas pretas.

Muito comunicativo, Leo contou que havia recém-chegado 
da Europa, onde morou por alguns anos vendendo artesanatos, 
participando de eventos de suspensão corporal e trabalhando em 
estúdios de tatuagens. Também contou-me ser descendente de 
Mayas e que estava morando em uma colônia no sul de Mérida 
com sua avó, maya, que estava ensinando-lhe “várias coisas”. 
Disse que gostaria de conhecer sua avó e ele me convidou a 
visitar sua casa. Combinamos de nos encontrar dois dias depois, 
às 10h30min da manhã no Parque Santhigo. De lá, seguiríamos 
em um ônibus coletivo. 

Dois dias mais tarde, nos encontramos como combinado e 
caminhamos pelo centro até o ponto de ônibus, sob os olhares 
espantados das pessoas na rua. No ônibus, rumo à sua casa, pu-
demos conversar um pouco mais. Leonardo é um jovem artesão 
que nasceu no Distrito Federal, mas viveu a maior parte de sua 
vida em Mérida. Sua família materna é Maya de Yucatan. Ele 
morou alguns anos na Europa, em diferentes países. Disse que, 
apesar de ter representado a cultura maya pelo mundo, em fes-
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tivais de música eletrônica e tatuagem, sofre agora preconceito 
em Mérida, por parte de seus próprios familiares, por conta de 
suas tatuagens, piercings e pelo seu “jeito de ser”.

Enfim, chegamos à sua casa na Colonia Brisas de San José, sul 
de Mérida. Era uma casa pequena, igual a todas as outras casas 
de sua rua, construídas por meio de um programa de moradias 
de interesse social. Ao entrarmos, sua avó estava sentada em uma 
rede na sala. Ela me cumprimentou com um beijo no rosto 
dizendo “olá, meu filho” e pediu que eu me sentasse. Havia um 
quarto, sala conjugada com a cozinha e um banheiro. A avó de 
Leo dormia em uma rede na sala e Leo, com outra rede, ocupava 
o único quarto. O quintal, por sua vez, era compartilhado com 
mais três casas vizinhas. Não havia muros. 

Leo fez questão de me mostrar um altar no quarto com imagens 
de “santos” que sua avó havia esculpido rusticamente, riscando 
com algum objeto pontiagudo pequenas tábuas de madeira. Com 
96 anos, Sra. Trinidad representa uma linhagem de mulheres 
curandeiras de Yucatán e de Mérida. A magia é um tema muito 
importante em toda sua fala, conecta seu discurso às suas raízes 
mayas, às suas memórias familiares e ao conhecimento que ela 
recebera de sua mãe e avó; e que agora transmitia para Leo:

Mi mamá era una excelente bruja… Ella me enseñó. Mi 
abuela era de un pueblo, Temach. Mi abuelita, atrás de las 
ruinas de Chichén Itzá, donde estaban las reinas, le manda-
ron hacer una casita de paja. Allá vivía mi abuelita. Y ella fue 
la que me acabó de entrenar, porque se murió mi mamá. 
Entonces, mi abuela decía: “mira vamos a hacer esto, mira 
esto… Para que sepan defenderse en la vida”.  Claro que, si 
hay alguna situación que alguna persona tiene necesidad… 
que, por ejemplo, la deja su marido por otra, hago que re-
grese. Bueno, cosas así regulares… Alguien se porta mal, hago 
que le busquen la cara […]. (Entrevista com Leonardo e Sra. 
Trinidad, 7/3/2018, Mérida).
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Por ter vivido 60 anos no Estado do México, já não falava 
com frequência a língua maya e acabou se esquecendo de muitas 
coisas, pois não tinha com quem praticar. Contou que apenas 
quando ia ao centro, antes do acidente que lhe lesionou a perna 
enquanto descia do ônibus, conversava com as mulheres que 
vendem verduras na rua e se lembrava de algumas palavras.

Desejava recuperar a casa onde viveu no Estado do México e 
que seu ex-marido, um francês violento e abusivo, vendeu sem 
seu consentimento. Explicou que lá era onde fazia seus rituais e 
lá estavam os “amigos”, os espíritos que, nos seus próprios termos, 
“trabalhavam” com ela. 

Da mesma maneira que a transmissão dos conhecimentos de 
magia a aproximou do neto, Leo também se aproximou muito 
mais da história de sua família durante o tempo em que residiu 
com sua avó. 

Mas por preconceito de seus próprios vizinhos, a avó de Leo só 
podia realizar seus rituais às escondidas. Magia, trabalho, práticas 
de moradia e racismo, todos esses temas se misturam no caso de 
Leo e sua avó. Para ela, a questão “ser ou não ser Maya” parecia 
não fazer sentido, porque o tema estava demasiado entrelaçado 
à sua história de vida e suas memórias. 

Sra. Trinidad faleceu poucas semanas depois da entrevista. 
Leo me escreveu dizendo que estava muito triste e queria se 
mudar para Cancun. Depois de algumas mensagens trocadas e 
uma tentativa de encontro malsucedida, perdi o contato com ele. 

3 Entrecruzamentos 

A pesquisa sobre os Mayas em Mérida, os quais me receberam 
em suas casas e compartilharam suas histórias de vida, trouxe de 
volta a possibilidade de realizar etnografia, prática que estava, di-
gamos, “estacionada” enquanto eu enfrentava conflitos com minha 
pesquisa em Goiânia. Também permitiu enxergar as razões pelas 
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quais continuar fazendo etnografia, relacionadas principalmente à 
crença de que a antropologia deve contribuir para a compreensão 
de fenômenos que interferem diretamente na vida das pessoas, 
como o racismo e a segregação espacial, por exemplo.

A contribuição que busquei realizar situa-se, principalmente, 
na tentativa de compreender as relações entre segregação espa-
cial e discriminação étnica em contextos urbanos. Em Mérida, 
as áreas onde se concentram as moradias da população indígena, 
bem como os circuitos (Magnani, 2002) pelos quais essa popu-
lação transita, estão situados principalmente no centro histórico 
comercial e no sul da cidade. Já os circuitos pelos quais os Mayas 
não transitam, ou transitam pouco, quase sempre para trabalhar, 
estão situados no norte da cidade, onde reside a população não 
indígena, de média e alta renda. 

As entrevistas, bem como a observação direta do cotidiano da 
cidade, revelam que existe um forte estigma social em relação a 
essas áreas de moradia indígena. Áreas que, em realidade, são muito 
pouco acessadas pelos que não residem nelas. Nas representações 
que a classe de média ou alta renda fazem, essas regiões e suas 
paisagens são tidas como áreas violentas, precárias, longínquas 
e perigosas. Tais representações não coincidem em nada com a 
percepção das pessoas, predominantemente mayas, que residem 
nessas regiões. 

Em distintas atividades de trabalho, na construção civil, co-
mércio, turismo ou no mercado das artes, as referências aos Mayas 
de Yucatán podem produzir simultaneamente êxito e valoriza-
ção profissional, de um lado, e racismo e precarização, de outro. 
Quando a identidade maya está amarrada à categoria mestizo, 
quase simultaneamente está amarrada também à ideia de pobreza, 
marginalidade e vida nos pueblos. Quando faz referência a história 
dos Mayas pré-hispânicos, com frequência é motivo de orgulho, 
relacionado à ideia de riqueza cultural, exotismo e “esplendor”. 
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Os “Mayas do passado” são motivo de orgulho para Yucatán 
e atraem turistas para as zonas arqueológicas da Península, onde 
estão localizadas antigas cidades mayas importantes, como Chi-
chen Itza e Uxmal. Os Mayas de hoje são invisibilizados ao serem 
tratados como mestizos, uma categoria que pretende dissolver sua 
identidade indígena, e ao serem tratados como “rurais”, distantes 
do mundo urbano. A falta de conexão entre os Mayas do passado 
e os Mayas de hoje, em Mérida, é um paradoxo que merece ser 
mais bem estudado. Esta situação paradoxal constitui um dos 
efeitos do racismo em Yucatán.

O caso de Mérida ajuda a compreender outros casos, inclusive 
de cidades brasileiras, onde discriminação étnica e segregação 
espacial encontram-se relacionadas. Interessa compreender e 
divulgar os elementos sobre os quais essas relações se fundam. 
Mas ao mesmo tempo, identificar as possibilidades de emancipa-
ção e superação dessas relações, com base em experiências reais 
conhecidas por meio de etnografia. 
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OS IMPACTOS DA GLOBALIZAÇÃO SOBRE 
A GESTÃO TERRITORIAL DE POVOS 
INDÍGENAS EM UMA PERSPECTIVA 
COMPARADA BRASIL – MÉXICO 

Juliana Brito Santana Leal1

Introdução 

A concepção de política internacional como um espaço de 
interação entre Estados dominou o campo teórico de Relações 
Internacionais por muitas décadas (Urt, 2015). Segundo tal com-
preensão, as sociedades organizadas em formas estatais seriam 
relevantes para compor o tabuleiro de política internacional, 
ao passo que os demais povos ficariam relegados ao âmbito da 
política doméstica. Opondo-se às premissas de irrelevância no 
cenário internacional, os povos indígenas seguem existindo e 
redefinindo seu lugar de existir na política global (Urt, 2014).

Este texto apresenta uma reflexão acerca do impacto da globa-
lização nos povos indígenas, em especial em aspectos de demanda 
territorial. A globalização, aqui, é lida de um ponto de vista es-

1 Mestre e Doutoranda em Relações Internacionais na Universidade de Brasília 
(UnB). Mestre em Direitos Humanos Aplicados pela University of York.
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106 107

pecífico: recortada sob a égide da aplicação de instrumentos do 
ordenamento jurídico internacional da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) no respaldo à gestão territorial de povos 
indígenas, em um prospecto comparado Brasil-México. 

Foram realizados dois estudos de caso como método, sendo 
um brasileiro e um mexicano. Pretende-se, com isso, analisar quais 
as implicações de se utilizar as instâncias jurídicas internacionais 
como plataforma para respaldar a reivindicação territorial de 
povos indígenas, e assim verificar os aspectos positivos e negativos 
inerentes ao processo de globalização.

O tipo de comparação no qual este trabalho irá centrar-se 
não coloca ênfase em contrastar para constatar semelhanças e 
diferenças entre ambos os casos.  Interessa a este texto conduzir 
uma elucidação recíproca, relacionando diferentes vivências para 
propor uma reflexão crítica e traçar inferências sobre um hori-
zonte mais amplo. Ou seja, ilustra-se uma situação, tomando-se 
dois casos, para gerar um debate. 

Assim, foram escolhidos dois casos levados a instâncias interna-
cionais regionais, no âmbito da OEA, cujas demandas apresentam 
a pauta territorial e de incumprimento de direitos indígenas. 

A escolha pela orientação comparativa neste trabalho se jus-
tifica por algumas razões específicas: ambos são países de grande 
extensão territorial, o Brasil com 8.516.000 km², e o México com 
1.964.000 km²2, que abrigam uma variedade expressiva de povos 
indígenas distribuídos. Conforme o relatório da Organização das 
Nações Unidas (ONU) de 2014, dos 45 milhões de indígenas 
da América Latina, 17 milhões vivem no México, representando 
a proporção de 15,1% da população mexicana.3 Já segundo o 

2 Dados retirados, respectivamente, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e do Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

3  É importante esclarecer que, no México, a definição de população indígena 
e dá pela língua. O dado apresentado diz respeito a pessoas que ocupam 
espaços indígenas (definidos pela Comissión de Desarrollo Indígena – CDI). 
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Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Brasil conta com 896.917 indígenas, perfazendo um 
total de 240 povos, o que corresponde a aproximadamente 0,47% 
da população total do país. Esses povos encontram-se dispersos 
em localidades distintas do território nacional e têm em comum a 
dificuldade de organização centralizada das demandas territoriais, 
bem como de demandas gerais como acesso a saúde, educação, 
reconhecimento cultural material e imaterial. 

Outro aspecto de similaridade é que ambos os países apresen-
tam internacionalmente posturas de respeito e reconhecimento 
aos direitos indígenas. Ambos ratificaram o Convênio 169 da 
Organização Internacional do Trabalho, importante marco nor-
mativo da causa indígena no cenário internacional. Também é 
tomado como similaridade, neste trabalho, o fato de os dois países 
estarem involucrados em casos de violação de direitos humanos, 
respondendo por eles nas instâncias jurídicas internacionais, haja 
vista a Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Sendo assim, a importância deste trabalho se justifica pela 
contribuição para as discussões acerca da gestão territorial em 
espaços indígenas em um prospecto comparado, identificando o 
modo como o cenário internacional pode influir no processo e 
pontuando os retornos que os dois Estados têm dado ao tema na 
seara doméstica. Este texto também cumpre a função de debater 
como as pautas territoriais são historicamente representadas nos 
dois países, pontuando as diferentes concepções territoriais.

Primeiramente, será feita uma análise da concepção de in-
digenização e de como o contato colonial se sustentou com a 
subalternização de grupos específicos, passando pelas concepções 

Há uma distinção entre os dados da CDI e do Inegi. Segundo o Inegi, em 2015 
havia cerca de 7 382 785 pessoas com 3 anos de idade ou mais falantes de 
línguas indígenas, cifra que representa 6,5% da população total.
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de Poder Tutelar, no caso brasileiro, e de mestiçagem,4 no caso 
mexicano, considerando a formação distinta de ambos os esta-
dos nacionais. Em seguida, será feita uma análise da genealogia 
dos movimentos indígenas no Brasil e no México, com o fim 
de elencar a diferenciação da concepção territorial e como isso 
impacta as demandas nos instrumentos jurídicos internacionais. 
O terceiro tópico se dedica ao estudo de dois casos levados à 
Corte Interamericana de Direitos Humanos: o caso Xucuru, 
contra o Estado brasileiro, e o caso Choréachi, contra o Estado 
mexicano,5 a fim de evidenciar como as diferentes concepções 
de território nos dois países também impactam a reivindicação 
internacional. Por fim, será feita uma discussão crítica acerca de 
como as estruturas internacionais, apesar de simbolizarem um 
subterfúgio para as violações de direitos dos povos indígenas, 
ainda mantêm congeladas concepções e estruturas de indigenismo 
tradicionais. Assim, considerações finais serão tecidas apresentando 
uma crítica à noção positiva da globalização na pauta indígena 
e pontuando como as instituições internacionais, por serem de-
rivadas do processo de globalização, mantêm naturalmente um 
caráter excludente e de subalternidade para com os indígenas. 

4 O indigenismo, para o caso mexicano, implicou um processo contraditório 
de reconhecimento da diferenciação cultural e da busca de aculturação dos 
povos para se somarem ao processo nacional, e a mestiçagem como seu mito 
fundador.

5 Aqui, pretende-se trabalhar: i) o grau de engajamento do movimento indígena 
em levar o caso ao conhecimento internacional; ii) o texto per se das acusações 
ao Estados correspondente às violações de direitos humanos dos povos indí-
genas; iii) a resposta institucional oficial do governo aos relatórios da OEA; iv) 
o resultado pragmático que as acusações causaram no ordenamento interno 
quando da publicação do texto no cenário internacional.
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1 Poder disciplinar, assimilação e aculturação: 
como o contato colonial se sustentou a partir 
da subalternização de grupos indígenas

 Ao longo da história, os povos indígenas sofreram processos 
de subordinação política e jurídica e converteram-se em sujeitos 
subalternos dentro de seus próprios territórios (Urt, 2014). De 
acordo com Fernando Antônio de Carvalho Dantas (2011), apesar 
da histórica e institucionalizada violência jurídica, os povos indí-
genas seguem sobrevivendo e sendo parte integrante da realidade 
social. A eliminação das instituições organizacionais indígenas, 
ou sua redução a instituições de menor valor, bem como a não 
solidificação de uma política eficaz de gestão territorial, dada a 
descentralização organizacional das comunidades indígenas, gra-
dativamente constituíram processos denominados de indigenização. 
Tal processo se caracteriza pela determinação de uma identidade 
externa e genérica (Pratt, 2007). Externa porque foi empreendida 
por entidades não pertencentes aos povos indígenas, e genérica 
porque não se atentou para traçar diferenciações entre as diversas 
camadas indígenas e as englobou todas no mesmo patamar de 
“índios”. Indigenização é, portanto, um fenômeno de graduais 
imposições de princípios ou valores a um determinado povo que, 
naturalmente, não os possui. Gradativamente, incute-se ideias ou 
costumes externos que podem vir, com o decorrer do tempo, a 
determinar uma identidade modificada.

Tanto no Brasil quanto no México, a categoria de indígena 
comporta um conjunto de relações e significados que se baseiam 
na autenticidade como critério central para definir sua diferença 
identitária. Considera-se violência epistêmica e política definir 
apenas um modelo de indianidade para regular, de um lugar de 
poder, o que se caracteriza ou não como “ser índio” (Mejía, 2013).  
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Para o caso mexicano, Andrés Fábregas Puig (2012) afirma 
que a proposta do indigenismo foi levada a cabo, desde o século 
XIX, mediante esforços do Estado em acelerar o processo de 
aculturação buscando a configuração de uma sociedade de cul-
tura nacional. Depreende-se desta concepção que os processos 
históricos enxergaram os povos indígenas não só em condições 
de desvantagem, mas também como obstáculos para a integração 
da nação em torno do ideal superior de “cultura nacional”.

As diversas definições etimológicas atribuídas ao longo do tempo 
ao termo “aculturação” foram apresentadas por Gonzalo Aguirre 
Beltrán (1970) e abarcam desde os que a enxergam como “o efeito 
sobre as culturas do contato com outra cultura” (Beltrán, 1970, 
p.15), até os que a abordam como a “mudança cultural que se ini-
cia pela conjunção de dois ou mais sistemas culturais autônomos” 
(Beltrán, 1970, p. 16). Existem disputas de definições no campo da 
Antropologia, em especial no que concerne às diferenciações feitas 
entre os ramos sociais e culturais da disciplina, mas, em essência, as 
diferenças aparecem quando se estudam os tipos de contato que o 
fenômeno de aculturação compreende.

Acerca do contato colonizador, Puig (2012) afirma que este 
sempre promoveu a aculturação de modo hegemônico e do-
minador, a fim de impor os traços de sua cultura aos demais e 
extinguir os traços das culturas em contato. “Dentro dos contextos 
teóricos da aculturação, não se prevê a aceitação da pluralidade 
cultural e a possibilidade de elaboração de âmbitos equitativos de 
interculturalidade” (Puig, 2012, p. 2). O autor aponta ainda que o 
inaceitável da teoria da aculturação é o fato de considerar que as 
relações negativas entre dois povos em contato só poderiam ser 
encerradas a partir do momento em que as culturas originárias 
assimilassem a cultura dominante por completo. 

Grande parte da diversidade cultural expressa pelos povos indí-
genas da nação mexicana foi reduzida a uma proposta de cultura 
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nacional unigênita, empreendida através de políticas públicas que 
desconsideravam os conceitos de pluralidade e prezavam pelo 
estabelecimento de um padrão hegemônico pretensamente capaz 
de incluir todas as comunidades. Além disso, o conceito de mes-
tiçagem para o México é fundamental para compreender o mito 
fundacional da sociedade mexicana como um todo (Olivia Gall, 
2004). É um conceito que abarca a pluralidade social mexicana 
e seus pormenores.

A crença na superioridade de tal “cultura nacional” tinha 
como instrumento, dentre outros meios, a política educacional 
(Puig, 2012). Por meio dela, personagens icônicos indígenas 
foram apagados da história nacional, o idioma de centenas de 
povos foi gradativamente substituído pelo castelhano, o sistema de 
pensamento e de comunicação de muitos povos desapareceu e a 
concepção tradicional de educação prevaleceu sobre os sistemas 
locais indígenas. Os efeitos deste processo para as comunidades 
originárias são, em última instância, a subalternização.

Segundo Spivak (1999), os “sujeitos subalternos” não conse-
guem transitar sua mensagem entre faltante e ouvinte. A autora 
afirma que é dever intelectual pós-colonial criar espaços por meio 
dos quais os sujeitos subalternos possam falar e ser ouvidos. A 
noção de subalternidade indígena se encontra, em grande me-
dida, inserida na problemática da invisibilidade. São múltiplas as 
causas apontadas para esta invisibilidade: a falta de legitimidade 
jurídica no plano interno; o processo histórico que foi decisivo 
no silenciamento destes povos; o fator territorial dispersante, que 
acaba por dificultar uma articulação condensada destes grupos; 
e o silenciamento social.

Quanto ao caso brasileiro, Antônio Carlos Souza Lima, em 
sua obra Um grande cerco de paz: poder tutelar, indianidade e formação 
do Estado no Brasil (1995), traça uma etnografia da formação do 
Estado por meio da relação entre os colonizadores e as populações 
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indígenas, e cunha o termo “Poder Tutelar”. Segundo o autor, o 
processo de surgimento dos Estados nacionais traz consigo uma 
disciplinarização endurecida, e esse poder disciplinar, compreendido 
em última instância pelo poder militar, é visto como a raiz comum 
de uma comunidade que deve se apresentar como soberana diante 
das outras.  Partindo desta disciplina radicalizada, tenta-se criar, 
no imaginário dos povos indígenas, o porquê da conquista. É o 
modo operacional histórico que este poder revela no advento da 
colonização que o autor virá a designar Poder Tutelar.

O poder tutelar instaura-se a partir da perspectiva dos que 
detêm um lugar de existência privilegiado, dos que controlam 
a ponta da pirâmide hierárquica, e que, portanto, impõem suas 
preferências sobre os demais, exercendo assim um controle mais 
ferrenho ou mais brando, a variar segundo a urgência de fazer 
imperar seus interesses. 

Esse tipo de poder serve para controlar quem está inserido e 
quem está excluído da sociedade. Trata-se não somente de um 
elemento disciplinador, condutor de soberania, mas também de 
um gerador de novas hierarquias (Souza Lima, 1995). Nasce, deste 
controle hierárquico, a noção de que cabe aos povos indígenas, 
uma vez dominados pelos entes colonizadores e relegados a pla-
nos secundários, ocupar espaços subalternos de fala e existência.

Souza Lima (1995) utiliza-se da Antropologia crítica para ir 
além de uma Historiografia narrativa e de uma Ciência Política 
que centram no poder do Estado como uma modalidade única 
e inevitável. No campo teórico das Relações Internacionais, as 
correntes cujo foco central se encontra no Estado foram proe-
minentes durante muitas décadas (Castro, 2012), e somente as 
correntes pós-positivistas conseguiram trazer à luz a diversa gama 
de outros atores paraestatais no tabuleiro internacional. Tomando 
como pressuposto a etnografia apresentada por Souza Lima, e 
adaptando-a ao contexto internacional, nota-se que os povos 
indígenas aparecem como sujeitos caracterizados por situarem-se 
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“entre o particular e o universal, a lei e o costume, território e 
espaço, entre, enfim, a alteridade a que fatalmente está subme-
tido quando encontra atores de carne e osso e não ‘tendências 
políticas’” (Souza Lima, 1995, p. 244).

Desse modo, torna-se essencial trazer à luz a discussão acerca 
de relações em curso já há muito tempo e que estão sofrendo 
substanciais alterações com o advento da globalização. Muitos 
aspectos importantes da vivência indígena permanecem nos 
limites do nosso campo de visão, ou até mesmo fora dele, por 
seguirmos utilizando os padrões de indianidade que nos foram 
tradicionalmente impostos e que já não representam mais a rea-
lidade contemporânea.

Pratt (2007) chama atenção para temas contemporâneos que 
assolam os povos indígenas, tais como: trauma, vício, suicídio, 
criminalização, religião, violência religiosa, sexo etc., que estão 
fora do espectro tradicional segundo o qual se pensa a indianida-
de contemporaneamente. Por terem sido impostos, na época do 
contato colonial, os padrões europeus “de fora para dentro”, e, 
principalmente, por terem permanecido intactos no decorrer do 
tempo, ainda há a crença de que os povos indígenas se encontram 
excluídos de tais questões e que lidam apenas com dilemas mais 
próximos da realidade (que se criou no imaginário) de caça, pesca, 
subsistência, paganismo e tradicionalismo. 

Foi, segundo Pratt (2007), a expansão europeia que se deu 
do século XVI ao XIX a responsável por criar um modelo (ou 
esquema) de indianidade, ou seja, um conjunto de elementos 
narrativos vistos como aplicáveis igualmente a todos os povos 
tradicionais.6

6 Segundo a autora, os elementos centrais que calcam as bases para que este 
pilar seja ainda sustentado são: i) O Encontro Inesperado: não havia uma 
reciprocidade de caminhos no contato colonial. Ao invés disso, o encontro foi 
proporcionado pelo desejo de “encontrar” determinados povos. Isto, em última 
instância, geou assimetrias relacionais que perduram até os dias atuais; ii) 
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Segundo Rinaldo Arruda (2005), a população na América, 
calculada na época da colonização entre 80 e 100 milhões de 
indígenas, ficou à mercê dos debates externos “teriam os ín-
dios alma?”, “seriam seres humanos ou animais” e “sujeitados e 
mortos ou catequizados e salvos?” ao longo do período de con-
quista colonial, e, por fim, fora determinado que “à resistência 
se responderia com a ‘guerra justa’ e o genocídio. À sujeição se 
instauraria o etnocídio como sistema de integração à civilização” 
(Arruda, 2005, p. 82).

A catequização, portanto, constitui-se como outro artifício para 
impor elementos externos às comunidades originárias, facilitando 
sua inserção no sistema por meio da lógica assimilacionista e, por 
conseguinte, estratificando-os ainda mais. Tal lógica assimilacionis-
ta, segundo Barretto Filho (1996), implica “docilizá-los”, impor, 
por meio de dispositivos disciplinares e de segurança, a sua inserção 
num sistema de estratificação cujo nexo e lógica lhes escapam. 
Afinal, “ser vassalo da coroa portuguesa e parte de seu império 
entre os séculos XVI e XVIII era ser cristão” (Souza Lima, 1995, 
p. 71). A transição retórica empreendida pelos colonizadores da 

Desapropriação: os atos de colonização produziram desapropriação material 
e imaterial para os povos originários. O dilema territorial torna a condição 
indígena ainda mais vulnerável quando pensada sob a lógica da necessidade 
de se distribuir suas terras e vender o fruto de seu trabalho; iii) Continuidade: 
a qualidade de perdurar o caráter exploratório e de uma contínua reprodução 
destas práticas cria no imaginário, tanto indígena quanto da sociedade não 
indígena, uma suposta “normalização” de tais aspectos iv) Proselitismo: o ato 
de desqualificar religiosamente os ritos e tradições indígenas não veio isolado. 
Muito pelo contrário: atrelada a ele, a catequização firmou suas bases reno-
vando as noções de poder e de hierarquia; v) Dívida impagável: os paradigmas 
racistas e hierárquicos de poder afirmados na época do contato colonial, que 
asseveraram a superioridade do invasor, “podem negar ou justificar o erro, mas 
não podem fazê-lo desaparecer.” (Pratt, 2007, p. 401 e 402). Calcados sobre 
tais bases, os padrões de indianidade do século XVI perduram até os dias 
atuais, reinventando-se sobre novos moldes. O “Novo Mundo”, que outrora 
fora vendido como território vazio, é agora palco de sucessivos conflitos por 
questões referentes a território. 
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linguagem do “paganismo” ao “primitivismo” é um ponto fulcral 
para a compreensão das relações indigenistas. Uma vez que as 
bases religiosas foram lançadas para fins catequizatórios, fez-se 
necessário, no plano discursivo, trabalhar a substituição da noção 
de que os povos indígenas eram pagãos. 

No entanto, não bastava assumir que a condição de paganis-
mo havia sido alterada para a de catequização. Fazia-se mister a 
criação de outra condição subalterna, que não o paganismo, para 
endossar a hierarquia social à qual estavam sendo submetidos. 
Desta feita, utilizaram-se da retórica primitivista-selvagem para 
tirar-lhes o sentido pleno de condição humana e, assim, justificar a 
necessidade de um processo colonizador ainda mais tenaz. Desde 
então, não raras vezes, os termos atraso, preguiça e lentidão foram 
e permanecem sendo utilizados para definir povos indígenas.

Se a humanidade indígena, tida como inferior, não se definia 
mais pelo paganismo, passou a se definir pelo atraso, primi-
tivismo, pela selvageria e por adjetivos que se alternam ao 
sabor das modas intelectuais do ocidente, sem que nunca 
fosse atribuído o estatuto de humanidade plena às suas es-
pecificidades culturais e civilizatórias. (Arruda, 2005, p. 82).

É partindo de tal premissa que os entes colonizadores irão 
substituir a retórica do paganismo pela do primitivismo, sem, 
contudo, deixar de atribuir a ela um cunho pejorativo. E é par-
tindo desta condição de colonização e opressão que os povos 
indígenas se reorganizam cotidianamente em suas demandas. 
Além de lidar com as temáticas supracitadas, a luta por território 
é interseccionada com a luta por autonomia.



116 117

2 Diferenciação no trato territorial entre Brasil 
e México: uma genealogia dos Movimentos 
Indígenas e do reclamo por território

Tratando-se das duas sociedades que este trabalho se propõe 
a analisar, faz-se necessário distinguir as concepções territoriais 
utilizadas em ambos os países. Em termos gerais, no Brasil, existe 
reconhecimento de territórios indígenas, empreendido e garan-
tido pelo Estado, a partir da demanda dos povos. No México, 
os territórios indígenas se reconhecem a partir de duas figuras: 
tierras comunales (garantidas ainda pelos títulos iniciais da colônia) 
e títulos ejidales (garantidos pela Revolução Mexicana).

Desta feita, este tópico providencia ferramentas de análise para 
os dois estudos de caso que serão delineados na próxima seção, 
retomando, dentro de um espectro da história contemporânea, a 
formação dos movimentos indígenas e seus papeis em demandar 
território e autonomia.7

A principiar pelo México, um recorrido histórico do movi-
mento indígena é feito com primazia na obra Rostros y caminos 
de los movimientos indígenas em México, de Francisco López Bár-
cenas (2005). O autor afirma que não existe apenas um movi-
mento indígena mexicano, senão vários movimentos indígenas 
no México. Isso se dá porque em nenhum deles se reconhece 
exatamente todos os povos indígenas mexicanos. Contudo, to-
dos eles se desenrolam a partir de reivindicações endereçadas ao 
Estado mexicano.

7 Com a cautela do recorte histórico contemporâneo, não serão tratadas ques-
tões de identificação e agrupamentos indígenas situados temporalmente em 
períodos históricos anteriores aos apresentados. Isto se justifica pois, ainda 
que se organizassem em agrupamentos por reivindicações territoriais, não 
chegavam a compor o quadro de “movimentos indígenas”, nem sequer tem 
qualquer relação ou impacto com o advento da globalização, tema que este 
tópico cumpre a função de fornecer ferramentas analíticas.
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Fazendo uma retomada histórica, López Bárcenas (2005) es-
clarece que, ao se fazer a leitura do novo movimento indígena, 
deve-se considerar o legado que lhe fora deixado para possibilitar 
que hoje ele se reinventasse sob bases similares. Os atores políticos 
que aparecem no cenário mexicano com novas reivindicações e 
novos modos de organização social foram precedidos por outros 
atores que se posicionam no campo da luta indígena já há décadas. 
A partir deles, começa-se a repensar e a reestruturar a noção, até 
então vigente, de assimilação de toda a multiculturalidade indígena 
ao que se chamava de “cultura nacional” unigênita.

As organizações indígenas existem no México desde o contato 
colonizador. No entanto, os atuais agrupamentos são expoentes 
de um movimento condensado e com maior grau de institucio-
nalização, que começou a aparecer na década de 1970, quando 
o governo federal (liderado pelo Partido Revolucionário Insti-
tucional - PRI, no momento)8 abre-lhes espaço de existência. 

O governo vigente na época, no entanto, ao abrir espaços de 
existência aos movimentos indígenas, não previa criar diálogos de 
multiculturalidade, mas tão somente empreendia uma tentativa 
de frenar o descontentamento contra as políticas indigenistas 
assimilacionistas e integracionistas então levadas a cabo.

Em 1973, cria-se o Movimiento Nacional Indigenista (MNI), 
dois anos mais tarde, o Estado mexicano cria o Consejo Nacional 
de Pueblos Indígenas (CNPI), endossando uma interlocução 
com os povos indígenas que, na prática, não existia. O órgão foi 
extinto e, em seguida, constituiu-se a Coordinadora Nacional de 
Pueblos Indígenas (CNPI), que em seguida seria a Coordinadora 
Nacional “Plan de Ayala” (CNPA). Em 1977, surgiu a Asociación 
Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües AC (Anpibac), que, 

8 O PRI é um partido de destaque quando analisado o cenário político mexi-
cano. Na descrita circunstância, o partido governou o México por 70 anos 
consecutivos.
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com o apoio do Estado, promovia institucionalmente as políticas 
assimilacionistas nas comunidades indígenas. Com docentes de 
diferentes posições tomando conhecimento das reais intenções 
da associação, ela logo fracassou. 

O que se nota é que as organizações indígenas até então 
eram constituídas a partir de interesses estatais em respaldar sua 
política indigenista e, portanto, não representavam os reais in-
teresses indígenas (López Bárcenas, 2005). Esta primeira fase do 
movimento se caracterizou, portanto, por ser empreendida com 
o apoio do Estado, de forma a descaracterizar a plena condição 
cidadã do índio.

Já a partir da década de 1980, começaram a surgir movimentos 
fora da institucionalidade estatal. Apesar de serem mais autôno-
mos e se verem livres dos interesses dos governos, o problema 
agora jazia em que se confundiam com a demanda campesina, 
isto é, não tinham expressividade para agir de maneira unitária e 
ficaram sob as sombras da luta dos camponeses. Suas demandas 
incluíam: doação de terras, liberdade de explorar e administrar 
seus recursos naturais, respeito ao direito de escolher suas próprias 
autoridades, cessão da repressão etc. “Se tratava de movimentos 
que marchavam à zaga dos movimentos campesinos e que se 
confundiam com estes” (López Bárcenas, 2005, p. 19). 

Foi apenas no fim da década de 80 que deixaram de ser um 
apêndice do movimento campesino e começaram a existir como 
movimentos indígenas, de fato. Inspirados na Nicarágua, elegeram a 
bandeira da autonomia e utilizaram-se da pauta étnica. Este ponto, 
como será mais explorado a seguir, é de fulcral diferenciação em 
relação ao caso brasileiro, uma vez que a demanda deste último 
não se fará primordialmente centrada na questão da autonomia, 
mas sim do território.
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Em 1989, realizou-se em Oaxaca o primeiro Foro Internacional 
sobre os Direitos dos Povos Indígenas.9 Em seguida, aconteceram 
uma série de eventos a partir dos quais foi sendo construído um 
novo tipo de discurso indígena, que passou a reivindicar aspectos 
relacionados aos direitos humanos: acesso à terra e à administra-
ção direta da exploração de seus recursos, liberdade política para 
eleger seus representantes, autonomia regional etc. 

Faz-se extremamente necessário, no caso mexicano, explo-
rar três momentos específicos da luta indígena: o levantamento 
armado de 1994 do Exército Zapatista de Libertação Nacional 
(EZLN), visto que, após este levante, alguns processos de auto-
nomia foram fortalecidos (López Bárcenas, 2014); a negociação 
e assinatura dos Acordos de San Andrés, em 1996, que serviu 
de base para o levantamento de muitos movimentos indígenas 
atuantes até os dias atuais; e a subsequente luta pela incorporação 
constitucional destes acordos, uma vez que esta demanda “buscava 
construir uma nova relação entre os povos indígenas e o Estado 
mexicano” (Carneiro, 2014, p. 245).

O EZLN surge em Chiapas, em 1994, “sem fazer menção 
explícita às reivindicações dos povos indígenas” (López Bárcenas, 
2005, p. 22). Suas reivindicações eram demasiadamente amplas: 
trabalho, alimentação, saúde, educação, independência, justiça, 
paz etc., e não caracterizaram a pauta indígena com centralidade. 
Foi também apenas quando o EZLN declarou guerra ao Estado 
mexicano, e a população tomou as ruas exigindo o diálogo, que 
os povos indígenas se posicionaram em apoio ao EZLN. 

O governo, então, aceitou a proposta de negociar com o 
EZLN. Entretanto, passado algum tempo, a organização se mos-

9 Oaxaca tem uma centralidade na questão indígena, e tal fato justifica também 
a escolha dessa região para ser a sede do primeiro Foro Internacional sobre 
os Direitos dos Povos Indígenas. Trata-se do estado com a maior diversidade 
étnica do país. Apenas no estado de Oaxaca vivem 16 grupos indígenas.
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trou descontente com o rumo das negociações e, neste momen-
to, os povos indígenas se organizaram para fazer demandas ao 
governo federal e respaldaram as causas do EZLN, servindo de 
braço civil a estes. Tratava-se seguramente de ter pontes entre 
ambos os movimentos, um armado e outro civil, para conjuntar 
demandas acerca dos direitos indígenas (López Bárcenas, 2005). 
Em seguida, uma série de eventos foram organizados para expor 
a luta dos povos indígenas por autonomia. Foram criados de-
bates em torno da ideia de uma alteração constitucional que se 
centrava na luta por autonomia, principalmente sob as vozes da 
Asociación Nacional Indígena Plural por la Autonomía (Anipa) 
e sob o escopo regional.10

Segundo López Bárcenas, os episódios que se desenrolaram 
em seguida tiveram que contar com a bifurcação ideológica 
que permeou o movimento indígena no México. Havia aqueles 
que lutavam por autonomia regional e aqueles que impulsavam 
as autonomias comunais e municipais respaldadas pela reforma 
constitucional. Pela demanda de reconhecimento constitucional, 
no entanto, os dois movimentos acabaram por confluir estratégias 
e atuar de modo conjunto, reconhecendo que as divergências 
eram menores que os possíveis ganhos.

Essa situação de divisão interna, aliada ao não empenho do 
presidente em incorporar os Acordos de San Andrés à Consti-
tuição, levaram o movimento indigenista à imobilização durante 
algum tempo. Nas eleições do ano 2000, essa polarização se 
aguçou, atingido níveis alarmantes (López Bárcenas, 2005, p. 
37). A poucos dias das eleições, os indígenas endereçaram um 
documento a todos os partidos reivindicando atenção às suas 
demandas por reconhecimento, respeito e desenvolvimento. 

10 Em tempos futuros, essa demanda regional seria questionada por não re-
presentar adequadamente as possibilidades em face do extenso território 
mexicano e da descentralização que dispersava os povos indígenas.
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Propuseram a criação da Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, que estaria dependente do executivo 
e contaria com lideranças indígenas e especialistas no tema. Este 
órgão teria várias funções que dariam centralidade à temática 
indígena no âmbito do governo central.

O candidato vencedor foi justamente o único que havia pro-
metido cumprir as reivindicações indígenas. No entanto, muito 
pouco foi feito a respeito (López Bárcenas, 2014). Desde então, 
o movimento indigenista no México oscila entre ocupar espaços 
subalternos, não se reconhecendo com legitimidade e unidade em 
face das ações governamentais; e atuar ante o Estado e o grande 
capital (representado por empresas de mineração, principalmente) 
lutando por autonomia.

O discurso de dominação empreendido pelo Estado mexicano 
e calcado no multiculturalismo substituiu, em grande medida, 
o discurso prévio da indianidade, à diferença que agora atuam 
também sob a influência do capital estrangeiro (López Bárcenas, 
2014), dirimindo conflitos de interesse com grandes representantes 
industriais transnacionais e atuando na aprovação de leis nas quais 
sejam garantidos interesses de ambas as partes.

Em síntese, resume-se as lutas indígenas no território mexicano 
em três grandes fases: centradas no sindicalismo estatal (década 
de 1970), camufladas sob a luta campesina (década de 1980 e 
meados da década de 1990), e, finalmente, com tons de resistência, 
autonomia e reconhecimento, como operam até os dias atuais. 
Tendo em vista estes três momentos, vale destacar alguns pontos 
sobre a constituição e consolidação deste movimento diante das 
subsequentes violações empreendidas por parte do Estado. 

López Barcenas (2014) ressalta que, diferentemente de outros 
países da América Latina, no México aconteceu uma Reforma 
Agrária bastante expressiva, na qual quase metade do país se con-
verteu em propriedade social. Em 1917, a Constituição previa, em 
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seu Art. 27, as bases da gestão territorial advindas das demandas 
da Revolução Mexicana.11 No entanto, em 1992, introduziram-se 
reformas no marco jurídico regulador da propriedade social com 
a finalidade de designar segurança jurídica a tais propriedades 
e, assim, permitir que se convertam em propriedades privadas 
(López Bárcenas, 2016).12

Segundo Laura Guillermina Gómez Santana (2009), a partir 
da Reforma Agrária, os povos reformularam o ser indígena com 
base em diversos elementos culturais, evidenciando as mudanças 
e continuidades às quais foram submetidos os índios do período 
colonial até aquele momento. Atualmente, nota-se que os movi-
mentos indígenas no México estão entre os atores mais impor-
tantes dentre os movimentos sociais populares (López Bárcenas, 
2014). Contudo, ainda é necessário criar formas inovadoras de 
apresentar suas demandas e de articular suas lutas em um contexto 
de constantes mudanças a nível nacional e internacional.

Já com relação ao caso brasileiro, uma genealogia do movimento 
indígena passa, impreterivelmente, pelas campanhas empreendidas 
nas Assembleias Indígenas que ocorreram em diversas locais e 
temporalidades. Segundo Oliveira (2010), até o início dos anos 
1970, as reivindicações indígenas eram isoladas, e não adotavam 
aspectos amplos de todos os povos indígenas brasileiros. 

Diferentemente do México, o aparato estatal brasileiro não foi 
usado supostamente em apoio às demandas indígenas, quando 
na realidade ocultava interesses assimilacionista. O que ocorreu, 

11 A Revolução culmina em uma Constituição que instituiu a base para a distri-
buição de terras de três tipos: 1) privadas, 2) públicas, 3) sociais. A primeira 
correspondente a terras particulares, a segunda ao Estado e a terceira aos 
Ejidos e comunidades (López Bárcenas, 2006).

12 Atualmente, o texto constitucional é bem claro: “A propriedade das terras e 
águas compreendidas dentro dos limites do território nacional corresponde 
originalmente a nação, que tem o direito de transmitir o domínio delas aos 
particulares, constituindo propriedade privada”. (Const., 1917, Art. 27, tra-
dução minha).
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segundo Oliveira e Rocha Freire (2006), foi uma utilização 
do Sistema de Proteção aos Índios (SPI), e posteriormente da 
Fundação Nacional do Índio (Funai), em certos momentos, para 
impedir mobilizações indígenas perante o Estado.

O primeiro grande marco contemporâneo do movimento 
indígena brasileiro ocorreu em 1974, quando se realizou a 1ª 
Assembleia Nacional de Líderes Indígenas. Desde então, com o 
apoio de grupos religiosos, como o Conselho Indigenista Missio-
nário (Cimi)13, foram se solidificando e concretizando propostas 
mais pragmáticas para apresentar frente ao Estado.

As Assembleias foram os pilares do movimento indígena no 
Brasil. Elas permitiram a troca de experiência entre grupos disper-
sos no território nacional e canalizaram as demandas dos diversos 
povos em torno de objetivos comuns. Em suma, eram fóruns de 
discussão que permitiam a emergência da agenda indígena a nível 
nacional de articulação. Quando o governo nacional apresentou 
o embrião da proposta de “emancipação”, que envolvia grandes 
perdas territoriais, estimulou-se o surgimento de novas lideranças 
indígenas, aproximando-as dos movimentos políticos da sociedade 
civil. Ao apresentar resultados favoráveis contra essas propostas 
governamentais, os povos indígenas foram impulsionados de 
maneira ainda mais efusiva a consolidar organizações indígenas.

13 O Cimi é um dos principais organismos religiosos defensores dos direitos 
dos povos indígenas no Brasil. Criado em 1972, quando a postura do Estado 
brasileiro era assimilacionista, o Cimi atuou de modo a fortalecer a articulação 
entre os diversos (e dispersos) povos indígenas, promovendo e apoiando as 
Assembleias Nacionais de Líderes Indígenas, onde começaram a se delinear os 
primeiros traços do movimento indígena no país. Ao todo, o organismo apoiou 
16 assembleias, inclusive em tempos de Ditadura Militar, quando o governo 
atuava dispersando-as. Segundo Oliveira e Rocha Freire (1985), o Cimi também 
foi fulcral em ampliar a articulação missionária indígena latino-americana, 
respondendo por um boletim de comunicação continental (Ameríndia) entre 
as pastorais indígenas.
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Foi apenas no ano de 1980 que ocorreu o surgimento da 
primeira organização nacional indígena, a União das Nações 
Indígenas (a Unind, que um ano depois retificou sua sigla para 
UNI). Até então, a relação dos indígenas para com o governo era 
paternalista, pois dependiam do apoio dos indigenistas para agir 
e se fazerem ouvir. Outro momento fulcral para o movimento 
indígena no Brasil, segundo Oliveira e Rocha Freire (2006), foi a 
Constituinte de 1988. Ante esta, a UNI chamou uma Assembleia 
para decidirem acerca da proposta que o movimento indígena 
levantaria conjuntamente. Decidiu-se que oito índios se candi-
datariam, por três partidos, porém nenhum chegou a ser eleito. 

A questão-indígena ficou a cargo da Comissão de Ordem 
Social, e este foi o momento no qual o movimento indígena se 
fortaleceu para estabelecer demandas articuladas que pudessem 
ser ouvidas. “Em 1988, 70 lideranças, de 27 povos, contestaram a 
diferença entre índios aculturados e não-aculturados presentes no 
projeto de Constituição em votação” (Oliveira; Rocha Freire, 2006, 
p. 194). Estes seguiram acompanhando com proximidade a votação 
do capítulo “Dos Índios” e articularam-se em ainda maior pressão.

Em decorrência dessa pressão, observa-se que a Constituição 
apresentou mudanças emblemáticas quanto à orientação da ação 
do Estado brasileiro, que reformulou as suas premissas operacio-
nais para com os povos indígenas (Silva, 2018). Em 1989, um ano 
após promulgação da Constituição Federal, no Encontro Indígena 
em Altamira, o movimento indígena apresentou novas pautas de 
reunificação e fortalecimento. No plano governamental foi um 
momento de importantes avanços nos processos de demarcação 
de terras e no estabelecimento de parcerias estratégicas com 
agências multilaterais de relevância internacional. Gradativamente, 
o Brasil se integrava aos fóruns internacionais de proteção aos 
direitos humanos e compatibilização da lógica desenvolvimentista 
com a sustentável.
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O reflexo dessa atuação brasileira voltada para o cenário in-
ternacional evidenciou-se nas organizações indígenas, que co-
meçaram a notar uma demanda maior por uma atuação também 
no plano internacional. Progressivamente, as organizações não 
governamentais (ONG) de direitos indígenas começam a contar 
com um quadro mais técnico e profissionalizado a fim de au-
mentar sua efetividade diante dos órgãos internacionais (Oliveira; 
Rocha Freire, 2006).

O movimento indígena brasileiro tem, desde sua gênese, uma 
reivindicação em termos territoriais. Uma diferenciação no trato 
territorial em relação ao caso mexicano diz respeito ao reconhe-
cimento das questões de demarcação garantido pela Constituição 
brasileira. No México, as terras indígenas existem a partir de 
duas óticas: das tierras comunales, que foram garantidos ainda pelos 
títulos iniciais da colônia, e dos títulos ejidales, frutos da luta na 
Revolução Mexicana.

Outra marca de diferenciação diz respeito ao fato de que o 
movimento brasileiro teve sua gênese no confronto das estruturas 
estatais vigentes, ao passo que o mexicano surgiu dessas estruturas, 
tendo uma dupla relação entre a legitimação e o confronto das 
práticas de assimilação cultural.

Para compreender de maneira mais abrangente o tópico que 
segue, utilizaremos os pontos supracitados que apoiam no en-
tendimento de como se distinguem as demandas por autonomia 
e território em ambos os países e, em seguida, como estas se 
materializam nos casos levados à CIDH. 

O clamor por autonomia, no caso mexicano, se discute sobre 
as bases de que a mestiçagem se degenerou em uma perda iden-
titária que precisa ser resgatada. Já no caso brasileiro, as deman-
das por demarcação de terras evidenciaram que os processos de 
territorialização precisavam ser ouvidos.

Em síntese, o movimento indígena brasileiro, ao ter se con-
solidado sobre a pauta territorial, conseguiu alcançar objetivos 
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robustos no avanço para o reconhecimento dos direitos humanos 
aos povos indígenas. No entanto, segundo Leonardo Barros Soa-
res (2016), as políticas indigenistas no Brasil ainda permanecem 
pesando os meios tecnocráticos, e recaindo em um processo 
burocrático-institucional que não leva em conta o estabeleci-
mento de um processo negociatório envolvendo representantes 
indígenas em todas as etapas.

Segundo João Pacheco de Oliveira (2010), a noção de terri-
torialização é definida como um processo de reorganização do 
tecido social, o que implica i) na criação de uma nova unidade 
sociocultural, dado o estabelecimento de uma identidade étnica 
diferenciadora, mostrando-se bastante semelhante ao caso me-
xicano; ii) no estabelecimento de mecanismos políticos especia-
lizados que rompam com a lógica estatal assimilacionista; iii) na 
redefinição do controle dos recursos de cunho ambiental, tema 
também em pauta pela pressão de órgãos de desenvolvimento 
sustentável internacional; e iv) na retificação do espaço cultural 
e da relação com o passado. O que se nota hoje, no movimento 
indígena brasileiro, é que ele “deixou de ser apresentado por lí-
deres carismáticos e midiáticos e foi ganhando profissionalização 
política.” (Oliveira, 2010, p. 196).

3 Caso Xucuru vs Estado brasileiro e Caso Choreachi  
vs Estado mexicano

Tendo em vista as já mencionadas diferenciações na constru-
ção dos padrões de indianidade, bem como na consolidação dos 
movimentos indígenas em ambos os países, este tópico dedica-se 
a apresentar dois casos emblemáticos (Chucuru vs Brasil e Cho-
reachi vs México) no que se refere ao acionamento das instâncias 
jurídicas internacionais, haja vista o Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos da OEA, para ilustrar (no tópico seguinte) os 
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impactos dos processos globalizatórios sobre os direitos humanos 
dos povos indígenas.

O Caso Xucuru vs Estado brasileiro chegou ao conhecimento 
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)14 
em 16 de outubro de 2002, por meio do Movimento Nacional 
de Direitos Humanos - Regional Nordeste, em conjunto com 
o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares 
(GAJOP) e o Conselho Indigenista Missionário (Cimi). 

Em outubro de 2015, a CIDH concluiu pela responsabilidade 
do Brasil no caso das violações referidas e emitiu o Relatório de 
Mérito (No. 44/15) com recomendações ao Estado, concedendo-
-lhe o prazo de dois meses para informar sobre o cumprimento das 
recomendações (Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
2015). Após conceder uma prorrogação, a Comissão atestou que 
o Estado seguiu sem avançar substancialmente no cumprimento 
das recomendações do Relatório de Mérito. Desta feita, a CIDH 
remeteu, em março de 2016, o caso à Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. A Corte realizou, em março de 2017, uma 
audiência, na qual foram ouvidas ambas as partes, e concedeu 
o prazo até 24 de abril para que estas enviassem novas alega-
ções. Passado este prazo, a Corte emitiu, em 2018, uma sentença 
condenatória ao Brasil. O governo brasileiro tardou 16 anos  

14 O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIPDH) é composto 
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (comumente designada como 
Comissão ou CIDH) e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH 
ou Corte), aptas para verificar os 35 Estados membros da Organização dos Es-
tados Americanos (OEA) quanto à temática de proteção dos direitos humanos. 
A Comissão é o órgão consultivo da OEA e não tem caráter vinculante. Após 
admitir e analisar um determinado caso, a Comissão é responsável por emitir 
um Relatório de Mérito com considerações ao Estado acusado. O Estado, por 
sua vez, tem um prazo para demonstrar cumprimento das recomendações, e, 
caso a Corte note displicência para com o cumprimento das recomendações, 
pode decidir remeter o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos (órgão 
de caráter vinculante), que tomará as providências cabíveis.
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(1989-2005) para reconhecer e demarcar este território. Além 
disso, falhou em dele retirar os invasores. 

O caso consiste, basicamente, na acusação por violação aos 
direitos consagrados nos Art. 8°, 21 e 25 da Convenção Americana. 
As acusações se apresentam em razão da demora nos procedi-
mentos administrativos de reconhecimento, titulação, demarca-
ção, delimitação e regularização dos territórios ancestrais, e da 
ineficácia da garantia e proteção judicial, pelo descumprimento 
do prazo razoável no mencionado processo administrativo, assim 
como da demora em resolver ações civis iniciadas por pessoas 
não indígenas em relação à parte dos territórios ancestrais do 
povo indígena Xucuru.

Em sua defesa, o Estado alega que os recursos internos ainda 
não foram esgotados, e que o procedimento administrativo de 
demarcação, iniciado em 1989, teve emitida a Portaria reconhe-
cendo o direito do povo indígena Xucuru ao seu território (1992), 
tendo sido realizada a demarcação física (1995), rejeitadas todas 
as 269 contestações de terceiros interessados no território indí-
gena Xucuru (1996), homologada a Portaria através de Decreto 
do Presidente da República (2001) e devidamente registrado o 
território como propriedade da União para a “posse” permanente 
do povo indígena Xucuru (2005). 

“O Estado observa que o processo administrativo de demar-
cação foi formalmente concluído” (Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, 2015, p. 6). Alega, no entanto, que ainda está 
empreendendo esforços para finalizar a desintrusão do território 
indígena, e que as indenizações estão sendo pagas gradualmente 
(296 já foram pagas, seguindo pendente o pagamento a outros 50 
ocupantes) (Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 2015).

O povo indígena Xucuru tem sua localidade estabelecida na 
cidade de Pesqueira, Pernambuco, região que tem sido fonte 
de diversos conflitos relacionados às disputas entre indígenas e 
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não-indígenas pela posse de terras na região. As disputas têm, na 
maioria das vezes, origem nos recursos abarcados pelas aldeias. 
Destes conflitos, até 2017, já havia registrado o assassinato de 
cinco índios, dentre os quais o cacique Chicão.

Segundo o relatório Os Xucuru e a Violência, do Ministério 
Público Federal (2004), o Caso Xucuru é um exemplo de como 
a posse da terra por grupos indígenas é um processo com muitas 
variáveis e de uma complexidade indeterminável. “O processo é 
sempre entrecortado por fortes resistências que envolvem desde 
as disputas legais, o que é legítimo dentro de um Estado demo-
crático, até o extremo das mais diversas formas de violências” 
(Ministério Público Federal, 2004, p. 6).

Na região nordeste do Brasil, onde a ocupação foi feita majori-
tariamente com base nos latifúndios e no controle territorial pelas 
elites oligárquicas, que ainda hoje são responsáveis pelas práticas 
políticas que aí imperam, a gestão territorial representa um caso 
paradigmático (Ministério Público Federal, 2004). Assim, romper 
com o ciclo da subalternização indígena se configura como uma 
ação deveras complexa para as autoridades locais.

O Estatuto do Índio, que trata no Art. 17 da situação jurídica 
dos povos indígenas no Brasil, qualifica três categorias de terras 
indígenas: aquelas ocupadas por silvícolas; as áreas reservadas es-
tabelecidas pela União (reservas, parques ou colônias indígenas); 
e as terras de domínio das comunidades indígenas15. 

Quanto ao processo de demarcação, reconhece-se no mesmo 
um elemento essencial para a sobrevivência física e cultural dos 

15  Na Lei nº 6.001, de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio, as variações 
referidas no texto são abordadas no Art. 17. Assim, esclarece-se a diferenciação, 
sendo: 1) Terras ocupada por silvícolas: propriedade da União, inalienável, de 
usufruto exclusivo dos índios. 2) Áreas reservadas: terras que são originalmente 
pertencentes à União e que são posteriormente cedidas à posse indígena, a fim 
de recompensar, aldear, sitiar ou recuperar índios. Adquirem caracterização 
jurídica de terras indígenas; 3) Terras de domínio indígena: áreas de caráter 
coletivo e impropriáveis.
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povos indígenas16. A obrigação estatal de reconhecer e garantir o 
direito à propriedade comunal exige que o Estado adote as medi-
das necessárias para efetuar os procedimentos de demarcação em 
tempo razoável. Segundo a Ata das Disposições Constitucionais 
Transitórias, em seu Art. 67, a Constituição estabelece o prazo 
de cinco anos, contados a partir de sua promulgação, para que 
a União conclua a demarcação de terras indígenas. Passados 29 
anos (em 2017), segundo consta no site da Fundação Nacional 
do Índio (Funai), 435 foram regularizadas, 72 declaradas, 38 
delimitadas, 17 homologadas, 114 permanecem em estudo e 
6 tiveram portarias interditadas17. Em suma, menos da metade 
da população autodeclarada indígena no Brasil reside em terras 
oficialmente reconhecidas.

Já o caso mexicano Choreachi vs Estado Mexicano apresenta 
algumas distinções basilares no que diz respeito ao formato que 
se insere no Sistema Interamericano de Proteção Internacional 
dos Direitos Humanos. Diferentemente do caso brasileiro, o 
mexicano não tem formato de um caso contencioso. A situação 
dos direitos humanos dos povos Rarámuri e Tepehuán foi apre-
sentada no 147º período de sessões da Comissão Interamericana 

16  Etapas da demarcação: primeiramente, nomeia-se um antropólogo com reco-
nhecida qualificação para elaborar estudo antropológico em prazo determinado. 
O presidente da Funai valida o relatório e o publica no Diário Oficial, havendo 
prazo de 90 dias para qualquer pessoa apresentar os defeitos do relatório ou 
requerer indenização. Apresentada a contestação, o órgão tem 60 dias para 
apresentar parecer e enviar ao Ministério da Justiça. Recebido o processo, o 
Ministério tem 30 dias para decidir entre os limites ou a demarcação, requerer 
diligências ou não aceitar o procedimento. Se a demarcação for determinada 
e os limites demarcados, deve-se proceder a demarcação física pela Funai, 
enquanto ocorre também o reassentamento de eventuais ocupantes não 
índios pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 
Em seguida, deve-se proceder a homologação pelo presidente da República 
mediante Decreto, e o registro da terra em cartório.

17  Informações disponíveis em: <http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-
-brasil/terras-indigenas>.
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de Direitos Humanos e expõe à Corte Interamericana o caráter 
de pedido por Medidas Cautelares.

A comunidade Rarámuri ou Tarahumara engloba os povos 
Choréachie e localiza-se no município de Guadalupe y Calvo, 
no estado de Chihuahua. Composto por uma população total 
de cerca de 800 homens e mulheres, dos quais cerca de 250 são 
crianças, são denominados como uma “comunidade de fato”, no 
entanto, não conta com nenhum reconhecimento legal do governo 
mexicano sobre a posse ancestral de seus territórios em virtude 
de uma doação parcial efetuada a uma comunidade mestiça em 
1969 (Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 2014).

Tal comunidade vive em condições de extrema pobreza e 
enfrenta muitas dificuldades no que diz respeito à contaminação 
de suas fontes naturais de água. Há uma consecutiva escassez de 
tal recurso, causada, majoritariamente, por projetos de turismo 
empreendidos na Barranca del Cobre sem o devido processo de 
consulta. Soma-se a isso a falta de acesso à justiça e aos serviços 
básicos de saúde e educação e o aumento significativo dos casos 
de agressão.18

Em sua defesa, na audiência “Situação dos povos indígenas 
Raramuri e Tepehuan na Sierra Tarahumara de Chihuahua”, o 
governo mexicano informou sobre o fortalecimento dos processos 
de consulta que permitem aos povos indígenas desta região parti-
cipar mais ativamente na resolução de seus problemas, incluindo a 
criação de um coordenador na Zona Tarahumara (México, 2013).

18 Alega-se a presença de grupos criminosos com interesse no uso da terra para 
fins vinculados ao narcotráfico na região. O município de Guadalupe y Calvo 
é utilizado por supostos grupos de narcotráfico para o cultivo de maconha e 
papoula, e, dada a geografia acidentada, é uma zona de difícil acesso para 
autoridades estatais. O controle dos grupos de crime organizado, a violência 
exacerbada e os altos níveis de impunidade impactaram a vida dos povos indí-
genas da região (Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 2014, p. 1).



132 133

Ainda que a Comissão valore as informações fornecidas pelo 
Estado mexicano sobre a existência de programas para satisfazer as 
necessidades alimentares, dada a gravidade da situação dos povos 
Raramuri, ela convida ainda o governo a empreender esforços 
para garantir efetivamente seus direitos por meio de medidas 
abrangentes, especialmente em consulta de boa-fé aos povos em 
decisões que podem afetá-los.

Compreendidos estes dois casos e suas diferenciações na de-
manda internacional, cabe uma análise acerca de como as dife-
renças de trato quanto à questão territorial impactam a demanda 
nos foros internacionais pelos direitos indígenas. O governo 
brasileiro, conforme explicado anteriormente, garante a posse 
de territórios indígenas a partir de um processo de demarca-
ção feito por agentes estatais. Sendo assim, para as organizações 
não-governamentais brasileiras de apoio aos direitos indígenas, 
torna-se mais fácil operar demandas na Corte Interamericana 
que vão além dos pedidos de Medidas Cautelares, ou seja, tem-se 
a possibilidade de apresentar como um caso contencioso, que 
é mais imperativo. Já no caso mexicano, o pedido por Medidas 
Cautelares aconteceu justamente por compreender que o Estado 
não conta com prerrogativas constitucionais de demarcação tal 
como conta o Brasil, por exemplo.

Depreende-se da análise dos dois casos que o trato na ques-
tão territorial que o país oferece aos indígenas é diretamente 
proporcional às possibilidades de agência que as organizações 
indígenas têm no plano internacional. Quanto maior o reconhe-
cimento pleno constitucional, maior é a possibilidade de reclamo 
internacional e de que estes reclamos se concretizem em ações 
efetivas internamente.
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4 O impacto da globalização na demanda indígena 
contemporânea: de prover possibilidades de articulação 
condensada a expelir pela natureza sistêmica

A relação entre os povos indígenas e as instâncias jurídicas de 
reivindicação de direitos vem sofrendo substanciais alterações 
pelo advento da globalização. A fim de situar tais reivindicações 
no espectro entre os tempos passados – quando a possibilidade de 
articulação condensada para organizar demandas era menor – e 
a contemporaneidade, quando os danos advindos do processo 
globalizatório são maiores, esta seção discutirá os impactos da 
globalização na demanda indígena internacional, pontuando 
aspectos positivos e negativos do processo. 

Será tomada como base para estruturar a diagramação de 
interações entre os povos indígenas e as instâncias jurídicas in-
ternacionais a perspectiva pós-internacional de Rosenau (2006), 
segundo a qual o mundo está em profunda transformação em 
virtude da globalização, e três parâmetros básicos, antes constantes, 
tornaram-se variáveis.

Para Rosenau (2006), o primeiro parâmetro abalado pela 
globalização jaz no nível micro, pois envolve pessoas de todas as 
partes do globo adquirindo novas habilidades e possibilidades de 
ação. O segundo, no nível macro, pois assume uma bifurcação 
de estruturas globais que, antes estado-centradas, agora tem que 
abrir espaços de existência a uma diversa gama de coletividades 
(ONG, corporações, sociedades profissionais etc.). E um terceiro 
parâmetro afetado pelo advento globalizatório jaz no nível mi-
cro-macro, focando-se justamente nas relações e interações entre 
as pessoas (do nível micro) e as coletividades (do nível macro) 
no sistema internacional.

As interações entre os povos indígenas, situados no nível local 
micro, e os espaços internacionais de reivindicação de direitos 
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humanos, situados no nível macro, enquadram-se na perspectiva 
pós-internacional descrita por Rosenau (2006), pois representam 
a maneira como a globalização modificou as dinâmicas operacio-
nais descritas. Povos indígenas, antes isolados e com baixas redes 
de comunicação, têm agora a possibilidade de articularem-se de 
maneira condensada por meio das mídias sociais e das redes de 
contato distribuídas em distintas partes do globo. Contam tam-
bém com um ordenamento internacional disposto de modo a 
possibilitar o atendimento de suas demandas.

São muitas as evidências de que as operacionalidades históri-
cas dos povos indígenas, em todo o planeta, estão em expansão e 
caminham rumo a novas direções. Segundo Rosenau (2006), não 
é surpreendente que os povos indígenas tenham começado a se 
unir a um movimento mundial de reivindicação. Nesta direção, é 
importante assinalar que a proeminência da linguagem universal 
dos direitos humanos, fortalecida na década de 1970 (Moyn, 2010), 
permitiu o difundido reconhecimento internacional dos povos 
indígenas como sujeitos subordinados às rígidas estruturas de Es-
tado e, portanto, passíveis de amparo nas instâncias internacionais.

Sendo assim, a principiar pelo Convênio 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), uma série de avanços normativos 
internacionais foram colocados em pauta e empreendidos pelas 
organizações internacionais e pelos Estados soberanos para garantir 
a devida proteção dos direitos humanos aos povos indígenas.19 

Segundo João Urt (2016), a criação de instâncias especializadas 
nas organizações internacionais contribuiu para a formação de 
coletividades indígenas globais. Ou seja, índios de todos os rincões 
do globo podem ter a convicção de que, falhadas as instituições 
nacionais de proteção aos seus direitos, eles têm as instâncias 

19 A expressão mais notável da centralidade do Convênio 169 da OIT na luta 
indígena, no México, por exemplo, é que o Convênio levou a reformas cons-
titucionais, reconhecendo a existência dos povos indígenas no país.
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jurídicas internacionais como plataforma para salvaguardar seus 
interesses. 

Esses espaços internacionais de poder também são os respon-
sáveis indiretos pela criação e consolidação dos movimentos indí-
genas transnacionais. Segundo Brysk (2000, p. 69 apud Urt, 2011, 
p. 9, o movimento indígena transnacional é definido como um 
conjunto de organizações que se mobilizam a fim de promover 
avanços na situação, na autonomia e na participação dos índios 
em suas sociedades locais e no sistema internacional. 

Dada a possibilidade de criação de espaços de existência, uma 
rede de atores, indígenas e não-indígenas, mobilizam-se para 
levar suas demandas de afirmação das particularidades culturais 
indígenas ante o avanço desenfreado dos modos de produção 
vigentes. Modo de produção este que, objetiva ou subjetivamente, 
ainda atua em termos da lógica assimilacionista e de redução da 
pluralidade indígena; que ainda enxerga território como fator 
externo a ser possuído, e não como expressão da localização 
relacional na teia geral das formas de vida indígenas. Modo de 
produção que também leva a discussão territorial “sob a ótica das 
coisas” (Arruda, 2005, p. 94), omitindo o conflito que se processa 
na dimensão mais interna das relações socioculturais indígenas 

Resulta importante que tais grupos transnacionais façam 
a diferenciação entre o “local” e o “global” para afirmar suas 
identidades locais em face das expansões globais e, assim, sigam 
criando novos espaços de afirmação e existência para os povos 
indígenas. A atuação entre o global e o local precisa ser equili-
brada para que as demandas que se internacionalizem também 
retornem para a esfera local em formato de progressivos avanços 
e conquistas de direitos.

No entanto, é preciso abordar de modo crítico os efeitos 
nefastos que a globalização empreende nas comunidades indíge-
nas. Segundo Boaventura de Sousa Santos (2001), a globalização 



136 137

tem duas vertentes: a hegemônica e a contra-hegemônica. Em 
seu teor hegemônico pode servir para reafirmar as relações de 
colonialidade históricas e perpetuar as condutas dominadoras. O 
processo de globalização, tal qual o vemos atualmente, não é novo, 
em suas versões dos séculos XV e XVI se expandiu por meio da 
conquista colonial e contemporaneamente incorpora cada vez 
mais elementos, sujeitando à lei de mercado um número cada 
vez maior de pessoas. A globalização, em seu sentido jurídico-le-
gal, tampouco é nova (Sieder, 2004). No entanto, sua fase atual 
é diferente, sobretudo pela rapidez dos vínculos econômicos e 
culturais, o que acaba por gerar novos marcos legais de regulação 
conectando distintas realidades.

As instâncias jurídicas internacionais, terreno aperfeiçoado 
deste processo de globalização, ainda mantêm congeladas as es-
truturas tradicionais de trato aos direitos dos povos indígenas, 
nas quais há limitações nas possibilidades de aceder e reclamar 
direitos. Exemplo nítido disto são as vias comuns da contratação 
(por altos preços, deve-se ressaltar) de advogados, por modos 
burocráticos rebuscados e pela repetição da linguagem jurídica 
sinuosa, muitas vezes nada acessível aos povos indígenas com 
baixa formação e aos movimentos indigenistas de base. Sendo 
assim, o espaço internacional que os indígenas têm para “existir” 
é nada mais que uma repetição do terreno nacional, com o ônus 
de serem um território de difícil acesso, em outro idioma, e ainda 
regido e tutelado pelas concepções de indigenismo tradicionais.

Enenek Mejiá (2013) caracteriza como violência epistemo-
lógica e política definir apenas um modelo de indianidade, que 
regula, de um lugar de poder, o que é ou não ser índio. As instâncias 
jurídicas internacionais se caracterizam, apesar de seus intentos 
globalizantes, por repetirem os padrões de indianidade convencio-
nais ao criarem, por exemplo, jurisprudências que podem servir 
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de base para decisões posteriores de temáticas semelhantes sem 
considerar as peculiaridades locais e/ou regionais.20

Grande parte deste problema provém do fato de que as ins-
tâncias jurídicas internacionais são fruto deste processo de glo-
balização que é hegemônico por natureza. Ou seja, por serem 
instituições dele derivadas, torna-se mais difícil modificar de-
terminadas estruturas vigentes e já consolidadas pelos demais 
casos ali apresentados. Tendo em vista que a globalização é um 
processo e não um “movimento” fica nítida a complexidade em 
romper com o ciclo de perpetuação das estruturas hegemônicas 
e contra-hegemonizá-las.

Considerações Finais 

Ao longo do texto foram feitos esforços no sentido de eviden-
ciar as distinções da formulação dos movimentos indígenas no 
Brasil e no México, expondo a diferenciação no trato territorial 
dado em cada país. Nota-se que essas diferenças afetam também 
o teor da demanda de ambos os países no sistema internacional, 
pois em cada Estado sabe-se o que convém e o que não convém 
reclamar no Sistema Internacional.

Como comentado, o advento da globalização alterou a dinâmi-
ca de reivindicação dos direitos humanos pelos povos indígenas. 
Em tempos passados, a possibilidade de articulação de indígenas 
e não indígenas em movimentos transnacionais era inviável. No 
entanto, se é possível situar a globalização como favorável ao 
reclamo de direitos destes movimentos no sistema internacional, 
também é importante compreender os danos causados pela lógica 
assimilacionista emanada do processo de globalização.

20 De acordo com Anne Griffiths (2001, p. 500), a globalização legal não faz com 
que todas as formas de direitos sejam uniformes, mas, sim, centra a atenção 
nas maneiras pelas quais as formas legais são constantemente retrabalhadas 
em interação com as condições externas variáveis, produzindo formas locais 
de direito que são, ao mesmo tempo, locais e globais, mas não universais. 
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Para Boaventura (1997), o local é neste momento o outro lado 
do global. A luta local deixou de ser somente local. Os dilemas 
territoriais dos povos indígenas levados a instâncias internacionais 
tomaram a proporção de globais no momento que saíram do 
plano nacional, e é preciso olhar para tais demandas levando em 
conta as particularidades locais e as operacionalidades por meio 
das quais eles atuam.

No presente estudo, foram apresentados dois casos de relativo 
sucesso para os povos indígenas, pois lograram ser atendidos com 
primazia pelo sistema de direitos humanos regional da OEA e 
fizeram-se ouvir pelos respectivos Estados-nacionais. Todavia, 
dada a natureza hegemônica do processo de globalização, quantos 
povos ainda não conseguem se articular em lutas anti-hegemô-
nicas? Quantos casos de violações dos direitos indígenas ainda 
permanecem enterrados sob os escombros dos Estados nacionais? 
Quantos povos indígenas ainda têm seus direitos à propriedade 
violados no plano nacional e sequer sabem que existe um regu-
lamento de proteção dos direitos indígenas disposto no âmbito 
internacional? Ou, ainda mais grave, quantos, sim, sabem, mas 
não têm as capacidades materiais e imateriais de acedê-los? Se é 
certo que a globalização possibilitou a estes povos um reconhe-
cimento internacional de seus direitos no plano legal, também 
é certo que o sistema segue reinventando-se de modo que bem 
poucos consigam pleno acesso a eles.

Entrevistado sobre o tema globalização, multiculturalismo e 
conhecimento, Boaventura de Sousa Santos (2001, p. 23) afirma 
que [a manifestação dos índios no Brasil] “É uma luta que tem 
que ser transversal aos diferentes grupos e interesses, uma vez 
que as formas de opressão são várias, mas todas se conjugam 
numa forma de subordinação que [...] cria as mesmas formas de 
exclusão simultaneamente.” 
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Sendo assim, estes povos não podem deixar de reconhecer 
o impacto e a importância do sistema internacional de direitos 
humanos voltados aos povos indígenas. Contudo, precisam tam-
bém reforçar as lutas para que tais instâncias sejam plenamente 
acessíveis e, assim, garantir a expansão desses direitos no local, de 
modo que o global seja, de fato, o local sem paredes.
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COM QUANTOS PANOS SE LIMPA 
A HISTÓRIA? UMA CRÍTICA À 
DOMESTICAÇÃO DOS CORPOS NÃO 
BRANCOS1

Larissa Neves da Costa2

Por que escrevo?

Minha dedicação para escrever sobre o trabalho doméstico 
chegou de um lugar íntimo e subjetivo e, ao contrário das es-
colas euro-ocidentais que negam a subjetivação da ciência, sigo 

1 Este artigo é resultado de minha travessia de Goiânia-Goiás à Cidade do México-
-México nos anos de 2018-2019 para a realização de minha pesquisa intitulada 
Trabajo doméstico. Un estudio comparado entre la realidad de lãs mujeres 
negras brasileñas y mujeres indígenas mexicanas, vinculada ao projeto Ser-
tão-Mesoamérica do Programa Abdias Nascimento, e financiada pela agência 
brasileira de fomento Capes. É também parte do meu trabalho final de curso 
para a Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás.

2 Mestranda em Antropologia Social na Universidade Federal de Goiás (UFG).
 Nas encruzilhadas da construção da pesquisa que dá origem a este texto, 

agradeço, antes de qualquer coisa, à minha ancestral encarnada e viva, Adélia 
Aparecida Neves Rodrigues e à senhora Sofí, que fizeram essa escrita de nós 
possível. Agradeço também à universidade pública brasileira que me propor-
cionou outras possibilidades de existência e mundos onde Roberto Lima, 
Mariano Baez, Jean Baptista e Suely Kofes foram essenciais na construção 
deste caminho para mim. Deixo, finalmente, meus mais sinceros agradecimentos 
e respeito à Georgina Rojas García e Luciana de Oliveira Dias, duas grandes 
intelectuais que me orientaram de forma sensível e respeitosa no percurso 
de minha pesquisa e trouxeram grande impacto para minha construção como 
pessoa e pesquisadora.
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escrevendo e compreendendo que a ciência não é neutra, ciência 
é poder e existe e coexiste com os espaços de poder (Haraway, 
1995), entendendo principalmente que, durante muitos anos 
da história das ciências sociais, as produções acadêmicas foram 
subjetivamente brancas e eurocêntricas. 

Através dos vínculos afetivos com minha mãe, Adélia Apare-
cida Neves Rodrigues, que, assim como eu, é mulher, Negra,3 
e a presença constante do trabalho doméstico em nossas vidas, 
principalmente em minha linhagem familiar Negra e materna, 
encontrei a possibilidade de chamar atenção para o trabalho do-
méstico como uma forma laboral marcada pela constante história 
colonial. Escrever, então, sobre o trabalho doméstico, antes de 
qualquer coisa, custou-me uma visita cara à minha história familiar. 

Minha mãe, Dona Adélia, diz que sou um espírito livre. Sou 
fruto do ventre de uma mulher Negra, e, se hoje eu posso escrever, 
é justo porque uma mulher Negra escreveu antes de mim, mas 
sua escrita não foi com palavras bonitas em um pedaço de papel 
que talvez amanhã ninguém leia, foi uma história escrita à mão, 
enquanto limpava as sujeiras de outras casas, escrita com os pés 
enquanto trabalhava todos os dias sem parar, sem descanso. Sua 
história foi escrita com água nos olhos, escondidas para que eu 
nunca soubesse das dores que a atravessavam, foi história escrita 
na abdicação dos seus próprios sonhos para que sua pequena filha 
pudesse sonhar, e aqui estou sonhando e escrevendo.

Escrevo porque, do lugar de mulher Negra, atrever-se a falar é 
um ato de coragem. Escrevo porque quem me pariu foi o ventre 
de um navio, para contar outra história, história que ninguém 
conta, que ninguém vê, que ninguém lê; escrevo por todas as 

3 A palavra Negra com “N” maiúsculo, neste texto, é ativada para fazer referên-
cia à unidade do povo Negro que por mais diversos que sejam e separados 
geograficamente continuam com suas fortes semelhanças culturais e as 
experiências históricas marcada pelo racismo, assim me inspiro em vários 
escritos de Marcus Garvey (1887 - 1940) e Zora Hurston (1891 - 1960).
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mulheres que morreram para que minha voz ecoasse no mundo; 
escrevo por minha tataravó, bisavó, avó, tias, sobrinhas, amigas e 
principalmente por minha mãe. Escrevo pelas que chegam e vão 
sem serem escutadas. Escrevo de um lugar íntimo e passional, 
com pele e sangue, jogando minhas palavras no mundo, gritando 
e ecoando, para que nem mesmo diante da minha ausência eu 
seja calada. Escrevo por respeito e afeto à minha ancestralidade.

Encruzilhadas

Durante minha graduação, trabalhei, entre setembro de 2018 e 
agosto de 2019, na consecução da pesquisa Trabajo doméstico. Um 
estudio comparado entre la realidad de las mujeres negras brasileñas y 
mujeres indígenas mexicanas, financiada pela Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. 
O trabalho de campo, que contou com experiências etnográfi-
cas, autoetnográficas e entrevistas semiestruturadas, foi realizado 
principalmente na Cidade do México, onde pude, no contexto 
do programa mencionado acima, realizar graduação-sanduíche 
no Centro de Investigaciones y Estudios Superiores em Antro-
pología Social (Ciesas), no México. 

Assim, minha etnografia centrou-se nas narrativas, vivências 
e experiências de mulheres de diferentes etnias, localizadas no 
que corresponde hoje ao México. Mas, neste texto, atenho-me 
à senhora Sofí, de Oriental, no município de Puebla, e às escri-
tas de uma mulher negra brasileira com a qual tenho vínculos 
afetivos, minha mãe.

Tive como objetivo central trazer um retrato geral sobre o 
trabalho doméstico no Brasil e no México, formulado por meio 
das narrativas com as quais tive contato ao longo do trabalho de 
campo, buscando compreender quem são os corpos que produ-
zem o trabalho doméstico, e porque é visto como algo ligado à 
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subalternidade. Para isso, fiz uso da noção de narrativas de vidas 
(Kofes, 2015).

Portanto, apresento as narrativas dessas trabalhadoras domésticas 
negra e indígena tendo como fio condutor o lugar da subjeti-
vidade, da memória, da vida cotidiana e do corpo, criticando a 
domesticação histórica de sujeitas racializadas que perpassa os 
espaços privados aos públicos.

Trabalho doméstico. Uma sentença histórica 
para mulheres Negras e Indígenas

O trabalho doméstico na América Latina está vinculado histo-
ricamente à colonização e escravidão. Sendo os espaços domés-
ticos produtos de um processo colonial, estão revestidos de um 
caráter patriarcal que permeiam suas estruturas, que são refletidas 
de maneira extrema sobre o corpo da mulher (NASCIMENTO, 
1976). E mesmo que cada espaço conte com sua individualidade, 
do surgimento, formação e manutenção do trabalho doméstico, 
é consenso que a perpetuação deste em contextos latino-ame-
ricanos parte do lugar da colonização. 

A convenção n° 189 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), lançada em Genebra no ano de 2011, deixou testificado 
que “trabalho doméstico” é o termo que designa todo trabalho 
feito para ou (em) domicílio (domicílios), e “trabalhadores do-
mésticos” são todas as pessoas que realizam esta função através de 
um marco laboral. Mundialmente, o trabalho doméstico feminino 
corresponde a 80%, e, destes, 88% concentram-se na América 
Latina e no Caribe.

Segundo a Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, as 
trabalhadoras domésticas representam 4% da população ocupada 
no México (Ronquillo, 2012), totalizando mais de 1.700.000 
trabalhadores domésticos, sendo mais de 90% mulheres, dentre 
as quais muitas provêm de zonas rurais, povos indígenas ou de 
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colônias populares (Anaya, 2012). Já a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) trimestral 
de 2019 aponta que 62%das trabalhadoras domésticas brasileiras 
são mulheres negras. Em Notas OIT: El Trabajo Doméstico Remune-
rado en América Latina, mais especificamente na Nota 1, Un trabajo 
decente para las trabajadoras domésticas remuneradas del continente 
(2010), assegura-se que o trabalho doméstico na América Latina 
é ocupado predominantemente por mulheres afrodescendentes, 
indígenas e de famílias pobres.

O trabalho doméstico perpassa as dimensões de gênero, idade, 
etnicidade e cidadania. São relações assimétricas marcadas tam-
bém pela ausência de escolaridade e pela origem regional (Silva; 
Rios; França, 2013), trazendo à tona a sujeição de outros grupos 
humanos, hierarquizados em “raças” e (ou) etnias (Sapede, 2011). 
Além disso, são relações que se dão no movimento da pobreza 
das periferias e zonas rurais para o mundo privado dos patrões 
(Goldsmith, 1998).

Falar sobre trabalho doméstico é uma tarefa complexa, prin-
cipalmente quando partimos dos lugares das narrativas de vida. 
Trata-se de relações laborais que estão atravessadas pela racialidade 
e (ou) etnicidade, classe, gênero, sistemas históricos, memórias 
coletivas e subjetividades. Subjetividades estas que se manifestam 
através do corpo, revelando as estruturas sociais perpetuadas. 
Pontuado de significados, é o corpo que ocupa os espaços e dele 
se apropria (Ratts, 2007).
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3.1 Entre eu e minha mãe. Perspectivas 
sobre o trabalho doméstico no Brasil

Figura 1 – Dona Adélia

Fonte: Arquivo pessoal, Goiânia-GO, 2018.

Acordei e du’fundo de casa que num é nada grande eu podia ouvir 
os gritos de mãe: acorda menina que nóis tem conta pra pagar. São 
quatro da manhã, lá fora faz frio de rasgar a pele, se trabalha na roça, 
se trabalha na casa, e não tem descanso não é todo dia e aí repete 
a prosa que é acordar de madrugada e trabalhar pro tal de seu João 
de Deus – que de Deus só tem no nome, pois se parece mais com 
o próprio Diabo. Trabalhando na casa de sinhô é assim, se faz algo 
de errado é varra de ferrão na bunda, mas me diz ai sinhô como que 
eu sei o que é errado quando eu só tenho oito anos? A gente sabe 
num sabe? Todo mundo faz a gente saber, que se você nasceu preta 
e pobre num tem muito lugar no mundo pra gente, num é minha 
filha? Tempo passa corre que nem água no rio, a vida é difícil, a vida 
é de pobre, mas é boa sabe, eu que era feliz minha filha, eu que era 
feliz e nem sabia [...]. (Adélia Aparecida Neves Rodrigues, 
entrevista realiza por Larissa Neves da Costa, 2018).
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Nascida em Caiapônia, no interior do estado de Goiás, no 
ano de 1965, no dia 8 de março, sua trajetória laboral se iniciou 
quando tinha oito anos, num revezamento intenso entre o traba-
lho no campo e o trabalho na casa como trabalhadora doméstica. 
Filha de pais negros, sua mãe também exercia atividades laborais 
domésticas, assim como todas as suas irmãs, também negras. 

Esta não é uma escolha ocupacional fruto de lugares de privi-
légio, ao contrário, “se você nasceu preta e pobre num tem muito lugar 
no mundo pra gente”. Essa fala de minha mãe, que antes mesmo de 
eu nascer era trabalhadora doméstica, especificamente desde seus 
oito anos de idade, salienta o que foi não somente sua trajetória 
ocupacional, mas também sua trajetória de vida. Ela não define 
a trajetória de todas as mulheres negras que são trabalhadoras 
domésticas, mas com certeza retrata o que vêm indicando as 
estatísticas que dizem a respeito ao trabalho doméstico brasileiro. 

Embora o trabalho doméstico não seja exclusivamente dado 
a mulheres negras e indígenas, é preciso ter em mente que, em 
espaços constituídos em bases coloniais como na América Latina, 
os serviços domésticos seguem sendo nutridos pelos grupos et-
nicamente e racialmente estigmatizados (Bastos, 2014). Este, que 
é um trabalho manual, foi associado historicamente ao cativeiro, 
castigo e a uma forma aviltada de vida (Santos, 2016). Sendo as 
mulheres negras sujeitadas ao lugar da não humanidade, (Gonza-
lez, 1984) juntamente com as mulheres indígenas, perpetuam-se 
sobre nossos corpos o lugar de serviçal.

A mulher negra foi e é sujeitada ao espaço de não humanidade. 
Lélia Gonzalez (1984), intelectual negra e brasileira, em Racismo 
e Sexismo na cultura brasileira, trata dos problemas específicos das 
mulheres negras no Brasil, correlacionando as ideias de mulata, 
doméstica e mãe preta. Como mulher negra, a autora em questão 
fala da necessidade de criar outra narrativa que não a da mulher 
negra servil. 
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Partindo do entendimento de que o racismo é um sistema que 
cria e estabelece uma suposta ordem social, designando e estig-
matizando corpos, dizendo onde e como alguns corpos devem 
se incorporar ao sistema social, “sua articulação com o sexismo 
produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular” 
(GONZALEZ, 1984, p. 224). 

Ora, como o desapreço pelo trabalho doméstico não estaria 
vinculado ao seu passado colonial? Sabemos que o Brasil Colônia 
detinha o poder sobre os corpos da população negra; os corpos 
que estavam destinados ao trabalho da casa ocupavam o espaço 
interior e exterior da casa grande, e eram, em sua maioria, corpos 
femininos e negros, desempenhando a função de mucama,4 a 
quem, segundo Lélia Gonzalez, cabia

a tarefa de manter, em todos os níveis, o bom andamento 
da casa grande: lavar, passar, tecer, costurar e amamentar as 
crianças nascidas do ventre “livre” das sinhazinhas. E isto 
sem contar com as investidas sexuais do senhor branco que, 
muitas vezes, convidava parentes mais jovens para se iniciarem 
sexualmente com as mucamas mais atraentes. Desnecessário 
dizer o quanto eram objeto do ciúme rancoroso da senhora. 
Após o trabalho pesado na casa grande, cabia-lhes também 
o cuidado dos próprios filhos, além da assistência aos com-
panheiros chegados das plantações, engenhos etc. (Gonzalez, 
1984, p. 93).

4  As mucamas eram jovens e bonitas. Eram mais bem tratadas que as demais 
escravas em relação às vestimentas e à alimentação, visto que “valiam” mais. 
Normalmente, cuidavam das crianças, acompanhavam e zelavam pela aparência 
das sinhás-moças e eram amas de leite, sendo obrigadas a dividir o leite de 
seus filhos(as) com as(os) filhas(os) das senhoras. As escravas da senzala, 
por sua vez, eram destinadas a alguns trabalhos domésticos de limpeza e 
organização (Silva, 2016).
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3.1 Com forças, porque com gosto não. Perspectivas 
sobre o trabalho doméstico no México

Conheci Senhora Sofía (Sofí, como gosta de ser chamada) por 
intermédio de uma amiga. Fui recebida por ela na casa de umas 
das suas empregadoras e foi sentada a uma mesa que Senhora Sofí 
compartilhou, assim como minha mãe, o início da sua jornada 
laboral influenciada pela pobreza de sua família.  

Figura 2 – Senhora Sofí

Fonte: Arquivo pessoal, CDMX, 2019.

Nós quando éramos crianças fomos oito irmãos, minha mãe 
não tinha como nos dar de comer, então a gente andava des-
calço, sem roupa e minha mãe nos dava tortilha com feijão 
porque não tinha outra coisa para comer e em um prato só 
comíamos todos, sentados no chão porque não tinha mesa, o 
chão era de terra. Meus irmãos iam para a escola e quando eu 
comecei a ser grande eu também queria ir, mas eu não tinha 
sapatos, eu andava descalço e eu chorava e dizia: eu quero ir 
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para a escola. Minha mãe me levou a escola, comprou meu 
primeiro sapato de plástico e eu fui muito feliz, porque eu ia 
para a escola, então quando eu cresci a mesma necessidade que 
não havia o que comer ou o que vestir fez ter a inquietude 
de trabalhar e ganhar dinheiro. (Sofía Valadarez Espínoza, 
entrevista realizada por Larissa Neves da Costa, 2019).

Figura 3 – Representação de Senhora Sofí 
sobre sua casa de infância e assinatura

Fonte: Arquivo pessoal, CDMX, 2019.

[...] sempre trabalhei desde pequena, quando me casei comecei 
a trabalhar escondida porque o que me dava meu marido não 
era suficiente, a minha vida toda eu trabalhei com força, porque 
com gosto não. (Sofía Valadarez Espínoza, entrevista realizada 
por Larissa Neves da Costa, 2019).

Para senhora Sofí, o trabalho doméstico foi, talvez, a única 
possibilidade de vida. A partir dele, assim como inúmeras outras 
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mulheres indígenas, Sofí construiu seu legado, mas ele foi tam-
bém sua prisão.

Para Lorenza Guitierrez Gómez,5 em entrevista para a revista 
de direitos humanos Dfensor, o movimento migratório das mu-
lheres indígenas para os centros urbanos reflete uma dinâmica de 
pobreza estabelecida em suas comunidades. Tenho para mim que 
as influências dos processos coloniais contribuem fortemente para 
essa dinâmica de empobrecimento das comunidades indígenas. 

Quando saímos pela primeira vez de nossas comunidades 
muitas de nós ainda pequenas e sem saber muito bem as 
razões, quase sempre é pela necessidade de buscar um traba-
lho que não existe na comunidade, porque o dinheiro que 
ganham nossos pais não é suficiente, porque somos muitos 
irmãos, porque se adoecemos gravemente aqui não há mé-
dicos, porque tampouco existe escola e se uma quer seguir 
estudando tem que sair e trabalhar para poder pagar seus 
estudos. Cada uma de nós saímos de nossa comunidade por 
uma razão, poucas fazemos porque queremos e a maioria com 
expectativas que mudam com o tempo. (Guitierrez Gómez, 
2012, p. 19, tradução nossa).

Considerações finais

Sem poder ser sujeito de direito, esse sujeito que foi consoli-
dado pelas práticas e construções epistemológicas dos dispositivos 
coloniais operantes, trabalhadoras domésticas negras e indígenas 
têm vivenciado os espaços de persistência das desigualdades e das 
práticas discriminatórias (Carneiro, 2005). 

O trabalho doméstico se tornou também uma ferramenta de 
estratégia de sobrevivência tanto para as mulheres negras, quan-
to para as indígenas marcadas pelos processos de colonização. A 

5 Mulher Indígena, trabalhadora doméstica e fundadora do Colectivo de Mujeres 
Indígenas Trabajadoras del Hogar (Colmith), México, D.F.
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colonialidade do poder construiu um padrão de mundo baseado 
na ideia de raça, classificando as identidades segundo hierarquias, 
lugares e papéis sociais correspondentes aos padrões de dominação 
(Bernardino-Costa, 2007) da supremacia branca de poder.

É importante perceber como o lugar da subjetividade é intrín-
seco aos processos históricos sociais; é impossível desassociarmos 
o trabalho doméstico remunerado na América Latina do processo 
colonial, uma vez que tal trabalho foi feminizado e racializado, e 
hoje reflete principalmente sobre os corpos de mulheres negras, 
indígenas e migrantes. 

O racismo, que chamam imperceptível e sagaz, tenho para mim, 
é gritante e descarado. Não vejo sutileza nas violências raciais 
reproduzidas sobre os corpos negros e indígenas que produzem 
o trabalho doméstico. 

Lélia Gonzalez (1984) aponta que para construir sua autocons-
ciência como mulher negra ela saiu de dois lugares, consciência e 
memória. Consciência e memória também passam pelas coleti-
vidades, perpassam a corporeidade e se exprimem no social, e 
devem ser questionadas constantemente a fim de não criar uma 
narrativa de naturalidade sobre as construções sociais.
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ESTRANGEIRO DUAS VEZES: UMA 
ABORDAGEM SOBRE RELAÇÕES RACIAIS 
NO MÉXICO A PARTIR DE RELATO DE 
EXPERIÊNCIA1

Miguel Alves de Sousa2

Introdução
A primeira cena que aciono em minha memória para a ela-

boração deste texto, bem como para pensar a minha relação com 
o México, trata-se de um encontro entre o professor Roberto 
Lima3 e eu, nas dependências da Faculdade de Ciências Sociais 
da Universidade Federal de Goiás (FCS/UFG), no final de 2015. 
Em tal ocasião, o professor informara-me sobre o Programa de 

1 Título elaborado a partir de inspiração decorrente da leitura do artigo “Apren-
dendo com a outsider within: a significação sociológica do pensamento feminista 
negro” escrito pela socióloga e feminista negra Patrícia Hill Collins

2 Licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás e mestran-
do em Antropologia Social pela mesma instituição. Pesquisador/participante 
do Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e Espacialidades da 
Universidade Federal de Goiás (Lagente/UFG).

3 Antropólogo e professor associado da Universidade Federal de Sergipe. No 
período de realização do projeto Sertão Mesoámerica (2015/2019), Roberto 
Lima, então coordenador do mesmo, estava integrado ao corpo docente da 
Faculdade de Ciências Sociais (FCS/UFG) e ao Programa de Pós-Graduação 
em Antropologia Social (PPGAS/UFG).
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Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento,4 enfatizando 
que estudantes negras e negros, indígenas, e pessoas com deficiência 
eram os grupos a quem tal política era destinada. Seguidamente, já 
no ano de 2016, passei a acompanhar o desenrolar da situação em 
que se encontrava o programa, dados os entraves burocráticos que 
obstaculizavam sua execução, uma vez que levaram alguns meses 
entre a aprovação e a liberação dos recursos que viriam a financiar 
seu funcionamento. Logo, ao direcionar o olhar para o passado 
e pensar sobre os desdobramentos desses impedimentos iniciais, 
lembro-me, por exemplo, das etapas de seleção, em que muitas 
expectativas foram criadas: afinal, iríamos estudar no México ou 
não? Se sim, seria fácil a adaptação? E o idioma? Eu – estudante 
negro e de origem popular – seria mesmo contemplado por um 
programa dessa magnitude simbólica? Da publicação do edital, 
passando pelos momentos de inscrição e entrevista, até a divulga-
ção do resultado final, os anseios foram, gradualmente, ampliados, 
diante da espera pela liberação dos recursos pelo Ministério da 
Educação. Entretanto, a ambiência de incerteza que envolvia a 
fase inicial do programa e, por consequência, a concessão de sua 
verba, integra um rol acentuadamente mais complexo. Como dito 
anteriormente, o ano era 2016, ano de turbulência política no 
cenário nacional, desencadeada pela crise econômica que assolava 
o país, concomitante ao processo de deposição de Dilma Rousseff 

4 Programa de intercâmbio desenvolvido em 2013 pela Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) em conjunto com a 
Secretaria de Educação Superior (Sesu) e com a Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes). O programa tinha como objetivo o apoio 
a estudantes de graduação e pós-graduação (Doutorado) negros, indígenas e 
pessoas com deficiência mediante concessão de bolsas de estudos, financia-
mento da mobilidade internacional e, consequentemente, a cooperação entre 
pesquisadores e instituições brasileiras e estrangeiras. No âmbito da Univer-
sidade Federal de Goiás, o programa abrigou o projeto “Sertão Mesoamérica: 
projeto conjunto de pesquisa em educação intercultural e relações raciais entre 
UFG-Brasil e Ciesas-México” e seu convênio foi com o Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores em Antropología Social (Ciesas-México).
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da Presidência da República, além das medidas adotadas para 
área da educação pelo governo subsequente (Michel Temer).5 
Vale ressaltar que o programa Abdias Nascimento configurava-se 
como o primeiro projeto de cooperação internacional centrado 
em estudantes negros e indígenas e um dos últimos financiados 
pelo Ministério da Educação.

Destaco esses breves fatos relativos aos momentos iniciais do 
programa por entender não ser possível desassociar as condições 
de incerteza decorrentes do panorama político frisado da possibi-
lidade de viver em outro país. Porém, nos meses finais de 2016, as 
dúvidas acerca da ida ao México foram finalizadas. Em 4 de março 
de 2017, Thaís Luz eu, sendo nós duas das pessoas aprovadas no 
processo seletivo da primeira edição do programa, após a obtenção 
dos documentos (passaporte e visto) necessários na Polícia Federal 
e na Embaixada Mexicana, partimos rumo ao México.

Explanados os elementos basilares, saliento que discorrerei 
sobre alguns recortes da experiência como estrangeiro para apon-
tar mecanismos estruturais do racismo no México. A revisitação 
à memória foi o caminho de mapeamento dos fatores seminais 
que me fizeram perceber como um corpo estranho em minhas 
andanças pelo país. Para isso, alguns aspectos decorrentes de 
episódios em que o marcador raça/cor influenciou a dinâmica 
da situação serão indicados. Portanto, elencarei três relatos para 
tal elucidação: o primeiro, um constrangimento no aeroporto; o 
segunda, a comparação pejorativa com um artista afromexicano; 
a terceira, trata-se de um bloco de dois momentos vividos no 
trânsito/deslocamento pela capital e outras regiões do país.

5 Dilma Rousseff teve seu mandato cassado em 31 de agosto de 2016. Entretanto, 
a partir de 12 de maio do mesmo ano, ainda em sua condição de interinidade, 
o governo de Michel Temer apresentou medidas que refletiam seu trato para 
com a educação. Dentre estas medidas, está a aprovação, em 13 de dezembro, 
da Proposta de Emenda Constitucional n°55/2016, a PEC-55, que estipula 
restrições/limites dos gastos públicos por um período de 20 anos.
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Assim, este trabalho corporifica textualmente parte do sim-
bolismo que contorna o Programa Abdias Nascimento. Em tal 
processo de revisitação às páginas recentes de minha memória, 
faz-se necessário frisar que os elementos “extraídos” para o de-
senvolvimento dessas reflexões expressam apenas algumas deter-
minantes da experiência do intercâmbio.

A escrita de/sobre si

Nesse processo de escrita de si, tecerei uma narrativa em que 
a descrição consistirá no apontamento de acontecimentos sim-
bólicos que permeiam a gama memorialística referente à estância 
no México. A definição de memória, em termos gerais, refere-se 
à “recorrência consciente, total ou parcial, de uma função ou de 
uma experiência aprendida ou vivida no passado” (Dicionário de 
Ciências Sociais, 1986, p. 739). Logo, o exercício do olhar sobre e/
ou de si torna-se o caminho metodológico a ser percorrido pela 
presente proposta. Inicialmente, cabe salientar que, de acordo com 
Candau (2006), os relatos ou memórias de vida, na qualidade de 
campo de estudos, têm, desde 1975, obtido êxito. Assim sendo, na 
perspectiva do autor, antes mesmo de serem transformados em 
“empreendimento editorial”, os relatos de vida se configuravam 
como um método da etnologia.

Todavia, para Renato Rosaldo (2000, p. 153, tradução minha), a 
narrativa foi por muito tempo “suprimida pelas normas clássicas da 
etnografia”. De acordo com o antropólogo, os escritores clássicos, 
objetivando converterem-se em membros de uma “ciência”, se 
submeteram a uma disciplina do ascetismo linguístico. Logo, “a 
maioria das etnografias clássicas marginalizava, quase literalmente, 
a narrativa, e a convertiam em uma cidadã de segunda classe, ao 
destiná-la aos prefácios, às notas de rodapé e a estudos de caso 
apresentados em letra minúscula” (Rosaldo, 2000, p. 154, tradução 
minha). Em contraponto, o autor relata que, diferentemente da 
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antropologia, a história concedeu status de cânone à narrativa, 
entendendo-a como uma técnica de análise social, uma forma 
de conhecimento.

Explicitados, desde concepções distintas, os percursos teóricos 
dos campos de memória e narrativa na seara antropológica, faz-se 
necessário realçar sua importância e seu uso como ferramenta das 
etnografias contemporâneas. Desse modo, o que se intenta, neste 
texto, é percorrer um caminho de memória individual através da 
narrativa de experiências recentes, no sentido de relatar aconte-
cimentos emblemáticos que compõem o rol de situações vividas 
e, de certa forma, direcionar o olhar para o passado, olhar este 
modificado pelo presente (Candau, 2006). Sob essa ótica, Candau, 
à luz do pensamento de Roger C. Shank (1995), entende que 
o processo “reconstrutivo das lembranças” é uma ação criativa. 
O teórico estende sua visão acerca da memória ao acrescentar a 
função social a partir da via narrativa ou relato de vida:

Esta construção tem uma função social: ao manifestar com 
frequente nostalgia por um passado pintado de cores “dos 
bons velhos tempos”, o narrador faz uma crítica da sociedade 
de hoje que pode trair a exigência subjacente de mudanças 
para o futuro. (Candau, 2006, p. 102).

Assim, essa dinâmica narrativa, ainda seguindo a visão de Candau, 
revela-se uma transação entre certa representação do passado e um 
‘horizonte de expectativas’ em relação ao futuro, ainda que esse 
direcionamento do olhar para o passado resulte na modificação 
da sua forma e conteúdo, pois o narrador apresenta esse conjunto 
de informações advindas da memória. Entretanto, ainda durante a 
moradia temporária em outro país, a prática de pensar a si mesmo 
permeia constantemente o imaginário da pessoa forânea, e esse 
processo de “observação de si” acaba por ser exercido de distintos 
ângulos, uma vez que a/o intercambista mira a si mesmo quando 
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focaliza o olhar para o lugar onde vive temporariamente e para o 
seu lugar de origem. Desse modo, ao observar as outras pessoas, o 
estrangeiro também se torna igualmente observado.

Tornando-me estrangeiro 

A ênfase dada à categoria analítica estrangeiro, neste texto, do 
título ao conteúdo, justifica a necessidade de explanação s6bre o 
formato aqui aplicado. Logo, vale ressaltar que as reflexões ado-
tadas pela socióloga e feminista negra estadunidense Patrícia Hill 
Collins (2016), em seu artigo Aprendendo com a outsider within: 
a significação sociológica do pensamento feminista negro, ancoram a 
inspiração para a formulação do título deste artigo e fundamen-
tam a escrita de experiências vividas, aqui apresentadas. Collins, 
ao abordar a significação sociológica do pensamento feminista 
negro, salientou que as experiências das mulheres negras estão 
atravessadas por múltiplos eixos de opressões que as relegam às 
posições marginais em diferentes ambientes, dentre eles o aca-
dêmico. Embora, ainda de acordo com a intelectual, essa mesma 
condição de marginalidade possa proporcionar às mulheres ne-
gras uma visão singular e criativa de análise social. Ao deslindar 
essas condicionantes das experiências das mulheres negras, Col-
lins expõe os contornos dos processos que as transformam em 
“outsiders”, ou melhor, em “outsider within”. Termos estes que, 
aproximadamente, equivalem a “estrangeiras” e “estrangeiras de 
dentro”. Ao considerar as trajetórias e experiências das mulheres 
negras na sociologia, Patrícia Hill Collins ressalta que para elas se 
tornarem insiders na área – isto é, compartilharem uma visão de 
mundo a partir do pertencimento a um grupo dominante –, elas 
“precisam assimilar um ponto de vista que é bastante diferente 
do seu próprio” (Collins, 2016, p. 118). Logo, sendo o grupo de 
insiders na sociologia estadunidense ocupado por homens bran-
cos, a visão de mundo sociológica deste grupo, de acordo com 
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Collins, refletirá, justamente, as perspectivas destes integrantes. 
Assim, em uma estrutura sociológica de insiders, essas mulheres 
negras figuram a condição de estrangeiras, pois “boa parte da 
experiência das mulheres negras tem sido consagrada a evitar, a 
subverter e a desafiar os mecanismos desse insiderism de homens 
brancos” (Collins, 2016, p. 118). Dessa forma, para a teórica, onde 
os sociólogos tradicionais (insiders) entendem a sociologia como 
“normal”, as mulheres negras, de seus lugares de marginalidade 
(outsiders), percebem anomalias. Em outras palavras: a visão de 
mundo e o ponto de vista das mulheres negras como sociólogas 
são tecidos a partir de mecanismos de criticidade proporcionados 
pelo status de outsider.

Entrelaçando os pontos teóricos elencados por Patrícia Hill 
Collins com alguns elementos que refletem a desigualdade so-
cial e racial no Brasil, pode-se entender o processo histórico 
de experiência das pessoas negras no país como um processo 
de estrangeirização em contexto nacional, ou nas palavras da 
filósofa Djamila Ribeiro (2018, p. 92): “estrangeiros no próprio 
país”. Portanto, ao se considerar o processo constitutivo da so-
ciedade brasileira, nota-se o padrão de funcionamento de uma 
lógica estrutural que torna corpos negros em corpos estranhos 
à nação. Entretanto, para prosseguir com a reflexão, cabe frisar 
o conceito de racismo a partir da concepção de Silvio Almeida 
(2019), pois, segundo o teórico, o racismo é sempre estrutural, 
embora funcione em dimensões específicas:

O racismo é uma forma sistemática de discriminação que 
tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio 
de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em 
desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do 
grupo racial ao qual pertençam. (Almeida, 2019, p. 32).
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O filósofo entende que o racismo funciona sob três concepções: 
individual, institucional e estrutural. Desse modo, as nuances de 
racismo relacionadas neste texto revelam o caráter institucional 
e, sobretudo, estrutural do fenômeno. As práticas de racismo aqui 
elucidadas são resultado das regras de funcionamento de instituições 
de Estado, assim como essas engrenagens refletem os interesses de 
manutenção de uma ordem social. Portanto, “as instituições são 
apenas a materialização de uma estrutura social ou de um modo 
de socialização que tem o racismo como um de seus componentes 
orgânicos” (Almeida, 2019, p. 47). Dessa perspectiva estrutural, o 
intelectual ressalta que o racismo como processo político e histórico 
possibilita que sujeitos racializados sejam discriminados de modo 
sistemático. Logo, pensando sobre o processo político e histórico 
de “estrangeirização” de pessoas negras no Brasil, as reflexões 
apresentadas por Richard Miskolci, em O desejo da nação: masculi-
nidade e branquitude no Brasil de fins do XIX, reforçam a tese de que 
a marginalização de pessoas negras no país compôs os anseios e 
mecanismos de um projeto político cunhado pela elite brasileira, 
que o sociólogo denomina como “desejo da nação”:

O que denomino de desejo da nação é o conjunto de dis-
cursos e práticas histórica e contextualmente constituídos 
entre fins do século XIX e início do XX por nossas elites 
políticas e econômicas como uma verdadeira hegemonia 
biopolítica assentada, externamente, no incentivo à vinda 
de imigrantes europeus para o Brasil e, internamente, em 
uma demanda por medidas moralizantes e disciplinadoras 
voltadas para um progressivo embranquecimento da popu-
lação. O desejo da nação era, portanto, um projeto político 
autoritário conduzido por homens de elite visando criar uma 
população futura, branca e “superior” à da época, por meio 
de um ideal que hoje caracterizaríamos como reprodutivo, 
branco e heterossexual. (Miskolci, 2012, p. 50).
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Ao se projetar, no final do século XIX e início do século 
XX, a construção da sociedade brasileira nos moldes salientados 
por Miskolci, compreende-se o pano de fundo do processo que 
entendo como estrangeirização. Em outras palavras: mediante 
mecanismos de opressão, as trajetórias negras, em toda a sua 
complexidade, são construídas como referenciais de outsiders. 
Assim, pessoas negras têm ocupado, historicamente, a condição 
de “outro” em seu próprio país.

Por conseguinte, ao se considerar, de múltiplos ângulos, o 
contexto acadêmico, pode-se observar a engrenagem em que 
corpos e sujeitos são tornados “estrangeiros de dentro” nesse 
ambiente. A antropóloga Luciana de Oliveira Dias (2019, p. 11), 
traçando uma análise acerca de saberes que são (re)produzidos 
em campos de conhecimento marcados pelo racismo e pelo 
machismo, assim como por outros processos de discriminação, 
destaca sua condição de “quase da família” ao frisar sua expe-
riência acadêmica. A intelectual, ao apontar suas vivências em 
um campo “marcado pelo racismo e pelo machismo” – no caso, 
a antropologia –, salienta que “está dentro, está entre, mas não 
está com”, como forma de enfatizar os fatores que a classificam 
como “estrangeira de dentro”, ou “intelectual marginal”, ou uma 
“quase da família da academia”. Ainda enfocando o olhar para 
o ambiente acadêmico, penso que a sensação de “estrangeiro de 
dentro” permeia parte significativa da trajetória de estudantes 
negros. Eu, por exemplo, poderia explanar imensuráveis episó-
dios em que o corpo institucional da universidade ao qual estou 
vinculado me fez questionar minha presença em tal espaço. É 
exatamente neste sentido que demarco o simbolismo singular (e 
positivo) do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias 
do Nascimento pelo alcance a corpos e sujeitos marginalizados.

Assim, iluminado pelo pensamento de Patrícia Hill Collins 
(2016), entendo que a condição de marginalidade se configura 
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também como um lugar de criatividade. Por isso, elenco estas 
experiências do intercâmbio como fonte de construção epistemo-
lógica, pois embora esta escrita tenha sido tecida por uma via de 
dor e vivenciada em variadas facetas do racismo, tais circunstâncias 
forneceram potencialidades para o meu fazer epistemológico.

Tornando-me duplamente estrangeiro

Descritos os pontos basilares da utilização da categoria es-
trangeiro, faz-se necessário enfatizar o modo de percepção da 
sua condição de duplicidade no México. Obviamente, eu não 
estava integrado a um grupo de insiders que me causasse a sensa-
ção de desconforto diante dele, ainda que estivesse vinculado a 
uma instituição de excelência em antropologia no país e, assim, 
semanalmente transitasse em um espaço de poder. Portanto, os 
contornos que envolvem a duplicação da minha condição de 
estrangeiro se referem à leitura social, feita pelos mexicanos, 
a partir dos marcadores de raça/cor que me atravessam, como 
corpo e sujeito negro, e as experiências advindas desses fatores.

No México, o racismo também funciona sob uma lógica 
pigmentogrática, caracterizando-se como um racismo de mar-
ca. Essa faceta do racismo reverbera na criação, por exemplo, de 
estereótipos como o “naco”, em referência às pessoas mais pobres 
e de pele mais retinta. Em contrapartida, existe o termo “guero” 
que é utilizado como referência às pessoas mais privilegiadas 
financeiramente e, consequentemente, brancas. Assim, de modo 
geral, prevalece no imaginário social a versão da história oficial 
na qual os mexicanos são divididos em dois grupos étnicos: mes-
tiços e indígenas. Contudo, Eduardo Torre Cantalapiedra (2017), 
ao resenhar o livro Land of the cosmic race: race mixture, racism, and 
blackness in México (2013), obra escrita pela antropóloga estaduni- 
dense Christina A. Sue, indica que a intelectual, mediante sua 
etnografia realizada em duas cidades do estado de Veracruz, entre 
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2003 e 2005, em que versa sobre racismo, mestiçagem e negritude 
no México, aponta, nesse estudo, a estratificação da sociedade 
mexicana, na qual a branquitude é a parte privilegiada dentro da 
lógica de hierarquização em que marcador raça/cor é o elemento 
diferenciador dos estratos sociais. Dessa forma, a engrenagem de 
desigualdade social e racial no México se revela uma hierarqui- 
zação pigmentogrática (Viveros Vigoya, 2018). Entretanto, cabe 
destacar o enfoque tecido nos capítulos 1 e 8 da obra de Sue; no 
capítulo 1, a autora elenca três pilares que ancoram a ideologia 
mexicana pós-revolucionária: 1) mestiçagem: o mestiço representa 
uma raça superior tanto cultural como racialmente; 2) não racis-
mo: não existe racismo no México; 3) não negritude: a herança 
africana no México é irrelevante ou inexistente (Cantalapiedra, 
2017, p. 192); já no capítulo 8, Sue evidencia a potência do 
discurso hegemônico que suaviza as relações raciais por meio 
da exaltação da mestiçagem, sendo que sua legitimidade ocorre 
em razão do fortalecimento do sentimento de mexicanidade. 
Desse modo, “a associação de identidade mestiça e mexicana é 
tão poderosa que, por exemplo, ser negro pode ser incompatível 
com ser mexicano” (Cantalapiedra, 2017, p. 193).

Essa perspectiva de marginalização e invisibilidade revela o 
lugar social das pessoas negras no México. Portanto, os afrome-
xicanos são lidos socialmente como “não mexicanos”, uma vez 
que, de acordo com o historiador Federico Navarrete (2016, p. 
16-17), “os mexicanos de origem africana ou asiáticos podem ser 
considerados simplesmente como estrangeiros, porque seu aspecto 
físico não corresponde aos preconceitos que sofrem os mestiços”. 
Ao enfatizar a marginalização das pessoas negras, o autor estende 
a condição de outsider acrescentando que “os negros’, ‘os chineses’, 
‘os judeus’ e ‘os libaneses’ são considerados estranhos à nação” 
(Navarrete (2016, p. 28). A marginalização dos afromexicanos  
está refletida na carência de políticas de ações afirmativas, por 
parte do Estado mexicano, para este grupo.
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Um caso dramaticamente simbólico que reflete a concepção 
racista excludente e, sobretudo, que invisibiliza os afromexicanos 
na “imagem” nacional, ocorreu no final de fevereiro do ano de 
2011: uma companhia de dança, composta majoritariamente por 
jovens negros, originários da Costa Chica de Oaxaca, região li-
torânea do estado sulista Oaxaca, deslocava-se para um festival de 
dança no povoado de Guelatao, no mesmo estado, quando foram 
abordados, em determinado trecho da rodovia que percorriam, 
pela polícia rodoviária, para uma inspeção. Contudo, por conta 
dos traços negróides dos jovens, os policiais não acreditaram em 
sua nacionalidade mexicana, exigindo-lhes o título eleitoral para 
comprovação.6 Federico Navarrete (2016) intitula um tópico 
do seu livro com a frase “Os negros não podem ser mexicanos”, 
no qual o autor explicita este caso, e o estende a partir da expla-
nação de outros testemunhados, embora não documentados, em 
que afromexicanos passaram pela mesma situação e não puderam 
comprovar a sua nacionalidade. Como desfecho da situação, os jo-
vens foram socialmente lidos como imigrantes centro-americanos 
supostamente interessados em adentrar de forma ilegal nos Estados 
Unidos e, em decorrência disto, foram deportados para países da 
América Central. Em um desses casos, por exemplo, uma pessoa 
afromexicana teve que permanecer por dois meses em Honduras, 
tendo que trabalhar no país para conseguir regressar ao México.

Todavia, em 2015, foram obtidos avanços significativos no que 
diz respeito ao reconhecimento constitucional dos afromexicanos 
como grupo étnico e, a partir disso, passaram a ser contabilizados 
pelo Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).7 O ano 

6 Cf. matéria de Hanako Taniguchi. Afrodescendiente em México, la población 
invisible. Expansión. 1° de abril de 2011. Disponível em: https://expansion.
mx/nacional/2011/04/01/afrodescendientes-en-mexico-la-poblacion-invisible. 
Acesso: nov. 2020.

7 De acordo com levantamento do Inegi (2015), a população afromexicana 
corresponde a 1,2% da população do país (Quecha Reyna, 2016).

https://expansion.mx/nacional/2011/04/01/afrodescendientes-en-mexico-la-poblacion-invisible
https://expansion.mx/nacional/2011/04/01/afrodescendientes-en-mexico-la-poblacion-invisible
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de 2011, por exemplo, foi declarado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) como o ano internacional dos afrodescendentes 
e, resultante desse processo, o Estado mexicano firmou acordos 
para a criação de políticas públicas para a superação do racismo 
e a discriminação da população afromexicana. Nesse sentido, o 
Conselho Nacional para Prevenir a Discriminação (Conapred) 
e o Movimento Nacional pela Diversidade Cultural do Mé-
xico trabalharam na elaboração do Guia de ação pública contra a 
discriminação e para a promoção da igualdade e inclusão da população 
afrodescendente no México (Quecha Reyna, 2016).

Os relatos 

O começo dessa experiência aconteceu no dia 4 de março de 
2017. Até então, o México, ao menos para mim, estava simboli-
zado por referenciais imagéticos produzidos e/ou reproduzidos 
pela mídia de massa, especialmente a televisão. Até esta ocasião, 
as ambiências mexicanas sejam elas urbanas, litorâneas, e rurais, 
tiveram suas imagens edificadas em minha mente, como apontado, 
por influência das novelas do país que foram (e ainda são) trans-
mitidas pela TV aberta brasileira. Em relação a essas ambiências, 
pouca coisa mudou em minha visão. Porém, o que percebi foi 
um distanciamento no que se refere às caraterísticas fenotípicas 
de atores e atrizes (sobretudo os protagonistas) dessas novelas e a 
multiplicidade de traços dos mexicanos. Talvez pela romantização 
do meu olhar acerca da ideia de como seria o país, desconsiderei 
a possibilidade de lidar com experiências racistas logo na chegada, 
embora esta fosse a primeira de um conjunto de experiências 
que estariam por vir. Portanto, descreverei algumas situações 
vivenciadas durante a estadia em três momentos:
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1. A porta de entrada

As várias conexões da viagem e, consequentemente, a espera, 
levaram-me a conhecer alguns aeroportos, tais como: o Aero-
porto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, o Aeroporto 
Internacional de Confins, em Belo Horizonte, o Aeroporto 
Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o Aeroporto Inter-
nacional de Tocumen, na Cidade do Panamá, e, por último, o 
Aeroporto Internacional Benito Juárez, na Cidade do México. 
Por esse motivo, no trajeto realizado de Goiânia à Cidade do 
México, pude conhecer e observar a estrutura e a logística de 
funcionamento desses aeroportos. A conexão internacional en-
tre local de partida e chegada foi a Cidade do Panamá, capital 
do Panamá. No aeroporto da referida cidade, notei um corpo 
militar expressivo, o que me provocou espanto. O processo de 
embarque no aeroporto da Cidade do Panamá foi rigoroso, em-
bora eu não tenha sido barrado e a revista tenha acontecido nos 
moldes convencionais. Ao chegarmos ao aeroporto da Cidade do 
México, tão logo finalizados os trâmites obrigatórios (apresen-
tação de passaporte, visto, carta de aceite/convite fornecidas por 
pessoas jurídicas ou físicas, cartão de vacinas, entre outros) para 
a entrada de estrangeiros ao país, busquei o serviço de bagagem. 
Em seguida, após alcançar minha mala na esteira giratória e me 
dirigir ao portão de saída do recinto, imediatamente fui abordado 
por um agente. Este solicitou a abertura da minha mala. Atendi 
ao pedido. Abri a mala e, mesmo após a verificação minuciosa e, 
sobretudo, constrangedora, fui convidado a adentrar uma pequena 
sala e a prestar mais informações acerca das motivações que me 
levaram ao México. Todavia, como eu não dominava o idioma 
do país, o espanhol, senti extrema dificuldade para compreender 
a tentativa de diálogo, sendo necessária a utilização do aplicativo 
de tradução do celular do profissional. Após a alegação de que 
a minha viagem ao país se tratava de um intercâmbio e que o 
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vínculo institucional seria com o Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropologia Social (Ciesas), ainda 
enfrentei bastante resistência para ser liberado daquela situação 
embaraçosa. Enquanto isso, a colega do programa de intercâmbio, 
com quem viajei, aguardava-me nas dependências externas ao 
espaço de atendimento migratório, em companhia da senhora 
que lhe locaria um quarto. Penso que o fato de eu ser estudante, 
mas, principalmente, a atitude de indicar que eu estava sendo 
aguardado por uma senhora branca, estadunidense radicada no 
México, foram os fatores que facilitaram a minha liberação. Esse 
foi o primeiro impacto.

2. Kalimba: intimidade fictícia e racista

Durante a estadia de um ano no México, os primeiros três 
meses foram dedicados ao estudo de espanhol no Centro de 
Ensenanza para Extranjeros da Universidade Nacional Autônoma 
do México (Cepe∕Unam). Fruto desse vínculo, participamos de 
inúmeros momentos de socialização com estudantes da institui-
ção. O Pumas, um coletivo de estudantes de diversos cursos de 
graduação da Unam responsável pelo acolhimento dos estudan-
tes estrangeiros na instituição, era o grupo mais expressivo da 
universidade, e a maioria dos intercambistas participava de suas 
atividades de sociabilidade, dentre elas, as excursões para cidades 
históricas, visitações a museus e sítios arqueológicos, assim como 
passeios por regiões litorâneas turísticas. Durante tais viagens, 
fui comparado, algumas vezes de forma pejorativa, ao cantor 
afromexicano Kalimba. A situação mais emblemática aconteceu 
durante uma dessas visitações, na qual interroguei o guia turístico 
acerca de informações relacionadas ao espaço naquele momento 
visitado. Entretanto, ao me responder, o guia referiu-se a mim 
pelo nome “Kalimba” e, posteriormente à comparação, ele e ou-
tros integrantes do grupo de passeio riram. Fiquei sem entender, 
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pois não sabia o significado da palavra e nem a motivação dos 
risos. Em razão desse desconforto, nos dias seguintes, procurei 
informações, e acabei descobrindo que se tratava do nome de 
um cantor afromexicano: Kalimba Kadjali Marichal Ibar. Kalimba 
é um cantor mexicano de ascendência cubana. Em plataformas 
virtuais, como YouTube, é possível encontrar depoimentos do 
artista relatando situações de racismo vivenciadas ao longo de 
sua carreira. Outra ocasião em que a comparação ocorreu foi 
durante a confraternização de Ano Novo, no final de 2017. Um 
participante da festa na casa da senhora locadora do quarto para 
minha colega, até então desconhecido para mim, fez a mesma 
comparação publicamente, embora nessa ocasião os risos não 
tenham se manifestado. Esse conjunto de fatores experienciais, 
que podem ser classificados como “brincadeiras”, sustentam uma 
intimidade fictícia para com corpos e sujeitos subalternizados.

3. Corpo negro suspeito, corpo negro vigiado: 
crônicas do racismo em território mexicano

São diversas as situações vivenciadas que poderiam ser elencadas 
como reflexos da vigilância aos corpos negros no país. Portan-
to, poderia debruçar-me sobre as experiências em lojas, sobre 
os cochichos em tianguis (feiras livres) etc. Porém, por questão 
de espaço, elencarei dois episódios que expõem o itinerário de 
experiências embaraçosas em minhas movências pelo México: 
1) No dia 25 de setembro de 2017, eu e colegas regressávamos 
de Xalapa, capital do estado de Veracruz, com destino à Cidade 
do México, pois, nos dias 23 e 24 de setembro do referido ano, 
foi realizado o Colóquio Brasil-México, sendo que neste con-
gresso apresentamos e compartilhamos nossas pesquisas com a 
turma de mestrado em antropologia social do Ciesas - Unidade 
Golfo. Como dito, no dia seguinte ao encerramento do evento, 
retornamos à Cidade do México. Entretanto, em algum trecho 
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da rodovia, policiais rodoviários pararam o ônibus no qual está-
vamos para inspeção. Os primeiros a serem abordados foram dois 
brasileiros negros, sendo o primeiro um doutorando em biologia 
que vivia em Xalapa há menos de um ano. E o segundo brasileiro, 
fui eu. Ao nos ser solicitada, fornecemos a documentação para a 
verificação e, após o procedimento que durou em torno de três 
minutos, o policial deu a volta, uma vez que as poltronas onde 
estávamos acomodados ficavam na parte traseira do ônibus, e 
dirigiu-se à porta de entrada/saída do veículo, mas antes revistou 
uma terceira pessoa, uma mulher branca, ainda que o ato tenha 
sido realizado com mais agilidade. 2) Em 2017 (e início de 2018), 
para atender aos objetivos do programa Abdias Nascimento, as e 
os estudantes contemplados pelo programa realizavam pesquisas 
relativas a múltiplas temáticas, todas em interface com questões 
raciais e de gênero advindas da realidade do país. Assim, minha 
pesquisa consistia numa proposta para analisar concepções de 
masculinidades em dois filmes brasileiros e dois mexicanos,8 e, 
a partir desse estudo, apresentar ferramentas para a abordagem 
dessas temáticas no espaço escolar. A etnografia do meu trabalho 
ocorreu sob duas vertentes, sendo elas a etnografia presencial e 
etnografia digital ou netnografia (Polivanov, 2013). A etnografia di-
gital foi realizada por meio da análise dos filmes, bem como por 
observação da interação de membros de grupos sobre cinema me-
xicano, no Facebook, enquanto a etnografia presencial fora tecida 
na visitação a instituições públicas e privadas de cinematografia. 
Algumas instituições visitadas foram a Cinemateca Nacional, a 
filmoteca da Unam, o Instituto Mexicano de Cinematografia e 
os Estúdios Churubusco. Durante uma visita de campo aos Es-
túdios Churubusco, em 20 de janeiro de 2018, ao tentar entrar 
no salão que, em diferentes formatos, apresentava a trajetória ou 

8 Filmes brasileiros: Rainha Diaba e Madame Satã. Filmes mexicanos: El lugar 
sin limites e Macário.
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cronologia do cinema mexicano, fui abordado por um seguran-
ça e informado da obrigatoriedade de guardar a mochila para 
adentrar no recinto. Entretanto, após um tempo na exposição, 
vi que algumas pessoas, entre homens e mulheres, transitavam 
com suas mochilas sem serem questionados. Incomodado com 
a situação, procurei o mesmo guarda que me havia solicitado o 
descarte da mochila. Questionei-o sobre o tratamento desigual 
notado no atendimento, mas não obtive resposta.

Algumas considerações finais

Embora tenha lido relatos em grupos do Facebook acerca do 
tratamento costumeiramente destinado aos brasileiros no aero-
porto da Cidade do México, foi somente “sentindo na pele” que 
percebi o direcionamento dessas “filtragens”. Coincidentemen-
te, a intelectual indígena Célia Nunes Correa Xacriabá (2018) 
relata, em sua dissertação de mestrado, ter passado por situações 
semelhantes no México no mesmo ano de 2017. Célia Xacriabá 
enfatiza que foi positivamente acolhida nas comunidades indí-
genas que visitou durante sua curta estância no país, porém, “na 
relação com algumas pessoas nas ruas, nos pontos turísticos, nos 
comércios e no aeroporto me senti bastante incomodada, pois 
me olhavam com muito estranhamento” (Correa Xacriabá, 2018, 
p. 144). Desse modo, a intelectual narra dois episódios marcados 
pelo racismo: no primeiro caso, ela expõe o constrangimento 
vivido ao tentar adentrar no sítio arqueológico Monte Albán, 
localizado nas proximidades da cidade de Oaxaca, capital do 
estado de Oaxaca, em razão do uso do cocar, pois, de acordo 
com funcionários do recinto, tratava-se de um “objeto suspei-
to”; o segundo episódio aconteceu no aeroporto da Cidade do 
México, no trajeto de retorno ao Brasil, após visitas a universi-
dades e comunidades indígenas. Célia Xacriabá salienta que dois 
funcionários da companhia Copa Airlines tentaram de forma 
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“ríspida” e “grosseira” impedi-la de prosseguir a viagem, pois, 
segundo estes, era necessário que ela retirasse a “maquiagem” e, 
mesmo após a explicação de que as pinturas eram parte da sua 
identidade, as violências simbólicas continuaram, ao ponto de a 
intelectual quase perder o voo. A situação foi solucionada após 
uma funcionária entender que as pinturas corporais e faciais eram 
expressão da identidade indígena de Célia Xacriabá. Acerca da 
violência vivida, ela salienta:

O sistema de segurança do aeroporto de um país com fortes 
raízes indígenas me tratou de forma violenta por conta da 
minha identidade. Embora eu expresse a minha identidade 
com muita altivez, o que ocorreu fez com que me sentisse 
extremamente violentada e com muito medo pela forma 
como fui abordada e pelo desrespeito à minha identidade 
e as minhas pinturas corporais, que também compõem a 
vestimenta do meu corpo. (Correa Xacriabá, 2018, p. 145).

Ao se falar (escrever) sobre relações raciais no México, um 
ponto nevrálgico a ser considerado é a negação do racismo. Assim 
como no Brasil, no México pairam, no imaginário social, uma 
ideia e um discurso de que não existe racismo. Tal lógica reflete 
os mecanismos estruturais de funcionamento do fenômeno que, 
ao serem negados, dificultam o combate e, consequentemente, 
retardam a sua superação. Todavia, como frisado anteriormente, 
essas facetas compõem o rol de uma opressão sistêmica. E, por 
sua complexidade, não pode concentrar a simbologia plural das 
experiências vividas pelas/os intercambistas. Desse modo, para 
além da dicotomia superficial “positiva/negativa”, as experiên-
cias por mim vividas, e acredito que também pelas/os demais 
estudantes, figuram no conjunto de elementos do meu/nosso 
processo formativo acadêmico que, à grosso modo, é edificado 
por variadas condicionantes, condicionantes estas que, a depender 
da trajetória, apresentam pontos de partida e modos criativos 
diferentes para o fazer epistemológico.
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Assim sendo, o programa Abdias Nascimento, por meio de sua 
proposta, alcançou e possibilitou a presença de corpos negros, 
indígenas e brancos aliados em ambiências outrora relegadas. A 
partir dessa ferramenta de descolonização de diferentes graus da 
educação superior pública brasileira, pessoas negras e indígenas 
acessaram espaços, experiências, saberes e instituições renomadas de 
outros países como parte do seu “caminhar” acadêmico, caminhar 
este que vai sendo tecido mediante tentativas de amansamento 
(Correa Xacriabá, 2018) da universidade e de seus formatos de 
construção de conhecimento.

Portanto, o lugar social de duplo estrangeirismo sentido por 
mim no México pode ser reflexo das condições em que os cor-
pos negros são vistos, recepcionados, e estranhados em diversos 
lugares/países. Dessa forma, gostaria de enfatizar que esse relato 
não invalida a riquíssima e frutífera experiência do intercâmbio 
em terras mexicanas. Sobre as vivências menos densas, dissertá-
-las-ei, certamente, em outros momentos... Por fim, agradeço à 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) pelo financiamento dado ao programa; ao Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(Ciesas), pelo acolhimento e alta qualidade no ensino prestado; 
e aos queridos professores Roberto Lima e Mariano Baez, pelo 
empenho e compromisso na implementação de ações afirmativas 
no ensino superior público brasileiro. Estendo os agradecimentos à 
professora Geisa Franco e ao professor Luís Felipe Kojima Hirano, 
ambos da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, ao professor 
Roberto Mellvile e às professoras Patrícia Torres Mejía e Patrícia 
Ravello, do Ciesas da Cidade do México, às colegas e aos colegas 
do mestrado e doutorado da UFG e do Ciesas, Thaís Luz, Susana 
Flores, Ámbar, Chyntia, Oscar, Sérgio, Leticia, Maggi. Às funcio-
nárias e aos funcionários do Ciesas, minha gratidão e respeito.
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MINHAS MEMÓRIAS CHILANGAS

Thaís Dias Luz Borges Santos1

Foi com o meu ingresso no Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social da Universidade Federal de Goiás (PPGAS/
UFG), no ano de 2015, com o projeto Sertão são muitos, que passei 
a me dedicar mais aos estudos e reflexões antropológicas sobre 
identidades culturais e processos de identificação. Esse feito me 
levou a ser contemplada com uma bolsa de estudos de Douto-
rado Sanduíche do Projeto Sertão-Mesoamérica: projeto conjunto de 
pesquisa em educação intercultural e relações raciais entre UFG-Brasil e 
CIESAS-México, financiado pelo Programa de Desenvolvimento 
Acadêmico Abdias Nascimento do Ministério de Educação bra-
sileiro e coordenado pelos pesquisadores Roberto Lima (UFG) 
e Mariano Baez (Ciesas).

Para iniciar minha reflexão sobre as experiências vividas no 
México e as memórias que tenho desse tempo, gostaria de com-
partilhar a definição da palavra chilango(a). Não existe um consenso 
sobre a origem desta palavra. Alguns dizem ser derivante de xilaan, 
cilanco e até mesmo chile. Muitos afirmam que, antigamente, a 
palavra era depreciativa e estava direcionada às pessoas de outros 
estados que foram viver no Distrito Federal do México. Ao che-
gar na Cidade do México, escutava as pessoas se autodeclarando 
chilango(a) como uma maneira de afirmar sua identidade, seus 

1 Doutoranda em Antropologia Social na Universidade Federal de Goiás (UFG). 
 Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) pela bolsa que possibilitou a pesquisa no México e aos meus orien-
tadores no Brasil e no México, professores Roberto Lima e Roberto Melville.
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valores, seu jeito de ser e viver na Cidade do México. Ser chilan-
go(a) é ser mais que os defeños ou capitalinos, é ser/(con)viver com 
pessoas diferentes, de origens diferentes, (re)existir na diferença e 
defender um território comum em sua pluralidade. 

Cheguei na Cidade do México, no primeiro trimestre do ano 
de 2017, com algum conhecimento sobre os povos da Mesoamé-
rica na história pré-colombiana, El Chavo del Ocho, Frida Kahlo, 
Mar do Caribe, comidas com pimenta, guacamole e festividades 
do Día de los Muertos. Mal sabia falar espanhol e acreditava que 
meu portuñol cumpriria os requisitos mínimos da comunicação. 
Logo eu, que me sentia tão latino-americana, estava a um passo de 
descobrir que ser latino(a) vai mais além de um histórico colonial 
compartilhado por aqueles que estão no continente americano.

Em minha trajetória de vida de mulher, interiorana, sertaneja, 
barranqueira, herdeira de um corpo afrodiaspórico, tenho apren-
dido a lidar com uma voz que insiste em plantar a ideia de que, 
a qualquer momento, alguém poderá me despojar de minhas 
conquistas. Durante os três meses que tive para organizar todo 
o trâmite administrativo da viagem, meu maior medo foi que o 
frágil contexto político do Brasil frustrasse meu desejo de viver 
essa experiência. Eu estava apegada à crença de que a imersão em 
uma cultura tão distinta da minha, que eu pouco conhecia, me 
ajudaria a construir uma memória diferente do que sou.

Faltava pouco para a viagem quando fiz uma publicação em 
minha rede social contando para os meus amigos do intercâmbio 
e pedindo auxílio, na expectativa de que eles me colocassem em 
contato com pessoas que estavam no México e/ou me ajudassem 
na busca por moradia. Havia passado o mês pesquisando sobre o 
custo de moradia na Cidade do México e onde morar, ingressei 
em vários grupos, no Facebook, de brasileiros que moravam 
por lá, e até então as opções passavam sempre por pagar um 
hotel ou hostel temporariamente. Durante seis anos pesquisei 
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migração e rede de solidariedade do norte de Minas Gerais e 
sabia da relevância da rede social em minimizar distâncias e criar 
oportunidades entre pessoas de mesma origem em lugares novos. 
Com a publicação, uma amiga me colocou em contato com seu 
ex-namorado cuja sogra tinha uma casa na mesma vizinhança 
do centro de pesquisa que eu iria frequentar.

Vivi quase toda minha vida em região de cerrado, sertão, em 
municípios cuja altitude oscilava entre 400 e 700 metros. Uma 
das coisas que mais me surpreenderam quando cheguei na Cidade 
do México, e que ninguém sequer mencionou, foi a altitude. A 
cidade está a 2250 metros acima do nível do mar, clima frio e 
seco. Senti muito os efeitos da altitude: dor de cabeça, náusea, 
taquicardia, prostração e sonolência. Mas não demorou muito 
para o corpo se acostumar. 

A primeira lição que aprendi ao chegar foi estar de coração 
aberto para as pessoas e oportunidades, mesmo que o idioma seja, 
inicialmente, uma barreira. O México é um país lindo, seu povo 
tem um coração enorme, cheio de afetos. A Cidade do México 
tem as mesmas proporções da cidade de São Paulo, a diferença é 
que na Cidade do México há muito mais espaço para a confiança 
entre desconhecidos. E esta não é uma visão romântica da cidade 
cuja população lida diariamente com machismo, tráfico de pessoas 
e violência urbana. Com todos os desafios da cidade, eu me sentia 
segura e acolhida. Não dei lugar ao medo e me entreguei com 
prudência às oportunidades que a cidade me deu. O fato de ter 
vivido com uma família incrível foi fundamental para que eu 
compreendesse melhor a cidade, seus trânsitos e possibilidades.

A segunda lição foi a de que é preciso estudar muito. Espa-
nhol não é português. Logo, comunicar-se em portuñol é uma 
maneira eficaz de não-comunicação. Palavras tão simples geram 
confusões complexas. Pastel é bolo. Escova é vassoura. José é 
José, mas se pronuncia Rossé. Taller é oficina. Cenar é jantar. E 
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para você perguntar algo simples na banca do jornal, como “Boa 
noite, onde fica o banco 24 horas?” é preciso “Hola, ¿que tal? 
¡Buenos Días! Mira Señora, podría decirme dónde se ubica el banamex 
más cercano, ¿porfis? “

Saber bem espanhol, a maneira como as pessoas costumam 
construir as orações, e como estabelecer um diálogo é importante. 
A partir daí, o desafio é aprender e entender que muitas palavras 
usadas no México são da língua Nāhuatl, idioma dos Astecas que 
viviam naquelas terras – o que vai movimentar outros saberes, 
outra estrutura linguística. Por exemplo, eu vivi na delegação de 
Tlalpan, perto da rua para Tlalcoligia, no sentido da estrada para 
Chimalcoyotl. Tlapan significa lugar de terra firme. Chimalcoyotl, 
escudo do coiote. Todas, palavras da língua Nāhuatl. 

Nesse ponto se concentra uma importante reflexão. O Progra-
ma de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento permitiu 
que pessoas como eu, o Miguel e a Juliana, pudéssemos ir a outro 
país, mesmo sem saber falar espanhol, e ali ter uma oportuni-
dade de crescimento emocional, intelectual e cognitivo, de uma 
forma que outros programas não oferecem. Sem mencionar o 
privilégio em conhecer realidades, cenários, muitos distintos 
do nosso. É de suma importância impulsionar programas que 
visem a ampliação, participação e mobilidade internacional de 
estudantes brasileiros, principalmente daqueles autodeclarados 
pretos, pardos, indígenas, e ainda de estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, em 
instituições de excelência no exterior. 

A terceira lição que aprendi no México foi a de ter compro-
misso com a oportunidade que ganhei, investir em minha forma-
ção e não esquecer desse lugar de privilégio tantas vezes negado 
a jovens como eu. O valor da bolsa foi suficiente para pagar um 
bom curso de espanhol, durante quase um semestre, no Centro de 
Enseñanza Para Extranjeros da Universidad Nacional Autónoma de 
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México (Cepe-Unam) e ainda custear cursos de verão do Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), participações em 
congressos internacionais, trabalho de campo, expedições pelo 
território mexicano, comer bem e viver em segurança.

Nos primeiros meses de bolsa, muitos de nós tiveram acesso 
a um poder de compra nunca experimentado antes. Passei me-
ses angustiada por conviver com tantas desigualdades sociais e 
econômicas, e por pensar que meu núcleo familiar vivia com o 
mesmo valor ou até menos por mês. É preciso falar sobre educação 
financeira na vida cotidiana e nos espaços acadêmicos e sobre o 
compromisso e a responsabilidade que vêm com a ampliação do 
acesso a espaços, capital social, cultural e econômico.

Convivi e conheci trabalhadores, estudantes e pesquisadores da 
Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala. 
Aprendi muito sobre as Ciências Sociais na América Latina, e 
sobre a cultura, situação social e econômica latina. Mas também 
aprendi muito sobre o continente asiático. Quase 80% dos estu-
dantes do Cepe eram asiáticos. O governo do México mantém um 
convênio com o Japão e Coreia do Sul que incentiva estudantes, 
funcionários do governo e de multinacionais a estudar espanhol 
e a imergir na cultura latina. Existe até mesmo um sistema de 
bolsas que o governo mexicano concede a pessoas oriundas desses 
países. São conhecimentos e vivências possíveis, desde que você 
esteja aberto às oportunidades e possibilidades. 

Na Unam, fui acolhida pelo Grupo Intercâmbio Internacional 
Puma (IIPuma). O IIPuma é um grupo composto por estudantes 
que organizam vivências para os estudantes estrangeiros. Desde 
um jantar internacional com pratos típicos de vários países até 
viagens diversas pelos trinta e dois estados mexicanos. Sempre 
que eu estava ansiosa, perdida em meus pensamentos, com sau-
dades de casa, ou até mesmo com algum problema, entrava em 
contato com essas pessoas e encontrava acolhida e companhia. 
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Usar e abusar das tecnologias disponíveis também auxiliam a mi-
nimizar distâncias, aliviar algumas saudades, e também a explorar 
o território no qual você está.

Sempre fui muito independente, não compartilhava minhas 
dificuldades e buscava uma maneira de lidar sozinha com minhas 
questões mais profundas. Foi importante me abrir um pouco, me 
cercar de pessoas boas. O poder de criar uma rede de comunica-
ção foi minha quarta lição aprendida. Não só nesses grupos com 
companheiros estrangeiros, mas também entre nós, intercambistas 
e migrantes brasileños, e com a equipe do centro de pesquisa. As 
amizades construídas e as que se reconstroem nesse contexto do 
intercâmbio me ajudaram a permanecer firme em nosso propósito, 
minimizar as angústias, dores e ausências. Não devemos negligenciar 
nossa saúde mental. É importante encontrar um equilíbrio com o 
seu próprio ritmo e buscar autoconhecimento para que as cobran-
ças e anseios não se convertam em um algum tipo de violência. 

No México muitos se dizem cristãos, ainda que poucos se-
jam de fato frequentadores de templos ou igrejas. Em todos os 
cantinhos, em cada esquina, há um altar ou imagem da Virgen de 
Guadalupe. Em vários momentos me permiti parar, respirar, olhar 
para o céu, e pouco a pouco me fortalecer nas cores vibrantes 
que o país tem. 

Estando lá, fui recebida pelo Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología Social (Ciesas) da Cidade do México. 
O Ciesas é um centro de pesquisa especializado em Antropologia 
Social, História e Linguística. Foi minha primeira experiência em 
um órgão público, que não a universidade, dedicado à pesquisa 
e com uma estrutura surpreendente. São 7 unidades espalhadas 
por diferentes regiões do país, quase 200 pesquisadores atuando, 
além de oferecer importantes especializações, seminários per-
manentes e colóquios na área da Antropologia Médica, Jurídica 
e de Gênero, Meio Ambiente e Sociedade, Migração, Religião, 
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Linguística, Etno-história, relações étnicas e sociais, e processos 
históricos, políticos e culturais. Os quatro edifícios do Ciesas-DF 
dividem seus espaços em biblioteca, livraria, cafeteria, salas de 
estudo, espaço de descanso, cozinha coletiva, salas de aulas, salas de 
conferência, laboratórios de pesquisa, auditório, salas de reunião, 
aulas de Yoga, Tai-Chi, zumba e biodança.

Durante minha estadia no Ciesas, o Dr. Roberto Melville foi meu 
mentor. Ele me recebeu, orientou, explicou a dinâmica do Ciesas 
e cuidou da minha inserção nos grupos de pesquisa e seminários. 
Com uma escuta sempre atenta, me amparou nos momentos de 
dúvida sobre minha pesquisa e resultados preliminares, além de 
brindar todos ao seu redor com charlas sobre hábitos alimentares 
no México. Minhas percepções sobre a alimentação e a comida no 
México já renderiam um bom artigo. Posso dizer que foi tranquila 
minha troca do arroz, feijão de caldo, farofa e ovo, por sopita de 
pollo, pozole, tacos dorados, quesadilla, itecate, mole poblano, enchiladas 
e tacos na rua. Melville foi um super guru da vida acadêmica, das 
angústias pós-trabalho de campo e da gastronomia mexicana.

Essas vivências incidiram sobre o meu projeto pesquisa pro-
piciando uma (re)construção dos objetivos. Consegui encontrar 
uma direção para abordar a pluralidade identitária do Sertão, no 
norte de Minas Gerais, e como isso se conecta com o rio São 
Francisco, a luta pela terra, o Cerrado e os movimentos migra-
tórios da população desta região. 

No Ciesas e na Unam, escutei muito, e estudei com o Dr. 
José Sánchez Jiménez sobre narrativa e identidade; com a Dr.ª 
Patricia Torres Mejia e Dr.ª Patricia Ravelo Blancas, sobre vio-
lências, gêneros, sexualidades e migrações; com Melville, sobre 
a tradição antropológica da América, Ásia e África; e com o Dr. 
Alejando Cerda García, sobre metodologias de pesquisa para a 
descolonização, em colaboração e a partir do pensamento crítico 
latino-americano. 
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A lição mais importante de toda essa trajetória, que eu negligen-
ciei, foi cuidar do retorno. No auge das vivências e aprendizados, 
chega a hora de retornar. Já havia escutado sobre a dificuldade 
de readaptação. Ela pode acontecer em microesferas, como, por 
exemplo, quando você sai da sua cidade no interior, mora um 
tempo na cidade de São Paulo e volta para casa. Você já não é o 
mesmo, as pessoas veem você de maneira diferente e você retribui 
e vivência o estranhamento na mesma medida. No meu caso, a 
empolgação do retorno e o desejo de partilhar os aprendizados 
tomaram conta de mim, a ponto de não imaginar que a Síndrome 
do Regresso fosse algo tão real e silencioso.

Precisei ir para o México para ficar em paz com a decisão de 
ter ingressado no doutorado. Tenho recebido auxílio para lidar 
com as feridas que ganhei nessa trajetória da pós-graduação e 
as que vieram com o retorno. Apesar da sorte de sempre estar 
rodeada de pessoas boas e receptivas, o espaço acadêmico é cheio 
de hostilidade, competição e egos. 

No Ciesas, conheci uma outra face da pós-graduação. Lá, 
aprendi que o mundo precisa, sim, de antropólogos, sociólogos e 
cientistas políticos, críticos e engajados. Contudo, se esse engaja-
mento trouxer risco para sua vida e saúde, é preferível retroceder 
alguns passos, pois precisamos de cientistas críticos e saudáveis. 
E isso é algo muito forte: o mundo precisa de cientistas sociais 
dispostos a dialogar com seu contrário, conscientes da sua saúde 
corporal e emocional. 



TERCEIRA PARTE

INDO E VINDO: POVOADOS, PESSOAS E 
LUGARES DE CRESCER, VIVER, PASSAR, 
FICAR VIVO E FICAR MORTO: EVOCAÇÕES, 
ENCONTROS E REENCONTROS
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MÉXICO: UMA FORTE PRESENÇA

Marcio D’Olne Campos1

Minhas primeiras referências ao México vêm da minha infância 
e adolescência em Petrópolis (RJ) com a ajuda de meu pai que 
sempre estimulou e me acompanhou na busca complementar 
de informações em nossas atividades. Ele e eu gostávamos muito 
de música e cinema. Enveredar-nos pela Encyclopaedia Britanni-
ca após um filme era uma prática constante. Desse modo, dois 
personagens que sempre estiveram presentes nos anos 1940 e 
1950 foram Libertad Lamarque (atriz e cantora argentina ra-
dicada no México) e Mario Moreno (Cantinflas), comediante 
extraordinário cujos filmes e sua calça quase caindo muito me 
divertiam. Por aí também curtia a diva Maria Felix (beleza de 
atriz e cantora) e Augustin Lara, enveredando pelo bolero2 e o 
danzón.3 Isso sem contar minha empolgação com a Revolução 
Mexicana e o General Pancho Villa no cinema (ver Bragança, 
2016 e Gonçalves Jr, 2015).

O curioso é que, em relação ao México, houve um hiato 
no qual, à exceção de algumas referências esparsas, vim a me 

1  Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Proposta SULear (SURear).
2 “Dois ritmos dominam a cena musical brasileira em 1949: o baião e o bolero 

(e, por extensão, vários ritmos latino-americanos), este último alavancado 
pelo esmagador sucesso que o cinema mexicano fazia no Brasil... (“Baião X 
Bolero”, blog ‘Década de 50’). Disponível em: http://decadade50.blogspot.
com.br/2006/10/baio-x-bolero.html. Acesso em: 17 jul. 2021.

3 Danzón. Disponível em: https://es.wikipedia.org/wiki/Danz%C3%B3n. Acesso 
em: 17 jul. 2021.

http://decadade50.blogspot.com.br/2006/10/baio-x-bolero.html
http://decadade50.blogspot.com.br/2006/10/baio-x-bolero.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Danz%C3%B3n
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aproximar muito mais desse país durante minha vida acadêmica 
já na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e, a partir 
de 1993, quando me transferi do Departamento de Física para 
o Departamento de Antropologia, sobretudo em 1994, quando 
chegaram do Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (Ciesas) – Golfo de Veracruz (México), 
para desenvolver seus doutorados, dois antropólogos, os quais 
perduram como muito queridos amigos: Mariano Baez Landa e 
Martha Patricia Ponce Jiménez. Acompanhando-os, vinha tam-
bém sua querida filha, Mariana Baez Ponce, que hoje é mestre 
em Ciências de Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural, 
utilizando-se de meios audiovisuais para divulgar seus trabalhos.4 

Nessa época, o antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira 
ou RCO (1928-2006) – como era respeitosamente referido na 
comunidade de antropólogos – havia criado, no Doutorado em 
Ciências Sociais da Unicamp, a área Itinerários Intelectuais e 
Etnografia do Saber, na qual ingressei pouco depois de minha 
transferência oficial para a antropologia.

O ingresso de Roberto Cardoso de Oliveira na Unicamp, em 
1985, permitiu também a ampliação do debate, dado seu interesse 
próprio de pesquisa sobre a antropologia em “países periféricos”. 
Desse encontro de interesses, aliado ao de outros colegas, surgiu 
urna área de pesquisa e ensino (Itinerários Intelectuais e Etnogra-
fia do Saber), no âmbito do então recém-criado doutorado em 
ciências sociais.5

4 Hoje, encontra-se, por exemplo, ‘Mariana Báez Ponce/medios visuales para 
el cambio social/Coatepec, México’. De LaBrújulaQueLate, 2 marzo 2015, En-
trevista. Disponível em: https://labrujulaquelate.wordpress.com/2015/03/02/
mariana-baez-ponce-medios-visuales-para-el-cambio-social-coatepec-mexico/. 
Acesso em: 17 jul. 2021.

5 História da Antropologia No Brasil - Projeto da Unicamp, coordenado por 
Mariza Correa (1945-2016), antropóloga que deu excelente contribuição para 
uma história da antropologia no Brasil, além de sua – não menos importante 
– dedicação ao estudo e à pesquisa nas questões do Núcleo de Estudos de 

https://labrujulaquelate.wordpress.com/2015/03/02/mariana-baez-ponce-medios-visuales-para-el-cambio-social-coatepec-mexico/
https://labrujulaquelate.wordpress.com/2015/03/02/mariana-baez-ponce-medios-visuales-para-el-cambio-social-coatepec-mexico/
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Com relação, sobretudo, à antropologia, já vinha se fortalecendo 
desde a década de 1970 uma frutífera colaboração Brasil-México 
por iniciativa do próprio RCO e de Guillermo Bonfil (1935-
1991) – um dos fundadores do Ciesas em 1973.

Quando do lançamento da Cátedra Roberto Cardoso de 
Oliveira (CRCO- Ciesas-Unicamp), em 2007, na Unicamp, essa 
colaboração foi lembrada:

Ao longo do último meio século, tem-se desenvolvido um 
relacionamento forte entre as antropologias e entre antropó-
logos brasileiros e mexicanos. Na década de 1970, quando foi 
fundado o Centro de Investigaciones y Estudios Superiores em 
Antropología Social (CIESAS), Guillermo Bonfil e Roberto 
Cardoso de Oliveira estreitaram a relação iniciada nos anos de 
1960, impulsionando o intercâmbio de professores e estudantes. 
Dessa forma, nas duas décadas seguintes, vários pesquisadores 
do CIESAS visitaram o Brasil e vários brasileiros se formaram 
no México. (Acosta; Cardoso de Oliveira, 2012, p. 10).

Por sugestão de RCO, responsabilizei-me pela recepção e 
organização de uma disciplina ministrada por um ilustre visitante 
catalão, Claudí Esteva i Fabregat (1918-2017), que viveu uma 
longa e importante trajetória mexicana, a qual deixou marcas 
profundas no México e nele próprio: Fabregat, escapando do 
franquismo, viveu exilado no México de 1939 a 1956.6 

A disciplina oferecida por Fabregat em 1996, com muito bri-
lhantismo e camaradagem, versou sobre “Relações entre etnias e 

Gênero Pagu disponível em: http://www.pagu.unicamp.br/pt-br/o-pagu. 
Para a História da Antropologia, ver https://www.scielo.br/j/hcsm/a/RHW-
CbdhWpHfpX4YHHYvWBFf/?lang=pt&format=html. Acesso em: 17 jul. 2021.

6 No México, “Allí tuvo diversas ocupaciones (desde vendedor de artículos 
textiles hasta jugador profesional y entrenador de fútbol). En 1947 ingresó 
en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) de Ciudad de 
México, donde se graduaría en 1954. En la ENAH fue alumno de Pere Bosch 
i Gimpera y Juan José Comas Camps.” Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/
Claudio_Esteva_Fabregat. Acesso em: 17 jul. 2021.

http://www.pagu.unicamp.br/pt-br/o-pagu
https://www.scielo.br/j/hcsm/a/RHWCbdhWpHfpX4YHHYvWBFf/?lang=pt&format=html
https://www.scielo.br/j/hcsm/a/RHWCbdhWpHfpX4YHHYvWBFf/?lang=pt&format=html
https://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Esteva_Fabregat
https://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Esteva_Fabregat
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estados-nação”. Foi um momento importante de aulas, seminários 
e atividades de orientação, sempre complementadas por encontros 
sociais e conversas muito agradáveis. Entre outros textos seus, 
o que serviu de base foi Estado, etnicidad y biculturalismo (1984).

Para falar mais diretamente do México – ainda que distanciado, 
ou remoto –, nesse mesmo ano de 1996, eu fazia parte de um 
grupo de pesquisadores em etnociência e seus derivados disci-
plinares como a etnoecologia e a etnoastronomia, com a qual eu 
trabalhava. Durante o I Simpósio de Etnobiologia e Etnoecologia, 
em Feira de Santana (Bahia), fundamos a Sociedade Brasileira de 
Etnobiologia e Etnoecologia (SBEE). Estávamos liderados por 
nosso querido e saudoso Darrell Addison Posey, antropólogo e 
biólogo que, durante mais de dez anos, antes de nos deixar, dedi-
cou-se, na Universidade de Oxford, aos Direitos de Propriedade 
Intelectual de Populações Nativas (Posey; Plenderleith, 2002, 
2004). Como não podia faltar num encontro envolvido com a 
etnoecologia, lá estava o México, muito bem representado por 
Victor Toledo Manzur, amigo que sempre demonstrou autori-
dade e competência nesse campo, tendo fundado o excelente 
periódico Etnoecológica.7 

7 Em 1992, “Etnoecológica surge del compromiso de un grupo de personas 
interesadas en la construcción de un mejor entendimiento de la co-evolución 
entre los pueblos del mundo y sus entornos, a través de una ciencia integrativa, 
interdisciplinaria e incluyente.” Disponível em: <http://www.etnoecologica.
com.mx>. Acesso em: 17 dez. 2016.
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Figura 1 – Victor M. Toledo (1º) e Marcio D’Olne 
Campos (3º) durante o “I Simpósio de Etnobiologia e 
Etnoecologia” (Feira de Santana, Bahia, Brasil, 1996)

Fonte: arquivo pessoal.

Antes disso, em 1994, ocorreu o encontro agradável que marcou 
e desenvolveu definitivamente minhas relações com o México. 
Como já mencionado, chegavam então Patricia Ponce e Maria-
no Baez para o Doutorado na Unicamp acompanhados de sua 
filha Mariana.   

Patricia passou a ser orientada por Ana Maria Meregalli Goldani 
na área Família e Relações de Gênero, coordenada por Mariza 
Correa. Sua co-orientadora era Alícia Castellanos Guerrero, da 
Universidad Autónoma Metropolitana (DF, México).  A tese de 
doutorado de Patrícia foi defendida em 17 de agosto de 2000 sob 
o título Trabalho, Poder e Sexualidade. Histórias, Valorações e Percepções 
femininas. Um Estudo de Caso na Costa Veracruzana, México (2000).8 
Tive o grande prazer de – em boas companhias – integrar a ban-

8 Mais informações no artigo elaborado por Martha Patricia Ponce Jiménez, a 
partir de sua pesquisa, intitulado Trabalho, Poder e Sexualidade: histórias e 
valores femininos (1995). 
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ca examinadora assim composta: Ana Maria Meregalli Goldani, 
Cynthia Andersen Sarti, Maria do Carmo Fonseca, Maria Suely 
Kofes e Marcio D´Olne Campos. Segue seu resumo do trabalho:

O objetivo central da pesquisa é mostrar o significado do 
trabalho, do amor e da sexualidade na vida de um grupo 
de moradores do litoral do Golfo mexicano. Me aproximei, 
através das histórias de vida, ao estudo das normas, valores e 
práticas culturais que subjazem à formação da subjetividade. 
Embora a ênfase esteja na condição feminina, considerei 
importante apreender a vida social em seu conjunto, ver as 
mulheres e os homens como partes integrantes de um todo 
social centrando a análise em como se constroem socialmente 
as diferenças entre os gêneros. (Ponce Jiménez, 2000, online).

Patricia continua atuando e investigando os temas gênero, 
sexualidades e HIV no Estado de Veracruz, inclusive com popu-
lações indígenas. É pesquisadora no Ciesas-Golfo. Sua tese foi 
publicada em livro sob o título Sexualidades costeñas. Un pueblo 
veracruzano entre el río y la mar (2006).

Já Mariano teve Carlos Rodrigues Brandão como orientador 
na área de “Estudos Rurais”, coordenada por Maria de Nazareth 
Baudel Wanderley. Sua tese foi defendida em 18 de outubro 
de 2000 sob o título Antropologia aplicada e os ‘outros’ no México: 
experiência disciplinar e prática social. Sua banca examinadora foi 
composta por Carlos Rodrigues Brandão, Emília Pietrafesa de 
Godoy, Sylvia Leser de Mello, Oscar Calavia Saez e nosso saudoso 
John Manuel Monteiro.9 A seguir o resumo da tese:

9 Oscar Calavia Saez é antropólogo nascido em La Rioja (Espanha), vive no Brasil 
desde 1986 e trabalha na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Café 
Kabul é seu blog, cuja última publicação é de novembro de 2015, disponível 
em: https://www.blogger.com/profile/09677253142540494530. Acesso em: 
17 jul. 2021. John Manuel Monteiro é lembrado pela amiga Maria Regina Ce-
lestino de Almeida no artigo John Manuel Monteiro (1956-2013): um legado 
inestimável para a Historiografia (2013).
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Esta tese de doutorado pretende contribuir na expansão dos 
conteúdos e da discussão sobre o papel desempenhado pelas 
ciências sociais e, em particular, pela antropologia, nas políticas 
indigenistas dos países de América Latina. Aliás, tem maior 
interesse no resgate de um universo de experiências levadas 
a cabo pelos atores que participaram da aplicação concreta 
dessas políticas. Trabalha com análise de trajetórias profissio-
nais no campo acadêmico do México e depoimentos dos 
trabalhadores indigenistas de três áreas indígenas no estado 
de Veracruz. A ideia central do trabalho é que a experiência 
disciplinar da antropologia acadêmica mexicana não reconhece 
nem incorpora a prática social desenvolvida pelos chamados 
trabalhadores indigenistas, como um resultado disso a dis-
ciplina fragmenta-se em campos de alteridade mutuamente 
excludentes e referenciados a relações racistas entre brancos 
e índios. (Baez Landa, 2000, online).

Cabe notar que, desde 2001, Mariano é pesquisador no Ciesas-
-Golfo, além de coordenar o “Taller Miradas Antropológicas”, cujo 
eixo fundamental é a interface entre antropologia e multimeios. 

Mariano tem realizado pesquisas com ênfase em estudos rurais, 
indigenismo, avaliação de políticas sociais, relações interculturais 
e antropologia visual, assim como sobre a prática social da an-
tropologia mexicana no campo do indigenismo e do desenvol-
vimento rural. Ultimamente, vem se dedicando à antropologia 
visual, tendo realizado seu último ano sabático, em 2016, na 
Universidade Federal de Goiás, no Programa de Pós-graduação 
em Antropologia Social.

Antes de mencionar o resultado de um importante incentivo de 
Mariano para que eu publicasse um texto sobre o termo SULear 
(vs NORTEar) em castelhano, ou seja, SURear, consideremos 
o uso desse termo em algumas outras línguas. SULear está as-
sociado à ideia de que os que vivem no Sul do Planeta devem 
tornar contextualizadas, no Hemisfério Sul, as suas formas de uso 
do espaço e de orientação espacial. Poderíamos ressignificar, por 
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exemplo, o termo SULear por versões correspondentes às línguas 
português, espanhol, inglês e francês, na sequência SULear/SU-
Rear/SOUTHing/SUDir. Para o Hemisfério Norte, sugerimos 
os termos conhecidos: NORTEar/NORTEar/NORTHing/
NORDir. Note-se que algumas dessas palavras, especialmente a 
francesa, são mais especializadas para a navegação, embora aqui 
procuremos transportá-las para as antinomias relativas às tensões 
entre as oposições colonialidade/decolonialidade discutidas tam-
bém na Proposta SULear. 

Por volta de 2009, Mariano me incentivou para que publi-
casse uma discussão da Proposta SULear, de cunho decolonial, 
que criei em 1991 e que foi referida por Paulo Freire no livro 
Pedagogia da Esperança (1992). O capítulo foi publicado em uma 
“obra colectiva” coordenada pela cientista política Xochitl Leyva 
Solano, pesquisadora do Ciesas-Sureste (Chiapas, MX), intitulada 
Prácticas otras de conocimiento(s). Entre crisis, entre guerras Tomo II 
(2018). Finalmente, publicamos respectivamente dois capítulos: 
“SURear, NORTEar y ORIENTar: puntos de vista desde los 
hemisferios, la hegemonía y los indígenas” (Campos, 2015) e 
“Por una antropología tropical. Ciencia, subjetividad, ética y 
responsabilidad social” (Baez 2015).

No período posterior à chegada dos dois amigos em 1994, 
Roberto Cardoso de Oliveira ministrava a disciplina “Seminários 
de Metodologia em Ciências Sociais” e recomendou que Maria-
no se inscrevesse nas disciplinas oferecidas por mim e por Suely 
Kofes que eram provável e respectivamente: “HS-123 - Tópicos 
Especiais em Antropologia III” e questões sobre “Estudos de 
Gênero”. Essas disciplinas foram oferecidas a partir das áreas de 
“Itinerários Intelectuais e Etnografia do Saber (IIES)” e “Família 
e Relações de Gênero”. 

A disciplina que nosso amigo cursou comigo deve ter ocorrido 
no segundo semestre de 1994, na qual eu discutia questões ligadas 
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aos saberes, técnicas e práticas de pescadores e indígenas, sobretudo 
envolvendo as relações céu-terra, tempo, espaço e temporalidades 
na sua relação com a organização social e o ambiente.10 Nessa 
década de 90, começamos com uma troca de ideias em torno 
da noção e do neologismo SULear (SURear em castelhano) na 
antinomia SULear vs. NORTEar, na qual estabelecemos uma co-
laboração mais intensa hoje em dia11 (Campos 1991, 1997, 2015). 

Sobre o termo SULear, achei interessantíssima e sugestiva a 
informação trazida por Mariano de que no México, em lingua-
gem popular, existe o termo norteado, cujo significado é “1. adj. 
vulg. Méx. Desorientado, perdido” (Diccionario de la lengua 
española, 2003).

Poderíamos pensar as antinomias no formalismo matemático 
das razões e proporções como ‘Norte : Sul :: alto : baixo’ associadas 
às conotações superior/inferior, em que a noção de SULear se 
estende mesmo ao Hemisfério Norte, onde existem problemas 
de desigualdade entre dominantes e populações que vivem em 
condição subalterna. As implicações são inúmeras e nos levam, 
por exemplo, a discussões sobre colonialidade (Quijano, 2000), 
controle cultural (Bonfil, 1991), e mesmo a considerar antropolo-
gias não-hegemônicas surgidas de críticas iniciadas por volta dos 
anos 1970. Num texto recente, no qual a discussão se apresenta 

10 Muitas dessas discussões se referiam a pescadores (caiçaras) da Ilha dos Bú-
zios (SP) e indígenas Kuikuru - MT e Kayapó - PA. A esse respeito cf. Campos 
(1982, 2006) e Franchetto e Campos (1987). Desde o início dos anos 1980, 
eu vinha trabalhando sobre os saberes locais referidos às relações céu-terra 
e analisando os registros trazidos do campo no “estar aqui” da academia na 
perspectiva da etnoastronomia. 

11 Em 1991 e 1997, publiquei minhas primeiras discussões sobre a noção SULear 
em oposição a NORTEar. Além do aspecto ligado a influências indesejáveis do 
Norte sobre o Sul na orientação espacial e suas consequências ideológicas, 
essa discussão se fortalece de argumentos geopolíticos e se aproxima das 
discussões em torno da antinomia colonialidade/decolonialidade, numa in-
tensa investida nossa (minha juntamente com minha esposa, Maria Madalena 
Mattos Pontes, e com Mariano Baez) sobre a qual me deterei adiante.
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já em seu título, Por que SULear? Astronomias do Sul e culturas locais 
(Campos, 2016), citei uma interessante consideração presente em 
um texto de Baez que explicita muito bem os aspectos gerais que 
transcendem a simples divisão cartográfica dos dois Hemisférios, e 
salienta a importância geopolítica e ideológica da proposta SULear: 

El SUR no es solo un referente histórico y geográfico, puede 
convertirse en una interface de tipo epistémico que ayude a 
construir lugares simbólicos de relaciones sociales, intercul-
turales, simétricas y emancipatorias dentro de la diversidad 
humana. De alguna forma, construir ese SUR, evitando 
cualquier tipo de hegemonía y relaciones de poder, implica 
pensar una plataforma transétnica, transfronteriza, transcul-
tural y abierta a toda la diversidad humana. Pensamos un 
SUR que no sólo ubica pueblos enteros geográficamente, 
sino que engloba también aquellos que viven una condición 
subalterna dentro del propio hemisferio norte. (Baez, 2016 
apud Campos, 2016, p. 216).

O México integra a equipe da Proposta SULear com outros 
dois amigos mexicanos da Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, os quais, como eu, têm interesse na antropologia dos 
hábitos alimentares e trabalham com memória e imagem.12 São 
eles Verónica Vázquez Valdez e Iván Deance Bravo y Troncoso.

Com seus vários contatos no Brasil e outros projetos, tem 
havido múltiplas vindas de Mariano ao Rio de Janeiro, sendo ele 
sempre acolhido por Madalena e eu, em nossa casa, com grande 
prazer. Como sempre tive fortes referências do Rio de Janeiro, 
além de familiares, pois foi onde morei e estudei, tivemos várias 
oportunidades de nos encontrarmos para as mais diversas ativida-

12 Sobre a Equipe da Proposta SULear, consultar: https://sulear.com.br/beta3/
marcio-dolne-campos/. Consultas sobre os trabalhos de Verónica e Iván podem 
ser feitas nos recursos das redes sociais seguintes: www.imagenymemoria.
buap.mx, https://www.facebook.com/imagenymemoria/ e no Instagram @
imagenymemoria.

https://sulear.com.br/beta3/marcio-dolne-campos/
https://sulear.com.br/beta3/marcio-dolne-campos/
http://www.imagenymemoria.buap.mx
http://www.imagenymemoria.buap.mx
https://www.facebook.com/imagenymemoria/


200 201

des, tanto profissionais como de lazer, sempre com direito a boa 
comida e bebida. Uma delas foi num memorável réveillon no Rio 
de Janeiro, em 1995, quando estivemos juntos na casa de amigos 
assistindo, na praia, o espetáculo de fogos da passagem do ano.

Fomos também para Curitiba - PR em junho de 1996, e me 
lembro particularmente de uma agradável visita à Universidade 
Livre do Meio Ambiente (Ulma),13 onde estivemos com nossa 
amiga saudosa e querida, Zanza,14 que também seguia em seu 
doutorado na mesma área de Patricia, orientada por Mariza 
Correa. Foi um passeio que deixou saudade.

Figura 2 - Mariano e Patricia na Universidade Livre 
do Meio Ambiente, Curitiba, PR, Brasil

Fonte: arquivo pessoal.

13 A Universidade Livre do Meio Ambiente foi criada em 1992 e está localizada no 
Bosque Zaninelli, onde existia uma antiga pedreira. Informações disponíveis 
em: https://unilivre.org.br/. Acesso em: 17 jul. 2021.

14 Zanza – Rosângela Digiovani –, antropóloga paranaense da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), por quem tínhamos forte amizade, e que, aos 59 
anos, infelizmente, nos disse adeus em 23 de maio de 2014, após um sofrimento 
de vários meses. 

https://unilivre.org.br/
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Em 2008, Mariano desenvolveu seu ano sabático frequentando 
o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu 
Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(PPGAS-MN∕UFRJ). Foi um ano de intensa convivência entre 
Madalena Mattos Pontes15 e eu com o casal mexicano, com algu-
mas idas ao Mercado das Flores (Cadeg) em Benfica, sobretudo 
na animada festa da colônia portuguesa que ocorre aos sábados, 
a partir do meio-dia, quando fizemos intensos “trabalhos de 
campo” no bar Cantinho das Concertinas, ouvindo e dançando 
a música dos Amigos do Alto Minho. 

Figura 3 - Canto das Concertinas, Cadeg, Rio de Janeiro, 8 de 
novembro de 2008. Da esquerda para a direita: Patricia, Marcio, Mariano

Fonte: arquivo pessoal.

15 Maria Madalena Mattos Pontes, minha esposa, é nutricionista com mestrado 
em engenharia de alimentos. Em Rio Novo (MG), sua terra natal, estamos 
desenvolvendo um projeto de cunho etnográfico sobre descendentes de 
italianos, em particular os fabricantes de queijos mozzarella e caciocavallo. 
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Figura 4 - Canto das Concertinas, Cadeg, Rio de 
Janeiro, 8 de novembro de 2008. Da esquerda para 

a direita: Mariano, Patricia e Madalena

Fonte: arquivo pessoal.

Durante esse período, o antropólogo e amigo Marco Anto-
nio da Silva Mello, coordenador do Laboratório de Etnografia 
Metropolitana (LeMetro), promoveu uma tarde de três palestras 
proferidas por Mariano e Patricia, juntamente com outra profe-
rida por nossa amiga Ana María Gorosito Kramer, antropóloga 
na Universidad Nacional de Misiones (PPAS/UNaM, Misiones, 
Argentina). Foi uma tarde de atividade intensa, com frutíferos 
debates no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (IFICS/UFRJ).16 Abaixo 
(Figura 5), o cartaz desse evento:

16 O site do LeMetro está disponível em: <https://www.lemetro.com.br>. O 
cartaz das conferências pode ser visto em: LeMetro/IFCS/UFRJ. Relatório de 
Atividades 15 Anos (2004-2019), p. 10. 1. Conferências e Palestras: Convidados 
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Figura 5 - Conferências de Mariano Báez e 
Patricia Ponce em 2008 na UFRJ  

Fonte: Laboratório de Etnografia Metropolitana. 
Relatório de Atividades - 15 anos (2004-2019). 

Nacionais e Internacionais. Conferências de Mariano Baéz Landa, Patricia Ponce 
Jiménez, Ana Maria Gorosito Kramer, 7 de novembro de 2018. Disponível em: 
https://static1.squarespace.com/static/5d38e623b83acd0001723688/t/5e-
f27b0f63a3b43abf3a4c47/1592949541150/Relat%C3%B3rio+LeMetro+1+-+E-
ventos+LeMetro.pdf. Acesso em: 17 jul. 2021.

https://static1.squarespace.com/static/5d38e623b83acd0001723688/t/5ef27b0f63a3b43abf3a4c47/1592949541150/Relat%C3%B3rio+LeMetro+1+-+Eventos+LeMetro.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d38e623b83acd0001723688/t/5ef27b0f63a3b43abf3a4c47/1592949541150/Relat%C3%B3rio+LeMetro+1+-+Eventos+LeMetro.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d38e623b83acd0001723688/t/5ef27b0f63a3b43abf3a4c47/1592949541150/Relat%C3%B3rio+LeMetro+1+-+Eventos+LeMetro.pdf
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Prosseguindo em nosso leitmotiv, retrocedêssemos uns dez anos 
para finalmente relatar a minha feliz, proveitosa e amiga estadia, 
marcadamente na cidade e província do mesmo nome Veracruz, 
muito bem hospedado na casa de meus amigos em Xalapa. 

Foi em agosto de 1997 que cheguei à Ciudad de México, 
indo direto de ônibus para Xalapa, capital do estado de Veracruz. 
Logo fui alegremente ambientando-me e fascinando-me com a 
alegria das cores e da música presentes por toda parte. 

Chegando à Xalapa, surpreendi-me fascinado com a insta-
lação, sobre uma pequena mesa, de algo que se poderia chamar 
tranquilamente de um altar elaborado por Patricia e conservado 
por alguns dias em decorrência do aniversário de seu pai, já fa-
lecido, que fora comemorado dias antes. Os detalhes de carinho 
muito me impressionaram. A foto de seu pai cercada de frutas e 
guloseimas preferidas, objetos da memória... e o colorido me-
xicano. Adorável!

Como, infelizmente, não guardei, ou não encontrei, a foto de 
outros tempos, nos quais não se tinha um smartphone à mão, 
recolhi a Figura 6, relativa ao dia dos mortos no México, que 
muito me remeteu à emoção vivenciada por mim na homenagem 
ao pai de Patricia.
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Figura 6 - “Día de muertos… Tradición Mexicana”17

Fonte: Oblatas da Assunção (blog). 

Minha presença com os amigos, com quem os laços de 
amizade se completavam também por relações profissionais, 
deram-me a honra de assumir, nessa viagem, duas atividades 
profissionais em Xalapa.

Entre os dias 18 e 20 de agosto de 1997, realizou-se, no Jardin 
Botanico de Xalapa, no Instituto de Ecologia, um seminário sob 
o título El Desarrollo Sostenible: Retos y perspectivas del siglo XXI, 

17 “Día de muertos… Tradición Mexicana!”. Oblatas da Assunção (blog). Disponível 
em: https://oblatasassuncao.wordpress.com/?s=dia+de+los+muertos. Acesso 
em: 17 jul. 2021.

https://oblatasassuncao.wordpress.com/?s=dia+de+los+muertos
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para o qual fui convidado pelo organizador Benjamin F. Ortiz-Es-
pejel, que tive o prazer de conhecer no Brasil. Lá estava também 
o eminente Enrique Leff e, para meu grande contentamento, 
o amigo, já referido, Victor Manuel Toledo, que nos brindou 
com sua experiência e sabedoria na conferência Del poder de la 
conciencia y la conciencia del poder: una estrategia para operativisar el 
desarrollo sustentable.

No evento, integrei uma mesa redonda em companhia de 
Mariano Baez e ofereci, no dia 20 de agosto, uma conferência 
intitulada Tiempos tecnológicos, tiempos tradicionales. Competencia de 
ritmos entre el ser humano y el medio ambiente.

Um evento anedótico, durante a minha fala, merece ser aqui 
lembrado. Por um momento, discutia algo em torno do termo 
SULear, procurando – naquela época sem as tecnologias atuais 
– mostrar por meio de uma transparência no retroprojetor um 
mapa das Américas bem ao estilo do uruguaio Joaquín Torres 
Garcia, como o da Figura 7, onde o texto que se superpõe ao 
mapa propriamente dito se colocou em coerência com o fato de a 
ponta da América do Sul estar apontando para cima. Aconteceu o 
que já era esperado. O gentil colega que passava as transparências 
girou esta transparência inúmeras vezes sobre o vidro do retro-
projetor até se convencer de que este mapa contrariava todas as 
convenções cartográficas geralmente conhecidas, tendo o texto 
dos nomes dos países que podia ser lido normalmente de cima 
para baixo a partir da ponta sul da América do Sul.
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Figura 7 - “Nosso Norte é o Sul”: Mapa 
invertido de Joaquín Torres Garcia

 
Fonte: Torres-Garcia, 1992.

Foram cerca de 15 curtíssimos dias no México e, na semana 
seguinte, ofereci a convite do Ciesas-Golfo, ao longo de três dias, 
um Seminario de Actualización sob o título Antropología y medio 
ambiente: cotidianos y lugares del saber y del hacer. Sei que além do 
casal amigo e hospedeiro Patricia e Mariano, estiveram presentes 
cerca de dez pessoas, dentre elas Blanca Rebeca Noriega Orozco, 
que trabalha no Centro de Investigación en Alimentación Y De-
sarrollo (CIAD) em Hermosillo (Sonora, MX). Com Rebeca, tive 
o prazer de trocar algumas ideias sobre nosso interesse comum 
sobre alimentação e agricultura sustentável. Pelo meu interesse 
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antropológico, prefiro referir-me à comida,18 cujo termo traz a 
carga cultural complementar à simples ideia de alimento, que está 
mais para a fome simplesmente no sentido de estar bem nutrido. 
Nesse aspecto, destacou-se no Brasil o geógrafo Josué de Castro, 
no seu livro A Geografia da Fome, lançado em 1946. Por oposição 
a esse recorte, o folclorista brasileiro Luis da Câmara Cascudo 
(2004) prioriza em suas discussões o termo paladar e não fome.

Procuramos, num telefonema e esforço de memória, nos 
lembrarmos dos colegas que participaram do seminário de 1997. 
Recordamo-nos de alguns, tais como: Yvonne Flores, Narciso 
Bassols, Luísa Pare, Felipe Vázquez.

Rebeca brindou-me com uma cópia antiga em PDF da pro-
posta do curso que, agradecido, transcrevo abaixo:

“Antropologia e Meio Ambiente: cotidianos e lugares do 
saber e fazer”
Prof. Marcio D’Olne Campos
CIESAS-Golfo, Xalapa, Veracruz, Mexico, agosto de 1997
Esse curso trata de representações e práticas cotidianas em 
tomo das relações homem-natureza, tanto no estudo de so-
ciedades tradicionais (indígena e caiçara), quanto no contexto 
urbano/rural.
Numa perspectiva etnográfica e interdisciplinar serão aborda-
dos modos de saber, de fazer e de usar: classificar, aprovisio-
nar. processar, alimentar, habitar, orientar e deslocar. Práticas 
habituais em contextos tradicionais, modificam-se em vista 
de processos rápidos de deslocamento e comunicação pró-
prios do mundo moderno, gerando temáticas de interesse 
para esse curso. Como exemplos, tem-se, por um lado, duas 
‘leituras’ entre pontos de um itinerário segundo o meio de 
transporte - um percurso de ônibus ou uma “transição” de 
avião ou metrô. Por outro, pode ocorrer a restruturação de 
contextos locais de interação social através do extensões 
indefinidas do tempo e espaço.

18 Ver, por exemplo, “Sobre comidas e mulheres” em Roberto Da Matta (1984).
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O curso será acompanhado de exercícios etnográficos pelos 
alunos em seus próprios cotidianos e lugares.

Completando o ciclo de Xalapa, saímos estrada a fora, durante 
um fim de semana, em direção à Veracruz e às pirâmides de El Tajin. 

Na ida, paramos em um restaurante de caminhoneiros, onde 
almoçamos um delicioso peixe. Como não podia deixar de acon-
tecer, enquanto meus amigos mexicanos o saboreavam, percebi 
algumas finas rodelas de pimenta sobre o peixe, que saia do forno 
envelopado em papel de alumínio. Minha surpresa na primeira 
garfada foi insuportável, pois a pimenta ardia como nunca na 
minha vida. A dona do restaurante, extremamente simpática, 
imediatamente providenciou um “peixe para não-mexicanos”, 
que foi saboreado com extremo prazer.

A visita a El Tajin foi extremamente interessante, mas não vou 
entrar aqui em detalhes, pois minha memória não anda assim tão 
boa e, como se diz no Brasil, não vou aqui “chover no molha-
do” escrevendo sobre El Tajin para mexicanos – embora escreva 
também pensando que alguns de meus compatriotas poderiam 
se interessar por alguns destes meus relatos.

O que, de fato, muito me agradou e impressionou, foi a pas-
sagem por Veracruz e Boca del Rio. Esta última é a localidade 
onde Patrícia Ponce tem dedicado grande parte de seu trabalho 
com as populações locais sobre sexualidade e suas preocupações 
com os graves problemas relativos ao HIV.

À noite, presenciei um espetáculo lindíssimo e emocionante. 
Creio que era um domingo, fim da tarde, e mulheres bem-vesti-
das de branco acompanhadas de homens em trajes de domingo 
bailavam o danzon, lembrando-me com muito prazer o grande 
Augustin Lara na bela Plaza de las Armas de Veracruz.19

19 Sem tanta pompa como na apresentação que assisti, o vídeo Danzón en Plaza 
de las Armas, puerto de Veracruz dá uma ideia da beleza que é. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=CXu_Jff53EE. Acesso em: 20 dez 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=CXu_Jff53EE
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De volta à Xalapa, e com a saudades desses dias e dos queridos 
amigos apertando, parti para curtos dois ou três dias na Capital 
Federal. Perambulei um pouco pelas belezas da cidade do México 
e fiz pelo menos duas visitas fundamentais: uma ao Museu Frida 
Kahlo, casa onde Frida viveu por muitos anos com seu marido, 
Diego Rivera, até falecer. A outra foi ao magnífico Museo Nacio-
nal de Antropología. Com chave de ouro, a minha visita à Cidade 
do México foi completada com o convite da ilustre antropóloga 
e amiga Teresa Rojas Rabiela que, com extrema gentileza, ci-
ceroneou-me com direito a agradáveis conversas e paradas pelo 
badalado e bonito bairro artístico e boêmio de Coyoacan. 

O prazer veracruzano que senti nas semanas anteriores tradu-
z-se muito bem nas interpretações de Toña la Negra e Augustin 
Lara.20 Aquelas lembranças unem-se a esses dias coroados pela 
bonita tarde no passeio por Coyoacan com Teresa Rojas e deixam 
bem-marcado em mim o desejo de retornar a essa cidade e a esse 
país de tantas fascinações. 

Voltando às motivações contínuas de trabalho na colaboração 
Brasil-México e nos interesses mútuos que a proposta SULear/
Surear tem suscitado, quero marcar que pertenço à Comissão 
editorial da Revista Interdisciplinar Sulear (RIS), na qual publi-
camos, em 2019, o Dossiê Sulear, que conta com um artigo de 
Mariano Baez. Dentro da vontade de intensificar – inspirados 
por Guillermo Bonfil e Roberto Cardoso de Oliveira – essa 
colaboração BR-MX, já tivemos o prazer da aceitação de par-
ticiparem do Conselho Editorial Internacional as nossas ilustres 
amizades Teresa Rojas e o amigo da BUAP (Puebla, MX), Iván 
Deance Bravo y Troncoso. 

20 Toña la Negra - “Veracruz” (Augustín Lara). Disponível em: https://www.you-
tube.com/watch?v=u3t6Zf8V-HI. Augustín Lara - “Veracruz” (Augustín Lara). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=s-c_p6J9u_g. 

https://www.youtube.com/watch?v=u3t6Zf8V-HI
https://www.youtube.com/watch?v=u3t6Zf8V-HI
https://www.youtube.com/watch?v=s-c_p6J9u_g
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Devo salientar que, com Veronica Valdez e Iván Deance, já temos 
trocado algumas ideias sobre a relação entre imigrantes italianos 
radicados no México e no Brasil e o estudo da forma como se 
constituem as tradições, sobretudo dos hábitos alimentares, entre 
a Itália e os polos de imigração nas Américas. Inclusive, disponho 
no momento de dois textos, respectivamente de Veronica e Iván, 
sobre Chipilo (Puebla, MX), e de Madalena e meu, sobre Venda 
Nova do Imigrante (ES) e Rio Novo (MG), para serem publicados. 

Sigamos em frente / Vamos adelante  

Hoje cedo, deparei-me com a reflexão do brilhantemente crí-
tico cientista político Nildo Domingues Ouriques, que preside o 
Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal 
de Santa Catarina (Iela/UFSC). Em particular, Nildo se refere a 
terem incendiado, na sexta-feira 24 de julho de 2021, a estátua 
do bandeirante Borba Gato, famoso opressor e escravizador de 
índios e negros no Brasil do século XVIII. Esse incêndio ocorreu 
no mesmo dia em que todo o país se manifestava contra o atual 
presidente, considerado genocida pela conduta adotada diante 
da pandemia de Covid-19.

Quando as estátuas se movem21

Nildo Ouriques, 26 de Julho de 2021.

O encanto e a perplexidade no contato com a cultura e a 
política no México, creio, é comum a todo aquele que visita o 
país latino-americano do norte. No meu caso, a perplexidade 
era maior que o encanto pois em contraste com nossa tradição 
política orientada meticulosamente pela ideologia dominante 
- a ideologia da classe dominante - lá não é possível participar 

21 O texto se encontra disponível em: https://iela.ufsc.br/noticia/quando-
estatuas-se-movem.

https://iela.ufsc.br/noticia/quando-estatuas-se-movem
https://iela.ufsc.br/noticia/quando-estatuas-se-movem
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da política sem conhecimento da História. Portanto, meu 
espanto tinha raízes que desconhecia: a ignorância acumulada 
sobre a história nacional brasileira. No México, de estações 
do metrô a ruas e bairros – sem falar em cidades – quase tudo 
leva nome de rebeldes e revolucionários. Uma das principais 
avenidas do país se chama Revolución. A estação de metrô 
na linha que com frequência utilizava, Zapata. Outra mais 
adiante, División del Norte, homenagem a Pancho Vila. Por 
toda parte é possível ver monumentos e museus, sem falar 
no muralismo de Diego Rivera, Siqueiros, Orozco onde arte, 
revolução e História estão em perfeita comunhão.
[...]
A reflexão anterior surgiu a propósito da queima de uma 
estátua em São Paulo no fim de semana. No Brasil, a política 
se faz sem o recurso à nossa rica história nacional. Na prática, 
se faz ignorando a história nacional. Por isso, talvez, é mais 
fácil queimar estatuas do que fazê-las caminhar.  

Ao mesmo tempo, pensei em uma legítima representante do 
México, Lila Downs, e no seu manifesto Zapata se queda, inspirado 
no assassinato, em 10 de abril de 1919, de Emiliano “Caudillo del 
Sur” Zapata, símbolo da resistência camponesa no México. Downs 
homenageia Zapata, a Revolução Mexicana e o misticismo.22

Sobre Zapata ser um “Caudillo del Sur”, lembremos que Ma-
riano foi citado anteriormente em castelhano e parte dessa ci-
tação segue agora em português: “Pensamos em um SUL que 
não apenas localiza geograficamente povos inteiros, mas também 
inclui aqueles que vivem em condição subalterna dentro do 
próprio Hemisfério Norte” (Baez, 2016 apud Campos, 2016, p. 
216). Diante desse argumento, parece não haver contradição em 
Zapata, no México, ser um “Caudillo del Sur”.

22 Lila Downs – “Zapata Se Queda” com Lila Downs, Celso Piña y Totó la Mom-
posina. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=beuRgIqxTnY. 
Sobre essa produção, ver detalhes disponíveis em: https://es.wikipedia.org/
wiki/Zapata_se_queda. 

https://www.youtube.com/watch?v=beuRgIqxTnY
https://es.wikipedia.org/wiki/Zapata_se_queda
https://es.wikipedia.org/wiki/Zapata_se_queda
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Zapata Se Queda

Lila Downs / Paul Cohen

Son las tres de la mañana
Dicen que pena un santito
Bajito yo oigo que dice
“Camínale despacito” ¡ay, mamá!
“Camínale despacito”

Mi sueño me dice “¡no vayas!”
Mis piernas me dicen “tantito”
Y cuando ya me doy cuenta ¡caramba!
Me muevo poco a poquito ¡ay, mamá!
Me muevo poco a poquito

Serás tú, Zapata
El que escucho aquí
Con tu luz perpetua
Que en tus ojos vi

En mi mente se oye
Que me dice así
En mi mente se oye
Que me dice así

Por la sombra de la ceiba
Se escuchó un disparo
Y cayó un gallo negro
Por la calle de milagros

Si tú dices que me quieres
Con el todo al todo
Y te vas tú conmigo
Levantamos polvo
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¡Ay, ay, ay, ay!
Cuando sueño contigo
Se dibuja el sereno
Por todo mi camino
¡Ay, ay, ay, ay!
Cuando sueño contigo
No hay ni miedo ni duda
Sobre mi destino

¡Epa, mi señor del rayo!
Pa’ Zapata
(Gozalo, gozalo, gozalo)

Del sur pa’l norte
Y del norte pa’l sur
Celso Piña
Y Totó la Momposina

Son las tres de la mañana
Dicen que pena un santito
Bajito yo oigo que dice
“Camínale despacito” ¡ay, mamá!
“Camínale despacito”

Mi sueño me dice “¡no vayas!”
Mis piernas me dicen “tantito”
Y cuando ya me doy cuenta ¡caramba!
Me muevo poco a poquito ¡ay, mamá!
Me muevo poco a poquito

Serás tú, Zapata
El que escucho aquí
Con tu luz perpetua
Que en tus ojos vi
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En mi mente se oye
Que me dice así
Que en mi mente se oye
Que me dice así

Por la sombra de la ceiba
Se escucha un disparo
Y cayó un gallo negro
Por la calle de milagros

Si tú dices que me quieres
Con el todo al todo
Y te vas tú conmigo
Levantamos polvo

¡Ay, ay, ay, ay!
Cuando sueño contigo
Se dibuja el sereno
Por todo mi camino

¡Ay, ay, ay, ay!
Cuando sueño contigo
No hay ni miedo ni duda
Sobre mi destino

¡Ay!
Si no bailas, no gozas
Si no gozas, no comes

¡Ay!
¡Ay!
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A MESETA TARASCA: A ANTROPOLOGIA 
COMO ALEGORIA

Carlos Rodrigues Brandão1

A primeira palavra foi mito, o poema 

A primeira palavra foi o mito. Foi o poema. Talvez a canção 
primitiva que repetia sempre três substantivos, um verbo e dois 
adjetivos. Não apenas entre os indígenas que os antropólogos 
tentam compreender, ou mesmo decifrar, mas entre os povos de 
que somos herdeiros, primeiro veio o mythos e apenas séculos 
depois, o logos. Parmênides, o filósofo, ainda escreveu o proêmio 
de suas ideias como um mito, um poema. E somente adiante 
chegaria a formular um dos fundamentos da filosofia perene: “o 
que é, é, e o que não-é, não é”.

Em seu longuíssimo e inapagável estudo sobre a cultura e a 
educação dos gregos entre Homero e Demóstenes, Paidéia – a 
formação do homem grego, Werner Jaeger lembra esta precedência, e 
recorda também que primeiro os gregos clássicos foram educados 
com os poemas de Homero e, a seguir, os de Hesíodo. Depois, 
com as artes teatrais de Ésquilo, Eurípedes e Sófocles, para mais 
tarde começarem a aprender com os sofistas e com Sócrates.2

1 Professor de Antropologia Social na Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp).

2 Ver pelo menos os capítulos 1, 2, 3, 4, 7 e 8 do Livro Primeiro – A primeira 
Grécia, de Paidéia – a formação do homem grego.
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E, bem mais do que imaginamos, ainda somos, habitantes do 
século XXI e do que alguns estudiosos chamam de “A Era do 
Conhecimento”, seres que, sempre que podem, fogem do logos 
para o mito e da ciência para a ficção. Basta ver a maioria dos filmes 
que mais atraem as pessoas, entre seres de outros mundos, como 
O Senhor dos Anéis, ou de outras eras, como Guerra nas Estrelas. E 
são extremamente raros os “games” que eletrizam os jovens em 
que espadas arcaicas não se misturem com armas letais vindas de 
outros povos e planetas. Diante da pequena graça simbólica dos 
seres que somos, entre a criança e o velho, buscamos, aqui e ali, a 
companhia fantástica de fadas e duendes, de feiticeiras, guerreiros, 
hobbits, elfos e mulheres-maravilha.

E entre o “DNA” e os “quanta”, as próprias ciências da na-
tureza, saltando da ínfima intimidade de nossos corpos até a 
imensidão inacabável do universo, cada vez mais nos dão a ver 
que, também elas, mais e mais, chegam perto do fantástico e 
do inimaginável, que talvez exijam agora dos cientistas menos 
precisão e mais imaginação. Não faltará muito para que a física 
comece a se expressar através da música.

E quando nós, antropólogos, especialistas no conhecimento 
“dos outros”, ouvimos os mitos dos povos patrimoniais cujas 
culturas buscamos ora narrar, ora interpretar, e quando filma-
mos as suas danças e gravamos os seus poemas transformados 
em cantos a um deus ou a uma mulher, como que sentido de 
perda, de empobrecimento, vivemos a obrigação acadêmica de 
transformar “tudo aquilo” em escritas científicas que eles jamais 
compreenderão, e nós mesmos nem sempre.
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Eu, e essas narrativas entre o mito e a poesia

Nunca busquei comprovar isto, mas devo ser o único “pro-
fessor-e-pesquisador-universitário que jamais foi aos Estados 
Unidos da América do Norte e foi dezesseis vezes ao México.3 

Morei por quase um ano no México em 1966, quando junto 
com minha esposa, Maria Alice, fui um dos estudantes latino-ame-
ricanos do Crefal, na cidade de Pátzcuaro. Formado em psicologia 
e sendo também um dos “militantes da educação popular”, devo 
em boa medida a este “primeiro México” a minha vocação pela 
Antropologia, que pratico e sobre a qual escrevo até hoje, em 
outubro de 2020. 

Sempre que nos era possível, Maria Alice e eu escapávamos do 
severo domínio de estudos e reuniões do Crefal e íamos ora fazer 
compras de rua com as mulheres tarascas na praça de Pátzcuaro, 
ou íamos – não raro caminhando – conviver alguns momentos 
com mulheres e homens das “comunidades tarascas” ao longo e 
ao redor do grande Lago de Pátzcuaro. 

Em julho, como parte do programa de nossa formação, a nossa 
grande turma de 66 pessoas, vindas de todas as nações da Améri-
ca Latina (e uma vinda de Portugal), distribuía-se em grupos. E 
guiados por uma das professoras ou um dos professores do Crefal, 
vivemos um mês de “visitas a projetos de educação e desenvolvi-
mento comunitário”. Viajamos com o menor de todos os grupos, 
pois todos ficaram sabendo que o nosso destino mexicano seria 
o mais distante, o mais isolado e o de menores recursos: a região 
da Mixteca-Nahua-Tlapaneca, entre Guerrero e Oaxaca.

Com uma máquina Pentax “daqueles tempos”, fotografei 
muito, seja na região tarasca vizinha a Pátzcuaro, seja na Mixte-
ca-Nahua-Tlapaneca, seja, ainda, em uma viagem com um amigo 

3 Deveriam ser 17 vezes. Eu deveria ter ido a um colóquio sobre cultura e edu-
cação em Zamora, em maio de 2020. A pandemia da Covid-19 me impediu de 
viver esta felicidade.



225

mexicano ao Norte do México, com foco em Torreón, a cidade 
de Teodoro, e regiões do deserto.

Como disse, voltei seguidas vezes ao México e sempre di-
vidido entre minhas duas vocações. Pois algumas vezes o tema 
e o “encontro” eram ora entre antropólogos e outros cientistas 
sociais, ora entre educadores. E ora no “mundo universitário” 
(a maior parte das ocasiões), ora em agremiações de ação social 
com foco na educação.

Em 1974, logo após a conclusão de meu mestrado em Antropo-
logia, na Universidade de Brasília, eu deveria retornar ao México 
para uma inesperada e feliz temporada de pesquisas de campo na 
mesma região de Michoacán onde havia vivido em 1966. Meu 
orientador, Roberto Cardoso de Oliveira, que tanto quanto eu 
vivia uma intensa “vocação mexicanista”, estava vinculando-se a 
um amplo projeto de pesquisa na “Meseta Tarasca”, então coor-
denado por Nina Stavenhagen, envolvia alguns pesquisadores 
mexicanos e alguns representantes da “vertente escandinava” 
com emissários da equipe de Fredrik Barth. Eu deveria participar 
como “auxiliar de pesquisa” de um dos escandinavos. 

Quando estava ainda envolvido com a documentação neces-
sária para viajar para o México com toda a família (Maria Alice, 
André e Luciana) e com os complicados procedimentos para a 
minha “licença para uma viagem de estudos ao exterior”, em 
um Brasil então submetido aos anos da ditadura militar, recebi 
a informação de que meu “pedido de licença para viagem ao 
exterior” fora negado, suponho que pelo famigerado Serviço 
Nacional de Informação. Pelo que soube tempos mais tarde, 
meu “passado político de esquerda” teria sido o motivo. Talvez 
esta tenha sido a maior decepção de toda a minha longa vida 
acadêmica, entre estudante e professor.

Em 1981, retornei a Pátzcuaro e à “Região Purépecha” para 
um grande encontro latino-americano de educação popular. 
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Não foi a primeira vez desde 1966. E não seria a última. Mas 
terá sido o retorno mais fecundo. Cheguei alguns dias antes para 
conviver sozinho com o “mundo tarasco”. Voltei a pé a algumas 
comunidades, mas dessa vez sem máquina fotográfica alguma.  

Eu estava então “fotografando”, porém com palavras. Desde 
longos meses antes, comecei uma experiência de escrever etno-
grafia entre a antropologia normativa e a poesia transgressiva. 
Havia lido e relido antigos escritos da literatura asteca e da maia. 
Havia lido e me deslumbrado com as leituras das “belas palavras” 
dos poemas de identidade e prece dos Guarani. Havia buscado 
compreender, sem então tentar interpretar coisa alguma – a não 
ser em um pequeno estudo sobre a religião entre os Guarani4 
– através de qualquer interpretação antropológica. 

E justamente no México, entre os Tarascos, vivi um dos mo-
mentos mais fecundos de minha aventura de escrever “a antropo-
logia como alegoria” – o subtítulo de A Meseta Tarasca. Lembro-me 
que alguns dos longos poemas desta série foram escritos “no 
lugar e no momento”. Aqui e ali, diante de uma cena em uma 
estrada ou dentro de um “pueblito”, encostado em um muro de 
pedras, ou sentado diante de uma mesa de um pequenino bar 
em Tzintzuntzan, em que escrevia a mão, em uma “caderneta 
de campo”, o que depois seria “retrabalhado” até virar um dos 
“poemas antropológicos” que se poderá ler nas páginas seguintes.

A Meseta Tarasca é uma das partes de Diário de Campo – a an-
tropologia como alegoria, publicado pela editora Brasiliense, de São 

4 Este trabalho foi publicado originalmente em uma edição mimeografada de 
uma série de estudos da Unicamp. Mais tarde, foi apresentado como uma das 
ponencias de um Encontro Internacional que reuniu investigadores sociais 
da Europa, dos EUA e da América Latina, em três ocasiões, em Trujillo, na 
Espanha, por ocasião dos eventos – entre festivos, acadêmicos e de protes-
to – dos “500 anos da Conquista da América”. Foi publicado no tomo 2 da 
série De palavra y obra em el Nuevo Mundo – encuentros interétnicos, com 
o título Los Guaranies: religión, resistencia y adaptación. Encontra-se entre 
as páginas 323 e 348 do referido volume. 
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Paulo, em 1982. Sendo um livro de antropologia como poesia, 
ou, se quiserem, de poesia como antropologia, é um livro que 
se faz acompanhar de inúmeras notas de rodapé explicativas. E 
em que me vali de leituras que vão de filósofos pré-socráticos a 
escritos de povos indígenas. Nesse sentido, devo reconhecer que 
ele foge tanto às regras dos livros convencionais de poesia quanto 
dos livros acadêmicos de antropologia. É bem um livro situado 
entre-fronteiras, ou em entre-lugares.

Em 1990, Dennis Tedlock, com quem estive em uma jornada 
antropológica em Trujillo, na Espanha, publicou também um 
livro de antropologia-como-poesia. O livro de Tedlock tem este 
nome: Days from a dream almanac. Quando nos encontramos em 
Trujillo, Dennis me deu um exemplar de seu livro, com uma 
generosa dedicatória. 

Em um momento da apresentação do livro, ele fez uma breve 
menção ao Diário de Campo. Somos parceiros na ainda pequena 
comunidade de pessoas que procuram pensar, e às vezes escrever, 
a antropologia como poesia. 

No prefácio original de Diário de Campo para a edição de 
1982, revelei algumas confidências que se tornaram públicas. 
Uma passagem dele devo transcrever aqui, mantendo o tom de 
uma carta pessoal ao editor.

Pois aí vai o Diário de Campo. Tal como disse quando con-
versamos em São Paulo sobre ele pela primeira vez, aí vai 
pelo correio essa vontade de pensar a antropologia como 
alegoria, o que não é mais do que a vontade de escrever, 
com os símbolos do poema, “o pensado e o vivido” dos per-
sonagens da própria Antropologia: o homem, seus símbolos, 
seus mundos, sua vida.  O “diário” são as folhas de trás dos 
cadernos de anotações de pesquisas, viagens e reuniões. São 
folhas de uma face oculta. Escritos carregados de afeição, que 
acompanharam ao longo destes anos os outros escritos dos 
livros que eu fiz, e que nunca conseguiram neles um lugar seu.
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Os escritos do Diário de Campo foram escritos sem um pla-
no prévio. Dentro do ofício do antropólogo, acho que afinal 
eles são o meu diário dos diários de campo. Se o material 
das tantas folhas escritas deu os estudos de antropologia, o 
material das últimas gerou esses estudos através da poesia [...]
Me explico? Afinal, Caio, todas as linguagens são possíveis, 
e a fronteira entre a ciência e a poesia pode ser grande ou 
pode ser nenhuma. Os gregos que a todo momento convoco 
para as notas dos poemas, sabiam dizer uma coisa e a outra. 
Sabiam fazer o pensar como o poema e cruzar a pesquisa com 
a beleza. Sabiam, portanto, dizer o saber como poesia, que das 
tribos da Austrália às da Academia sempre foi a linguagem 
mais humana e, por isso mesmo, a mais fácil e a mais difícil. 
(Brandão, 1982, p. 12-14).

Vários anos mais tarde, ao preparar esta sequência de poe-
mas-antropológicos, ou de antropologia-poética, resolvi tentar 
uma nova ousadia. Intercalei entre as páginas com os poemas de 
1981, algumas das fotografias de 1966. Entre palavras com que 
desejei fazer a vida, os imaginários e os sentimentos de homens 
e mulheres, que os outros chamam de “tarascos”, mas que pre-
ferem autodenominar-se “purépechas”, soarem mais próximos 
de como eles se imaginam, coloquei imagens de crianças que 
hoje, se vivas ainda, serão as avós e os avôs de agora. E homens e 
mulheres adultos, entre “gente na feira” e pescadores no lago de 
Pátzcuaro, que agora dormem um sono eterno, e a quem, ritual-
mente, com velas, flores e doces, os seus parentes buscam trazer 
ao menos à vida da memória, todo os anos, entre o cemitério da 
Ilha de Janítzio e outros “campos santos” da cidade e dos pueblitos 
por onde me vejo ainda caminhando, tantos anos depois, com 
o mesmo respeitoso cuidado, com a mesma inacabável emoção.

12 de outubro de 2020.
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A MESETA TARASCA: DIÁRIO DE UMA 
VIAGEM AO MÉXICO DE 14 A 31 DE JUNHO 
DE 1981 

Vede – disse Tangaxuan, ao guerreiro 
Ecuangari – o mau trato que me dão após 

havê-los acolhido em meu território e 
haver acreditado nos seus deuses. Tomai 
minhas cinzas e distribui-as pelos meus 

povos, para que guardem memória de seu rei. 
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Tangaxuan II, imperador tarasco, morto 
pelos espanhóis por ordem de Nuño 

de Gusman, na beira do rio Lerma, em 1530. 
Conforme escritos de um monumento 

na estrada de Morélia a Pátzcuaru. 

Para Fernando Michel Corona, nunca esquecido. 
Para Anton de Schutter e Annemiek, 

dois tarascos nascidos na Holanda.
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Sentada no chão do trem 

no trem, entre México e Michoacán 

Comer a tortilla que enrola a pimenta, 
matar com o pão barato a fome. 
No chão do trem ao mesmo tempo 
dar o peito ao filho e amamentá-lo 
de leite, mitos e ternura 
enquanto o sol avança em direção à Meseta 
para onde viajam o trem e o horizonte. 
Misturar os miúdos do pão no molho ralo da galinha e comer 
a carne das sobras 
dos brancos imóveis no alto dos bancos. 

Sentada no chão do trem 
essa velha índia sem um nome conhecido 
que a língua erudita dos viajantes pudesse pronunciar, essa mulher 
de aldeia de um pueblo tarasco 
onde os vagões não param mais do que um minuto, 
essa velha de pele e panos puídos 
arranjava como um sábio, ao seu lado, 
os amarrados dos objetos devolvidos do mercado: os pedaços 
caseiros dos bens do viver. 
Sentada no chão do trem com as mãos 
a velha dobrava as pregas da saia. 
As pregas más da vida ela dobrava. 
Uma e outra com as duas mãos ela dobrava. 
E num murmúrio cheio de becos e penumbras com a saia de lã 
sentada no sujo do vagão
 a velha cantava pra ninguém ouvir 
uma canção repleta de um profundo amor. um amor imenso, 
ancestral, indecifrável 
por coisas e pessoas mortas 
e por nomes esquecidos.
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Os pescadores tarascos 

Ilha de Janítzio no lago de Pátzcuaro 

Com as suas redes finas de fios de mariposas 
Os pescadores tarascos pescam os últimos peixes charalitos que 
os deuses e os brancos esqueceram no lago. Navegando canoas 
de troncos talhados 
de madrugada eles pescam em círculos 
pequenos peixes do lago de Pátzcuaro. 

De manhã pescam o olhar do viajante. 
Pescam a atenção dos olhos do turista 
e os pesos que atiram e um deles recolhe depois de fingirem aos 
brancos que fazem a sua pesca de índio. 

À noite os pescadores tarascos saem 
Cada um por sua conta e viajam pelo lago 
a direção dos quatro pontos cardeais. 
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E vão longe sobre águas frias 
e cheias de silêncio e mistérios 
onde ninguém de fora possa vê-los, 
onde ninguém venha quebrar a solidão da noite. 

Jogam no lago as redes das figuras 
das estranhas armadilhas da memória. 
Sozinhos atiram no lago as redes 
e procuram arrancar de um poço inatingível 
as águas escuras do imaginário de seu povo. 
As águas sem nome dos mitos da tribo.
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Cemitério com mortos e flores 

Janítzio 

É o mais florido de todos 
o cemitério tarasco da ilha de Janítzio. 
Pequenas flores laranja e amarelo 
não deixam lugares para os túmulos 
e portanto os mortos dormem num jardim. 

Entre a encosta do morro que escala a ilha 
e o telhado vermelho das casas e casas 
que rodeiam o caminho da beira do lago 
o cemitério florido de Janítzio 
convida com graça os vivos a que venham 
conviver com os mortos a alegria 
de morar em um campo onde as flores, 
mais do que a alma dos seus mortos, 
dizem ao homem que a vida vence a morte.
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A ilha com a ponte 

Jarácuaro, no Lago de Pátzcuaro 

O capim do lago e os aguapés 
cercam a ilha de Jarácuaro com ferros de verdes. 
Do lado de lá dos morros de Pátzcuaro 
Jarácuaro aprende a viajar do lago para a margem. 
Aprende a lição de não ser mais ilha como Janítzio, 
Tecuen, Yunuen, Uruanden e La Pacanda. 
Pelas costas dos pastos de Jarácuaro 
os homens estenderam uma ponte de aterros 
entre a ilha do lago e a terra de Michoacán. 
Assim essa ilha, lugar de camponeses e pescadores 
treina a ser a fácil terra do continente. 
Aprende a conviver com quem lhe invade pela ponte 
e espera o tempo em que livre da prisão do lago 
saberá conviver a sua gente honrada 
com outras prisões que cercam o lago e o mundo.
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Do alto do monte 

Cercanias de Pátzcuaro 

Do alto do monte de El Estribo 
se vê o verdor de Michoacán: 
as cinco ilhas navegando o lago 
e os puebiltos perdidos entre margens de água 
e as da estrada: Tócuaro, Huerório e Napítzaro, 
arrabaldes de índios do outro lado do lago. 
Além dos morros, invisível à vista, Tzintzuntzan 
protege do olhar dos brancos: gentes, roças e ruínas. 
Mais além dos montes, além do poder do olhar 
e da lembrança, como se chamam os pueblos que imagino, 
entre campos de pastos e cultivos de milho e alfafa 
com as iguais torres altas dos campanários 
onde três vezes por dia os índios tocam sinos 
pelos seus deuses e os dos brancos? 
Que vida se vive nos ranchos de adobe dos pobres do lugar, onde 
sempre alguma fumaça na chaminé consola dizer 
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que nos fogos do forno se assa a tortilla 
e as mulheres da casa misturam as sobras de tudo 
no caldo de que sai a sopa quente comida com chile?
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Os montes de Michoacán 

caminho de Tócuaro 

Aqui os montes não cercam as cidades 
com pedras e aços como muros à volta de tudo. 
Aqui de dezembro a janeiro os montes são verdes 
e mesmo quando altos eles são os roçados 
onde o índio planta o milho 
de que a vida tarasca vive 
a lavoura dos seres de pueblos e pueblitos. 

Os tarascos convivem com campos 
cercados de pedras de que fazem muros. 
Convivem com os grandes lagos da Meseta 
e se neles há ilhas nelas se metem 
e ali habitam com os seus bichos ou tralhas. 
Sobem morros, montes de Michoacán, 
serros da cercania e ali fazem casas, 
fazem pueblos e campos de plantio.
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Entre as roças, o pueblo 

Santa Ana Chapitiro 

Em Santa Ana a lavoura 
dorme e acorda com o pueblo. 
Diversa dos outros que a um canto 
se afastam pra fugir de seus pastos 
e dos campos que plantam os índios, 
Santa Ana se deixa invadir das tropas 
das roças de milho e alfafa, 
de tal sorte que mesmo as ruas e as casas 
parecem haver sido semeadas. 
Cultivos entre outros de Santa Ana Chapitiro, 
de seus campos, roças e roçados, 
de que são os homens a lavoura 
que a terra planta. E suas casas 
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e os sonhos de camponeses purêpechas 
e seus bichos do cotidiano, e seus deuses. 
Semeadura também, frutos iguais da mesma terra 
que depois de nascidos ao sol, no chão, 
os homens comem e de novo plantam e colhem 
no roçado difícil do coração.
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Muros separando roças 

Tzentzénguaro 

Os muros de pedras do Egido de Tzentzénguaro 
separam roças de milho de roças de milho. 
Separam o mesmo do mesmo e o igual do igual. 
Apenas os olhos dos camponeses de lá 
sabem medir qual é a roça de milho de cada quem. 
Para o passante, o que são iguais roçados 
que muros também iguais de pedra separam, 
são nomes para os lavradores do lugar 
que os semeiam junto com as sementes. 
São como os sinais da diferença que faz 
aqui a igualdade do pueblo camponês. 
São nomes de gentes as roças de milho 
que os muros separam. 
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Para que outra coisa melhor 
serviriam os seus nomes de batismo 
do que para nominar na terra, 
entre muros iguais de pedra, 
o fruto do trabalho do homem? 
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A igreja e a praça 

Huecório 

Vindo do pueblo de Tzentzénguaro 
cheguei a Huecório por portas de trás.
Vindo entre a chuva e o sol do mês de julho 
vim passando pastos e saltando muros de pedra. 
Pela trilha de onde vim havia em cada muro 
pedaços baixos de pedras derrubadas, 
caminhos de passar marcados de outros pés 
que pisam segredos de fundo de quintal. 
Para chegar na praça da igreja 
saltei o degrau baixo de um último muro. 
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Na praça havia bêbados e crianças. 
A igreja aberta estava vazia 
e os seus santos de massa e madeira 
nada mais sabiam do que conversar. 
Nos sinais de que ninguém havia ali 
e nos traços de Deus que por toda a parte eu via 
aprendi outra vez que quando ele não descansa 
dos homens nos campos e nas estradas, 
está no coração dos bêbados e das crianças. 
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estação de tremns de Pátzcuaro 

Conheci hoje o chefe da comunidade de Napítzaro. 
Ao lado do trem que chegava na estação onde estávamos 
ele não parecia mais do que um homem como eu 
e como todos os outros ali, indo e vindo
com os seus tesouros de amarrados de trouxas e pacotes. Um 
homem camponês tarasco de quem a mão áspera 
da terra e da pedra deixou sinais do trabalho na minha 
quando nos cumprimentamos com o duplo aperto de saudação 
onde as palmas se enlaçam pelos polegares 
segundo os costumes purêpechas 
que esse homem de chapéu e poncho não deixa morrer. 
Ele me saudou corno aqui se fazem os comuneros dos egidos, 
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e era um humilde altivo chefe de aldeia em Napítzaro calçado 
de sandálias grossas e velhas. 
Do lado oeste do lago, Napítzaro se protege e vela sua gente da 
invasão dos brancos que chegam outra vez do norte como os 
conquistadores de Espanha, 
armados de cavalos e artimanhas. 
Há cinco séculos essa terra invadida pede sem ódio 
aos deuses, que se não for possível livrá-la do homem branco, os 
seus filhos e filhas sejam pelo menos livres 
de serem como o branco. 
Escondida entre montes, entre o lago e os campos onde como 
outrora floresce a flor do milho 
Napítzaro inventa meios de salvar a sua pouca gente 
de viver de vir e retornar pelas trilhas de Pátzcuaro, 
para vender a troco de um punhado de moedas mexicanas 
a artesania barata de onde com o tempo os índios desvestem os 
sinais antigos dos seres de outrora. 
E esquecem de esculpir e pintar símbolos de deuses ou heróis e 
aprendem a fazer os traços que não faziam 
para que sejam gratos os seus pratos aos olhos dos turistas. No 
silêncio que cala entre as falas que faz 
esse homem índio chefe de aldeia em Napítzaro pergunta pelo 
tempo em que a tribo deixava sinais de beleza 
sobre os barros em que as moças punham as mãos. 
Os sinais corriqueiros de uma antiga vida primitiva 
de que nem os velhos sentados nos tocos do tempo se lembram 
e nem os deuses das artes segredam nos sonhos 
que os índios da Meseta navegam no meio do lago da noite. 
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O amanhecer dos homens e do sol 

a praça do mercado em Pátzcuaro 

Depois da demorada tempestade da noite 
quando os trovões falavam a língua dos deuses dos tarascos 
e gritavam em Purêpecha a memória de cantos 
em volta das fogueiras, 
a capital do antigo império — Pátzcuaro,
amanheceu rodeada de um sol de ouro e cantos de aves. As velhas 
de rebozo e longas tranças vindas 
dos pueblos das serras e dos cantos do lago, 
as velhas índias gordas e suas filhas de iguais saias, cintas e rebozos 
pretos nas cabeças de tranças 
deságuam dos ônibus aos bandos na praça do mercado e se do-
bram carregando na curva das costas 
sacolas e embrulhos de palha do que vender: 
cebolas, folhas de verde, pêssegos e ameixas, peixes e objetos de 
madeira e cobre, ruanas e morrales. 
Tudo o que trazem espalham pelo chão da manhã iluminada e 
depois arrumam no mostruário das calças 
por onde se sentam e algumas bordam blusas 
e outras vendem barato, a qualquer um que chegue, os objetos 
colhidos no tecido da terra 
ou na lavoura artesã de seus fornos e teares. 
E assim se dão no que vendem essas mulheres públicas, 
acostumadas a pedir e ceder com sabedoria, nos jogos do regateio 
que abaixa sempre um pouco o primeiro preço que anunciam 
essas filhas altivas de Erêndira. 
Mas nos sótãos dos segredos da língua dos tarascos que apenas 
entre elas se sabe falar e compreender, nessa difícil língua de raios 
e trovões e também 
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de doçuras de pôr-do-sol e manhãs claras da luz da fala elas se 
escondem. 
Ali as mulheres purêpechas se refugiam, 
no meio da praça, na frente de todos, 
dos brancos turistas de fortes e longes 
a quem vendem o trabalho do tempo dos seus dias. 
Ali se ocultam, melhor do que no escuro das choças de adobe 
dos homens que chegam e pensam que compram suas almas nos 
desenhos que pintam, bordam e costuram. 
No que criam e trazem essas mulheres 
índias de pele escura e longas saias negras, 
que vendendo na feira tudo o que fazem 
com as matérias do chão, 
não passam a quem compra 
um só segredo dos barros de que são.
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O sino de Santa Clara 

Vila Escalante, antiga Santa Clara del Cobre 

Os artesãos refundiram muitos dias de trabalho comum 
no sino de mil e cem quilos de puro cobre 
da igreja de Santa Clara da Vila Escalante. 
Para usar em casa e vender na feira de Pátzcuaro, 
quantos pratos e potes, candelabros, jarros, copos, 
pequenos sininhos de colar e outros objetos de adorno 
não fariam com o cobre que consumiram no sino da cidade? 
Quanto tempo do trabalho de muitos meninos e homens 
não terão jogado na soma de fundir o sino 
que muitos meses depois, no chão do adro da igreja, 
ainda espera quem saiba içá-lo até o campanário? 
Em que misterioso recanto do saber de todos 
esses homens tarascos a quem Don Vasco de Quiroga 
reensinou artes do cobre misturadas com o gosto da hóstia,
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sabem que não foi o sino o que fundiram 
pra que de uma noite em diante ele toque eternamente 
um sonoro canto piedoso entre os muros de pedra da cidade 
e os montes muito além do chão 
dos vivos e dos mortos de Santa Clara del Cobre? 
O trabalho comum de muitas mãos multiplicadas fez o sino. 
O ruído dos martelos ágeis, como um outro som de campanário, 
fez os seus nomes comuns 
e relembrou a todos os nomes dos mortos, 
antigos artesãos, e os nomes dos velhos sábios da aldeia e os nomes 
de suas filhas e mulheres. 

Como uma canção ritmada em muitos tambores de metal 
o trabalho solidário criou uma fala de versos 
numa língua antiga há muitos anos perdida da memória da voz. 
Uma língua que só o corpo silencioso acorda e faz cantar 
com palavras que de novo acendem no coração a história. 
Tocando a melodia das três notas do sino de Santa Clara 
a um Deus de outras terras que aprenderam a amar 
é para si próprios que tocam, pequenos homens anônimos:
índios de beira de estrada, artesãos tarascos do caminho da serra. 
É para os deuses antigos de quem não lembram mais 
nem o rosto, nem o poder e nem o nome. 
É para a lembrança de outras gentes que viveram aqui 
o fio comprido da estação de suas vidas. 
Tocam no trabalho do cobre a música de sinos e martelos, 
que fazendo o sino maior da igreja de Santa Clara del Cobre, 
faz igualmente os símbolos através dos quais se irmanam: 
solidários homens pobres de um sonho silencioso e eterno.
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O trabalho no cobre 

Vila Escalante 

Caminhando pela estrada 
de Santa Clara a Opopeo 
por toda a parte escuto 
a bateria do martelado do cobre 
marcando o compasso da musiquinha 
da marcha caseira do trabalho. 
Toda a cidade martela o seu ofício 
e eu vi pelo vão das cercas meninos 
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que antes de saberem as artes de ler-e-escrever aprenderam as 
regras do alfabeto 
que a escrita do martelo arranca do metal. 
Cercada de mínimas lavouras de milho 
e pastos magros de gado leiteiro, 
cercada de altos morros cobertos de pinheiros
Santa Clara amanhece martelando a vida 
e o relógio que marca aqui o tempo 
é o martelado que acompanha os dias 
das horas de sua gente no seu cobre. 
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Fogões e fumaças 

Opopeo 

Com o sol a caminho do meio do céu 
quem visse sem o lenço de fumaça branca 
do fogão de pedras os telhados dos ranchos de Opopêo 
pensaria que a essa hora todo o pueblo dorme 
e ali apenas os burros da Meseta Tarasca 
zurram os erres de uma conversa mexicana. 
Mas debaixo dos tetos há uma vida coletiva 
que acordou uma hora antes do sol. 
Há uma cuidadosa diferença de trabalhos do pobre 
que desde cedo empurrou ao campo o camponês 
e a sua junta de dois bois de arado. 
Que prendeu na prisão do metate a mulher, 
a que entre as pedras já moeu o milho 
e entre as palmas das duas mãos fez a tortilla 
que o fogão da casa assou desde quando 
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o seu fogo acendeu a aurora. 
Que suave seiva de vida humana 
flui desses casebres e sobre campos 
coalhados de pedras se derrama 
como rios mansos de gestos, todos os dias? 
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O roçado de milho 

caminhos de saída de Opopêo 

No compasso binário 
dos braços do vento 
as facas do milharal 
fazem a sua dança matinal. 
Atrás de muros de pedra 
retomam uma luta inacabada 
e se cruzam e batem 
umas contra as outras, 
folhas de uma roça guerreira 
coroadas na cabeça de flores 
que sob o sol de outubro 
derramam o pólen das espigas. 
Não há mortos e nem feridos 
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nessas batalhas de todos os dias. 
Assim, é mais a dança do que a luta 
isso que fazem as folhas espadas 
do milho dos filhos dos tarascos. 
Ao contrário dos homens de posse 
do Norte do México e do Brasil 
que pela terra onde os servos plantam 
o milho e o pasto, matam 
e mandam matar.
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A história do teto da igreja de Napítzaro 

relato de Anton de Schutter 

Porque a boa-fé não pode conviver com tetos velhos 
as pessoas do pueblo de Napítzaro 
resolveram por sua conta e risco reformar o telhado do templo. 
Um dia na praça reuniram os comuneros: homens, velhos e 
meninos 
e depois de calcularem com matemática milenar 
a quantidade de madeira que o teto precisava 
decidiram visitar os companheiros das aldeias vizinhas 
e contar a sua história, de modo a que eles cedessem aos 
de Naptízaro as grandes árvores das matas 
que faz muito tempo não existem mais perto do Pueblo. 
Assim, foram de pueblo em pueblito e a todos falaram do teto 
camponeses pobres, lavradores de egido 
os comuneros da volta do lago concordaram ceder 



259

aos de Napítzaro as grandes árvores dos seus morros. 
Depois de falar com os iguais a língua perêpecha 
foram os de Naptízaro conversar em bom espanhol 
com os senhores do poder municipal, 
vestidos de calças finas e calçados com botas de pelica. 
Armados com as razões da fé foram juntos 
conseguir dos brancos da cidade as licenças para cortar 
das matas da volta do lago as árvores que ganharam dos irmãos, 
madeira sobre a qual os cuidados do trabalho solidário 
faria o teto da igreja que, mais do que ao templo de pedras, 
lhes haveria de cobrir o coração de um terno amor. 
Os homens de botas de pelica responderam que sim, 
que os de Napítzaro podiam cortar as árvores, 
desde que pagassem aos cofres do tesouro municipal 
uma soma de pesos para cada uma, maior do que o gasto 
da comida que a família tarasca compra na feira do domingo.

Assim, os homens da aldeia voltaram à sua beira do lago imagi-
nando que aquilo tudo um dia fora plantado 
pelos deuses que tinham e pelos seus avós 
e que durante as muitas centenas de anos em que apenas os índios 
foram os donos dos montes e matas da Meseta 
nunca uma só delas foi devastada por mão de homem. 
E não tendo o dinheiro que a lei dos brancos 
antepunha à fé coletiva, que é a lei do pobre, 
os homens do pueblo de Napítzaro resolveram entrar nas matas 
dos morros dos seus mortos no meio da noite 
e delas cortar quanta madeira precisasse 
o teto da igreja dos seus vivos. 
E por meio de sinais e silêncios a comunidade 
combinou a ação do roubo sagrado da madeira do templo. 
Na hora indicada em línguas de silêncio só as estrelas 
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do céu de abril do México assistiram de todos os cantos 
surgirem muitas e muitas juntas de bois 
no meio do tapete azul-escuro da noite da Meseta. 
Os homens e os bichos subiram os morros e entraram nas matas 
onde velhos machados em mãos de mestres inventaram segredos 
do cortar sem ruídos as árvores marcadas de véspera. 
E derrubaram as árvores, e serraram as toras 
e puseram a madeira sobre os carros de juntas de bois. 
Sem luzes, sem velas e lanternas, no claro do escuro 
fizeram o trabalho de cortar e reunir, serrar e carregar 
a madeira que os irmãos cederam e os brancos quiseram cobrar.
E do alto dos morros da beira dos lagos 
desceram das matas e voltaram caminhos do pueblo. 
Como era preciso haver silêncio, que canções de alegria 
terão murmurado os corais dos corações. 
Quem um dia for ao outro lado do lago de Pátzcuaro 
e chegar no pueblo tarasco do egido de Napítzaro, 
quando entrar na igreja dos seus santos 
e quiser orar a um deus em que a sua alma crê, 
não olhe nenhuma das imagens de massa que há por lá. 
Olhe para o teto da igreja, para as madeiras da mata 
que um dia os homens do pueblo armaram debaixo do telhado. 
Pois se um deus há e vaga pelo mundo em busca dos homens, 
ele existe no trabalho solidário 
que torna sagrados a igreja, e o seu teto.
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A memória das velhas da tribo 

mulheres de Tzintzuntzan 

Como voltar aos quartos da memória? 
canções, cantigas, acalantos de ninar. 
Que imagens atrás da cortina dos olhos 
guardam essas velhas vestidas de preto? 
Essas índias feias, revestidas de pensar? 
Que cenas antigas de uma vida anterior 
subsistem vivas nos ocos saudade: 
dobras do rebozo, os guardados do bolso, 
um lenço de menina, um santinho padroeiro 
entre ervas de cheiro, os objetos caseiros 
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e a luz da lamparina? 
Mais do que a uma história de mitos e heróis, 
nos dias de fina chuva fria do mês de maio 
a tribo inteira sonha regressar 
a cheiros da lenha do fogão 
que um dia houve o nunca mais saiu 
da cozinha que habita o coração.
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Tzintzuntzan 

Que a pintura dos potes e pratos rasos 
que as índias desenham nos barros cozidos 
da argila que buscam na beira do lago 
não se pinte as imagens que os que compram 
trazem escondidas de suas terras ao Norte. 
Que nos pratos e potes que mãos de meninas 
fazem cheios de bichos e flores de pintura 
não se pinte para a venda da feira de sábado 
coisa alguma que não fale ao coração. 
As pessoas que fazem e as que compram, 
quando olharem as pinturas cozidas 
no forno do fundo dos quintais 
saibam que ali existem riscos da vida 
de uma história antiga, muito antiga, 
de que se lembram só os velhos e as panelas.
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Erongarícuaro 

Na beira do lago, na beira do dia, 
Erongarícuaro 
mói o doce milho de seu maio. 
No campo os corvos espantam os espantalhos 
e na parede da igreja há o túmulo de uma mulher 
que morreu na cidade de Quiroga em 1884 
e morta quis voltar ao pueblo de onde era. 
Os vivos entram pela igreja com passos de veludo. 
Passam pelo túmulo da retirante e 
com os olhos pregados no padroeiro, 
mas no meio da noite é a morta quem vela por todos 
e protege o pueblo de bruxas e fantasmas. 
Às onze horas da manhã um bando de carneiros 
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cruza sem o menor perigo a rua da praça da cidade. 
Entre a praça e a igreja alguns meninos 
jogam com palavras indecifráveis 
um desconhecido jogo de bola e mistérios. 
No alto de duas árvores dessa manhã de preguiça 
uma assembleia de pardais canta em coro 
que é dia e a vida continua. 
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As velhas da igreja 

Chupícuaro 

As igrejas estão vazias ou cheias de mulheres. 
Numa delas em Chupícuaro um padre jovem de calça americana 
e casaco de couro confessava duas velhas índias num confessio-
nário aberto dos dois lados. 
Ele nada possuía da figura escura e retórica que se espera de um 
padre confessor no México. 
No entanto, mal uma velha saiu repondo nos ombros o rebozo 
que durante a confissão usou para cobrir a cabeça, a outra 
se derramou de joelhos e começou a desfiar os milênios de 
pecado e santidade que os povos que correm no seu sangue lhe 
deixaram por herança. Poucos minutos depois, limpa a poder de 
falas e gestos em latim, ela não saiu mais branca nem mais santa 
do que entrou. Mas perdoada, ela sim bem poderia abrir os braços 
e esticar as mãos na praça do mercado sobre as nossas cabeças e as 
dos bichos e a tudo abençoar. E com um grande, enorme grito 
indomável ela podia conjurar todo o mal do mundo. Todo o mal.
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Bois e carneiros nos lados da estrada 

perto de Uricho 

Na estrada entre Erongarícuaro e Uricho 
lado a lado caminhavam pelas duas beiras do caminho 
uma pequena procissão de bois e um cortejo de carneiros. 
O vaqueiro aos farrapos que do seu cavalo conduzia os bois 
cantava pra si mesmo, pros bois e pros mortos, 
uma canção purêpecha de pequenos gritos e palavras longas. 
De longe em longe os bois e burros de outras seitas 
pelos dois lados dos pastos na beira do caminho 
ouviam o canto e continuavam depois, sem pressa, 
uma conversa de quatrocentos anos.



268 269
A igreja nova, feita aos sábados 

Urícho 

constroem os de Uricho 
uma igreja nova 
nessa terra tarasca 
onde os deuses voam 
nas flautas dos ventos.
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As mulheres de Uricho, seus rebozos 

Uricho 

Por mais que em julho seja quente 
na Meseta o sol mexicano do verão 
e por muito que queime o corpo à tarde 
um calor de aços nessas terras altas, 
as mulheres de Uricho não se afastam 
dos rebozos que usam, negros panos de lã 
presos nos ombros e soltos ao vento e à história, 
tal como as duas tranças de seus cabelos, negros 
e cortados por duas e mais duas finas linhas de um fio azul. Ora 
os colocam como os índios do lago, 
envolvendo a cabeça, o pescoço e os ombros 
e descendo o caminho entre o peito e as costas. 
Ora descobrem dele as cabeças e os rebozos 
carregam sem perigo tanto as coisas que levam à feira, quanto os 
filhos e filhas dos tarascos. 
Sempre viajam junto ao corpo os rebozos 
essas mulheres da Meseta, porque mais do que o corpo, eles 
abrigam a memória da vida indígena de onde vêm. 
Por isso usam os panos negros que não vendem 
e vendem na feira os coloridos panos que não usam. 
Porque são uma nação sem bandeiras 
os povos indígenas de todo o Michoacán 
hasteiam no corpo das mulheres as duas cores da tribo. Bandeiras 
de negro e azul ao vento voando.



271



272 273

Do alto do monte 

Arocutim 

Ao contrário dos outros do lugar 
o pueblito de Arocutim subiu morros 
e assentou nos altos as casas de sua gente. 
Deixou em frente o lago longe 
e hoje avista do alto a estrada. 
Rebelde, veio fazer seus comuneros 
viverem a vida entre roças de pedras. 
Mas de nenhum outro pueblo do lago 
se vê o planeta tarasco 
como do alto dos morros secos de Arocutim.
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Mãos, como grades 

San Jerônimo Purenchêcuaro 

No chão da praça quase vazia 
as mulheres se assentam 
com as pernas cruzadas com estilos de índio 
e cobrem com saias e rebozos 
os escuros das sobras do corpo. 
Algumas colocam os dedos da mão 
como grades diante da boca 
(gesto comum como um rito, um sinal) 
como a prisão que guarde a alma 
do espanto e proíba o coração 
de verter em palavras os medos do mundo. 
Com os dedos das mãos na frente da boca 
estiram os olhos para algum lugar do horizonte, um ponto per-
dido da vista, mas vivo, 
e que jamais um homem comum 
pode crer que exista.
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Os semeadores 

Tzintzuntzan 

Uma vez ou outra sangramos as mãos 
ao cavar aqui nesta terra áspera 
as covas em que enterramos manivas de mandioca. 

O barro e o sangue limpamos sem pudor 
no pano de nossas calças rotas. 
Temos, os mais velhos, os olhos opacos. 
O sol de janeiros apagou deles 
a luz com que viam pássaros no voo. 

Já não usamos alpercatas, 
são os pés como o couro de suas solas. 
Posto de pé o nosso corpo é curvo 
já não dançamos mais como em setembro, um dia, e à noite olhar 
para as estrelas nos custa enorme esforço. Quase como sombras 
somos. Andamos sem ruídos e o que falamos sai de bocas com 
seis dentes. 

Com a folha seca do milho e o fumo escuro 
fabricamos entre as mãos nossos cigarros. 
e soprar nos ares a fumaça pobre deles 
e como dizer a Deus que existimos. 
E agora, quando chegam de longe os que 
vestidos de branco e de letras nos dizem: 
“aqui é meu!” nós, filhos do vento e da dor 
como dizer a eles que não possuímos coisa alguma. 
E, por isso, como entregar aos outros o que não é nosso e apenas 
como gerações de guardiões zelamos?
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EVOCAÇÕES, WAYFARER, GRAFIA, NA 
COMPOSIÇÃO DE UMA EXPERIÊNCIA 
MEXICANA

Suely Kofes1

Ao escolher um sujeito e um objeto radicalmente distantes 
um do outro, a antropologia corre, entretanto, um perigo: 
que o conhecimento adquirido do objeto não atinja as suas 
propriedades intrínsecas, mas que se limite a exprimir a po-
sição relativa e sempre cambiante do sujeito em relação a ele. 
É muito possível, efetivamente, que o pretenso conhecimento 
etnológico seja condenado a ser tão estranho e inadequado 
como o de um visitante exótico em relação à nossa própria 
sociedade. O índio Kwakíutl que Boas convidava às vezes 
para Nova York, para servir-lhe de informante, mostrava-se 
indiferente ao espetáculo dos arranha-céus e das ruas tri-
lhadas por automóveis. Ele reservava toda a sua curiosidade 
intelectual aos anões, aos gigantes e às mulheres barbadas que 
eram então exibidas em Times Square, aos distribuidores au-
tomáticos de pratos feitos, e às bolas de latão que enfeitavam 
as extremidades dos corrimões das escadas. Por razões que 
não posso evocar aqui, tudo isso punha em causa sua própria 
cultura, e era ela, somente ela, que ele tentava reconhecer em 
certos aspectos da nossa.

(Claude Lévi-Strauss, 1993)

1 Professora titular de Antropologia na Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). 
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Evocação

Querétaro foi a primeira cidade que conheci no México, quan-
do lá nasceu minha primeira neta. Mas, se Isabella e Querétaro 
concentram os sentidos de um primeiro encontro, o México já 
me habitava antes de desembarcar pela primeira vez no aeropor-
to Benito Juarez. Com a música, porque desde menina ouvia a 
“música mexicana” nos vinis da tia Zachia, rancheiras e boleros, 
encantando-me também com os mariachis das capas dos discos. 
Chavela Vargas? só muito depois. Um México heteróclito foi 
compondo-se na minha imaginação, contorcendo-se em dobras 
com os “Astecas” ao lado dos “Maias e Incas”, “Egito e Mesopo-
tâmia”, das aulas e livros de história da escola secundária. Povos 
(“civilizações”) que me atraiam pela obviação da escrita como 
desenho. Tornando-me antropóloga, encontrei o Octávio Paz que 
eu conhecia, o do Labirinto da Solidão, reunido ao Lévi-Strauss, 
em Claude Lévi-Strauss ou o Novo Festim de Esopo. Depois, a 
aproximação com o professor Roberto Cardoso, quando passei a 
integrar a área de pesquisa no doutorado em Ciências Sociais, na 
época intitulada “Etnografia dos saberes e Trajetórias Intelectuais”. 
Também, quando recebemos no Departamento de Antropologia 
(na época eu coordenava a pós-graduação) uma representante do 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (Ciesas), o passo inicial de um convênio que se consolidou 
bem lentamente, envolvendo distintos colegas nesta duração, entre 
a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e o Ciesas.2

2 Foi lentamente implantado, com distintos momentos e composições, até 
tornar-se a Cátedra Roberto Cardoso de Oliveira. Em uma de minhas viagens 
ao México, já não mais para Querétaro e sim para a Cidade do México, alguns 
colegas da Unicamp pediram-me para inaugurar a Cátedra. Eu o fiz, foi a 
primeira missão, curta, em um período de dezembro e janeiro. Até tentei uma 
interlocução com os colegas mexicanos, mas a Cátedra e eu tomamos outros 
rumos, embora eu pesquise quando vou ao México e continue vinculada à 
área de pesquisa do Doutorado em Ciências Sociais, posteriormente intitulada 
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Da epígrafe

Sempre me instigou um trecho da aula inaugural de Lévi-
-Strauss, “O Campo da Antropologia”, que usei como epígrafe 
deste artigo. Nesse trecho, o argumento é o de que os modos de 
conhecimento, o da antropologia e o do indígena kwakiutl, pela 
distância radical entre sujeito e objeto, não escapariam dos riscos 
do exotismo e de um conhecimento exterior ao objeto, isto é, 
não atingiriam as suas “propriedades intrínsecas”, limitando-se 
“a exprimir a posição relativa e sempre cambiante do sujeito em 
relação a ele”. Pois, a curiosidade intelectual estaria limitada à procura 
do reconhecimento de sua própria cultura.

Aqui permanece a relação enfatizada na antropologia entre a 
distância e a proximidade. Relação que se transforma, ora afir-
ma-se a distância radical, ora o inverso.

Não é o caso de problematizar o suposto implícito no trecho 
citado – o que, aliás, muito já se faz –, o dos termos problemáticos 
da dicotomia, ela própria problemática, entre a objetividade (uma 
exterioridade que não alcança as propriedades intrínsecas) e a 
subjetividade (um conhecimento sempre relativo à posição do 
sujeito)? Noções – proximidade e distância – que encontramos 
usualmente em narrativas antropológicas sobre si mesma em 
distintas formulações. Em muitas delas, para referir-se ao que 
a teoria do social trata como objetividade e subjetividade, em 
outras, para tratar do que seria o método ou um estilo antro-
pológico (“dialética do aproximar-se e do afastar-se”, “estar lá, 
escrever aqui”). Esta oposição é operada de maneiras distintas, 
inclusive a que o próprio autor da epígrafe realizou, em um eixo 

Modos de conhecimento e suas expressões, que passou por modificações, 
guardando a importância da etnografia e das narrativas biográficas. Área de 
pesquisa que coordenei durante muito tempo e da qual ainda participo como 
Professora Colaboradora.
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que paradoxalmente não opõe epistemológico e ontológico, ou 
seja, o segundo é considerado como um obstáculo ao primeiro.

Entretanto, é outra questão que me interessa relevar no trecho 
de Lévi-Strauss, menos explícita, talvez. Refiro-me à percepção 
– a “ordem do sensível” – e à análise, a “ordem intelectual”, a 
relação entre o conceito e o preceito.3

Interessa-me uma questão que, entretanto, desloca-se da di-
cotomia e dos termos em que foi anunciada. O conceito de 
experiencia pode permitir o deslocamento das clássicas divisões 
entre interior e exterior, sujeito e mundo, sujeito e objeto, dis-
tância e proximidade. Desde que considerado, como o faço aqui, 
pelo seu efeito como torção entre a percepção (o sensível), a for-
mulação intelectual, a expressão narrativa e gráfica. Experiencia, 
assim considerada, opera como como um trickster, isto é, como 
perturbadora de distinções tomadas como estáveis e ordenadas.

A evocação que abriu este artigo, com suas paradoxais combi-
nações (o que é próprio da evocação), mais indica do que enqua-
dra, porque ainda está se fazendo, a minha experiencia mexicana, o 
que não é o mesmo que dizer a minha experiencia no México.

Da minha experiência mexicana

Nas praças

Foi como “o índio Kwakíutl” que olhei tediosamente para as 
casas muito brancas, ou para as mais antigas muito coloridas, todas 
enormes, com jardins muito cuidados exibindo cães com pedi-
gree, do bairro aonde cheguei em Queretáro, bem como parao 

3 Que frequentam outros de seus livros, por exemplo, La Pensée Sauvage (1962). 
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Walmart, o Sam’s, o Cotzco, e os luxuosos shoppings centers;4 “toda 
a minha curiosidade dirigiu-se” à praça do centro de Querétaro.

Por que ela me afetou? Por alguma diferença em relação às 
praças que conheci no Brasil e, simultaneamente, porque nelas 
eu reconhecia a praça antiga da cidade onde nasci?

Aquela praça me afetou e notei, nas minhas sucessivas visitas, 
que ali a socialidade se estendia, sem ruptura com um “fora da 
praça”. Não só porque sempre há gente na praça, mas porque 
há um cotidiano: personagens constantes, um modo de existir 
da praça, com marcações dos dias da semana, os seus distintos 
horários, e os dos fins de semana. Uma existência na praça e uma 
existência da praça, que não é apenas um lugar de passagem, nem 
só uma paisagem, nem só lugar de exibições, nem só de trocas 
comerciais, as praças na quais estive no México contém tudo isto.

Logo eu me daria conta de que o que eu percebia naquela 
praça específica se mostraria também em outras. Haveria um 
“padrão”? Formaria um sistema, o das “praças mexicanas”? 

Sei apenas que incitam os sentidos e o intelecto, estimulam-
-me a descrevê-las, a narrar o que nelas encontro, a mostrá-las, 
e a nelas estar. 

Estas imagens contariam as praças de que falei. Talvez, façam 
mais do que isto.5

4 Constrangeram-me, constrangem-me, ainda, os atos e gestos de servidão que 
vi nos serviços oferecidos nos supermercados e banheiros. As empregadas 
domésticas ou motoristas acompanhando as patroas aos supermercados e 
fazendo por elas o serviço de recolher as mercadorias escolhidas das estantes 
até o carrinho que manejam; ainda, os que se oferecem para levar o carrinho e  
colocar as mercadorias no carro em troca de moedas; o papel toalha cortado 
do rolo por uma pessoa que o entrega em sua mão em troca de moedas etc. 
A desigualdade social e política que também constitui o Brasil expressa-se de 
outra maneira. Mas estas são impressões que são já imediatamente socioló-
gicas e que exigem uma competência que não tenho, bem como mais tempo 
de pesquisa e análise.

5 As fotos são de praças em Querétaro, Puebla, Cidade do México, Acapulco e 
São Cristóbal de Las Casas.



283

Figura 1 – Na praça

Fonte: arquivo pessoal.
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Figura 2 – Em uma praça

Fonte: arquivo pessoal.
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Figura 3 – Nas cores da praça

Fonte: arquivo pessoal.

Ocupei as praças com relativa frequência; dediquei-me a 
observá-las, a captá-las em imagens (tentativa de descrevê-las 
e de retê-las). Alguns dos momentos ali vividos ficaram como 
lembrança, fixaram-se, como o de uma vez em que, ao passar pela 
praça do centro de Tlalpan,6  notei que havia uma senhora no 
coreto. Ela, de pé, lia um livro em voz alta. Algumas pessoas a 
ouviam atentamente, outras continuavam suas atividades na pra-
ça, inclusive a de nela apenas passar. Curiosa, sentei-me em um 
dos bancos, interessada em saber o que se passava. Pouco depois 

6 Um dos dezesseis distritos administrativos (delegaciones) do Distrito Federal 
da Cidade do México, localizada ao sul, Tlalpan foi, durante a era colonial, um 
assentamento chamado de San Agustín de las Cuevas. No século XIX, ja na 
condição de cidade, Tlalpan foi capital do estado do México (entre 1827 e 1830).
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descobri tratar-se de uma atividade organizada localmente, que 
convidava avós para lerem estórias na praça.

Eu acabara de sair da biblioteca do Ciesas (DF), onde também 
visitara o Laboratório Audiovisual. Logo imaginei um projeto 
comum, contrapondo as grafias (narrativas e imagens) das praças 
em cidades mexicanas e brasileiras. Seria uma belíssima pesquisa, 
que, entretanto, não saiu da imaginação.

O meu wayfarer7 nas “praças mexicanas”, uma vez narrada 
neste artigo, tornou-se uma experiência, modificando a combi-
nação heteróclita que já me habitava.

II. Das praças, e suas vidas, ao cortejo, altares e cemitérios

Eu andava por uma das calçadas de uma das ruas centrais de 
Tepoztlán.8 Era um sábado, dia 17 de dezembro, 2016, por volta 
de 16 horas, quando ouvi uma música de banda. Virando-me, vi 
na rua, atrás de mim, um cortejo. Na frente do séquito, caminha-
vam homens e mulheres com expressão consternada. Algumas 
das mulheres seguravam flores (palmas, copos de leite). No meio 
do cortejo, havia uma maior concentração de pessoas, ali se via 
a fumaça perfumada do copal saindo de um incensário que era 
balançado ao lado de pessoas carregando um caixão.

7 A noção de wayfarer (caminhar, deslocar-se como pedestre) em oposição ao 
transporte pode ser, conforme Ingold, um processo de conhecimento. Ver, 
por exemplo, Ingold (2011). O conceito também pode ser encontrado mais 
especificamente no artigo “Footprints through the weather-world: walking, 
breathing, knowing” (2010, p. 1210), na seguinte passagem: “Breathing with 
every step they take, wayfarers walk at once in the air and on the ground. 
This walking is itself a process of thinking and knowing. Thus knowledge is 
formed along paths of movement in the weather-world.”

8 Onde Robert Redfield realizou a pesquisa com a qual escreveu um de seus 
livros etnográficos, Tepoztlan, a Mexican village: A study in folk life (1930). 
Tepoztlam localiza-se a oitenta quilômetros ao norte da cidade do México, 
no Estado de Morelos.
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Tratava-se de um cortejo fúnebre. Seguindo o caixão, duas 
mulheres seguravam os braços de uma senhora que acompanhava 
o cortejo com expressão de dor. Atrás do caixão, algumas pessoas 
acompanhavam a marcha. No final, seguia uma banda tocando 
música em intervalos regulares, a música parava e recomeçava em 
uma sequência que dava o tom daquela caminhada. O cortejo 
fúnebre percorria as ruas da cidade em direção a um de seus 
territórios, o cemitério.

Evoquei, naquele momento, os enterros na pequena cidade 
onde nasci, embora sem a banda tocando marchas fúnebres,9 
sem o incenso, enfim, tratava-se de outro cortejo fúnebre. Tam-
bém evoquei, ali, um poema de Emily Dickinson, que descreve 
os movimentos em uma casa vizinha anunciando que ali houvera 
uma morte e que  haveria um cortejo fúnebre: “Em breve virão 
as carruagens e as franjas douradas / Como é fácil decifrar os 
sinais das notícias / Em uma pequena cidade do interior” (tra-
dução minha).10

O que eu via ali, que me trazia lembranças da infância e da 
leitura de um poema, mostrava-me o que estaria tornando-se raro, 

9 Embora não ausentes no Brasil. Por exemplo, a marcha fúnebre, música tocada 
por bandas em enterros na região de São João del-Rei, Minas Gerais, desde o 
século XIX até o século XX. Sobre este tema, ver a tese de doutorado defendida 
na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) pelo historiador Edésio de 
Lara Melo, intitulada Marchas fúnebres: tradição musical na microrregião de 
São João del-Rei/MG (1870-1965).

10  Emily Dickinson: 389. There’s been a Death, in the Opposite House
 There’s been a Death, in the Opposite House, / As lately as Today — / I know 

it, by the numb look / Such Houses have — alway — // The Neighbors rustle 
in and out — / The Doctor — drives away — / A Window opens like a Pod — / 
Abrupt — mechanically — // Somebody flings a Mattress out — / The Children 
hurry by — / They wonder if it died — on that — / I used to — when a Boy — // 
The Minister — goes stiffly in — / As if the House were His — / And He owned all 
the Mourners — now — / And little Boys — besides — // And then the Milliner 
— and the Man / Of the Appalling Trade — / To take the measure of the House 
— / There’ll be that Dark Parade — // Of Tassels — and of Coaches — soon — / 
It’s easy as a Sign — / The Intuition of the News — / In just a Country Town —   



288 289

embora ainda ocorra. Os cortejos fúnebres, se raros, são, entre-
tanto, narrados por pessoas que conviveram ou ouviram contar 
tais cortejos, e que são literária e artisticamente ficcionalizados.

Foi este um encontro, para mim, surpreendente e decisivo.
No cemitério de Tepoztlán, o primeiro que visitei no Mexico, 

tive também o meu momento “índio kwakiutl”: toda a minha 
atenção era para o formato e as cores das casinhas populares 
que eu vira em alguns pueblitos em Queretáro e depois veria em 
outras cidades.

Figura 4 – No cemitério

Fonte: arquivo pessoal. 
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Figura 5 – Nas cores do cemitério

Fonte: arquivo pessoal.

Casinhas coloridas, mais abertas e com alpendres, eu veria 
também (mais antigos e mais novos) em cemitérios de Chiapas 
e na cidade do México.
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Figura 6 - No Cemitério também, a virgem de Guadalupe

Fonte: arquivo pessoal.

Pareciam-me mais casas, um tanto miniaturizadas, para receber 
visitas do que túmulos para enterrar os mortos. Mas, por que 
pensar que se opunham dicotomicamente?



291

Figura 7 - Uma sala na casa dos mortos

Fonte: arquivo pessoal.
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Figura 8 - Cores e flores, em um cemitério

Fonte: arquivo pessoal.
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Figura 9 - Caveiras, abóboras, Lua, grafias combinadas no Cemitério 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Figura 10 - As cores ali onde moram os mortos

Fonte: arquivo pessoal.
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Figura 11 - Dia dos Mortos (combinando-se ao Halloween) em Puebla

Fonte: arquivo pessoal.
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Eis aí, pareceu-me, um bom tema para uma justaposição, 
morte e dispositivos funerários no Brasil e no México, dobrando 
e desdobrando as suas narrativas, grafias e acontecimentos. Um 
contraponto difícil, tendo em vista o que se narra que seja a morte 
no contexto mexicano. Mas, afinal, a que se refere uma formulação 
como esta, a de um contexto mexicano de significação da morte?

Para Lomintz (2006), a morte reflete diferenças estruturais 
na formação da nação entre estados fortes e fracos, entre estados 
imperiais e pós-coloniais. Em relação a estes, haveria uma posição 
singular do México, e é com base neste suposto que o autor analisa 
a morte como símbolo nacional do Estado mexicano. Que seja. 
Mas e se nos deslocarmos da perspectiva do Estado, ou do que 
constitui simbolicamente o Estado-nação?

A maneira de lidar simbolicamente com a morte no México 
é tema de várias pesquisas, que indicam, quando não o expressam 
também, como este é um aspecto altamente folclorizado – o 
que é estimulado pela riqueza de imagens e pela proliferação 
de artefatos inventados ou reinventados pela indústria turística e 
cinematográfica. Uma das imagens-artefatos, por exemplo, a das 
caveiras (calaveras), foi tratada no importante livro de Lopez Casillas 
(2008), que sugere uma relação instigante entre a fundação dos 
cemitérios públicos e o caráter festivo do dia dos mortos. Este 
caráter festivo teria ocorrido desde quando os enterros saíram 
da jurisdição dos templos, das capelas, dos conventos e dos átrios 
das igrejas onde se realizavam. Com a lei que estabeleceu os 
cemitérios públicos em 1837, em 1839 a Igreja perdeu o poder 
de intervir nos modos e locais de enterro, liberando-se inclusive 
os epitáfios e tendo efeitos nas artes gráficas. Sobre as caveiras, 
Lopez Casillas assinala que data de 1889 a primeira litografia 
realizada no México, por José Guadalupe Pousada, como capa do 
periódico La Patria Ilustrada, e que haveria uma descontinuidade 
entre estas caveiras, seja em relação às pinturas europeias, seja em 
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relação aos grafismos indígenas. Este é um argumento importante 
para nos fazer lembrar o que Victor Turner considerava como a 
prolixidade e multiplicidade simbólica de uma “mesma coisa”. 
Embora seja preciso ir além e considerar que, uma vez diferen-
temente significada, já não estamos diante do mesmo. Farta é a 
literatura sobre a morte e seus sentidos entre os distintos povos 
autóctones no México, as suas cosmologias e rituais.

Figura 13 - Na sala com um altar, em uma casa em Huaquechula

Fonte: arquivo pessoal.
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Figura 14, 15 e 16 - No alto: Um campo de cempasúchil 
entre Puebla e Huaquechula. Abaixo: Na sala velando 

um altar e um morto recente, Huaquechula

 

   
Fonte: arquivo pessoal.
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Figura 17 - Detalhes do altar, em Huaquechula

Fonte: arquivo pessoal.

Percorrer os altares de Huaquechula, os cemitérios em cidades 
e povoados de Chiapas, na cidade do México (o de Mixquic, o 
panteon Xoco, o Inglês, o Francês, o Espanhol, São Fernando), 
o desfile que celebra o Día de los Muertos (Patrimônio Cultural 
Imaterial da Humanidade, reconhecido pela Unesco em 2003), 
ler as etnografias da Mesoamérica (dos Tzotziles e Tzeltales, por 
exemplo), visitar as lojas de artigos e planos funerários, conhecer 
a bibliografia sobre Santa Muerte, complexifica a configuração 
dominante do sentido da morte no México.

Mas, sabemos, é próprio da morte ser narrada, da morte se 
fazem acontecimentos com a morte criam-se dispositivos, ritua-
lizações – com a morte governa-se, a morte é mercantilizada e 
são estes movimentos que também a singularizam. 

Da minha “experiencia mexicana”, encontrei beleza da nar-
rativa predominante sobre a morte no México e em muitas de 
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suas expressões. Mas, foi sua multiplicidade cosmológica o que 
mais me afetou, porque “quebrou o caleidoscópio”. As pedrinhas 
de vidro efetuaram uma desfiguração instigante sobre o que seria 
“a morte e a relação com os mortos” como símbolo nacional do 
México”. O que teve o efeito de modificar a primeira formu-
lação da pesquisa que ainda estou calmamente realizando. Não 
uma comparação (como a morte no Brasil e no México), mas a 
riqueza de uma justaposição em que narrativas, artefatos, e grafias 
da morte fizessem as suas dobras sem o recorte de Estados-nações.

Entre a vida nas praças e a morte como um meshwork, narrei 
aqui os efeitos sensíveis e intelectuais de uma experiência mexi-
cana. Que a cempasúchil – ou os mortos e os vivos? – mantenha 
os caminhos abertos para as fantasias do trickster, que foi como 
aqui foi entendida experiência. Experiência que existe também 
porque foi aqui narrada.

Figura 18 - Um caminho cempasúchil para a visita dos mortos

Fonte: arquivo pessoal.
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Sobre essas imagens, 54 anos depois

Com minha esposa, Maria Alice, morei no México entre ja-
neiro e novembro do ano de 1966, há 54 anos, pois escrevo isto 
em outubro de 2020.

Fomos ao México, para, na cidade de Pátzcuaro, em Mi-
choacán, estudarmos educação-e-comunidade em um centro 
da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura (Unesco), o Crefal.

Pátzcuaro está situada na Meseta Tarasca, ao lado do Lago de 
Pátzcuaro, e cercada de pequenas cidades, de pueblos e de pueblitos 
de indígenas tarascos, a que si mesmos preferem se autodenominar 
“purépechas”. 

Durante minha estada no México e na Meseta Tarasca, munido 
de uma antiga máquina fotográfica Pentax, aproveitei inúmeros 
momentos livres de nossos estudos para caminhar a pé nas estradas 
vicinais da região e conviver com os Tarascos em seus pueblos.

Durante todo o mês de julho, como parte de nossos estudos, 
vivemos uma longa viagem a uma região chamada Mixteca-Nah-
ua-Tlapaneca, entre os estados de Guerrero e Oaxaca. O nome 
provém de que a região abriga comunidades dessas três etnias. 

Também entre as suas comunidades pude tomar inúmeras 
fotografias. Algumas por vontade minha, outras fruto do assédio 
de crianças que disputavam entre elas a aventura de serem foto-
grafadas por um estranho homem de cabelos e olhos claros, vindo 
não se sabia bem de onde. Isto em tempos em que uma imagem 
não podia ser vista logo após o disparo, como agora. 

Em uma breve viagem com amigos mexicanos às tierras ári-
das do Norte do México, completei a minha série de imagens 
mexicanas. Outras poucas – e de evidente menor valor – foram 
tomadas entre cenários de monumentos do passado. 
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As pessoas das imagens desta sequência de outros tempos se-
rão agora, imagino, pais e mães. Talvez as mais velhas sejam avós, 
como eu mesmo. 

No entanto, olho essas imagens cinquentenárias e parece que 
as crianças tarascas, mixtecas, nahuatles e tlapanecas lá estão, agora, 
como eram então.

Carlos Rodrigues Brandão
Primavera de 2020

CRIANÇAS MIXTECAS

Menino e menina mixtecos em uma comunidade entre mon-
tanhas. Nunca consegui saber por que os meninos estavam quase 
sempre vestidos de andrajos e as meninas de roupas inteiras e 
limpas. Desde meninas-de-escola, todas as mulheres mixtecas 
usam a mesma longa saia, feita de um tecido de tear que, em 
uma peça única, é enrolada em seu corpo. A blusa é ora branca, 
ora colorida.
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A mulher tece o longo pano que será uma saia, o menino 

se aproxima dela. Descalço e vestido de branco, como sempre. 
Seria o seu filho?
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Meninas mixtecas em um momento de “recreio” na escola. 
Não sei se por costume cultural, ou se por extrema timidez (ou 
mesmo temor) diante do fotógrafo e sua máquina, nenhuma delas 
sorri. No entanto, longe de “brancos de fora”, entre elas eram 
sempre alegres e risonhas.
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Meninos mixtecos em idade escolar. Na primeira foto, obser-
va-se entre os montes, ao longe, as casas das unidades familiares. 
No fundo da segunda imagem, a igreja católica local e, ao lado, 
oculto pelo muro, o cemitério. 

Nota: as diferenças de tonalidade de algumas fotos são muito 
grandes. Não me preocupei em corrigi-las, mantendo-as tal como 
eram 54 anos atrás.
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Diante do quadro-negro e do professor (invisível na foto), 
a menina mixteca tenta somar 4 + 1 + 3. A pequena vaidade 
chega cedo. Observar o colar e o brinco na orelha.
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O olhar furtivo talvez busque no caderno da coleguinha o 
que ela não sabe ainda. Longe dos olhares do professor, atento a 
outras crianças no fundo da sala.

Apenas um par de olhos foge dos cadernos e do dever e pro-
cura flagrar o estranho homem vindo de fora, com sua máquina 
de imagens que elas nunca verão.
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Como em uma singela cerimônia de despedida, as autoridades 
adultas da comunidade de Jamiltepec reuniram crianças e jovens 
para uma última fotografia.

CRIANÇAS NÁUATLES E TLAPANECAS

Num rancho de restos de madeira e palha, mãe e filha náuatle.
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Crianças náuatle. Desde bem cedo as “maiores” cuidam dos 

irmãos “menores”

A metade feminina de uma famíia náutle. Tanto as mulheres 
como os homens já não usam mais os trajes típicos e ancestrais, 
a não ser em momentos e cenários rituais.
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Uma pequena cidade tlapaneca. Uma das meninas com cabe-
los e roupas ocidentais, a outra com o traje típico das mulheres 
tlapanecas.
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Uma menina entre mulheres tlapanecas.
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Desde cedo carregando e cuidando do irmão menor. Menino 
tlapaneco vestido com sobras de roupas.

Meninos tlapanecos fabricando chapéus de palha. Eles os fazem 
enquanto caminham ou brincam. Não aprendem a completá-los, 
esta é uma tarefa de jovens e de adultos. Ganham trocados pelo 
trabalho que lhes toma boa parte de cada dia.
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CRIANÇAS TARASCAS

Um menino tarasco de 1966. Será agora um pescador no Lago 
de Pátzcuaro, um artesão em Tzintzuntzan, ou um “bracero” nos 
EUA?
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Dois meninos tarascos...

UMA MENINA DO DESERTO 

De todas as fotografias do deserto no Norte do México, ape-
nas uma tem uma criança. Uma menina que corre. De onde? 
Para onde?

(imagem, como muitas outras, já corroida pela idade e pelos 
fungos)
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As silhuetas de dois meninos mexicanos. Quem? Onde? Quando?
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