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As origens da nossa suposta homogeneidade:
breve arqueologia da unidade nacional no México1

Resumo: Como a ideia de que o mexicano é membro de uma raça chegou a ser legítima e popular? 
Este ensaio circunscreve esta pergunta em uma perspectiva comparada, ressaltando desde o início que 
a racialização da identidade nacional – ou seja, que a naturalização das diferenças nacionais – é uma 
estratégia comum, especialmente em estados extremamente débeis para lograr a formação de uma 
identidade nacional coletiva a partir da igualação da lei. Porém, o caso mexicano tem características 
pouco comuns, já que no México a ideia da “raça nacional” teve um êxito fora do comum, no âmbito 
popular, em virtude da fronteira do México com os Estados Unidos, situação única na América. Este 
ensaio demonstra, a partir de um estudo histórico detalhado baseado em fontes primárias, que a 
dinâmica fronteiriça que se consolidou no final do século XIX é a chave para compreender porque os 
mexicanos do século XX representaram a si mesmos como membros de uma raça. O artigo oferece uma 
argumentação e uma descrição histórica detalhada que mostra que a consolidação da figura da “raça 
mexicana” tinha referentes reais e convincentes para uma parte importante da população. 
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Abstract: How did the idea of a national race come to be a credible and widely spread notion in Mexico? 
This essay frames the question comparatively, by noting that the racialization of national identity, that 
is, the naturalization of national difference, is a common strategy, particularly when a state is too weak 
to impose collective identity by way of equality before the law. The Mexican case, however, is peculiar 
with regard to the success of a racialized idea of national identity because of its border with the United 
States, a situation that makes Mexico unique in the Americas. The essay demonstrates with historical 
detail and primary sources that the border dynamic that emerged in the late 19th century is the key 
to understanding why Mexicans in the 20th century represented themselves as members of a unitary 
race. The paper offers a close historical description and argument that tracks the consolidation of the 
“Mexican race” as a figure that had real and convincing experiential referents.

Keywords: México, nation, race, national identity. 

Como se forja a unidade nacional? Qual é o papel da racialização – ou seja, da naturalização 
das diferenças sociais – na formação do sujeito nacional? Qual é a relação da “raça” com a 
nacionalidade mexicana? 

Interessei-me por essas questões há alguns anos, fascinado pelo sentimento de singularidade 
que beirava a auto-obsessão que tínhamos no México, quando eu era um estudante nos anos de 
1970. Esse sentimento e essa obsessão que o ideólogo da revolução mexicana, Andrés Molina 
Enríquez, chamava de “Os Grandes Problemas Nacionais” (assim, em letras maiúsculas) 

1. Tradução do espanhol ao português de Angela Lazagna.
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tinham para mim uma carga ambivalente na medida em que serviam para consolidar um 
modelo de intelectual como tradutor, mediador ou charneira, útil para apresentar ideias 
trazidas de fora a um mercado interno cativo que considerava seu. Havia naquelas práticas 
um certo paralelo com a política comercial da época que favorecia o desenvolvimento do 
mercado interno.

Não é uma coincidência que o momento da globalização neoliberal, que no México irrompeu 
com o colapso financeiro de 1982, tenha gerado uma crise no seio da intelectualidade. A 
abertura ao mercado mundial e a privatização de empresas paraestatais, que nos anos de 1970 
representavam uma importante porcentagem da economia mexicana, implicava a adequação 
do país aos padrões internacionais de produção, design e consumo que tornavam cada vez 
mais difícil justificar a relevância de um stablishment intelectual com uma base institucional 
sólida, dedicada integralmente à análise dos “Grandes Problemas Nacionais”.

Além disso, ao contrário do Brasil que pôde aproveitar a globalização para expandir 
drasticamente o seu diálogo com e a sua influência sobre os países vizinhos, a entrada do 
México no intercâmbio intelectual com o seu vizinho mais importante, os Estados Unidos, 
não pôde ainda acontecer no mesmo registro confiante e ousado dos brasileiros – que são uma 
potência na América do Sul. Ocorreu, ao contrário, de forma árdua e laboriosa, de maneira 
paulatina, equívoca e sutil.

Esses contrastes entre países que possuem alguns pontos em comum e outros divergentes 
evidenciam que a atual era da globalização obriga-nos a pensar nossos países fora do âmbito 
da monomania dos grandes problemas nacionais. O importante agora não é insistir em nossa 
suposta ou real singularidade, mas mobilizar nossos pontos de vista para pensar o mundo. 
Trata-se de um exercício que requer um esforço para conceituar não apenas aquilo que por 
vezes continuamos, insistentemente, chamando de “o nosso”, mas o sentido da nossa situação 
de um ponto de vista global.

Dito de outro modo, o reconhecimento e a análise da nossa especificidade nacional devem 
ser o ponto de vista desde o lugar em que se registra uma mirada com uma vocação universal, 
ao invés da estratégia que tem predominado em todos estes anos,segundo a qual as correntes 
e os conceitos tomados do horizonte científico (de prestígio internacional) são mobilizados 
com a finalidade de reafirmar as identidades coletivas a partir da definição e da redefinição 
obsessivas de “nossos problemas”. 

Neste ensaio, procuro esclarecer como chegou a parecer natural nosso sentimento de 
unidade nacional.

Particularidade do México 

O México se encontra em uma situação singular na geografia e na história da América. 
Essa peculiaridade é a sua ampla fronteira com os Estados Unidos que está vinculada à 
interpenetração de ambas as nações, tão imbricada e tão reativa que roga ser comparada 
com situações distantes da América, digamos, a relação da Irlanda com a Inglaterra, a da 
Coreia com o Japão, a da Polônia com a Alemanha. Esta peculiaridade fronteiriça, única no 
continente americano, está vinculada a outra que é o tamanho e a relevância do México no 
contexto dos países hispano-americanos. México foi a colônia espanhola mais rica e mais 
povoada da América, é o maior país hispano-falante do mundo e possui hoje suficiente 
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magnitude para hospedar uma opinião pública, uma intelectualidade e um sistema 
universitário relativamente sólidos. 

É a partir daí, a partir desse lugar que busco enxergar. E a pergunta que penso explorar é a 
unidade do sujeito nacional e como se forja essa ideia. 

Formação do sujeito nacional 

A busca pela unidade e por uma certa homogeneidade cidadã foi um problema universal 
das nações, pelo menos até muito pouco tempo. É um problema que encontrou suas 
primeiras respostas na França revolucionária e nos Estados Unidos depois da sua 
independência nacional. 

Como os Estados Unidos enfrentaram o problema da unidade nacional? Podemos dizer, 
grosso modo, que eles a criaram, em primeiro lugar, repartindo a dívida da sua guerra de 
independência como país inteiro, ou seja, nacionalizando a sua dívida,embora existissem 
colônias mais afetadas e outras menos afetadas pela guerra, e logo construindo um acordo 
político que respeitou a representação dos estados.

Como a França enfrentou a questão da heterogeneidade? Criando um tempo nacional, tal 
como o descreveu há anos a historiadora Mona Ozouf (1976).A centralização administrativa 
que, como mostrou Tocqueville, tinha existido desde o reinado de Luís XIV, criou a polaridade 
entre povo e soberano, minando o poder autônomo da aristocracia (Tocqueville, 1952).Uma 
vez deposto soberano, foi necessário homogeneizar o povo, impondo não apenas uma língua 
comum, mas também uma série de rituais de sincronicidade que ocorriam nas instituições 
republicanas. Desse modo, todas as crianças aprendiam em uníssono e de maneira progressiva 
e coordenada, desdea tabuada até que seus ancestrais eram gauleses, embora fossem da Itália 
ou da Alemanha.

No México, como em grande parte da América Latina, a formação do sujeito nacional foi 
um processo difícil. Nos anos seguintes à independência havia apenas duas instituições com 
abrangência nacional: a Igreja (que não é uma instituição propriamente nacional) e o exército 
que, naquele tempo, tinha o contrapeso de poderosas milícias estatais. Por isso,quando 
o México entrou em guerra com os Estados Unidos, houve estados, como Yucatán, que se 
declararam neutros ante o conflito e outros, como Campeche,que, mesmo compartilhando 
certo interesse político pela unidade nacional, estavam tão distantes do centro que possuíam 
pouca capacidade de ação.

Assim, quando o jovem e desconhecido botânico alemão Karl Bartholomeus Heller chega da 
Cidade do México em Campeche, antes da entrada americana, é chamado para uma audiência 
com o governador que, aparentemente, carecia de fontes de informação confiáveis:

Minha chegada no México causou tamanha sensação que fui convidado a uma audiência com a 
mais alta autoridade política: o governador. Ali também me questionaram mais uma vez sobre 
distintos aspectos salutares da realidade política do México e quando lhes respondi da melhor 
maneira que pude, liberaram-me com as melhores expressões de cortesia (Heller, 2007, p. 153.)2.

2. No original em inglês: “My arrival from Mexico caused such a sensation that I was invited to an audience with the highest political 
authority, the governor. Here too they questioned me once more over the innumerable fine points of Mexico’s political condition, and when 
I had given the particulars as best I could they discharged me with a great many expressions of courtesy”.
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Claudio Linati, “Tortilleras”, publicado em Costumes Civils, 
Militaires et Religieux du Mexique, Bruselas, 1828.

Claudio Linati, “Costeño, Négre des environs de Vera-
Crux (Santa Fe) dans son costume de dimanche”; 
“(Lépero) Vagabond” e “India Maya de Juchitán” (sic), 
as três ilustrações 
In:Costumes Civils, cit.

Além da falta de abrangência institucional do estado federal, a população era multilíngue, e 
tampouco existia uma classe dominante numa escala nacional. Por isso, embora o México 
tivesse abolido a escravidão desde 1829 (e, na verdade, desde as guerras de independência), 
um repertório barroco de “tipos mexicanos”detalhadamente racializado era algo trivial das 
representações tanto dos viajantes como dos autores nacionais. Estes “tipos mexicanos” 
representavam grupos ocupacionais que eram marcados pela casta, raça e sexo e refletiam 
uma heterogeneidade que desafiava a ideia da existência do “mexicano” como um sujeito 
comum ou genérico no país.
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“El rancheiro”, em Los mexicanos pintados por sí 
mismos, vários autores, 
México, Casa de M. Murguía, 1855.

“El tocinero”, em Los mexicanos pintados por sí 
mismos, cit.
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Os censos locais que foram realizados entre a formação da Sociedade Mexicana de Geografia 
e Estatística, em 1833, e o primeiro censo nacional, em 1895, referem-se às “raças” de cada 
região de maneiras muito distintas.  

Assim, por exemplo, o prefeito de Tixtla, Guerrero, escrevia que, de uma população de 25.166 
habitantes do seu distrito, 20.000 eram índios, mas se queixava de que os 5.000 habitantes 
restantes se uniam aos índios nas suas tentativas de exterminar a “raça hispano-mexicana” que 
aparecia, nessa época, como um elemento estranho na região (Estrada, 1852, p. 74). O prefeito 
de Querétaro oferecia uma classificação menos original, mais parecida à que propôs o Barão 
de Humboldt desde 1803: segundo ele, Querétaro possuía criollos3, mestiços, e índios– até 
aí, tudo bem –, mas logo separava os criollos em duas classes: os bons e o maus4. O prefeito 
de Soconusco, em Chiapas, dividia a população em quatro raças: ladinos5, índios, negros e 
lacandones6 e considerava estes últimos como pertencentes a uma raça diferente da dos índios 
(Pineda, 1852, p. 341). O próprio E. B. Tylor, que logo fundaria a disciplina antropológica 
na Universidade de Oxford, viajou ao México em 1856 e identificou três diferentes raças de 
índios, as quais chamou de “índios vermelhos” (e que correspondiam aos que no México 
eram chamados de “índios bárbaros”), “índios cafés” (que correspondiam,grosso modo, ao 
campesinato do México) e “índios azuis” (que eram as tropas do general Juan Álvarez, que 
naquela altura tinham tomado a Cidade do México e que, frequentemente, sofriam de uma 
doença de pele que no México é conhecida como “mal del pinto” [N.T.:vitiligo])(Tylor, 1861).

3. N.T.: O significado de “criollo”, em espanhol, corresponde à terceira acepção de “crioulo” no Grande Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa: “3. que ou quem, embora descendente de europeus, nasceu nos países hispano-americanos e em outros originários de 
colonização europeia”. Decidimos, pois, manter o termo no original em espanhol.
4.  Asamblea de Querétaro, 1852, p. 169-236.
5. N.T.: “Ladino: 3. adj. El Salv., Guat., Hon., Méx. e Nic. Dito de uma pessoa: Que é mestiça e fala apenas espanhol”. Ver: Diccionario de 
La Real Academia Española, http://dle.rae.es/?id=MmZovyA (consultado em 14 de agosto de 2016).
6. N.T.: “Lacandón: 1. adj. Dito de uma pessoa: De uma comunidade ameríndia que habita o estado de Chiapas, no México, e 
anteriormente também em Guatemala”. Ver: Diccionario de La Real Academia Española, http://dle.rae.es/?id=MkMcp0T, (consultado 
em 14 de agosto de 2016).
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“Cargadores”, por C. B. Waite, 1905, reproduzido 
em John Kenneth Turner, Barbarous Mexico [1910], 
Chicago, Charles H. Kerr & Co, 1914, é um exemplo 
de fotografia dos “tipos mexicanos” utilizada em 
cartões postais. A epígrafe da fotografia no livro diz: 
“Carregadores de lenha, Cidade do México. Um 
trabalhador mexicano é mais barato que um cavalo”

Exemplo de fotografia antropométrica tirada em 
trabalho de campo. Um tarahumara, fotografado  
por Carl Lumholtz, c. 1895.

Esta divisão do povo mexicano em múltiplas e pitorescas raças e castas durou até o início 
do século XX, e não apenas nos cartões postais que começaram a circular entre os turistas. 
No âmbito nacional, a antropometria procurava classificar as diferenças físicas entre os tipos 
mexicanos, como começava a fazer o etnólogo e explorador Carl Lumholtz. Assim, o estudo 
científico constituía uma contrapartida ao repertório da representação dos viajantes e turistas.

Julio Guerrero, por exemplo, um criminologista positivista, publicou em 1901 um importante 
livro sobre o crime na Cidade do México, no qual propôs uma classificação da sociedade da 
capital dividida em oito tipos diferentes. Guerrero configurou sua tipologia, interessante do 
ponto de vista etnográfico, combinando salário, origem racial, ocupação e hábitos íntimos de 
consumo que, no seu conjunto, novamente resultava em uma visão da sociedade mexicana 
como um leque racial e culturalmente muito díspar, incluindo a própria capital da república. 
Após uma revisão detalhada da morfologia da preguiça, do alcoolismo, da gatunagem, 
da vadiagem como fenômenos sociais, Guerreiro concluiu que: “Não há, pois, uma única 
condição de homens e mulheres que, como tipo médio de circunstâncias civis e tendências 
psíquicas, representem o espírito mexicano...” (Gerrero, 1901, p. 157).

Porém, é durante esses mesmos anos, em direção ao início do século XX, quando se consolida 
no uso coloquial a referência a uma “raça mexicana”. Como surge a noção de uma raça 
mexicana unificada em um universo tão fragmentado e diversificado?
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Antes de passar a uma breve explicação sobre a questão, detenho-me um momento ante o 
fenômeno em si.A ideia de uma raça nacional é, de fato, peculiar? Em termos gerais, há de 
se concordar que é uma ideia bastante comum, mesmo quando, comparativamente, ainda 
saibamos pouco sobre o tema. Trata-se da racialização da categoria de cidadão, um processo 
que ocorre em muitos dos casos em que a construção nacional implicou uma mestiçagem: 
a imagem do povo espanhol como fusão de íberos e romanos, ou como fusão de íberos, 
romanos, árabes e judeus; a imagem do Brasil e de Cuba como híbridos; a dos britânicos como 
fusão de anglo-saxões, normandos e celtas, etc. Em outros casos, como na França da época de 
Dreyfus, por exemplo, de algum modo se pode dizer que se racializou a nacionalidade através 
do anti-semitismo. Nos Estados Unidos, justificou-se a exclusão dos chineses a partir de 1882 
também através de uma racialização da nacionalidade.

O que resulta peculiar, embora não exclusivo, no caso da “raça mexicana” são duas 
coisas: primeiro, que a “raça mexicana” raramente se auto-apresenta como raça superior, 
mas geralmente como uma raça idônea para o ambiente específico do México7; segundo, 
chama atenção a profundidade do arraigamento popular que alcançou a representação do 
mexicano como raça. Por exemplo, no norte do México e nos Estados Unidos emprega-
se a palavra “raça” para dizer “nós” – “a raça vai ao cinema”, por exemplo – de maneira 
análoga ao modo que se emprega a expressão “a gente” em português. No Brasil, que é outro 
país americano conhecido por sua mestiçofilia, havia a tendência de que a “raça brasileira” 
fosse identificada como um projeto para o futuro e não como uma realidade empiricamente 
existente. Assim, por exemplo, o projeto de construir uma estátua do “homem brasileiro” 
no pátio do edifício do Ministério da Educação, construído por um grupo de arquitetos 
modernistas liderados por Lucio Costa no Rio de Janeiro em 1936, não foi levado a cabo 
porque as características físicas do sujeito, decididas por um comitê de especialistas em 
raça, resultaram espantosas para o gosto da época (Jaguaribe, 1999). No México do início 
do século XX, ao contrário, parece se ter logrado uma identificação relativamente estendida 
do nacional com uma raça. Como? Por quê?

Há três causas distintas que em um momento dado se conjugaram para dar força à mestiçagem 
como processo social e credibilidade à ideia do mestiço em raça nacional. A primeira, que é 
comum a muitos de nossos países, emana das políticas públicas do regime político que exige 
a formação de um sujeito nacional e que procura definir o cidadão em termos de raça ou de 
origem quando não logra que exista uma cidadania efetiva a partir da igualação da lei. 

No México, como em toda a América espanhola, procurou-se em primeiro lugar criar uma 
cidadania a partir da igualdade perante a lei. Por exemplo, em 1822, o congresso do estado de 
Jalisco justificou a sua nova lei de propriedade agrária nos seguintes termos:

Se se quizer suprimir dos índios a origem do seu isolamento do restante da massa nacional e 
preparar a sua amalgamação com ela para que adquira a homogeneidade que carece, e que é o 
principal obstáculo que se opõe ao progresso da nossa completa regeneração social, não há mais 
do que adotar a seguinte medida: circular uma ordem a todos os governadores de província, de 

7. Houve casos de personagens que alegavam a superioridade da raça mexicana diante da raça “Anglo” nos Estados Unidos; mas estas 
atitudes normalmente surgem de modo reativo, face a representações da inferioridade do mexicano. Este foi o caso, por exemplo, do 
rebelde fronteiriço Catarino Garza, que alegava que “nós, os mexicanos, consideramos que temos o sangue mais puro que os americanos, 
já que em nosso país há apenas uma mistura de espanhol e índio, enquanto que eles geralmente descendem de aventureiro irlandeses, 
mendigos polacos, suíços, prussianos, russos e mais do que nada, de porcos africanos”, Young, 2004, p. 50, tradução minha; o ponto de 
vista segundo o qual o mestiço é a raça melhor adaptada para o ambiente mexicano foi defendido por Andrés Molina Enríquez. Ver 
Lomnitz, 2009a, p. 65-78. 
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distrito e de povoados subordinados aos distritos para que, por meio de decreto, intimem os 
índios para que se apresentem aos governos locais [Esp.: ayuntamiento]respectivos a informar 
sobre as terras que formam o fundo legal dos seus povos e das demais que tenham comprado 
com dinheiro da comunidade, para que, fazendo-se delas várias porções iguais, quantas são as 
famílias dos índios atualmente existentes, tome cada um em inteiro domínio e propriedade a 
que lhe tocar [...]8.

Inicialmente, no México, procurou-se construir o cidadão a partir da igualdade perante a 
lei, ignorando a ideia de uma raça nacional, vista como uma meta distante ou impossível, ou 
bem, como uma solução para o que então era chamado de “guerra de castas”, ou seja, para 
o extermínio da minoria de origem europeia (ou, mais tarde, para o extermínio dos índios, 
como aconteceu na Conquista do Deserto na Argentina ou nas campanhas contra osianques 
e contra o povo apache no norte do México).

No entanto, primeiro devido ao fracasso do liberalismo político como fórmula para a 
formação de um Estado poderoso e,já sob a ditadura porfiriana, ao fracasso da política 
migratória que não conseguiu atrair em grande escala os europeus para o México, tal como 
fizeram Argentina, Uruguai, Brasil, Chile, Cuba ou Venezuela, terminou-se por assumir uma 
racialização propriamente mexicana do cidadão, através da igualação da população geral a 
uma categoria emergente: o mestiço.

Esta política de formação de um sujeito nacional mestiço encontra o seu ideólogo mais exitoso 
em Andrés Molina Enríquez, um intelectual de estatura mediana que escreveu, em 1909,Los 
grandes problemas nacionales, mas cuja proposta inovadora não era tanto que a história do 
México fosse a história da ascensão do mestiço que, em si, não era uma tese original, mas 
que a solução para o problema central do México, que era o da terra, era a de entregá-la ao 
mestiço (Lomnitz, 1999a). Para Molina Enríquez, o processo de independência, que havia 
se consolidado nas Guerras da Reforma e contra a Intervenção Francesa, só se concluiria se 
se repartissem as terras à raça mestiça; Benito Juárez havia deixado o processo inacabado 
quando, em vez de entregar as terras da Igreja aos mestiços, entregou-as a uma nova burguesia 
criolla. A reforma agrária mexicana proclamada na Constituição de 1917, e cuja lei agrária – 
artigo 27 – foi em parte redigida por Molina Enríquez, serviria para consolidar a ideia do 
mestiço como classe nacional, e a Revolução como o destino final do “mexicano” ao poder.

O segundo fator que pode consolidar a racialização do sujeito nacional é o dinamismo do 
processo econômico em si, que vai rompendo categorias identitárias e criando uma base para 
novas identidades que, embora se diferenciem das originárias, retêm para si o discurso racial 
como um elemento necessário a uma linguagem de contrastes. Trata-se de um processo que 
ocorre desde os tempos coloniais, e que no México foi extremamente importante, entre outras 
razões, porque ali, ao contrário do Peru, os principais centros de mineração se situavam 
fora do núcleo central da população indígena. Cidades de mineração como Zacatecas, San 
Luis Potosí e Guanajuato, e as fazendas que as alimentavam, foram centros de mestiçagem 
desde a sua fundação. A expansão da mineração do norte mexicano requeriu também o 
estabelecimento de povoados livres de colonos, que receberam dotações de terra em troca 
da sua luta contra o que,naquele tempo,era chamado de “índios bárbaros”, ou seja, contra o 
povo apache. Estes povoados que eventualmente se identificariam como “fronteiriços livres” 
também foram espaços de mestiçagem.

8. Colección..., 1876, p. XIII.
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No final do XIX e início do XX, a construção em ritmo acelerado de uma rede ferroviária e 
os investimentos em grande escala de capitais em mineração, têxteis, petróleo e agricultura 
geraram ondas de migração interna e para os Estados Unidos. Estas migrações foram um 
fator de mestiçagem, porque as identidades que hoje chamamos de indígenas eram, na época, 
quase todas locais: era-se um índio de Xochimilco e Tlaxiaco muito mais do que um “nahua” 
ou um “mixteco”. O falante de mixteco de Tlaxiaco que se trasladava para o México, ou para 
trabalhar nas ferrovias do Istmo, fundia-se com a “classe plebeia” ou com o “povo”enquanto 
aprendia um mínimo de espanhol. O desenvolvimento capitalista, com seus deslocamentos, 
facilitava a consolidação de uma ideologia mestiça. 

No entanto, a utilidade política da ideia do mestiço como raça nacional não explica como a 
proposta ganha adeptos na esfera popular, nem tampouco fica explicada a adoção popular da 
ideia a partir da realidade da mestiçagem como um produto do deslocamento gerado pelo 
crescimento econômico. 

Por que a identificação entre a nova mestiçagem e a nacionalidade foi aceitável para tanta gente?

Chegamos aqui ao terceiro e último fator de análise que me parece menos comum do ponto 
de vista comparativo, e que é, sem dúvida, o mais interessante do ponto de vista das suas 
implicações para o pensamento mexicano: trata-se da racialização do mexicano como um 
efeito da lógica fronteiriça entre México e Estados Unidos. 

Essa história começa com a racialização do mexicano nos territórios do México anexados 
pelos Estados Unidos após 1848, processo que teve dois eixos: o primeiro, a formação de 
uma força de trabalho racializada no Texas que passou a ser, após a sua anexação, um estado 
do sul, ou seja, escravocrata, de sorte que os mexicanos que ali viviam ocuparam um lugar 
intermediário entre os brancos, que eram o grupo conquistador, e os escravos negros.

O segundo eixo se explicita no caso do território do Novo México, onde os mexicanos, não 
obstante, constituiram por várias décadas maioria numérica frente aos anglos. Ali, utilizou-
se da racialização do mexicano como inferior para impedir que o território se convertisse 
em um estado livre da federação, até o momento em que houvesse uma maioria “anglo”9. 
Em outras palavras, a racialização do mexicano nos Estados Unidos respondia, por um lado, 
a uma estratégia de integração em um mercado de trabalho etnicamente segmentado (que 
prevaleceu no caso do Texas) e, por outro, de marginalização política, de especial relevância 
no caso do território do Novo México (embora ambas as lógicas – a segmentação racial do 
mercado de trabalho e o uso da raça como ferramenta de marginalização política – ocorrem 
em toda a extensão dos territórios anexados).

É, de qualquer modo, nos Estados Unidos onde pela primeira vez o mexicano é considerado 
como membro de uma raça unificada, e a própria elite assim o entendia. Desse modo, na 
conclusão do seu livro de viajante de 1861, E. B. Tylor reflete sobre o futuro do México. Todos 
os analistas concordavam, diz,que mais cedo ou mais tarde o país seria absorvido pelos 
Estados Unidos, mas um dos obstáculos para a consumação do inevitável era que “[...] é 
evidente que os cidadãos americanos nunca permitiriam que nem mesmo os mais brancos 

9.  Para uma discussão da racialização do mexicano no Novo México, ver: Gómez, 2007; para uma descrição do linguajar racista texano 
no século XIX, ver Léon, 1983.
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dos mexicanos estivessem em pé de igualdade com eles” (Tylor, 1861, p. 290)10. Em território 
estadunidense, os mexicanos eram, todos, uma raça inferior, e a elite mexicana sabia disso.

Ao lado da racialização do mexicano nos territórios do sudoeste americano, desenvolveu-se 
a prática de pagar menos ao trabalhador mexicano que ao “anglo”, por exemplo, nas minas 
de cobre do Arizona, e de substituir meeiros e rentistas brancos por peões mexicanos que 
aceitavam salários inferiores nas fazendas de algodão do Texas11. Esta prática de segmentar a 
força de trabalho segundo a sua “raça” foi exportada para o México no final do século XIX. 
As novas companhias estrangeiras – principalmente as ferroviárias, as mineradoras, as de 
petróleo e as cervejarias – pagavam consideravelmente menos aos trabalhadores mexicanos 
que aos europeus ou a os norte-americanos (Brown, 1993). Nas minas de Cananea, por 
exemplo, o trabalhador estadunidense ou europeu ganhava entre 60 e 100% a mais que o 
trabalhador mexicano com o mesmo ofício (Gonzales, 1994, p. 662). Desse modo, a raça 
“mexicana” chegou a ter um sentido pragmático e tangível nas regiões de fronteira, nos 
encraves mineiros e petrolíferos e ao longo da rede ferroviária nacional.

Além do fator salarial (nos Estados Unidos e no México) e do fator de exclusão política nos 
Estados Unidos, houve outro fator importante que explica a disseminação da ideia de raça 
mexicana: é que a fronteira internacional se converteu em uma demarcação que o estado 
norte-americano e o mexicano utilizavam para indicar o início de um “regime de valor” (para 
empregar a expressão de Arjun Appadurai) e o fim de outro (Appadurai, 1988). Gradualmente, 
a fronteira foi se transformando em um limiar mágico pelo qual se passava ou se devia passar 
de um mundo a outro: não apenas de uma língua a outra ou de uma moeda a outra, mas de 
um mundo de relações a outro, de um povoado a outro e, ainda, de um tempo a otro12.

Assim, por exemplo, Jonathan Brown cita uma passagem desalentada, de 18 de junho de 1911, 
do diário de um operário americano qualificado que trabalhava há alguns anos em Sonora:

Estou inclinado a classificar os mexicanos da seguinte maneira: 70%, bastardos, 80 %, sifilíticos, 
90%, ladrões e prostitutas, 80%, indígenas puros, 95%, descerebrados, 97%, 1.000 anos distantes 
da civilização real. Que Deus ajude os 3% restantes (Brown, 1993, p. 793)13. 

A insistência na mudança dos tempos em que insiste este operário era, com efeito, nessa 
época, um fato frequente da representação da passagem de um país ao outro, mesmo nos 
casos das representações mais lisonjeiras dos mexicanos14.

Talvez o exemplo mais dramático de tudo isto na época porfiriana tenha sido o caso de 
Teresa Urrea, conhecida como a Santa de Cabora. Esta menina curandeira de Cabora, 
Sinaloa, converteu-se no emblema de várias revoltas “milenaristas” entre os índios mayos e 
yaquis e entre os colonos mestiços de Sierra Tarahumara, em Chihuahua, que enfrentaram a 
desestruturação provocada por um processo de modernização galopante. Estas revoltas – a 
mais famosa é a de Tomóchic –possui algumas semelhanças com a famosa revolta de Canudos, 
no Brasil, que ocorreu na mesma época, em que o santo Antonio Conselheiro liderou um 

10. No original em inglês: “…it is certain that American citizens would never allow even the whitest of the Mexicans to be placed on a 
footing of equality with themselves”.
11. Para Texas, ver: Foley, 1997, pp. 130-131; para Arizona e Sonora, ver: Salas, 1997. 
12. Para um estudo da relação entre a dinâmica fronteiriça e a temporalidade, ver Lomnitz, 2009b.
13. No original em inglês: “I am inclined to classify the Mexicans as follows: Bastards 70%, syphilitics 80%, thieves and whores 90%, pure 
Indians 85%, Brainless 95%, 1000 years distant from real civilization 97%. And god help the other 3%”.
14.  Para um estudo dos cronótopos da passagem fronteiriça, ver Lomnitz, 2009b.
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movimento contra a república, episódio que foi descrito por Euclides da Cunha em seu famoso 
livro Os Sertões. Em Tomóchic, tal como em Canudos, os rebeldes provocaram um sobressalto 
geral na opinião públicada capital ao derrotar, em algumas ocasiões, o exército federal, antes 
de serem finalmente aniquilados. Tomóchic, como Canudos, converteu-se em um escândalo 
nacional, símbolo tanto da brava resistência como da vingança e da iniquidade do exército 
e do governo. No entanto, diferentemente do carismático líder Antonio Conselheiro, a Santa 
de Cabora não foi executada, mas deportada. Ela viveu até o fim na região de fronteira, e ao 
governo lhe bastava que fosse santa: não queria que, ademais,fosse mártir.

O interessante é que, ao chegar ao lado americano da cidade fronteiriça de Nogales, 
Teresa foi recebida pelo prefeito e por uma comitiva de comerciantes que lhe ofereceram 
alojamento gratuito em um hotel e uma série de facilidades, pois sabiam que Teresa atrairia 
romarias de mexicanos do Arizona que a procurariam pelas suas curas milagrosas. Se no 
México Teresa representava um perigo político por seu carisma, nos Estados Unidos não 
passava de um bom negócio.

De Nogales, Teresa partiu para Los Angeles, onde um agente de publicidade lhe pagou a 
extravagante quantia de US $10.000 para levá-la em um tour pelos Estados Unidos, onde suas 
curas foram atração de circo. Teresa, inclusive, chegou a aparecer no famoso teatro de Barnum 
em Nova Iorque. Desse modo, uma figura messiânica se convertia, ao cruzar a fronteira, em 
uma atração de freak show15.

Os refugiados políticos da revolução mexicana também vivenciaram os efeitos do limiar 
mágico da fronteira. No romance Los de abajo, escrito em 1915 pelo oficial villista Mariano 
Azuela, a personagem do intelectual oportunista, que acompanha a força  revolucionária 
villista,emigra para San Antonio, onde abre um restaurante mexicano e convida Venancio, 
um soldado verdadeiramente sanguinário, para tocar violão como mariachi. Este tipo de 
transformação não é apenas uma mera criação literária: o general Felipe Angeles, um dos 
mais importantes e proeminentes da revolução, foi garçom em Nova Iorque quando lá 
esteve exilado.

As travessias em outra direção, dos Estados Unidos ao México, também tinham a sua magia: 
a varinha mágica da fronteira praticamente transformava qualquer norte-americano branco 
em uma espécie de aristocrata. Assim, por exemplo, Ralph Ingersoll, engenheiro de minas 
que escreveu, por volta de 1920, sobre a sua experiência nas minas de Cobre de Jesús, Sonora, 
descrevia com um olhar crítico as atitudes da colônia norte-americana:

Tenho lido sobre ingleses que vivem em desertos e que, não obstante, vestem-se elegantemente 
para jantar, jogar cartas ao anoitecer, e que constroem campos de golfe para jogar aos domingos. 
Mas devemos lembrar que estes homens possuiam esses costumes antes de deixar a civilização e 
que o que procuravam era manter contato com ela, através da preservação dos seus costumes e 
diversões. Os exilados americanos [em Cobre de Jesús], ao contrário, simulavam algo que nunca 
tinham conhecido antes. Eles não jogavam Mahjong nem Bridge porque tivessem aprendido a 
amar esses jogos em sua juventude, mas porque sofriam de um complexo de inferioridade que 
tentavam exorcizar, imitando as pessoas que sim jogavam esses jogos. Isso produziu um efeito 
de falta de sinceridade e eles mesmos o terão percebido, pois se protegiam atrás de barreiras de 
formalidade em todas as ocasiões possíveis (Ingersoll, 1924, p. 146).

15. A história de Teresa de Urrea aparece narrada em Vanderwood, 1998.
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Além disso, o desejo de parte dos trabalhadores especializados do norte de manterem seus 
privilégios face a concorrência mexicana fazia com que este grupo fizesse o possível para estar 
em uma situação de superioridade racial em relação ao mexicano. Por isso, até mesmo os 
proletários norte-americanos no México se transformavam em uma espécie de aristocracia. 
Assim, Jonathan Brown ressalta que:

No seu conjunto, os supervisores e os trabalhadores qualificados, muitos dos quais trabalharam 
no México por curtos períodos e temiam ser substituído por mexicanos, devem ter sido menos 
benevolentes com os trabalhadores domésticos que os gerentes de alta posição que possuiam uma 
experiência mais ampla no país (Brown, 1993, p. 804)16.

Em suma, a travessia do México aos Estados Unidos operava transformações radicais em 
ambos os lados, mas o que os nacionalistas mexicanos queriam, e o que o governo do México 
também desejara, era que as nações fossem mais simétricas: que os norte-americanos que 
fossem para o México tivessem que se submeter ao regime mexicano da mesma maneira 
que os mexicanos tinham de se submeter ao norte-americano. Por isso, se esforçavam para 
que vigorasse o regime de valor do próprio México, representado por sua moeda nacional, 
sua língua, suas leis, seus costumes, etc. No entanto, por vezes, essas regras eram mantidas 
somente com muito esforço ou diretamente não se mantinham.

Por exemplo, em 1901, o prefeito do distrito de Naco, na fronteira de Sonora com Arizona, 
queixava-se de que no distrito circulava a moeda norte-americana em vez da mexicana, 
e que o inglês dominava as transações públicas, de modo que ordenou que se utilizasse 
obrigatoriamente no lado mexicano o sistema métricode medidas, e que todos as placas 
fossem em espanhol (Salas, 1988, p. 165). Existia, em outras palavras, uma dificuldade para 
que vigorasse a ideia de que no México operava um regime distinto do que operava nos 
Estados Unidos, e para zelar que assim o fosse, poder-se-ia nacionalizar desde o castelhano 
até o sistema métrico como marcas identitárias.

De fato, uma das fortes querelas políticas entre os governos mexicanos –primeiro de Porfirio 
Díaz e depois de Francisco I. Madero – e as companhias ferroviárias norte-americanas 
aconteceu quando o governo mexicano decidiu acolher a demanda de trabalhadores 
ferroviários mexicanos, com o propósito de que os condutores de trens, que eram todos 
norte-americanos, tivessem que, por lei,comunicar-se em espanhol. Até mesmo a imposição 
de uma regra tão simples e fácil de justificar resultou, durante o governo de Madero, em um 
motivo para a intervenção da embaixada norte-americana.

Assim explica o embaixador Henry Lane Wilson:

Uma circunstância especialmente insultante, e que afetou a cordialidade das minhas relações com 
o regime de Madero, foi o curso inexplicável da medida tomada pelo presidente no momento de 
se relacionar com funcionários norte-americanos das Ferrovias Centrais Mexicanas. […] Antes da 
revolução de Madero foram promulgadas uma série de regulamentos exigindo dos funcionários 
das ferrovias um exame de espanhol, mas durante o regime de Diaz, estes regulamentos não 
foram aplicados àqueles que trabalhavam com equipamentos e com os trens [...].

16. No original em inglês: “On the whole, the supervisors and skilled workers, many of whom worked in Mexico for periods of short 
duration and feared being replaced by Mexicans, may have been less sympathetic to domestic workers than were the top managers, many 
of whom had longer experience in the country”.
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Quando chegou a gente de Madero, vitoriosa e ávida de recompensas, anunciou-se a intenção de 
que a normativa concernente ao emprego da língua espanhola fosse cumprida17.

Em virtude tanto deste tipo de pressão política direta como das forças econômicas do caso, 
durante o porfiriato a subordinação do mexicano ao norte-americano se deu tanto de um 
lado da fronteira como do outro. Neste caso, o limiar da fronteira não necessitava de qualquer 
poder mágico. Os exemplos mais humilhantes foram precisamente os de casos como o das 
minas de Cananea, em Sonora, em que o trabalhador mexicano ganhava menos que o norte-
americano, embora estivesse do lado mexicano. E ainda pior, no México dos estados de 
fronteira, o mexicano por vezes subsistia em condições econômicas inferiores às das raças 
que nos Estados Unidos eram consideradas ínfimas, como por exemplo os negros ou os 
chineses. Isto irritava especialmente os nacionalistas da época. Assim, um panfleto publicado 
em Cananea em maio de 1906, durante os tumultos que logo foram considerados como 
os precedentes centrais da revolução, declarava: “Maldita seja a ideia de que um mexicano 
vale menos que um ianque; ou que um negro ou um chinês possam ser comparados a um 
mexicano! […] Mexicanos, acordem! O país e a nossa dignidade nos exigem isso!” (Valdivia, 
2000, p. 62).

Os mexicanos do lado norte-americano da fronteira sofriam discriminações por serem da 
“raça mexicana”, mas também gozavam de vantagens nos Estados Unidos, incluindo os salários 
mais elevados dos que recebiam no México, melhores serviços públicos e, em alguns casos, até 
maior proteção legal. Assim, Ingersoll, a quem já citamos, faz um interessante contraste entre 
os mineiros mexicanos no Arizona e Sonora:

Existe, não obstante, uma grande divergência na atitude que se toma em relação à chamada 
“elevação da raça” do lado mexicano e do lado norte-americano. No sul, no México, não se tenta 
mudar o estatus do peão: ele é aceito como ele é. Dão-lhe de comer e lhe dão dinheiro para comprar 
seu álcool e amaldiçoam seus defeitos ao mesmo tempo em que são aceitos. Do outro lado da 
fronteira, ao norte, em acampamentos que empregam somente mexicanos, e onde literalmente é 
transplantada uma cidade mexicana de sua própria terra à nossa, ocorrem tentativas sistemáticas 
de melhorar o nível de vida. A mim me contaram que o processo da americanização do mexicano 
demora apenas 4 anos – ensiná-lo a se banhar todos os dias, a dormir em quartos limpos com boa 
circulação de ar, a diminuir, em certa medida, seu feroz apetite pelo álcool. É, ademais, um fato 
reconhecido que os resultados são altamente satisfatórios, e que a produtividade aumenta junto 
com as melhorias físicas e mentais (Ingersoll, 1924, p. 116-117).

E, não obstante, mesmo que as condições de trabalho nos Estados Unidos fossem melhores 
que as do México, os mexicanos eram discriminados e a “americanização” a qual se refere 
Ingersoll não ocorria nem no plano político, nem no social. Sendo assim, os mexicanos nos 
Estados Unidos projetavam o seu desejo de se libertarem da discriminação nos Estados 
Unidos em uma luta de libertação no México que, para muitos deles, era, finalmente, a origem 
daquela discriminação: a luta contra a ditadura porfiriana e pela reforma social no México era 
percebida, a partir da fronteira, como uma luta de libertação da “raça mexicana”.

17.“A specially aggravating circumstance, and one which had much to do in affecting the cordiality of my relations with the Madero 
regime, was the President’s inexplicable course in dealing with the American employees of the Mexican Central Railway. […] Before the 
Madero revolution regulations were promulgated, requiring examination of employees in the Spanish language, but during the time of 
Diaz, these regulations were not put in force against train and equipment men […] When the Madero people came in, flushed with victory 
and eager for rewards, they announced the intention of enforcing the regulations in regard to the use of the Spanish language”, Wilson, 
1927, p. 241.
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Por exemplo, no início da Revolução Mexicana, em 1911, o general magonista Prisciliano 
Silva escreveu, após a sua primeira vitória e a captura de um arsenal em Guadalupe, 
Chihuahua, “Com estas armas vingaremos a humilhação da qual tem sido vítima a nossa 
raça” (Magón, 1911).

Este emprego da expressão “raça” para se referir ao povo mexicano era algo corriqueiro nos 
escritos magonistas do período pré-revolucionário e dos primórdios da revolução. Porfirio 
Díaz foi acusado de ser um “assassino da sua raça” (Lara, 1910), enquanto John Kenneth 
Turner “[...] ‘o ianque’, é um grande amigo da nossa raça e de nossas liberdades, como em 
outras épocas infelizes o foram Mina, ‘o gachupín’18 e VíctorHugo, ‘o gabacho19’”(Villareal, 
1910).“É muito notável o desprezo que o despotismo porfirista tem pela raça mexicana”, 
escrevia Ricardo Flores Magón. “Para Porfirio Díaz e os homens que estão no poder não existe 
raça mais baixa, mais estúpida, mais preguiçosa, mais viciada, mais imoral, mais refratária 
à civilização que a raça mexicana”. Esta tendência que “prejudica enormemente a todos e a 
cada um dos indivíduos de nacionalidade mexicana ”explicava-se pela aliança de Díaz com o 
capital e com os governos estrangeiros que o enalteciam e o chamavam de “notável homem 
de Estado”, enquanto ele se dedicava a “desencorajar o povo, matando-lhe toda ambição de 
liberdade e bem-estar” (Magón, 1910).A revolução era, neste caso, imaginada como uma 
recuperação plena da simetria na fronteira, de modo que o lema revolucionário por excelência 
foi “México para os mexicanos” (já que os Estados Unidos já eram para os norte-americanos), 
título que se lia nas manchetes dos jornais Regeneración, em Los Angeles e El Ahuizote, na 
Cidade do México.

Por outro lado, as qualidades próprias da raça mestiça chegaram mesmo a ser invocadas 
inclusive na intimidade para socorrer os mexicanos nos Estados Unidos em seus momentos 
de necessidade, ou para compreender ou explicar os mecanismos psicológicos internos dos 
mexicanos nos Estados Unidos. Ricardo Flores Magón descreveu, em uma carta íntima, o 
momento em que o cônsul mexicano, Antonio Lozano, visitou-o na prisão para convencê-lo 
a trair a sua causa do seguinte modo:

Com a astúcia vil do jesuíta, veio a tentar-me o lacaio. Minha vida de miséria e de sofrimento, de 
aflição e de perigo terá uma transformação radical. […] Apenas apertasse eu a mão de Díaz, a mão 
que arrebatou a vida dos meus irmãos, a mão sangrenta, a infame mão que está estrangulando a 
minha raça.

E logo o dirigente anarquista passa a explicar a sua luta psicológica interna também em 
termos de raça:

Meu sangue de índio me deu nesses momentos a calma necessária para escutar, reprimindo as 
rebeliões do meu outro sangue que me convidava a cuspir em meu estranho visitante (Magón, 
1909).

A disseminação da ideia de raça: o caso de Antonio Rodríguez.

Em 1910, ano do centenário da independência e também de um caldo de cultura 
político causado pela reeleição do já decrépito Porfirio Díaz, as reivindicações a favor 
da causa da “raça mexicana” já haviam se espalhado da zona de fronteira ao coração 

18. N.T.: “Gachupín: 1. m. y f. despect. Espanhol estabelecido no México ou América Central”. Ver: Diccionario de La Real Academia 
Española, http://dle.rae.es/?id=IgwbtzF (consultado em 14 de agosto de 2016).
19. N.T.: “Gabacho: 4.  adj.  despect.  coloq.  francês”.  Ver: Diccionario de La Real Academia Española, http://dle.rae.es/?id=IfhCbgS 
(consultado em 14 de agosto de 2016).
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da esfera pública nacional. É possível vislumbrar a anatomia do fenômeno através do 
estudo das manifestações que ocorreram em diferentes pontos da república e da região 
de fronteira em protesto pelo linchamento do mexicano Antonio Rodríguez, em Rock 
Springs, Texas20.

Desse caso, chamam atenção várias coisas. Primeiro, a distribuição geográfica das 
manifestações. As mais importantes aconteceram na Cidade do México e em Guadalajara, ou 
seja, no centro político do país. Ali, além dos confrontos, entre manifestantes e policiais, que 
deixaram feridos, um par de mortos e vários estudantes (brevemente) detidos, houve saques 
contra o comércio norte-americano, destruição de propriedade no principal jornal governista, 
agressões contra periódicos da colônia americana e alguns outros confrontos violentos entre 
nacionais mexicanos e norte-americanos. O governo, obviamente, tomou medidas para 
impedir que as manifestações se multiplicassem. Não obstante, elas ocorreram em um bom 
número de capitais estatais. Os jornais das capitais mencionam manifestações em Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Morelia, Chihuahua, Aguascalientes, Pachuca e Toluca, 
além de rumores de boicote organizado pelos estivadores de Veracruz e de manifestações e 
confrontos em várias cidades fronteiriças, incluindo Brownsville (Texas), Laredo (Texas) e 
Cidade Porfirio Díaz (hoje Piedras Negras, Tamaulipas).

Isso quer dizer que, já em 1910, a defesa da “raça mexicana” havia se convertido em um tema 
público de certa utilidade para a classe política mexicana, e é possível afirmar que a idéia da 
“raça mexicana” já era uma figura reconhecida e sentida nos pontos nevrálgicos da política 
nacional – a capital federal, as capitais dos estados, os portos de Veracruz e Tampico e as 
cidades fronteiriças com seus consulados norte-americano e suas alfândegas.

O segundo ponto de interesse na reação pública ao linchamento de Antonio Rodríguez está 
relacionado com a composição social dos manifestantes. As manifestações da cidade do 
México e das diversas capitais estatais foram iniciadas por grupos estudantis (identificados 
pela imprensa, sem qualquer ironia, como representantes do “simpático grêmio estudantil”). 
Em muitos casos, juntaram-se a eles uma multidão popular que logo foi acusada pela imprensa 
e pelos próprios estudantes de terem se rendido à violência21.

Para os estudantes da capital, o linchamento de Rodríguez era um insulto à dignidade da 
pátria e o seu repúdio não necessariamente estava relacionado a uma visão classista do 
mexicano, como aconteciano caso dos magonistas e, em geral, no lado norte-americano 
da fronteira. Inflamados de altruísmo patriótico, exaltados pelas festas do centenário em 
que haviam participado de forma bem organizada, os estudantes se levantavam agora 
para defender a honra da sua pátria–era o povo de baixo, e não eles, que causava danos 
e que manchava a honra do México. Assim, as lideranças estudantis defenderam sua 

20. Antonio Rodrígues, um migrante mexicano em Rock Springs, Texas, que segundo algumas fontes provinha de Guadalajara, Jalisco, 
e segundo outras, de Las Vacas, Chihuahua, assassinou a sua ama, a senhora Lem Henderson, supostamente porque ela o insultou. 
Rodríguez foi detido e confessou seu crime, mas foi arrancado da prisão do povo por uma multidão exaltada, que lhe jogou gasolina e o 
queimou vivo em 4 de novembro de 1910.
21. Segundo o jornal governamental El imparcial, “Os estudantes disseram que queriam fazer uma manifestação de protesto pacífica e que 
a multidão foi a causadora dos escândalos”. La Patria, jornal liberal, diz o mesmo: “[...] segundo consta, nada disso foi feito pelos próprios 
estudantes, somente pela multidão de homens do povo que a eles se juntaram e que já se apresentavam com uma grande variedade de 
pedras [...]”. El Tiempo, jornal católico, diz que os próprios estudantes declararam isto frente ao governador da cidade, Guillermo de 
Landa y Escadón. Ver: “Los desórdenes de ayer en la ciudad”, El Imparcial, 10 de noviembre de 1910; “La manifestación estudiantil: 
mexicanos contra mexicanos”, La Patria, 10 de noviembre de 1911, “El linchamiento de un mexicano en Rock Springs”, El Tiempo, 10 
de noviembre de 1910.
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manifestação frente ao governador da cidade do México, Guillermo de Landa y Escandón, 
com as seguintes palavras:

No último mês de setembro, senhor, juramos e jurou o povo defender nossa insígnia nacional; e 
precisamente o que se fez com o ato de barbárie ao qual nos referimos [o linchamento de Antonio 
Rodríguez] foi ultrajar essa insígnia; ultrajou-se a nossa pátria!22

O governador, por sua vez, respondeu-lhes no mesmo registro, reconhecendo “[...] que no 
fundo eram muito nobres e patrióticos os sentimentos dos estudantes”23. Após um breve 
discurso nesse sentido e depois de ter libertado alguns estudantes que estavam presos, de 
Landa y Escandón foi aplaudido com vivas pelos estudantes.

Assim, a “defesa da raça”, não era necessariamente contrária aos interesses do governo, senão 
que podia, também, estabelecer as bases para novas alianças. Os estudantes de Toluca (Estado 
de México), por exemplo, aproveitaram a decisão de protestar contra o linchamento de 
Rodríguez para estabelecer uma linha de comunicação direta com Porfirio Díaz, através de 
um telegrama em que manifestavam “a mais absoluta confiança na reconhecida habilidade e 
no impecável patriotismo do senhor, o estupendo estadista e o heróico soldado da Reforma e 
da Segunda independência [...]24”. 

Com efeito, e a seu modo, os estudantes da cidade do México também construiam alianças 
com o general Díaz, embora o fizessem com recursos mais sutis e menos aduladores que os dos 
seus “simpáticos correligionários” de Toluca. Assim, os estudantes da capital manifestaram 
sua indignação contra todo o ultraje norte-americanoao bom nome do México, sublinhando 
de modo particular as críticas feitas pelo escritor socialista John Kenneth Turner, cujo livro 
Barbarous Mexico, que denunciava o “sistema Díaz” e as condições de escravidão do peão 
mexicano, acabava de ser publicado e recebido com grande furor nos Estados Unidos. Longe 
de apoiar o corajoso relato de Turner, que havia sido enviado ao México por Ricardo Flores 
Magón para escrever um fulminante exposédo regime, os estudantes repudiaram o seu 
trabalho como mais um ultraje à insígnia nacional, clamando ruidosamente que o México era 
um país mais civilizado que os Estados Unidos: “Aqueles que acenderam o archote na roupa 
de Rodríguez chamam nosso país de ‘México bárbaro’ [...]25”.

Para que ficasse claro que o repúdio a Turner não se limitava ao título do seu livro (Barbarous 
Mexico), mas ao seu conteúdo, o manifesto estudantil passou a alegar que a American Magazine, 
editora de Turner, havia “[...] publicado em suas colunas tudo o que era prejudicial, exagerado 
e inventado com malícia por escritores ianques, com a única finalidade de desacreditar não 
somente o país em sua marcha ao progresso econômico e político, mas,sobretudo, de caluniar 
tanto a nossa nacionalidade como o nosso progresso”26. Desse modo, os estudantes davam o 
seu apoio a Dom Porfirio, face à campanha mediática que Turner havia desencadeado contra 
ele nos Estados Unidos.

A retórica exaltada do simpático grêmio estudantil que reivindicava a civilização mexicana 
contra a barbárie norte-americana teve, também,sua inevitável contrapartida teatral. 

22. “El linchamiento de un mexicano en Rock Springs”, El Tiempo, 10 de noviembre de 1910.
23. “Los desórdenes de ayer en la ciudad”, El Imparcial, 10 de noviembre de 1910.
24. “Surten efectos las medidas de la autoridad”, El Imparcial, 14 de noviembre de 1910.
25. “Student Demonstration Degenerates into a Destructive Mob”, The Mexican Herald, 10 de noviembre de 1910. Este artigo de Mexico 
Herald é o único que reproduz o texto do manifesto dos estudantes, de modo que tive de retraduzir o texto do inglês ao espanhol.
26. Idem, tradução minha.
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Na sua manifestação, os estudantes tiveram a sorte de se encontrar com “um negro” que, 
imediatamente, “foi levantado nos ombros pela multidão e saudado como representante de 
uma raça execrada pelos brancos da União do Norte”27. Contudo, há de se reconhecer, por 
outro lado, que o sentimento de solidariedade com os povos oprimidos para além do rio 
Bravo não foi complemtamente ecumênico: enquanto levantavam nos ombros e saudavam “o 
negro”, o restaurante chinês localizado na rua Independência foi dilapidado28.

Resumindo as coisas, o discurso dos estudantes na capital mexicana e nas capitais dos estados 
nos mostra a utilidade política que subitamente adquiriu a ideia de “raça mexicana” no 
interior do discurso hegemônico. 

Outro aspecto político parecido, embora não idêntico, foi concedido ao tema pelo jornal 
católico El Tiempo que, depois de denunciar que os norte-americanos “acreditam que os 
mexicanos são uma raça inferior e podem se tornar seus escravos sob falsas promessas de 
amizade e fraternidade”, aproveitou a oportunidade para fazer um alegado contra a emigração 
a esse país, descrevendo Antonio Rodríguez não como um exilado econômico ou político do 
México, mas como um mártir que:

foi para os Estados Unidos, seduzido pelas falsas promessas que os capitalistas americanos fazem 
ao nosso povo para obter trabalhadores mais aptos e também mais baratos que seus compatriotas, 
e que os fazem se mudar para lá mediante esse recrutamento infame, contra o qual tanto clamou 
a imprensa e ao qual não se pôs fim depois de tanto tempo transcorrido29.

Finalmente, há de se mencionar a participação de elementos sindicais nas manifestações, 
especialmente dos trabalhadores ferroviários, dos telegrafistas e dos estivadores. Estes 
trabalhadores nos interessam de maneira muito particular já que, como já vimos, as ferrovias 
eram um dos âmbitos mais importantes de tensão entre trabalhadores mexicanos e norte-
americanos, e também porque a presença de reivindicações por parte desses sindicatos 
garantia que o tema ultrapassasse o espaço fronteiriço para toda a república, tanto por via 
férrea como por cabo.

A presença desses sindicatos nos protestos pelo linchamento de Rodríguez é  registrada desde a 
zona de fronteira. Assim, o jornal El Diario informava que na fronteira do Texas, o linchamento 
de Antonio Rodríguez produziu tumultos e confrontos entre mexicanos e americanos, mas 
“onde principalmente têm ocorrido disputas tem sido nos acampamentos ocupados por 
trabalhadores ferroviários”30. Em Guadalajara, onde os distúrbios foram particularmente 
violentos, os manifestantes da cidade, depois de dilapidar as vitrines do hotel norte-americano 
Bohustedt e do Guadalajara Times, dirigiram-se “então à estação ferroviária. Destruiram ali os 
vidros das portas e janelas31”. Deve-se somar a essa presença dos sindicatos dos ferroviários e dos 
telegrafistas –registrada sem muito detalhe pela imprensa da capital– o rumor, logo desmentido, 
de um boicote por parte dos estivadores de Veracruz e de outros portos que ameaçavam se 
recusar a descarregar mercadorias dos navios norte-americanos32.

27. “Nuevas manifestaciones de protesta por el lynchamiento de Antonio Rodríguez”, El Diario, 10 de noviembre de 1910.
28. “Ha repercutido en los Estados Unidos la protesta de los estudiantes y el Pueblo de la Capital”, El Diario, 12 de noviembre de 1910.
29. “Las manifestaciones del patriotismo no deben sofocarse”, El Tiempo, 16 de noviembre de 1910.
30. “El gobierno del Distrito será quien pague daños, que en total no llegarán a cinco mil pesos si se atiende a los datos conocidos”, El 
Diario, 11de noviembre 1910.
31. En Guadalajara se registraron más graves desórdenes”, El Imparcial, 14 de noviembre de 1910.
32. “Circular Advocates Boycott on Everything American”, The Mexican Herald, 12 de noviembre de 1910; “La excitación en México por 
el linchamiento en Texas. Cambio de cablegramas oficiales”, El Tiempo, 12 de noviembre de 1910. 
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Visto no seu conjunto, o caso do linchamento de Antonio Rodríguez mostra que,em 1910, 
a identificação do mexicano como membro de uma raça única havia passado dos Estados 
Unidos à política revolucionária dos exilados mexicanos desse país, aos líderes sindicais de 
setores caracterizados pelo duplo salário (especialmente de mineração e ferrovias), às capitais 
dos estados e ao sistema de alianças entre o governo e o que os políticos chamam de “forças 
vivas”, incluindo setores como estudantes e grupos políticos católicos.

Conclusão 

A chamada mestiçofilia que caracterizou o nacionalismo mexicano do século XX – o chamado 
nacionalismo revolucionário – não foi, como às vezes se pensa, um projeto exclusivamente 
de cidadanização a partir do Estado, mobilizado na época porfiriana por intelectuais como 
Justo Sierra e, na época da revolução, por oponentes como Andrés Molina Enríquez, Manuel 
Gamio ou, em outra chave de raiz hispanista, José Vasconcelos, senão que foi, também, 
uma experiência vivida que se convertiria em um projeto de Estado elaborado a partir da 
experiência fronteiriça. É a mistura destes dois aspectos: a necessidade do Estado de formar 
um sujeito nacional e a experiência racializada da nacionalidade na fronteira e os enclaves 
econômicos de companhias estrangeiras, a que concede arraigamento e credibilidade à 
identidade mexicana como uma identidade racial (mestiça).

Os discursos em torno da raça mexicana emana da mesma matriz ideológico-científica que 
circulou em toda a América e, na verdade, em todo o mundo: spencerismo, eugenia e um 
discurso positivista de adaptação e progresso, matriz substituída, a partir dos anos de 1920, 
por versões heterodoxas do relativismo cultural (já adaptadas ao nacionalismo mestiço), e a 
partir dos anos de 1980, com certo ornamento multiculturalista.

Em toda a América Hispânica, o pensamento latinista – formulado em chave racial no México 
por José Vasconcelos, entre outros –era impulsionado pela ascensão dos Estados Unidos como 
o império que regeria o hemisfério americano ao longo do século XX. No entanto, devido, 
em grande medida, à dialética fronteiriça que descrevemos, o México construiu uma imagem 
racializada do sujeito nacional com um grau de arraigamento e de referentes históricos reais 
e específicos sem paralelo em toda a América.

Estes processos de definição cidadã tiveram consequências mentais de longo alcance. A ideia 
da libertação nacional, e da unidade nacional, como a história do acesso de uma raça nacional 
ao poder (resumido no lema “México para mexicanos”) teve como corolário a necessidade 
do apoio público à tarefa intelectual concernente a projetos que confluiram explicitamente 
para a solução dos chamados problemas nacionais (na sua dupla acepção de país e de raça). 
O conhecimento da “raça” ficou restrito a um lugar mais modesto que o universalismo 
ilustrado – ainda porfiriano – imaginado por Justo Sierra, e ainda mais modesto que o do 
“arielismo” vanconcelista que, afinal, era panlatinista. Se tivesse sido consequente com a 
ideologia racial do nacionalismo revolucionário que tem sido fundamental para a legitimição 
dos seus pressupostos, o lema da UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) deveria 
ter sido “Pela Minha Raça Falarão os Grandes Problemas Nacionais”, e não como acabou 
sendo (“Pela Minha Raça Falará o Espírito”), cujo universalismo quase hegeliano continua 
indicando um horizonte de aspiração perseguido que nunca recebeu nem do México, nem do 
Estado e nem da sociedade, apoio pleno.
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A formação da “raça mexicana” como ideia de sujeito nacional teve implicações sociais 
positivas significativas – foi a base do nacionalismo revolucionário, com sua ideologia 
particular de distribuição de terra e de educação popular – mas também colocou limites de 
longo prazo aos horizontes culturais do México.Por outro lado, o atrito da fronteira com os 
Estados Unidos, que tem sido tão inquietante desde o seu início, seguirá sendo uma fonte 
vital de criatividade, de crítica e de abertura de horizontes; e talvez seja a hora de passarmos 
de uma ideia de coletividade naturalizada (“a raça”), definida a partir de reações defensivas de 
ordem primária,a propostas mais ambiciosamente livres.
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