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Resumo 

 

Em 2000, o PRI (Partido Revolucionário Institucional) perdia a primeira eleição 
presidencial no México desde 1929. A ascensão do PAN (Partido da Ação Nacional) nesta 
eleição quebrou longas décadas de uma continuidade política que era associada nos 
últimos anos com autoritarismo, atraso econômico e um obstáculo à democracia no país. 
No entanto, a derrota do PRI em 2000 deve ser analisada sob a luz das transformações 
econômicas, políticas, sociais e culturais que tiveram lugar no México desde os anos 
1980, pelo menos. Os intelectuais mexicanos, literatos ou acadêmicos, nos permitem uma 
abordagem diferenciada deste cenário político nacional já que se utilizaram de seus 
inúmeros locais de enunciação para se posicionarem, analisarem e comentarem as 
transformações postas em marcha. Nosso objetivo aqui é investigar como os variados 
discursos produzidos e circulados no período foram centrais para a construção 
simbólica em torno de temas como identidade nacional, modernização, democracia, 
globalização, entre outros, como parte de um projeto político de modelo neoliberal. As 
discussões em torno do NAFTA (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, 
traduzindo do inglês), assinado em 1994, encabeçam uma produção e circulação de 
noções, ideias e concepções em revistas culturais que servem de espaço de atuação 
política de intelectuais mexicanos. Baseando-nos em uma metodologia da história política 
e intelectual, o estudo propõe-se a mapear práticas intelectuais em torno ao discurso 
político, bem como refletir sobre o papel destes sujeitos históricos no contexto da 
transição democrática no México daquele período. 

 

Palavras-chave: México – Neoliberalismo – Transição democrática – Intelectuais – 
Revistas culturais 
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Abstract 

 

In the year 2000, PRI (Partido Revolucionario Institucional) lost its first presidential 
election in Mexico since 1929. The rise of PAN (Partido Acción Nacional) broke decades 
of a political dominance that was associated, in recent years, with authoritarianism, 
economic backwardness and an obstacle to democracy in the country. However, the PRI's 
defeat in 2000 must be analyzed in the light of the economic, political, social, and cultural 
transformations that have taken place in Mexico since the 1980s at least. The Mexican 
intellectual field and its subjects allow us to take a different approach to this national 
political scenario since they used their numerous places of enunciation to take positions, 
analyze and comment on the transformations set in motion. Our objective here is to 
investigate how the discourses produced and circulated in that moment were central to 
symbolic constructions around themes such as national identity, modernization, 
democracy, globalization, among others, and were part of a neoliberal political project. 
Discussions around NAFTA (North American Free Trade Agreement), signed in 1994, 
promoted the production and circulation of notions, ideas, and conceptions in cultural 
magazines that serve as means to political action by Mexican intellectuals. Based on a 
methodology of political and intellectual history, this study proposes to explore 
intellectual practices around political discourse, as well as to understand the role of these 
historical subjects in the context of the Mexican democratic transition at that time. 

 

Keywords: Mexico – Neoliberalism – Democratic Transition – Intellectuals – Cultural 
Magazines 
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Introdução 
 

Ao longo do século XX, a política mexicana foi marcada pelo domínio do Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) que venceu as eleições presidenciais desde os anos 

1930 (quando ainda era o Partido Nacional Revolucionario [1929-1938] e o Partido de 

la Revolución Mexicana [1938-1946]) até 2000, ano em que foi derrotado nas urnas pelo 

Partido Acción Nacional (PAN). Este fato, normalmente visto como a derrota do modelo 

priísta, na verdade, revela a concretização de um processo político, econômico e social 

que remonta às décadas anteriores. Uma profunda crise econômica nos anos 1980 levou 

o México a uma maior aproximação com as políticas neoliberais dos Estados Unidos da 

América (EUA) que se concretizaram ao longo dos anos 1990 em reformas políticas, 

eleitorais e econômicas, entre elas a assinatura do NAFTA (North American Free Trade 

Agreement, em inglês ou TLCAN – Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

em espanhol), em 1994. Estas reformas estão inseridas numa série de medidas neoliberais 

colocadas em prática nos últimos governos priístas do século XX e foram amplamente 

discutidas na imprensa cultural mexicana, principalmente porque sinalizavam o fim de 

políticas sociais mantidas por várias décadas pelo PRI. 

 

A década de 1980 e 1990: crises, reformas e o salinismo 
 

As crises enfrentadas pelo México no fim dos anos 1970 e a partir de 1982, quando 

foi declarada a moratória da dívida externa, deixaram visível o esgotamento do modelo 

econômico praticado até então, baseado na exportação do petróleo. O PRI, que desde o 

Massacre de Tlatelolco, em 1968, enfrentava uma crise de legitimidade e afirmação, 

passou por reconfigurações internas que abriram espaço para dirigentes com uma 

perspectiva sobre o neoliberalismo distinta das tradicionais leituras nacionalistas e 



11 

 

desenvolvimentistas que caracterizavam a concepção priísta até então. Neste contexto, o 

neoliberalismo ganhou espaço nas políticas econômicas do partido através de tecnocratas 

que se tornaram influentes e passaram a orientar as medidas de austeridade nacional e 

corte de gastos públicos (Sheppard, 2016, p. 74-79; Babb, 2001, p. 171-198). 

A ascensão destas concepções econômicas no seio do partido causou uma ruptura 

entre as diferentes alas que o compunham. A oposição mais incisiva ao PRI, nos anos 

1980, partiu justamente da dissidência de Cuauhtémoc Cárdenas, que fundou o que viria 

a ser o Partido de la Revolución Democrática (PRD). Nas eleições presidenciais de 1988, 

sua candidatura organizou-se em torno da ideia de evitar a falência dos princípios 

revolucionários da Constituição de 1917 e de recuperar os direitos que estavam sendo 

ameaçados pela administração do PRI. Cárdenas foi derrotado nas urnas por Carlos 

Salinas, em meio a escândalos de fraude eleitoral. 

O governo de Salinas foi marcado pela forte orientação neoliberal enquanto 

tentava promover a imagem de uma “revolução realista”, ou seja, um Estado 

revolucionário que adaptava os objetivos sociais da revolução à necessidade de medidas 

de austeridade que o momento de crise requeria. Desta forma, os compromissos do 

governo para manter princípios revolucionários, como a reforma agrária e os subsídios 

estatais, por exemplo, passaram a ser revistos e interpretados por dirigentes políticos 

como impraticáveis frente à crise econômica (Sheppard, 2016, p. 87-90). Cada vez mais, 

ficou clara a fratura entre o nacionalismo revolucionário e as práticas neoliberais no 

discurso oficial do PRI. A solução encontrada foi o liberalismo social como uma 

estratégia do governo salinista para reconfigurar a relação entre Estado e sociedade e 

conter o desgaste que o partido vinha sofrendo por conta das políticas econômicas 

neoliberais que atacavam as garantias sociais fomentadas pelas Constituição de 1917. Os 

investimentos em programas sociais, como o PRONASOL (Programa Nacional de 
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Solidaridad) e o PROCAMPO (Programa de Apoyos Directos al Campo), e em 

instituições culturais, como o CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes), deram-se neste contexto em que o Estado, ainda que dedicado às reformas 

neoliberais, buscava legitimidade através de programas sociais estruturados de acordo 

com as novas concepções econômicas, políticas e sociais do governo (Sheppard, 2016, p. 

154-157; Mize, Swords, 2011, p. 194). 

De fato, as reformas econômicas intensificaram-se neste período, e foram 

acompanhadas de investimentos em políticas sociais e a formação de programas de 

combate à pobreza nas zonas urbanas e rurais (Dion, 2009, p. 66). Mais do que uma forma 

de legitimar o PRI, estes programas têm a ver com os impactos das políticas neoliberais 

na vida das classes trabalhadoras do país. A competição política que se intensificava 

nestes anos nas eleições estaduais e municipais entre o PRI, o PRD e o PAN, levou a um 

quadro no qual os programas de previdência e seguro social foram reduzidos, enquanto a 

assistência social se expandia. Estes processos mostram como os efeitos da globalização 

neoliberal estão intimamente conectados com o processo de transição democrática e a 

competição eleitoral no México nos anos 1990. 

A cientista política Michelle Dion (2009, p.  76-78) demonstra que a expansão da 

assistência social a grupos rurais e pobres das cidades está conectada com a redução do 

seguro social dirigido a trabalhadores formais do setor público e privado. Isto se explica 

pelo fato de que as reformas políticas possibilitaram maior competição e mobilizou o 

eleitorado entre distintos interesses representados no crescimento dos partidos opositores 

ao PRI, mas este processo não se traduziu em participação popular direta. Esta nova 

capacidade política foi explorada para garantir apoio político de eleitores destes setores 

da sociedade que somente teriam acesso ao estado de bem-estar através das políticas de 

assistência social porque, em sua grande maioria, eram trabalhadores informais. O 
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discurso oficial do governo era de que as transformações econômicas eram 

imprescindíveis para a preparação do México para a economia internacional, que se 

tornava cada vez mais dinâmica e global. O que é incontestável, no entanto, é que estas 

reformas na política, economia e sociedade demonstraram que o PRI se afastava do 

modelo tradicional de governo comprometido a garantir os direitos dos cidadãos 

(Sheppard, 2016, p. 143-154). 

O fato de que o PRI tenha sido derrotado nas urnas, em 2000, pode mascarar, em 

análises mais apressadas, um processo de transformação e disputa interna dentro do 

próprio partido. Uma abordagem assim deixa de lado a compreensão de que o grupo 

político na presidência do México, desde pelo menos 1982, não era unanimidade dentro 

do PRI ou que lógica econômica colocada em prática desde então não está entre os 

derrotados de 2000. Neste sentido, quero ressaltar como a definição e concepção deste 

projeto político e econômico, que comumente chamamos “neoliberal”, perpassa e dá 

unidade a estas últimas administrações do PRI no século XX. Para tanto, é importante 

repassar alguns aspectos deste contexto da década de 1980 e 1990 levando em 

consideração o trabalho de Isabelle Rousseau, filósofa e socióloga do El Colégio de 

México que, em 1999, publicou sua tese de doutorado sob o título de Mexique: une 

révolution silencieuse? (1970-1995), na qual investiga a criação e execução de um projeto 

de modernização levado a cabo no México por grupos minoritários dentro das elites 

políticas do país. Este trabalho é uma das principais referências para explicar a política 

mexicana neste período ao esmiuçar a configuração de uma nova forma de administração 

pública e a atuação de sujeitos dentro de uma racionalidade política e econômica norteada 

pelas ideias de eficiência, austeridade, abertura e modernização. 

Rousseau propôs-se a estudar sociologicamente como um grupo político de 

tecnocratas ganhou espaço, firmou-se e chegou ao poder no México nas últimas décadas 
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do XX. A autora afirma que os processos de industrialização e urbanização, intensificados 

nos anos 1970 pelo sucesso do modelo exportador do petróleo, criaram uma demanda 

social que exigiu uma ampliação do Estado mexicano e reformas administrativas que 

abriram espaço na gestão pública para novos atores identificados com uma promessa de 

transformação do já desgastado sistema político. A perspectiva de trazer conhecimentos 

técnicos e soluções concretas, para problemas e crises advindas de um modelo 

corporativista e clientelar, moldou a ascensão dos tecnocratas não só no Estado, como 

também no próprio PRI. Formados em universidades estadunidenses e mexicanas ligadas 

ao pensamento econômico ortodoxo, este grupo inicialmente estabeleceu-se em torno da 

Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), instituição destinada a organizar o 

orçamento do governo e mediar a aplicação de fundos e recursos das diferentes secretarias 

e áreas de administração nacional (Rousseau, 2001, p. 19-37). 

A tese de Rousseau (2001, p. 226-265) ressalta a importância adquirida por este 

grupo (e seus critérios para uma modernização acorde com a globalização neoliberal) não 

só na política e economia mexicanas, mas também dentro do PRI. Os tecnocratas 

conseguiram atrair o interesse de camadas da elite econômica, que antes temia as 

promessas sociais da revolução, e representaram para o próprio PRI uma possibilidade de 

reinvenção do partido que era cada vez mais contestado, principalmente depois da crise 

de 1982. A autora explica, assim, a indicação de Carlos Salinas, nome central da SPP no 

governo de Miguel de la Madrid (1982-1988), como candidato do PRI em 1988, ainda 

que os tecnocratas não fossem maioria no partido. Esta escolha por oficializar uma 

candidatura ligada aos projetos neoliberais teria levado à dissenção da ala democrática, 

identificada com os princípios revolucionários de igualdade e justiça, que viria a 

conformar-se no PRD, oposição mais à esquerda. 
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O sexênio de Salinas, segundo Rousseau, é o momento chave da aplicação e 

execução do projeto de modernização gestado ao longo da década de 1980 na SPP. Com 

a chegada ao poder de um dos principais líderes deste grupo de políticos, sua visão de 

administração e gestão pública irradiou-se com mais facilidade para outros órgãos do 

governo. As concepções econômicas e políticas sustentadas pelo grupo da SPP, vista pela 

autora como um “centro de formação”, que já vinham espalhando-se através de atores e 

agentes que levaram aquele projeto modernizador a outros setores da política mexicana, 

agora tornavam-se prática e linguagem comum de governo. Facilitou-se, assim, a atuação 

central de Salinas na promoção de reformas constitucionais e outras medidas que punham 

em prática as políticas de redução dos gastos do Estado, de abertura econômica e atração 

de investimentos privados e estrangeiros, de liquidação de políticas protecionistas, enfim, 

de desregulação da economia e de um projeto de crescimento econômico pautado pelos 

interesses do setor privado (Rousseau, 2001, p. 283-327). 

O salinismo, como Rousseau nomeia este projeto concebido na SPP e capitaneado 

por Salinas com modelo de desenvolvimento, é marcado, então, por colocar em prática o 

neoliberalismo e por legitimar discursivamente uma visão empresarial, usando noções de 

eficiência e competição como guias de ação política e social. Um dos principais 

programas de Salinas, o PRONASOL, propunha usar recursos advindos das privatizações 

para custear projetos sociais criados e geridos por comunidades de baixa renda. Rousseau 

ressalta a importância deste tipo de medida que gera ganhos políticos para o salinismo, 

ao mesmo tempo em que reduz e focaliza a assistência social, eximindo o Estado de 

investimentos mais profundos em políticas de justiça social, além de promover as 

concepções políticas e econômicas que sustentavam aquele governo. O uso do liberalismo 

social, propagandeado por Salinas como uma “terceira via” entre o neoliberalismo e o 

modelo anterior de um Estado protecionista, visava não só conter os efeitos sociais mais 
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imediatos das reformas neoliberais, mas também buscava legitimar socialmente práticas 

e medidas que eram impopulares justamente por afetar diretamente os setores sociais mais 

pobres e necessitados (Rousseau, 2001, p. 329-379). 

A assinatura do NAFTA, como ápice do liberalismo de Salinas, em 1994, 

representou naquele momento a consolidação das reformas de modernização econômica. 

Ainda que muito criticado pela falta de reformas políticas que dessem maior abertura à 

democracia, e apesar de toda a instabilidade de 1994 (com a ascensão do EZLN – Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional – em Chiapas e o assassinato de Luis Donaldo Colosio, 

o candidato do PRI para a eleição presidencial), Salinas conseguiu eleger seu sucessor, 

Ernesto Zedillo, que seria responsável por dar continuidade àquele modelo de 

modernização do México. A crise econômica de desvalorização do peso mexicano, o 

“error de deciembre”, nos primeiros dias da administração de Zedillo, abalou todo o país 

e derrubou a imagem política de Salinas. Mas Rousseau (2001, p. 425-447) destaca que 

em nenhum momento o projeto salinista foi colocado em xeque como modelo orientador 

do novo governo. Zedillo superou aquela crise em pouco tempo acionando os 

mecanismos de ajuda financeira do NAFTA e, ainda que obrigado a lidar com os 

problemas socioeconômicos resultantes da administração anterior, deu seguimento e 

consolidou o projeto de modernização neoliberal, que permaneceu vigente mesmo após a 

vitória do PAN, em 2000. 

As principais conclusões de Rousseau sobre a atuação dos “homens da SPP” 

revelam a continuidade de uma concepção liberal política e econômica que, pelo menos 

desde 1982, estabeleceu-se no sistema político mexicano. Est grupo propôs-se a reformar 

o Estado delineado pelos princípios sociais da Revolução Mexicana, aproximando-se dos 

interesses do setor privado e da elite mexicana que, então, pode encontrar na política e na 

administração pública formas de crescimento e desenvolvimento que estavam de acordo 
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com suas visões de mundo. A importância do trabalho de Rousseau, para esta análise, é 

justamente mostrar que o salinismo não está limitado ao governo Salinas e, portanto, 

representa ações e práticas que se definem como modernizadoras, mas representam 

critérios muito específicos de modernidade. 

 

As revistas e a história política e intelectual 
 

Esta pesquisa busca abordar a construção discursiva de conceitos em torno dos 

temas da globalização e do neoliberalismo. Tais discursos foram produzidos por 

intelectuais e circulados em revistas culturais do período. Deste modo, esta análise foca-

se no contexto dos últimos anos da transição democrática no México, quando o processo 

de globalização estava sendo debatido publicamente na imprensa através de textos e 

artigos que desenvolviam e embasavam noções, ideias, argumentos e opiniões. Assim, 

minha atenção recai sobre termos específicos que foram empregados pela intelectualidade 

mexicana e que, como conceitos e categorias de explicação, possuem distintas definições 

de acordo com os usos e interesses dos interlocutores destes debates. Os intelectuais1 

mexicanos que publicavam nas revistas aqui estudadas envolveram-se diretamente na 

esfera pública como atores políticos ao tomar posições e escolher lados enquanto 

discutiam os processos que se desenvolviam na economia nacional e internacional 

naquele momento. Buscando compreender os principais artefatos discursivos 

desenvolvidos neste período da transição mexicana, a história intelectual e a história 

 
1 Considero como intelectuais neste período todos os profissionais ligados à produção e mediação de 
elementos culturais na sociedade mexicana. A discussão historiográfica sobre a definição do intelectual 
como sujeito histórico e ator político também envolve a ideia de compromisso e engajamento com causas 
de sua sociedade. Por isso, intelectuais buscam espaços de expressão que lhe permitem a efetivação de sua 
ação política por meio de práticas culturais. A publicação de textos e o trabalho editorial nas revistas aqui 
estudadas são consideradas práticas intelectuais porque permitem que estes autores participem dos debates 
políticos de seu presente numa esfera pública entre seus pares, mobilizando o cultural num esforço de 
convencimento, explicação e crítica na sociedade (Sirinelli, 2003; Castillo, Day, 2014; Camp, 1981). 
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política nos possibilitam uma abordagem dos intelectuais e seus textos como objetos de 

estudo que nos permitem ampliar a interpretação do processo de modernização salinista 

ocorrido neste período no país. 

A historiografia sobre as revistas culturais como fontes para a história intelectual 

latino-americana é bastante profícua e conquistou local de destaque na academia nas 

últimas décadas. No México, os trabalhos de Aimer Granados García (2012; 2017) 

ressaltam a importância do estudo destas publicações a partir de uma metodologia que 

explora a historicidade das ideias e discursos mobilizados pelos intelectuais, conectando 

autor, obra e contexto numa análise que toma as revistas não só como suportes materiais, 

mas também como partes de redes intelectuais configuradas no campo cultural latino-

americano. Alexandra Pita e María del Carmen Grillo (2013) afirmam as revistas como 

objetos de estudo autônomos e traçam aspectos e categorias de análise que levam em 

consideração desde aspectos técnicos (como formato, periodicidade e tiragem) até os 

diferentes tipos de trabalho intelectual envolvidos na produção das revistas e seus 

conteúdos. Outro trabalho central é o de Regina Crespo (2010; 2011) que observa a 

função das revistas como meios de ação e intervenção política dos intelectuais em suas 

conjunturas, desde sua formação e projeto, até a circulação e difusão das ideias e discursos 

que passam a integrar, assim, as dinâmicas políticas e culturais em cada contexto de 

funcionamento editorial destas publicações. 

É a partir destes conceitos e definições que busco analisar as diversas publicações 

que deram espaço para textos e artigos sobre os temas em torno da globalização. Revista 

de la Universidad de México, Cuadernos Americanos, Nexos, Vuelta e Letras Libres são 

revistas que circularam no México nos anos 1980 e 1990 e que trouxeram em suas páginas 

os artigos que aqui analiso dentre tantos outros acerca dos mais variados temas e conceitos 

neste contexto. Várias outras publicações também participaram destes debates sobre a 
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globalização e publicaram textos que fizeram parte da discussão sobre as reformas 

mexicanas no período. A escolha recaiu sobre estas publicações justamente pelo prestígio 

que congregam junto à opinião pública mexicana e pela proeminência que têm no campo 

intelectual mexicano até hoje. Outro dado importante é que, embora cada revista tenha 

sido fundada por grupos intelectuais distintos e em contextos específicos, seus editoriais 

alcançaram reconhecimento nacional e internacional que, como se verá adiante, engloba 

os principais nomes do campo intelectual mexicano, com forte presença no mercado 

editorial, na vida acadêmica e como intérpretes da realidade mexicana. Quando a questão 

da globalização e das reformas começou a ser debatido na esfera pública foram estas 

revistas que pautaram a discussão e foram suporte e referência central para os intelectuais 

do período. 

 A Revista de la Universidad de México é uma das publicações mais longevas no 

México. Sua origem remonta ao processo de luta pela autonomia da Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), ocorrido em 1929. A revista, que teve o 

primeiro número publicado em novembro de 1930, dava continuidade ao objetivo do 

Boletín de la Universidad de México de servir como meio de comunicação da comunidade 

acadêmica (Sánchez, 2013). Em 1946, após outro processo de reorganização, a Revista 

de la Universidad tornou-se uma publicação mais acadêmica e literária, deixando um 

pouco de lado a função de ser um informativo entre os estudantes e buscando atingir o 

público mais amplo, não ligado à universidade. Assim, passou a publicar textos que 

buscavam popularizar o conhecimento acadêmico, colocando-se em maior contato com a 

sociedade mexicana do período: “Universidad de México será un diáfano reflejo de las 

inquietudes culturales del país y un vehículo puesto de modo permanente al servicio de 

la mejor coordinación y logro de tales esperanzas” (Justificación, 1946, p. 1). 
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Desde então, a publicação converteu-se em um importante referencial da cultura 

mexicana, publicando textos de distintas gerações de intelectuais e tornando-se um espaço 

tradicional de contato entre as culturas acadêmicas e populares, sendo um ponto de 

observação privilegiado da história intelectual do país. Segundo Ignacio Solares (2010, 

p. 82), entre seus diretores se destaca o intelectual Jaime García Terrés, que esteve à frente 

da revista entre 1953 e 1965, um período no qual a UNAM era vista como um espaço 

livre da censura imposta pelo governo a outros órgãos e periódicos. García Terrés, então, 

utilizando-se desta prerrogativa, construiu a Revista de la Universidad como um espaço 

de afirmação da cultura mexicana contemporânea, contando com a colaboração de 

escritores e artistas e promovendo uma cultura intelectual que consagraria esta revista 

como uma das publicações culturais mais importantes e estáveis do México pelo resto do 

século XX (Solares, 2010, p. 84-85). Respeitando esta vocação de dar espaço para debate 

e circulação das ideias dos principais nomes da intelligentsia mexicana, a Revista de la 

Universidad não renuncia a participar das discussões e desafios que se colocam ao 

México nos anos 1980 e 1990. Como é possível perceber pelos textos que serão analisados 

no primeiro capítulo, a revista colocou-se como foro de compreensão e debate sobre a 

globalização e o neoliberalismo neste período, servindo de veículo de discursos e ideias 

de diversos intelectuais que participaram assim ativamente dos processos políticos do 

país. 

Outra publicação muito antiga e ainda em atividade, também ligada à tradição 

intelectual universitária do México, é Cuadernos Americanos. Fundada em 1942, a 

proposta da revista surgiu do interesse de exilados espanhóis que chegavam ao México 

desde o fim dos anos 1930, por conta da Guerra Civil Espanhola. Uma outra publicação, 

a revista España Peregrina, foi criada em 1940 como forma de contato e expressão da 

intelectualidade espanhola no México. Juan Larrea, poeta espanhol e responsável por 
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España Peregrina, em busca de recursos para sua revista expôs planos de uma publicação 

mais abrangente a Jesús Silva Herzog, economista renomado já naquela época e com 

laços com o poder político. Pensada como um projeto editorial conjunto a partir das 

experiências de intelectuais espanhóis e mexicanos, Cuadernos Americanos surgiu com 

o intuito de refletir de maneira mais ampla sobre a cultura ibero-americana, tomando 

como questão central o humanismo e reivindicando um papel cultural central para a 

América num momento de profunda crise na Europa. Contando com influentes e 

renomados intelectuais entre seus colaboradores, como, por exemplo, Alfonso Reyes e 

Daniel Cosío Villegas, a revista constituiu-se, desde sua fundação e ao longo das décadas 

seguintes, num espaço de prestígio intelectual internacional, tornando-se referência 

acadêmica e cultural não só no México, mas também na América e Europa (Gonzáles 

Neira, 2009). 

A historiografia dedicada a analisar Cuadernos Americanos destaca que a 

publicação deve ser compreendida num contexto amplo acerca das relações entre política 

e cultura no final da década de 1930 e nos anos 1940. O Estado mexicano pós-

revolucionário consolidava-se naquele momento e, principalmente após medidas 

adotadas no mandato de Lázaro Cárdenas (1934-1940), o principal motor do 

desenvolvimento cultural mexicano passou a ser o governo através do patrocínio e 

financiamento de empreendimentos e instituições culturais. Nesta época, foi fundada a 

Casa de España, instituição que recebia e garantia condições de trabalho para a 

intelectualidade espanhola refugiada no México e que daria origem a El Colégio de 

México, em 1940. A Escola Nacional de Economía, baseada na UNAM, recebeu também 

muitos incentivos e foi criada a editora Fondo de Cultura Económica, inicialmente com 

o objetivo de traduzir e popularizar no país obras relacionadas à economia. Sob direção 
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de Cosío Villegas até 1948, a editora rapidamente tornou-se o principal meio de difusão 

de livros acadêmicos de diversas áreas, bem como de obras literárias (Martins, 2016). 

Liliana Weinberg destaca que, além de inserir Cuadernos Americanos neste 

contexto político-cultural, também é importante pensar a revista emaranhada numa rede 

de intelectuais com fortes conexões com o poder político. Estes atuavam como servidores 

públicos em distintas esferas e sob uma concepção de intelectual a serviço do Estado, 

usando sua colocação pública para mobilizar e canalizar recursos para projetos capazes 

de modernizar o cenário cultural e educacional mexicano. A autora defende que, para 

compreender-se o amplo alcance e renome nacional e internacional de Cuadernos 

Americanos, deve-se levar em consideração a sua posição neste contexto político-cultural 

e enfatizar esta percepção acerca do trabalho intelectual junto e através do Estado 

(Weinberg, 2010). 

Nos anos 1980, que traz o início do recorte temporal desta pesquisa, a publicação 

sofreu sua primeira troca de direção. Após a morte de Silva Herzog, em 1985, a 

administração da revista Cuadernos Americanos foi entregue para a UNAM, que passou 

a ser dirigida por Leopoldo Zea, filósofo e antigo colaborador. Reestruturada em suas 

seções e com a numeração reiniciada, a revista foi relançada em 1987, 45 anos após sua 

fundação. Zea, no primeiro número desta Nueva Época, destaca que seu maior intuito 

como novo diretor é dar continuidade à tradição criada e sustentada na primeira fase, 

valorizando e defendendo os princípios de pluralidade, democracia, liberdade e 

independência que foram norteadores para o trabalho editorial da publicação (Zea, 1987, 

p. 9-11). Weinberg afirma que a publicação enfatizou ainda mais a importância de uma 

unidade latino-americana através da defesa da pluralidade e da diversidade cultural da 

região como elementos básicos de integração, consolidando-se numa das principais 

referências para o conhecimento e estudo do continente (Weinberg, 1995). 
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Esta publicação tem um forte caráter acadêmico, com textos mais longos e densos, 

e, quando traz textos que discutem aquele presente dos anos 1980 e 1990, privilegia 

reflexões que dialoguem com a literatura produzida pelas ciências humanas. Nos textos 

selecionados para publicação e nos temas escolhidos para seções especiais ou números 

monográficos, Cuadernos Americanos demonstra uma preferência por debates sobre a 

conjuntura que estejam apoiados em aportes estabelecidos já numa bibliografia ou em 

discussões no âmbito acadêmico, não reproduzindo textos de opinião ou mais 

imediatistas, comuns em revistas como Nexos e Vuelta. 

Este dado já indica uma diferença importante a ser feita dentro da categoria 

“revista cultural”: revistas vendidas em bancas de jornal miravam outro público, bem 

como abriam espaço a textos mais personalistas, com uma noção mais ampla acerca do 

“intelectual”, que poderia ser não necessariamente um acadêmico de carreira. As revistas 

culturais universitárias incentivavam e preferiam textos dentro de uma tradição mais 

científica, referenciados nos saberes produzidos e discutidos principalmente na área das 

humanidades, não tendo entre seus colaboradores usuais aqueles intelectuais “tudólogos”, 

especializados em análises pessoais e de opinião sobre seu presente. Cuadernos 

Americanos assemelhava-se a um livro, tanto em suas dimensões físicas, como na 

quantidade de páginas. Na Nueva Época, os anúncios publicitários despareceram já que 

a revista era mantida pela UNAM, o que lhe conferiu um caráter ainda mais acadêmico, 

principalmente se levarmos em conta que a principal forma de circulação da revista era 

entre bibliotecas e universidades mundo afora, apesar de que dispunha também de um 

programa de assinaturas individuais. 

Entre estes dois tipos de “revista cultural”, as de banca e as universitárias, quero 

destacar que a Revista de la Universidad, no período aqui estudado, era uma revista 

vendida nas bancas, já que era concebida numa proposta de divulgação científica mais 
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ampla que a dos Cuadernos. Essa premissa refletia-se também em seus textos, mais curtos 

e concisos, porém também sustentados pelo conhecimento especializado da academia, 

menos opinativos. Isto faz desta publicação uma forma quase híbrida nesta distinção que 

aqui proponho para chamar a atenção para como estes elementos não-textuais (autores, 

público-alvo, forma de comercialização e circulação) impactam diretamente no material 

textual publicado por estas revistas. 

Entre as revistas aqui propostas como objetos de estudo, Vuelta, Letras Libres e 

Nexos enquadram-se como revistas culturais de banca, com maior alcance na opinião 

pública que suas contrapartes universitárias. Vuelta surgiu em 1976, após o fechamento 

da revista Plural que funcionava como suplemento cultural do jornal Excélsior. Naquele 

ano, após publicar uma série de críticas ao então presidente do México, Luis Echeverría 

Álvarez, o diretor Julio Scherer García e o conselho editorial de Excélsior foram 

afastados. Octavio Paz, que encabeçava Plural, renunciou a seu cargo em solidariedade 

a Scherer junto com o conselho da revista, o que levou ao fim do suplemento. Poucos 

meses depois, Paz e seus colaboradores fundavam a revista Vuelta como uma continuação 

de Plural, uma publicação voltada a promover a literatura hispano-americana e a cultura 

mexicana contemporâneas. Muito ligada à figura de Octavio Paz, Vuelta definiu-se como 

um projeto editorial baseado na ideia de independência e crítica. Paz por diversas vezes 

destacou a importância da independência da publicação em relação ao poder político 

justamente como condição que garantisse a liberdade de crítica, a principal função da 

revista segundo ele. Mais do que uma revista de crítica literária, Vuelta constituiu-se, 

então, como uma publicação ligada aos posicionamentos políticos de Paz e seus 

seguidores, que se identificavam como liberais e avessos aos compromissos políticos, 

críticos principalmente da esquerda marxista mexicana (Flores, 2010, p. 508-513). A 

revista teve seu fim em 1998 com a morte de Paz, porém Enrique Krauze, que atuou como 
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secretário de redação e subdiretor de Vuelta, fundou, no ano seguinte, Letras Libres. Esta 

revista passou a ocupar o espaço deixado entre os intelectuais liberais e reuniu como 

colaboradores alguns membros do grupo Vuelta. 

A revista Nexos foi fundada em 1978, sob direção do historiador Enrique 

Florescano. Membro do departamento de história do Instituto Nacional de Antropología 

e Historia no período, Florescano organizou uma série de seminários que reunia 

acadêmicos de diversas áreas em torno das discussões sobre os problemas do presente 

mexicano. Destas reuniões surgiu o interesse em criar uma publicação que fosse espaço 

de difusão para o conhecimento acadêmico e científico debaterem as questões da 

conjuntura política e social do México. Com um conselho editorial organizado em torno 

de diferentes áreas do conhecimento, Nexos propunha-se a oferecer interpretações e 

leituras que pudessem enriquecer a percepção dos leitores em torno aos problemas mais 

variados que o país estava enfrentando nas questões culturais, políticas e sociais 

(Concheiro et al, 2018, p. 17-20). 

A revista sempre se posicionou como alinhada à socialdemocracia, o que fomenta 

certa rivalidade com o grupo da revista Vuelta, mais alinhada ao liberalismo. De acordo 

com Gallegos Cruz (2018, p. 76), “Nexos nace como una revista antitética de Vuelta, con 

quien busca competir por el liderazgo de la comunidad intelectual”. Sem esconder os 

laços pessoais de Héctor Aguilar Camín, que dirigiu Nexos entre 1983 e 1995, e Carlos 

Salinas, o grupo em torno da revista ficou identificado pela defesa de vários elementos 

do projeto salinista, e posteriormente vieram à público notícias de que o governo 

mexicano socorreu financeiramente a publicação por diversas vezes (Scherer García, 

2007, p. 208-209). Mas ao longo da década de 1990, a revista não deixou de publicar 

textos que também criticavam ou pelo menos elaboravam um olhar mais crítico sobre as 

promessas de modernização daquela administração. Na segunda metade dos anos 1990, 



26 

 

com Luis Miguel Aguilar na direção e Rafael Pérez Gay como subdiretor, a revista 

enfrentou dificuldades financeiras devido às crises econômicas do período, mas, mesmo 

com a queda na circulação e nas vendas, sustentou número equilibrados com outras 

grandes publicações culturais do período: estudos sobre a revista naquele período 

apontam uma tiragem de cerca de 21.500 exemplares distribuídos nacionalmente (Miguel 

Aguilar, 2018, p. 189-190; Cárdenas Sánchez; Benítez Amaro, 1998, p. 65-67; Gallegos 

Cruz, 2018, p. 82). 

Nexos e Vuelta colocavam-se com frequência em lados opostos em seus 

posicionamentos e debates ao longo das décadas de 1980 e 1990. O atrito mais famoso 

entre as revistas se deu entre 1990 e 1992, quando a queda da União Soviética motivou a 

discussão no México sobre as transformações e crises em escala global. Em 1990, Paz e 

o grupo Vuelta convocaram intelectuais para a realização de um encontro chamado El 

siglo XX: la experiencia de la libertad. O tom geral dos participantes deste evento foi o 

de valorizar a queda do comunismo como um triunfo da democracia capitalista, 

destacando a importância do mercado para a liberdade individual e econômica em relação 

ao Estado. Dois anos depois do evento de Paz, o grupo Nexos organizou um colóquio sob 

o título de Los grandes cambios de nuestro tempo: la situación internacional, América 

Latina y México. Conhecido como Coloquio de Invierno, este evento debateu a conjuntura 

mundial e mexicana de inícios dos anos 1990, e as discussões aí realizadas criticavam a 

perspectiva liberal, ressaltando a importância da democracia como forma de produzir um 

Estado e um governo capazes de garantir justiça social. Além das discordâncias 

ideológicas, este evento ligado à revista Nexos gerou críticas de Octavio Paz e seus 

colaboradores por conta de ter recebido patrocínio de órgãos estatais, como o 

CONACULTA (Gallegos Cruz, 2018, p. 115-124). Segundo Caballero Escorcia (2020), 

mais do que sustentar duas posições distintas sobre o cenário geopolítico mundial, os 
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eventos revelam uma disputa entre estes dois grupos intelectuais pela hegemonia no 

campo cultural mexicano, marcando suas concepções opostas sobre o papel dos 

intelectuais na política e as relações travadas entre eles e o poder. 

Desta forma, ao discutir cultura, ciência, arte, política e sociedade a partir das 

intervenções e interpretações que intelectuais submetiam para publicação, Revista de la 

Universidad, Cuadernos Americanos, Vuelta, Letras Libres e Nexos criaram e fizeram 

parte de um espaço público de construção e circulação de discursos sobre a realidade 

mexicana e as transformações pelas quais o país passava. Assim, defendo a importância 

de percebermos a formação de uma linguagem política-intelectual específica neste 

contexto de globalização no México, relacionando os discursos analisados nestes textos 

com um referencial conceitual mais amplo. Esta linguagem, como quero argumentar ao 

longo deste texto, é entendida como um contexto linguístico comum que caracterizou-se 

pelo apelo recorrente à temas culturais numa dinâmica de valorização de identidades – 

nacionais e regionais, tradicionais ou não – contrapostas neste contexto de neoliberalismo 

e globalização. Os discursos identitários tornaram-se formas de adesão ou recusa ao 

projeto de nação que se processava nas políticas oficiais do Estado mexicano. Assim, são 

objetos de estudo desta pesquisa os significados e sentidos que os intelectuais deram a 

estas distintas identidades no âmbito das revistas e publicações, bem como os discursos 

que construíram e circularam e que foram capazes de reafirmar ou reivindicar novas 

identidades para um México tensionado entre o local, o regional, o nacional e o global. 

O historiador Jean-François Sirinelli, ao propor o estudo dos intelectuais e suas 

obras como objetos da história política, ressaltou a importância de se “[...] tentar 

destrinchar a questão das relações entre as ideologias produzidas ou veiculadas pelos 

intelectuais e a cultura política de sua época” (Sirinelli, 2003, p. 261). Deste modo, quero 

argumentar que os debates a serem analisados não se deram apenas como um diálogo 
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direto entre revistas e autores. É essencial compreender que cada texto mobiliza ideias e 

argumentos que estão fazendo referência aos elementos discursivos e simbólicos 

elaborados no campo cultural e intelectual mexicano. Cada artigo publicado pode ser 

compreendido como capaz de refletir e, ao mesmo tempo, influenciar as transformações 

políticas e sociais de seu presente no México. 

John G. A. Pocock, historiador do pensamento político, usa os conceitos de langue 

e parole para explicar a relação que os discursos efetivados dentro de um contexto político 

têm entre si, não só pela referência direta, mas pela sua própria formulação. Este 

princípio, para Pocock, é essencial para o estudo da história política e intelectual: 

 
O historiador do discurso político [...] investe seu tempo aprendendo as 
‘linguagens’, idiomas, retóricas ou paradigmas em que tal discurso se realizou, 
ao mesmo tempo estudando os atos de enunciação que foram emitidos nessas 
“linguagens”, ou na linguagem formada de um composto delas. [...] O 
historiador deve mover-se de langue para parole, do aprender as linguagens 
para o determinar os atos de enunciação que foram efetuados “dentro” delas 
(Pocock, 2003, p. 66). 
 

Para este autor, então, as linguagens políticas – que podem ser “idiomas, retóricas, 

maneiras de falar sobre política, jogos de linguagem distinguíveis, cada qual podendo ter 

seu vocabulário, regras, precondições, implicações, tom e estilo” (Pocock, 2003, p. 65) – 

são uma importante instância de análise da configuração cultural e política de dado 

contexto histórico. Deste modo, o autor define parole como cada discurso efetivado, cada 

argumento criado ou conceito mobilizado pelos intelectuais em seus textos. A langue é a 

linguagem política mais ampla, o arcabouço retórico ou referencial conceitual que dá 

sentido e significado para cada parole, cada discurso elaborado pelos intelectuais ao 

construir seus textos e tomar parte nos debates públicos de sua conjuntura. (Pocock, 2003, 

p. 73-74) O que quero ressaltar é que os textos aqui analisados trazem ideias e argumentos 

que superam suas páginas e seu momento de publicação. Os autores estão dialogando 

com um contexto discursivo mais amplo entendido como a linguagem política mexicana 
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deste período de globalização e transição democrática. As revistas culturais aqui 

estudadas são tomadas como espaços de enunciação e expressão dos intelectuais que se 

posicionaram nestas discussões através de seus textos, produzindo e difundindo o ideário 

político mexicano do fim do século XX. 

 

Presente e passado2 
 

Este contexto de fim do século XX cobrou especial relevância para a política atual 

mexicana após a eleição, em 2018, de Andrés Manuel López Obrador, candidato do 

MORENA (Movimiento Regeneración Nacional) e antigo membro do PRD. Nomeando-

se a Cuarta Transformación (4T), o programa deste novo governo identifica-se como uma 

esquerda em busca de desmontar o sistema político neoliberal forjado pelos últimos 

governos, numa transformação profunda tais como foram o processo de independência, 

as reformas liberais do século XIX e a Revolução Mexicana do início do século XX – daí 

o nome 4T. A relação que o obradorismo estabelece com a história mexicana expressa-se 

também na linguagem política que tece uma narrativa sobre o passado recente, recusando 

imediatamente o modelo neoliberal das últimas administrações e localizando as raízes 

dos problemas atuais mexicanos a partir de 1982, quando o então presidente Miguel de la 

 
2 Este item da introdução foi pensado como um ensaio livre sobre a repercussão de alguns temas deste 
trabalho na política atual através da imprensa mexicana. Deste modo, os links indicados são pensados como 
hipertextos e não buscam referenciar, mas sim conectar esta reflexão com artigos e materiais de revistas e 
jornais diários do México. Busquei peças de diversas publicações, artigos jornalísticos ou textos de opinião, 
dos mais diversos posicionamentos políticos, assumidos ou não, mas não pretendi esgotar ou fazer uma 
lista definitiva do alcance de dado tema no México hoje. O mesmo acontece com as charges apresentadas 
no anexo: não busco uma análise iconográfica, mas tampouco quero que sejam mera ilustração. Além de 
condensarem em poucos pixels uma mensagem que ocuparia várias linhas, estas imagens também ajudam 
a mostrar a relevância que adquiriu no contexto político atual os temas (o vocabulário político dos anos 
1980 e 1990) e intelectuais aqui estudados. Enquanto esta tese for um texto digital, quis explorar estes 
recursos numa tentativa de aprofundar o argumento de como a política e as figuras da intelectualidade das 
décadas de 1980 e 1990 assentam as bases do México que se discute hoje. 
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Madrid lançou mão de medidas de austeridade e redução dos gastos do Estado. 

(https://bit.ly/3kZvTX4; https://bit.ly/2JHLxtv)  

Na visão de López Obrador e seus apoiadores, a alternância que pôs fim à 

hegemonia priísta, em 2000, levou ao poder presidentes do PAN que apenas deram 

continuidade à neoliberalização do México, aprofundando as reformas estruturais dos 

anos 1990 e agravando problemas sociais decorrentes do modelo de desregulação 

econômica. A volta do PRI ao poder, em 2012, também é vista como apenas uma etapa 

deste período neoliberal, concertado entre a ala tecnocrata do PRI e o PAN para manter 

este modelo político e econômico vigente, enquanto mantinha afastado do poder nacional 

setores da esquerda, principalmente ligados ao PRD, e seu ideário de retomada dos 

princípios de justiça social e cidadania da Revolução Mexicana (Illades, 2020). 

Este esforço é referido por parte da imprensa mexicana, desde a campanha 

eleitoral de 2018, como “prian” ou o prianismo, destacando que os dois partidos, apesar 

de rivais, não apresentaram diferenças significativas na condução do país e promoveram 

a mesma agenda neoliberal, aliando-se eleitoralmente para defendê-la. Importante 

lembrar que o PRI, ao longo do século XX, é um partido múltiplo e composto por distintas 

alas e interesses. O setor tecnocrata, que compartilhava interesses econômicos com o 

empresariado panista, firmou-se a partir do início dos anos 1980 e não era unanimidade 

dentro do partido, assim como a ala democrática e apegada aos valores sociais da 

revolução também não, até que sua dissenção, em 1987, levou à formação do que viria a 

ser o PRD. (https://bit.ly/3nQdmhx) 

Deste modo, os sexênios de Miguel de la Madrid (PRI – 1982-1988), Carlos 

Salinas (PRI – 1988-1994), Ernesto Zedillo (PRI – 1994-2000), Vicente Fox (PAN – 

2000-2006), Felipe Calderón (PAN – 2006-2012) e Enrique Peña Nieto (PRI – 2012-

2018) são denunciados como um bloco coeso pelo governo de López Obrador, 



31 

 

contextualizando o mandato de seus antecessores no modelo neoliberal projetado e 

desenvolvido desde 1982. Modelo este assentado no antigo sistema político priísta que 

teria sido transformado durante a transição democrática apenas na medida para que 

pudesse acomodar os interesses de uma nova elite política e econômica. 

Assim, os escândalos de corrupção e enriquecimento ilícito do PRI sob Peña 

Nieto, a violência absurda da guerra ineficaz de Calderón contra o narcotráfico, e a 

transição democrática inócua de Vicente Fox, encaixam-se nessa perspectiva como o 

outro gume da mesma faca que, entre 1982 e 2000, reduziu o Estado, cortou programas 

sociais, promoveu reformas estruturais na constituição revolucionária e desregulou a 

economia mexicana, abrindo-a ao capital estrangeiro globalizado. Mesmo López 

Obrador, que cresceu politicamente com o PRD desde sua fundação, ao concorrer na 

eleição de 2018, desvencilha-se deste partido e dos casos de corrupção que aí 

multiplicavam-se, definindo-o como um fruto do sistema político mexicano que ele 

propunha reformar com seu mandato. 

No início de setembro de 2020, López Obrador impulsionou a coleta de 

assinaturas de cidadãos mexicanos que fossem favoráveis ao julgamento dos ex-

presidentes com o intuito de pedir às cortes nacionais uma consulta popular com força de 

denunciar na justiça os alegados crimes de cada ex-mandatário. Neste mesmo período, a 

tentativa de registro junto ao INE (Instituto Nacional Electoral) de um novo partido, 

México Libre, sob liderança de Felipe Calderón, foi acompanhada de denúncias contra o 

ex-presidente por relações com o narcotráfico, desencadeando investigações até nos EUA 

sobre a corrupção e associação criminosa no alto escalão da política mexicana. 

(https://bit.ly/3fq2S5u; https://bit.ly/2UTswpX; https://bit.ly/371oTnF)  

A radicalização do tom contra os “neoliberais” é parte de um contexto atual no 

qual é também significativa a ascensão de uma oposição mais agressiva das direitas 
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mexicanas ao governo de López Obrador, aprofundando a polarização política no país. 

Atualmente, o movimento Sí por México busca organizar e mobilizar, a partir de uma 

direita assumidamente liberal, a oposição ao obradorismo, reunindo nomes de distintos 

setores, inclusive alguns antigos membros do PRI, PAN e PRD. (https://bit.ly/3nOeoL4; 

https://bit.ly/3fsLayk) Esse cenário polarizado, entre o obradorismo à esquerda, e seus 

opositores concentrando-se à direita, cria no México um ambiente político que apaga a 

participação de partidos menores ou a crítica que a própria esquerda faz ao governo de 

López Obrador. Como em todo contexto de polarização, esta dualidade entre “AMLO” 

contra “todos da direita” leva ambos os lados a sacrificarem perspectivas e práticas 

críticas essenciais a qualquer debate social e democrático. 

A oposição ao governo de López Obrador também engloba intelectuais que se 

destacaram e firmaram-se na esfera pública mexicana nos anos 1980 e 1990. Figuras 

como Héctor Aguilar Camín, diretor da revista Nexos, e Enrique Krauze, diretor da revista 

Letras Libres, colocaram-se publicamente como críticos do novo governo, destacando a 

importância de “contrapesos” ao poder político numa sociedade democrática. 

Prontamente foram retomadas críticas e denúncias contra estes “intelectuais orgânicos”, 

vistos como aliados da elite e defensores das administrações neoliberais, e que agora 

estariam reivindicando um local de oposição por conta de interesses pessoais e 

financeiros. (https://bit.ly/3kYVY8v) 

Em agosto de 2020, a Secretaría de Función Pública (SFP) denunciou e multou 

Nexos por irregularidades num processo de licitação da publicidade do governo publicada 

na revista em 2018. A reação destes intelectuais foi a de lançar um manifesto pela defesa 

da liberdade de expressão, denunciando a perseguição que estariam sofrendo por parte do 

poder político federal. A carta foi assinada por diversas personalidades entre jornalistas, 

acadêmicos e intelectuais em geral que publicam e atuam na imprensa mexicana e que 
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simpatizam com setores opositores ao governo que vêm organizando-se em coalizões 

políticas contra o obradorismo. A discussão reacendeu o debate sobre liberdade de 

imprensa e expressão no México, um dos países com mais altos índices de violência e 

assassinatos contra jornalistas, principalmente aqueles de veículos de imprensa local e 

distantes da capital, coagidos a não denunciar os casos de corrupção e associação entre as 

autoridades e o narcotráfico. (https://bit.ly/2ISTtYD; https://bit.ly/3pXRoen) 

Neste cenário atual, a polarização entre esquerda e direita, mais uma vez, 

complicou as percepções sobre a política e a sociedade mexicanas. Por um lado, levou 

setores apoiadores do governo a dispensar o recente atrito com Nexos e ignorar uma ação 

(pelo menos) duvidosa do governo contra um meio de expressão intelectual. Por outro 

lado, fez com que a oposição intelectual-liberal-capitalina reivindicasse um local de 

vítima de uma censura que não se pode contextualizar na violência e coerção que o 

jornalismo investigativo mexicano vem sofrendo há anos. 

Este breve recorrido pela situação atual da política no México tem o intuito de 

destacar dois elementos que localizam a importância e relevância do tema desta pesquisa. 

Primeiro, é significativa a relação que o atual governo estabeleceu com a história 

mexicana ao colocar-se como uma “quarta transformação”, recuperando discursos sobre 

o passado e uma visão oficial sobre sua narrativa. Também, nesta mesma toada, constrói-

se uma perspectiva histórica sobre o fim do século XX e primeiras décadas do XXI, destes 

sexênios definidos como “neoliberais”. Uma operação que, se por um lado, serve para 

definir e marcar a posição do governo como avesso às políticas impopulares do 

neoliberalismo, por outro lado delimita e direciona as ações e medidas em relação a outros 

grupos políticos, encaixando-os em uma leitura específica sobre o passado recente 

mexicano. A questão de como a história é um constante recurso do vocabulário e 

linguagem política mexicana é tema dos capítulos que se seguem. Assim, quero discutir 
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como, nas últimas décadas do XX, o poder político e o campo intelectual engajaram-se 

numa produção de discursos sobre o passado mexicano ao conceber seu presente e 

projetar o futuro. 

Outro elemento diz respeito às leituras sobre o passado recente que são produzidas 

no contexto político atual, polarizado e dividido, e que projetam análises cada vez mais 

superficiais sobre os anos 1980 e 1990. Se este período e todas as discussões econômicas 

e sociais então em voga tornam-se relevante para os posicionamentos e projetos do 

presente, é urgente que se construa um conhecimento histórico sobre este tempo 

presentíssimo e que dê conta de recuperar aspectos e matizes que o jogo político da 

atualidade ignora em bravatas e conclusões apressadas, quando não instrumentalizadas. 

A historiografia sobre o passado recente do México é profícua na academia mexicana e 

estrangeira e sua potência é justamente a capacidade de produzir uma perspectiva mais 

rica sobre as diferentes posições, atuações, projetos, concepções e filiações no que vem 

sendo chamado de “período neoliberal”. 

A partir da história política e intelectual, este trabalho busca entender como, 

naquele contexto de crise e reformas do fim do XX, sujeitos sociais que transitam entre a 

cultura e a política constituíram e deram relevo discursivo a termos e conceitos como 

neoliberalismo, globalização, democracia, modernização, entre outros. Se para a 

sociedade mexicana atual é importante identificar o projeto neoliberal de administrações 

passadas e denunciar os efeitos negativos desencadeados na vida política, econômica e 

cultural, também é vital que não se ignore os mecanismos simbólicos pelos quais 

construiu-se a legitimação e garantiu-se a manutenção deste modelo durante diferentes 

administrações. A compreensão do presente ou a projeção de um futuro distinto para o 

país a partir da situação atual requer que o discurso e prática políticos estejam assentados 
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em complexas análises do passado que estudam e dedicam-se a compreender como forças 

políticas e sociais configuraram-se e deram rumo aos seus projetos. 

Num cenário mundial como o nosso, de radicalização do neoliberalismo e 

agravamento de todos os seus aspectos perniciosos, sustentados por grupos que negam e 

desfazem-se das próprias regras do jogo político, entender os processos pelos quais 

reproduzem-se e apropriam-se da vida pública e coletiva é essencial para evitar as 

armadilhas que as esquerdas ditas progressistas parecem cair. Esta polarização e defesa 

cega de discursos políticos reduz e simplifica realidades complexas, impedindo que 

olhares críticos e sofisticados encontrem caminhos para uma prática política realmente 

transformadora. Numa existência que parece fadada, cada dia mais, a um devir 

desalentador, cabe à academia e à universidade produzir saberes sobre o passado e o 

presente que ofereçam profundidade e amplitude às discussões e debates que busquem 

multiplicar as possibilidades de futuro das nossas sociedades.  
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Capítulo 1 – Neoliberalismo e Globalização: o material, o simbólico e o inevitável 
 

 As políticas de cunho neoliberal que começaram a ser implantadas desde a 

administração de Miguel de la Madrid, e foram aprofundadas no governo de Carlos 

Salinas, prontamente impactaram a sociedade mexicana. Leis e medidas, reformas 

constitucionais e práticas administrativas ditavam novas formas de produção econômica, 

abrindo espaço para o capital estrangeiro, retirando subsídios estatais, desacelerando 

programas sociais e criando outros novos. A população trabalhadora, rural e urbana, 

sentiu materialmente as reformas neoliberais em seu cotidiano na redução de salários, na 

flexibilização dos direitos trabalhistas e dos fundos de pensão, no mercado de trabalho 

cada vez mais informal ou na competição com produtos estrangeiros importados sem os 

tributos protecionistas, apenas para mencionar alguns dos impactos destas novas políticas 

(Saldaña-Portillo, 2005; Clavijo, 2000). Este período de modernização do país processou-

se também na esfera simbólica, para além destes aspectos materiais, já que as políticas e 

ações do governo estavam sendo justificadas, contestadas e discutidas na imprensa diária 

e nas revistas culturais, com forte apelo à participação dos intelectuais como intérpretes 

dessa nova realidade mexicana. O propósito deste capítulo é, portanto, abordar como 

estavam sendo construídos e circulados alguns discursos sobre as reformas neoliberais e 

como a globalização foi tomada como fenômeno mais amplo de explicação das 

transformações que se processavam no México. 

 Deste modo, em um primeiro momento, o foco aqui recai sobre textos de 

intelectuais que criaram uma argumentação, favorável ou contestatória, em torno do 

neoliberalismo e de seus impactos na sociedade. As formas de explicar e interpretar a 

globalização marcam um interessante apelo à inserção do México numa dinâmica global 

como forma de superação dos problemas do país, mas também como forma de integração 

a uma realidade mundial inevitavelmente “globalizada”. Os textos analisados nas 
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diferentes revistas têm em comum a reflexão sobre esta perspectiva de inevitabilidade da 

globalização e de uma especificidade da situação mexicana neste contexto. O importante 

é notar como os intelectuais processavam ideias e argumentos sobre o neoliberalismo e a 

globalização que circulavam o mundo todo, mas focando a realidade do México e os 

efeitos específicos que estas políticas teriam no país. 

 O segundo item aborda, então, neste movimento de entender a especificidade do 

contexto mexicano, como intelectuais integraram os discursos sobre o neoliberalismo e 

globalização com as discussões sobre a democracia e reformas políticas no período. O 

autoritarismo do Estado mexicano, mais evidente e contestado desde os anos 1960, 

produziu apelos cada vez mais contundentes por uma transição democrática. A resposta 

do PRI com reformas políticas e eleitorais, se produziu a ideia de um partido hegemônico 

com uma nova ala mais aberta à democracia, não foi suficiente para conter sua derrota 

nas eleições regionais e estaduais, durante os anos 1990, e a perda da presidência, em 

2000. Deste modo, os textos discutidos revelam como aquela modernização, econômica 

e política, formou um âmbito de interpretação da sociedade mexicana, circulando 

discursos e permitindo a criação de argumentos que, mais do que afirmar a importância 

da transição democrática, foram utilizados como instância de legitimação de projetos 

políticos para o país. Assim, defendo a importância de se compreender a globalização 

mexicana entre realidades materiais e simbólicas, sendo esta última esfera composta por 

narrativas e discursos que buscaram criar sentidos e significados para estas 

transformações que se processavam em todos os níveis da vida social e coletiva no 

México. 

 A última seção está dedicada à análise de uma polêmica, publicada na revista 

Nexos entre abril e agosto de 1999, envolvendo Jorge Castañeda e o ex-presidente Carlos 

Salinas. Esta discussão em torno das reformas processadas durante seu governo abre uma 
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oportunidade não só de evidenciar a construção argumentativa em torno da 

inevitabilidade da globalização, mas também permite explorar a potência das revistas e 

grupos intelectuais como atores políticos neste contexto. Por fim, este item conecta os 

temas e discursos analisados neste capítulo com a questão do passado e da história 

mexicana cuja relação e uso pelos intelectuais serão estudados no próximo capítulo. 

 

Globalização: um discurso de inevitabilidade3 
 

Os textos sobre a globalização começaram a surgir nas revistas estudadas a partir 

do fim dos anos 1980. As análises sobre este processo, neste momento, eram bastante 

ligadas à economia e interpretavam a globalização como um desenvolvimento do 

contexto de crise da URSS e fim da Guerra Fria. A explicação do fenômeno da 

globalização pautou-se, então, na ideia da falência do modelo econômico anterior que, se 

entre as décadas de 1950 e 1970 foi responsável por gerar prosperidade no cenário 

instável do pós-guerra, já nos anos 1980 estava esgotado pelas crises de energia da década 

anterior e pela instabilidade no comércio mundial. As diversas políticas econômicas 

adotadas pelos EUA, Japão e países da Europa ocidental são apresentadas como 

elementos que conformam este novo modelo da economia global na qual os limites do 

Estado nacional já não são mais tão determinantes. A perspectiva assumida pelos 

intelectuais nestes textos é de que o fim da bipolaridade mundial e o surgimento de uma 

ordem multipolar criaram um cenário de crise para os EUA, que enfrentavam 

concorrência na liderança da economia internacional. Utilizando os conceitos de 

desenvolvimento/subdesenvolvimento, Primeiro Mundo/Terceiro Mundo, Norte/Sul, 

 
3 Os textos da revista Nexos foram acessados em sua hemeroteca digital e não têm a paginação original da 
revista impressa. O número indicado nas citações, nestes casos, refere-se à página do arquivo .PDF gerado 
no site http://www.nexos.com.mx. 
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estes autores reproduziram a ideia de globalização como um desenvolvimento a partir da 

Teoria da Dependência, sendo uma nova etapa no capitalismo mundial imposta pelos 

países industrializados que tentavam adequar-se à nova ordem mundial, como fica 

explícito neste trecho de um artigo de Antonio Gutiérrez Pérez4 publicado na Revista de 

la Universidad, em 1991: 

 
La globalización de los procesos económicos se refiere a una nueva fase del 
desarrollo capitalista, caracterizada por la desregulación de los mercados y la 
privatización de las economías. Estos procesos responden fundamentalmente a 
las necesidades de los capitales de los países industriales, especialmente 
estadounidenses, de redefinir y recrear sus espacios de valorización y 
acumulación (Gutiérrez Pérez, 1991, p. 13). 
 

Entre as consequências para os países em desenvolvimento, os textos destacam as 

crises da dívida externa na América Latina. A globalização era entendida, então, como a 

origem de novos problemas econômicos para o México, porém também foi vista e 

discutida como a solução para pautar o desenvolvimento da economia e da sociedade 

mexicana no período. As concepções neoliberais foram amplamente utilizadas nestas 

publicações para criticar as políticas econômicas do país e circularam nestes textos como 

única proposta capaz de superar a crise e adequar o México às exigências do mercado 

globalizado. Conceitos e explicações que surgem nestes artigos, como o papel do Estado 

na economia de mercado ou a importância das privatizações, dizem respeito a teorias 

clássicas de economistas que discutiram o desenvolvimento do neoliberalismo no século 

XX, como Friedrich August von Hayek ou Milton Friedman (Bonanno et al, 2016, p. 45-

60). Baseando-se nestas ideias, o neoliberalismo foi apresentado nestas revistas em 

termos de projeto de desenvolvimento econômico que seria capaz de criar condições 

sociais mais justas no México. Outros artigos, no entanto, como veremos mais adiante, 

 
4  Gutiérrez Pérez é graduado em Sociologia pela UNAM e recebeu seu doutorado em Economia na 
Universidade de Paris, em 1984. 
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partiram de uma perspectiva mais crítica em relação às consequências da globalização 

neoliberal. 

Um texto de Luis Rubio5, publicado na edição de setembro de 1994 de Nexos, é 

significativo de como foi empreendida a defesa dos ideais da globalização neoliberal 

como projeto econômico para o país. Segundo os argumentos do autor, neste contexto, a 

economia internacional seria o parâmetro que define as prioridades da economia nacional 

mexicana, já que esta seria sua única possibilidade de desenvolvimento: “[…] hoy en día 

ninguna economía puede crecer sin participar activamente en esos procesos porque la 

economía internacional ya no es la suma de muchas naciones, sino un proceso que 

interconecta las economías nacionales en una búsqueda constante de eficiencias y 

ventajas comparativas” (Rubio, 1994a, p. 2). As empresas privadas, de grande ou pequeno 

porte, seriam a garantia do desenvolvimento do país já que são fonte de emprego e 

propiciam maiores níveis de qualidade de vida da população. Rubio afirma que a 

importância da economia interna, então, reside na capacidade de gerar empresas capazes 

de competir no mercado internacional. O papel do Estado, para o autor, deve ser mínimo 

e apenas atuar para garantir esse ambiente de pleno desenvolvimento das empresas 

privadas. Segundo sua argumentação, a intervenção do Estado mexicano na economia 

durante o século XX fez diminuir o investimento privado nos setores produtivos do país, 

aumentando os gastos estatais e a inflação, criando um cenário difícil para o 

funcionamento das empresas nacionais, que não foram estimuladas pela competição em 

um mercado livre (Rubio, 1994a, p. 1-2). 

 
5 Luis Rubio tem doutorado em Ciências Políticas pela Brandeis University (1983). No momento da 
publicação deste texto, era diretor do Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) e comentarista 
de política e economia na imprensa periódica. Foi assessor da Secretaria da Fazenda no início dos anos 
1980, durante o governo de José López Portillo. 



41 

 

Além de elaborar seus argumentos de acordo com a ideologia neoliberal mais 

conservadora, capaz de submeter os distintos setores da sociedade aos interesses do 

capital privado, Rubio também comenta em seu artigo sobre o levante zapatista de 

Chiapas, em 1994. Segundo o autor, o movimento de Chiapas é anacrônico e uma 

demonstração de como posições retrógradas ainda existem e ameaçam o desenvolvimento 

Mexicano. Também afirma que é uma luta apegada ao velho sistema do PRI de fechar o 

país ao comércio global, negando a “modernidade” em nome da manutenção de subsídios 

que apenas causam atraso à economia nacional. O autor é enfático em sua crítica: 

 
Chiapas resulta ser el gran evento que reúne a los dinosaurios empresariales, 
priístas, corporativos, de los partidos y demás a celebrar que finalmente tenemos 
una excusa para no procurar la modernidad. En esa perspectiva, los levantados 
hicieron ver que nuestros rezagos son más importantes que nuestro potencial. 
Chiapas sin duda evidenció los rezagos, pero no hizo sino confirmar que nuestra 
única salida es el cambio económico. Si algo, Chiapas indica que el problema de 
la reforma es que no se han cambiado suficientes cosas, que falta demasiado y 
que el tiempo se agota (Rubio, 1994a, p. 11-12). 
 

Este trecho destaca a visão de que a reforma neoliberal estaria incompleta e, 

segundo o autor, deveria ser intensificada para que o México se torne um país 

desenvolvido. Também fica clara a ideia de que a globalização e as reformas 

empreendidas são a única solução para os problemas mexicanos. Rubio já havia lançado 

esta ideia em outro momento do artigo: “Los cambios económicos de los últimos años 

eran necesarios e inevitables; pueden gustarnos o no, pero constituían la única posibilidad 

de recobrar el crecimiento económico y, por ello, eran imperativos” (Rubio, 1994a, p. 5). 

Esta ideia de única possibilidade ou de inevitabilidade é comum nos textos que tratam da 

globalização e que defendem um modelo de desenvolvimento nacional baseado em 

padrões de industrialização e em uma economia de mercado internacional, muito próxima 

às ideias de etapas de desenvolvimento que diferenciam “primeiro mundo” e “terceiro 

mundo” ou “países desenvolvidos” e “países subdesenvolvidos”. Como já mencionamos, 

estes conceitos estavam baseados em teorias economicistas dos anos 1970 e foram usadas 
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para criar um discurso teleológico acerca da globalização, permitindo que intelectuais 

como Rubio produzissem e circulassem estas concepções de que diante do global 

inexorável a única opção para o México era ceder ao neoliberalismo que submetia os 

interesses do país ao capital privado ou estrangeiro. 

Outro texto, publicado em Vuelta, em maio de 1993, escrito por Guillermo Tovar 

de Teresa6, usa esta mesma concepção para atacar qualquer tentativa de resistência às 

reformas neoliberais no México. Segundo este autor, “es la ‘globalización’ que producirá 

la inevitable interdependencia económica, promisoria todavía de un futuro redentor” 

(Tovar de Teresa, 1993, p. 34) e, por causar transformações na economia e política, 

assustam os ignorantes e os que se aproveitam de privilégios num sistema ultrapassado. 

Este seriam os “fundamentalistas” que, avessos à globalização e à modernização, são uma 

ameaça ao país: 

 
El verdadero riesgo del nuevo fundamentalismo mexicano lo podrían crear los 
temores irracionales que nos fabricamos desde que nos enteramos de la 
existencia de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. [...] 
Riesgo inquietante de fundamentalismo lo ofrecen ahora las “comunidades”. 
[…] En un aspecto, su existencia es alentadora: son las semillas de la democracia 
y la sociedad civil. En otro, son un riesgo: cuando pervierten el sentido de la 
sociedad civil para transformarse en batallones de a inercia, por el miedo al 
presente y sus realidades. […] El futuro de la sociedad civil en México no 
debería degenerar en la existencia de células fundamentalistas, deseosas de la 
intervención estatal cumplidora de sus caprichos y defensora de sus temores 
irracionales. Me refiero a las ‘comunidades’ enemigas de cualquier proyecto que 
se atreva a modificar cualquier cosa, llámense sindicatos, asociaciones 
ecológicas o de vecinos (Tovar de Teresa, 1993, p. 39). 
 

“Fundamentalismo” é o conceito desenvolvido neste texto para atacar qualquer 

crítica à globalização e ao neoliberalismo e desqualificar estas críticas como “temores 

irracionais” ou de uma esquerda que se aproveita da ignorância dos pobres. Como este 

trecho deixa explícito, as “células fundamentalistas”, segundo o autor, são as associações 

 
6  Tovar de Teresa foi um historiador e erudito mexicano, dedicado ao estudo da arte e patrimônio 
mexicanos. Precocemente, foi conselheiro aos treze anos de idade do presidente Gustavo Días Ordaz, no 
fim dos anos 1960, mas não ocupou nenhum cargo público durante o resto da sua vida. Atuou ativamente 
no Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, desde 2007 até 2013. 
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de participação política popular ou de defesa dos trabalhadores. O discurso de 

“modernização inevitável” transforma-se, na argumentação de Tovar de Teresa, num 

elemento de divisão da sociedade mexicana entre aqueles que desenvolvem o país e 

aqueles que estão aferrados a moldes tradicionais de atraso e subdesenvolvimento. A 

questão da oposição à globalização é resumida a temores, ignorância ou má fé. O autor 

nem reconhece estes setores como grupos políticos porque, segundo ele, estão lutando 

contra o presente que já está em marcha e não são válidas suas demandas. Desta forma, 

quero demonstrar como a ideia de inevitabilidade em torno da globalização permitiu a 

produção de discursos conservadores simbolicamente violentos, desqualificando ideias 

contrárias no debate político. 

Estas concepções e argumentos em torno da globalização neoliberal (o papel 

mínimo do Estado, a necessidade de privatizações e a importância do capital estrangeiro 

no desenvolvimento econômico mexicano) estão presentes também em outros textos aqui 

estudados, ainda que em posturas menos incisivas e radicais. Isso não significa que a 

globalização e o neoliberalismo foram tomados passivamente por todos os autores como 

a melhor solução econômica para o contexto político-econômico do México. Um bom 

exemplo de visão crítica sobre a globalização é um texto de Julio Labastida Martín del 

Campo7, publicado na Revista de la Universidad, em dezembro de 1991, em um número 

cuja sessão monográfica traz vários textos sobre o tema da globalização. 

O autor é direto ao descrever as consequências da globalização e seus processos: 

a degradação do meio ambiente, o perigo nuclear diante de um enorme arsenal atômico, 

a desigualdade crescente. Mais adiante no texto, enquanto reconhece os avanços 

 
7 Julio Labastida Martín del Campo é doutor em Sociologia pela École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS), França. Pesquisador do Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) da UNAM e membro 
do Sistema Nacional de Investigadores (SNI) do México. 
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importantes na ciência e tecnologia, afirma categoricamente o que a globalização acarreta 

sobre a integração das sociedades: 

 
[...] con frecuencia la modernidad que acompaña a este progreso favorece el 
exceso de individualismo y racionalismo, es decir, el deterioro creciente de un 
ethos cultural que sea capaz de asegurar la unidad y el destino de la vida 
colectiva. No podríamos dejar de ver, sin cierta inquietud, la destrucción 
acelerada de la sociabilidad en las sociedades avanzadas; la desnacionalización 
de las grandes ciudades y el auge del racismo en sociedades que se han vuelto 
multiculturales; la indiferencia frente a la vida pública, convertida en un espacio 
puramente formal, de administración y gestión; la ausencia de participación 
social y el refugio creciente en la vida privada (Labastida Martín, 1991, p. 10). 
 

Labastida Martín del Campo traz em seu texto, assim, uma visão não só de crítica, 

mas também de preocupação. Fica claro ao longo de sua argumentação que os processos 

em voga a partir da globalização tem efeitos políticos e sociais diretamente relacionados 

com os avanços da modernidade técnica e científica. Inclusive, segundo o autor, esta 

modernidade está sendo processada de forma desigual e segmentada, não estendendo a 

todos os setores das sociedades suas conquistas e desenvolvimentos, tornando-se, então, 

um fator de exclusão social. Uma das consequências disto, no contexto mundial de 

acirramento da desigualdade entre Norte e Sul, é o surgimento dos movimentos 

fundamentalistas no Oriente Médio: “La exclusión y la frustración de la mayoría de la 

población del planeta en sus aspiraciones de participar en los beneficios del desarrollo, 

han tenido como consecuencia movimientos de afirmación cultural en regiones del Tercer 

Mundo […] que han roto los equilibrios precarios de paz” (Labastida Martín, 1991, p. 8). 

Este texto, no entanto, é significativo porque traz uma proposta de “comunidade 

internacional” para conciliar os avanços positivos da globalização com políticas de 

democratização de seus benefícios. Através do desenvolvimento econômico mundial de 

todos os países por igual, os aspectos negativos da globalização seriam dissolvidos. O 

autor afirma que 

 
[...] la Humanidad en su conjunto tiene actualmente los medios científicos y 
técnicos para que cada vez más países puedan incorporarse a un desarrollo 
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fuertemente sustentado a la vez en bases internas y en una sólida incorporación 
a una división internacional del trabajo más equitativa y racional. Ahora el 
desarrollo no puede entenderse ni contra ni al margen de la construcción de una 
verdadera comunidad mundial (Labastida Martín, 1991, p. 9). 
 

O limite, ainda segundo o autor, para a formação desta comunidade, seria a distribuição 

desigual de riqueza e conhecimento que ocorre na globalização. A solução vislumbrada, 

de acordo com Labastida Martín del Campo, é a configuração de sínteses entre a cultura 

e a modernidade, sendo o cultural e suas especificidades locais uma possibilidade de 

resistência à esmagadora voracidade produtiva da economia globalizada. Desta forma, 

este artigo, soube identificar e descrever os problemas sociais e políticos da globalização 

neoliberal, arriscando uma proposta de usar o cultural para conter seus efeitos negativos. 

Ainda nesta perspectiva crítica, posso destacar um artigo de Jaime Bautista 

Romero 8  que descreve sistematicamente as características do neoliberalismo: 

liberalização irrestrita da economia, desemprego e subemprego, deterioração do nível dos 

salários e da qualidade de vida, concentração de renda, entre outras (Bautista Romero, 

1997, p. 13-15). O autor também ressalta um efeito mais perverso do neoliberalismo que 

é a descrença na vida coletiva e na política como meios de transformação social. Ou seja, 

além de todos os prejuízos já mencionados, a consciência política e a união social são 

deslegitimadas, o que reforça apenas a força voraz do capitalismo globalizante e 

neoliberal. A alternativa proposta por Bautista Romero se viabilizaria em uma reforma 

tributária, na criação de linhas de crédito do governo para o setor produtivo nacional, na 

intervenção do Estado que deve controlar a abertura da economia e definir critérios sociais 

para os gastos públicos (Bautista Romero, 1997, p. 16-17). 

Os textos de Labastida Martín del Campo e Bautista Romero, ainda que tragam 

uma leitura mais crítica da globalização, revelando fatores políticos deste fenômeno que 

 
8 Bautista Romero é graduado em Economia pela UNAM. No momento da publicação deste texto, era 
professor da Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e pesquisador do Instituto de Investigaciones 
Económicas, ambos da UNAM. 
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estão presentes nas análises mais atuais deste processo, continuam reforçando sua 

inevitabilidade, elemento discursivo que, em outros textos já comentados, permitiu a 

construção de visões conservadoras que recusam o debate com aqueles que se colocam 

em oposição à modernização salinista. Meu argumento, aqui, é que ainda que 

vislumbrassem alternativas de condução de um processo que se mostrava bastante 

negativo à sociedade mexicana ao longo dos anos 1990, estes textos reproduziram em 

suas análises a ideia de uma globalização inexorável. As demandas apresentadas por 

identidades culturais locais, intervenção do Estado ou reforma tributária, na verdade, 

propõem um sistema político e econômico muito próximo daquele que o próprio PRI, 

guiado por suas alas tecnocratas e neoliberais, vinha desmontando e reformando desde 

pelo menos os anos 1980. Deste modo, mesmo que tecendo uma abordagem crítica, estes 

artigos mostram que o discurso de inevitabilidade estava estabelecido na langue política 

mexicana e, ainda que se possa argumentar que este refere-se à ideia geral de 

globalização, fica evidente que muitos autores transferiram a inevitabilidade 

automaticamente ao neoliberalismo, naturalizando um adjetivo que caracterizava o 

processo: a globalização inevitavelmente seria neoliberal. 

Na revista Cuadernos Americanos também é constante uma visão mais crítica ao 

processo da globalização. Seguindo sua característica mais acadêmica e menos 

imediatista, o termo “globalização” demora mais para surgir na revista como tema central, 

o que acontece a partir de meados dos anos 1990 apenas. Mas isso não impede que a 

discussão sobre o neoliberalismo e as consequências das reformas liberais surja na revista 

já nos primeiros números da Nueva Época, principalmente em textos que debatem o 

problema da dívida externa na América Latina. Sobre esta questão, Federico Bolaños9 

publicou o texto “América Latina en deuda: costos sociales y poder transnacional” na 

 
9 Professor da Facultad de Filosofía y Letras da UNAM. 
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edição número 30, de 1991. O autor argumenta que os países da região encontram-se em 

profunda dificuldade de crescimento devido a três fatores comuns: a desigualdade na 

distribuição de renda, o ciclo vicioso de pagamento da dívida externa e a atuação de 

corporações multinacionais. Bolaños ressalta que o compromisso dos governos de saldar 

a dívida torna-se cada vez mais irreal diante de novos empréstimos e dos juros que tomam 

a maior parte dos fundos que estas economias já fragilizadas dispõem. 

O autor destaca o prejuízo ambiental como um dos efeitos deste cenário de 

imposições econômicas advindas dos países credores e de instituições como o Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional: países como Brasil, Peru e México estão 

entre os mais devedores e, também, entre os que mais exploram seus recursos naturais 

como forma de gerar a renda que é quase toda destinada ao pagamento do serviço da 

dívida (Bolaños, 1991, p. 65-70). Outro impacto sobre os países devedores é a redução 

do gasto social dos governos latino-americanos, não só pelas medidas de austeridade 

impostas pelos órgãos financeiros internacionais como também pela consequência direta 

da falta de recursos a serem investidos nas áreas da saúde e educação, acarretando uma 

queda brusca nos índices de qualidade de vida e desenvolvimento humano na região 

(Bolaños, 1991, p. 74-75). 

Sobre a ingerência das companhias multinacionais, o autor descreve o poder de 

controle que estas empresas têm sobre boa parte do PIB mundial, e o monopólio 

construído por elas principalmente no setor alimentício. Beneficiando-se da abertura 

econômica acordada entre governos locais e elites financeiras estrangeiras, Bolaños 

demonstra que estas corporações são capazes de absorver cada vez mais capital e estender 

sua influência sobre as esferas sociais, culturais e políticas no continente. O autor conclui 

que os “países desenvolvidos” mantêm seus altos níveis de desenvolvimento às custas do 

subdesenvolvimento de outros países, numa lógica de mercado com economias 
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desreguladas nas quais as corporações multinacionais atuam como um dos “[...] 

conductos principales de expoliación tercermundista y, en última instancia, como las 

portavoces y ejecutoras de su propia filosofía y proyecto: el paso del Estado nacional al 

Estado corporativo” (Bolaños, 1991, p. 85. Itálico meu). 

Este trecho demonstra que o autor se refere a processos que são compreendidos 

como parte da globalização neoliberal que avançou sobre a América Latina nas últimas 

décadas do século XX, mesmo que o texto não use estes termos. Bolaños vislumbra nesta 

configuração do mercado mundial um projeto de ataque ao Estado nacional com vistas a 

estabelecer governos pautados pelos interesses e pelo poder transnacional das grandes 

empresas privadas. Como forma de superar este cenário desolador para a América Latina, 

o autor aponta duas alternativas: o perdão da dívida externa pelos países credores, ou a 

suspensão definitiva do pagamento por parte dos países devedores (Bolaños, 1991, p. 71). 

É perceptível que Bolaños buscou uma análise mais profunda sobre o contexto de crise 

econômica da América Latina, relacionando diversos fatores que compõem a 

dependência financeira destes países. A dívida é vista como principal fonte de exploração 

na região, e sua sugestão pelo perdão ou suspensão do pagamento revela uma opinião 

balizada em distintos dados e em uma perspectiva mais ampla e especializada sobre a 

situação financeira latino-americana. Não estando restrito a refletir sobre a globalização 

apenas no contexto nacional mexicano, este texto de Cuadernos Americanos foi capaz de 

inserir os processos políticos e econômicos do neoliberalismo num cenário mais amplo 

naquele momento da economia mundial, percebendo consequências negativas do projeto 

neoliberal que se defendia como modelo de modernização no México. 

Em 1995, quando o termo “globalização” já era mais corriqueiro nas análises 

publicadas na revista, o número 53 trouxe a seção “La cultura en un mundo de cambio” 

publicando os anais de um evento organizado pela Sociedade Europeia de Cultura, em 
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junho daquele ano, na cidade de Budapeste, e que contou com a participação de Leopoldo 

Zea e de outros intelectuais europeus que colaboravam frequentemente em Cuadernos 

Americanos. Os textos reunidos nesta edição discutem a ordem global em termos amplos 

e poucos referem-se diretamente ao contexto latino-americano, mas um texto breve do 

filósofo Norberto Bobbio chama a atenção para uma conceitualização acerca da 

globalização que é corrente na revista neste período. O autor afirma: 

 
Cuando decimos “globalización” no hacemos otra cosa que comprobar los 
efectos, sobre lo que ya llamamos “aldea global”, de los instrumentos 
extremadamente poderosos de comunicación que sobrepasan todas las fronteras 
y establecen un contacto instantáneo entre todos los hombres. 
El progreso técnico, con todas las transformaciones que derivan de él, es 
irreversible […]. El problema más grave no es pues poner un freno, por otra parte 
imposible, a las resonantes conquistas de la técnica, sino crear instituciones que 
lleguen a dirigir su utilización hacia ciertos objetivos más que hacia otros 
(Bobbio, 1995, p. 109-110). 

 

Fica evidente, assim, a ideia de uma inevitabilidade atrelada às tecnologias e à 

comunicação, mas não à globalização como um todo. Bobbio realizava, assim, uma 

operação que sofistica a concepção deste processo como um conjunto de diferentes 

processos, um fenômeno composto por distintos elementos complexos, dos quais o 

avanço técnico é apenas um componente. Ao propor a ideia de que a globalização não 

deve ser contida, mas, sim, controlada, o autor propunha conceitualizar um processo de 

integração global que pode tornar-se positivo, ao invés de representar agravamento da 

desigualdade pelo mundo. Cuadernos Americanos, ao publicar este texto, repercutia, 

assim, uma noção que recusava o neoliberalismo como faceta obrigatória da globalização, 

favorecendo uma interpretação capaz de criticar o projeto de reformas neoliberais 

propostos como forma de integração do México no mundo globalizado. 

Esta mesma operação interpretativa também é destaque em um outro texto dos 

Cuadernos, na edição de número 60, publicada em 1996. Em “La cultura latinoamericana 



50 

 

en la aldea global”, Edgar Samuel Morales Sales 10  discute o suposto caráter 

homogeneizador da globalização, afirmado na premissa de que a civilização ocidental e 

a economia de mercado padronizariam a “aldeia global”.11 O autor aceita que a revolução 

tecnológica não pode ser negada e que esta ocorre em ritmo vertiginoso, porém enfatiza 

que este avanço técnico não significa automaticamente um processo de apagamento das 

especificidades e identidades, principalmente numa região historicamente multiétnica, 

multilíngue e multicultural, como a América Latina (Morales Sales, 1996, p. 40-43). 

Sua argumentação ressalta também as consequências negativas que este 

movimento vem acarretando para o continente, porém o texto conclui pela importância 

de se contextualizar esta “mundialização da economia” na longa duração de processos 

históricos nos quais se inserem o desenvolvimento do capitalismo e do imperialismo. 

Morales Sales afirma: 

 
Es interesante observa que muy pocos autores occidentales tienen una conciencia 
clara del significado de los cambios bruscos de las sociedades contemporáneas. 
De entre ellos, quizá Fernand Braudel ha sido quien mejor los ha explicado con 
sus planteamientos en torno a la larga duración, en donde nos hace reflexionar 
para no ser tan inmediatistas como nos sugieren los autores como Fukuyama 
[…]. Las ideas de mundialización de la economía, del surgimiento de la aldea 
global, del fin de la historia, son en realidad parte de la batalla ideológica entre 
los grandes imperios y los pueblos que luchan por su identidad y su 
independencia (Morales Sales, 1996, p. 43. Itálicos meus.). 
 

Como destacado neste trecho, o autor considera importante uma perspectiva de 

análise que dispense o imediatismo e que entenda a globalização, e os discursos 

neoliberais de homogeneização, como uma etapa de um processo mais profundo e 

significativo de exploração entre “impérios” e “povos lutando por sua identidade e 

 
10 Professor na Universidad Autónoma del Estado de México, no Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades. Doutorou-se em Antropologia Social e Etnolinguística na França, no início dos 
anos 1980. Membro do SNI, desde 1993. 
11 Em um ensaio, publicado em 1989, o cientista político Francis Fukuyama defendeu que o fim da Guerra 
Fria levaria ao triunfo da democracia liberal no mundo. Aliado ao avanço da globalização e da economia 
de mercado, este fenômeno garantiria o fim das disputas ideológicas num movimento homogeneizador, que 
criaria um Estado universal, considerado pelo autor como o último estágio de evolução da humanidade, o 
fim da história. Para uma discussão mais detida sobre o ensaio de Fukuyama, bem como sobre a repercussão 
e críticas, Cf. Mehl, 2013. 
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independência”. Ao valorizar a ideia de pluralidade e especificidade cultural da América 

Latina, o texto reforçava não só a problemática da integração da região, argumento 

constante em Cuadernos Americanos, mas também lançava mão de uma visão 

problematizadora que questiona os moldes neoliberais da globalização. Ou seja, a 

globalização não precisa, necessariamente, resultar em uma aldeia global homogeneizada 

que reproduz o ocidente por todo o globo, justamente porque esta premissa é um discurso 

ideológico que se quer impor sobre a identidade de outros povos. 

Nesta análise sobre os temas da globalização, ficou evidente uma ampla variedade 

de posições e interpretações assumidas por esses intelectuais que superam os 

posicionamentos políticos declarados pelas revistas como, por exemplo, Nexos, de 

característica socialdemocrata e crítica ao estado mínimo, publicando o texto de Luis 

Rubio, que defende a completa liberalização da economia mexicana. É importante 

destacar que as revistas não são monolíticas, fechadas e rígidas, e apesar de se declararem 

mais próximas a esta ou aquela ideologia, distintas posições apareceram em suas páginas 

porque o debate sobre a globalização era assim composto por uma amplitude de 

perspectivas de todo o espectro político. Estas publicações não eram representantes de 

partidos ou defensoras de uma ideologia e se comprometiam com a abertura a intelectuais 

e ideias que julgavam pertinentes naquele contexto, pertinência esta que se baseava menos 

em critérios políticos do que no aporte de suas argumentações ou mesmo no renome e 

reconhecimento dos autores no campo intelectual mexicano. Assim, buscavam promover 

uma discussão que abarcasse diferentes pontos de vista e nutriam um debate contínuo que 

não se esgotava a cada volume mensal, até porque era interessante para seu 

funcionamento editorial que a vigência dos debates fosse renovada a cada edição, 

revigorando o interesse dos leitores e consumidores no tema. 
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Desta forma, apesar da polifonia parecer indistinta e desconexa, é possível 

descrever eixos e transversalidades que conectam estas publicações num esforço de 

produção discursiva. Esta percepção é essencial para o estudo das revistas como fontes 

históricas. Ao entendê-las como objeto de investigação, o historiador leva em conta o fato 

de que as revistas responderam ao seu contexto e não são neutras. (Crespo, 2011, p. 98-

102; Crespo, 2010). Assim, participam dos debates não só como mero suporte material 

dos textos, mas também como uma rede de pontos de contato, sociabilidade e conexão 

entre diferentes sujeitos históricos: autores, editores, tradutores, ilustradores, etc. Os 

grupos intelectuais que se reuniram em torno de cada publicação encontraram aí, então, 

um espaço de expressão, mas também o conjunto de revistas serviu como referencial 

retórico para a construção de suas ideias e argumentos. Desse modo, as revistas fazem 

parte do ideário político de seu contexto em uma dinâmica de funcionamento duplo: 

transformam e são transformadas pelas discussões de que fazem parte, circulando 

discursos e ressignificando as linguagens políticas em debate na sociedade (Pita, Grillo, 

2013). 

No caso aqui analisado, os textos destas publicações apresentam a perspectiva de 

uma crise, econômica e política, constante no país, sendo a globalização vista tanto como 

problema quanto solução. Relacionando estes textos com as transformações que o PRI 

colocava em prática neste contexto, podemos compreender a importância que estes 

discursos tiveram para a conformação de um imaginário político propício às reformas 

neoliberais no México e, em consequência, de deterioração da configuração tradicional 

de Estado revolucionário fomentado ao longo do século XX. 

As revistas universitárias contribuíram com uma importante perspectiva ao 

problematizar a globalização e as políticas neoliberais no país durante os anos 1990. 

Enriquecendo o vocabulário político-intelectual das análises sobre aquele presente, 
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principalmente no que diz respeito ao tema da “globalização inevitável”, estas 

publicações demonstraram que eram parte também desta langue política-intelectual 

mexicana e que, mesmo que tivessem público, colaboradores e objetivos sociais distintos 

das revistas “de banca”, o debate entre elas acontecia através de referências indiretas a 

este repertório de noções, argumentos e discursos sobre as transformações pelas quais o 

México passava. Como destaco ao longo dos próximos itens, a questão da inevitabilidade 

aprofunda-se ainda mais para descrever o processo de democratização, a relação com os 

EUA e o NAFTA e, também, com este presente de crise que deveria ser transformado a 

qualquer custo. 

 

A materialidade e o discurso: democracia e a modernização em disputa 
 

 Em 1994, um grupo de intelectuais organizou reuniões nas quais debateram os 

rumos da política mexicana e declararam-se em defesa da democracia. Composto por um 

amplo matiz de posições políticas, o Grupo San Ángel buscou formas de influenciar e 

impactar as mudanças políticas no país. Assinaram e divulgaram os “vinte compromissos 

pela democracia”, mas ao fim das eleições daquele ano, com a vitória de Ernesto Zedillo 

(PRI), o grupo diluiu-se (Ochoa Sandy, 1999). Quando organizaram-se as reuniões, estes 

intelectuais já tinham seus nomes consolidados e tinham uma posição de prestígio como 

intelectuais públicos dedicados a debater as questões políticas, sociais, econômicas e 

culturais no país. Deste modo, este grupo nos apresenta a ideia de que intelectuais 

mexicanos muito conhecidos estavam mobilizando-se e tentando participar ativamente 

como uma força política nos processos eleitorais do país. Ainda que não tenham 

conseguido uma unidade duradoura, este esforço indica que compartilhavam de premissas 

políticas acerca do processo de transição democrática no México. 
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 Buscando pelos textos publicados por estes intelectuais nas revistas aqui 

estudadas, fica evidente uma produção profícua por vários destes intelectuais e os 

diversos textos, publicados ao longo de toda a década de 1990, abordam distintos temas, 

mas as questões políticas e o debate sobre a democracia se sobrepõem. Assim, esta análise 

de alguns textos publicados antes e depois da criação do Grupo San Ángel busca apontar 

temas e argumentos para entender como alguns de seus membros mobilizaram discursos 

em torno das ideias de globalização, neoliberalismo, democracia e modernização. Os 

textos aqui analisados não representam as ideias formuladas nas reuniões do grupo, mas 

nos permitem compreender como intelectuais de distintas posições políticas formularam 

interpretações de seu presente e como construíram discursivamente o processo de 

globalização e transição democrática nos anos 1990. 

 Em um texto de 1991, publicado em Vuelta, Enrique Krauze12 comenta as eleições 

estaduais, mais especificamente a derrota do PRI nos estados de Guanajuato e San Luís 

Potosí. O autor afirma que a democracia no México teve um grande avanço aquele ano, 

ainda que a presidência, todavia, fosse controlada pelo PRI. Descrevendo a situação 

política do país desde a década de 1970, Krauze afirma que o Estado priísta, baseado em 

um forte presidencialismo, não teria mais opção a não ser aceitar que o processo de 

democratização já é parte da agenda política nacional. O texto também afirma que as 

forças cívicas que atuaram em Guanajuato e San Luís Potosí demonstram mudanças na 

sociedade mexicana para combater a concentração de poder do presidente (Krauze, 

1991a, p. 68-69). A crítica de Krauze ao PRI se processa em termos políticos de defesa 

 
12 Krauze é um renomado historiador e escritor mexicano, atualmente membro do El Colegio Nacional e 
da Academia Mexicana de la Historia. Sempre se identificou como liberal e polemista, constantemente 
fomentando a crítica ao PRI desde os anos 1980. Ativo colaborador de Octavio Paz na revista Vuelta, é 
fundador e diretor da revista Letras Libres. 



55 

 

da democracia e da necessidade de eleições legítimas, ainda que no aspecto econômico o 

autor concorde com as reformas empreendidas nos últimos governos: 

 
El mismo gobierno que con resolución, inteligencia y eficacia enfila al país hacia 
la modernidad económica, ha bloqueado el tránsito hacia la modernidad política. 
[…] Nuestras elecciones, además, se llevan a cabo en un marco profundamente 
inequitativo para los partidos de oposición, con los dados cargados – 
cargadísimos – a favor del prinosaurio (Krauze, 1991a, p. 69-70). 
 

 A democracia seguramente é um ponto de inflexão o discurso de Krauze. Como o 

autor afirma, desde os anos 1970, o sistema político mexicano sofreu mudanças e sua 

argumentação destaca a atuação de partidos de oposição, como o PAN, no processo de 

democratização. No trecho destacado acima, é clara a concepção dual em torno da ideia 

de “modernidade”, sendo economia e política duas instâncias a serem “modernizadas” no 

México. As reformas neoliberais que vinham tomando forma no país são vistas 

positivamente por Krauze, como um exemplo de “inteligência” e “eficácia” do governo 

priísta que, assim, “modernizava” a economia. Por outro lado, a “modernidade” política 

estaria sendo prejudicada pela resistência do governo em promover eleições transparentes 

e dificultar o processo de democratização no país. Desta forma, ao identificar 

democratização com a ideia de “modernidade” política, o texto traz o argumento de que 

o PRI é um obstáculo à democracia ao buscar manter-se no poder. As reformas neoliberais 

são celebradas como forma de legitimar um processo “modernizador” na economia e se 

convertem em crítica ao PRI por não promover na política um processo semelhante. 

 Assim, neste texto de Krauze, modernização e democracia tornam-se elementos 

inseparáveis para que se efetive sua crítica ao sistema político mexicano e para que se 

constitua um projeto de nação baseado em uma “modernidade” dupla. Deste modo, o 

autor constrói um discurso que identifica o interesse do povo mexicano (democracia) e a 

liberalização da economia como faces de um mesmo processo “modernizador”. A força 

de sua argumentação está no fato de que não deixa espaço para que se questione os 
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benefícios ou danos que a economia de mercado traria à sociedade mexicana. Ao leitor 

não se apresenta uma análise mais ampla e profunda do conceito de modernização, 

reproduzindo a ideia simplista de que se é moderno, é bom. Mais ainda, de acordo com o 

discurso do autor, criticar o processo de modernização salinista é o mesmo que criticar a 

importância de um sistema democrático. 

 Em outro texto, publicado na edição de julho de 1999 de Letras Libres, Krauze 

descreve a democracia no México como ainda “adolescente” porque não acredita que a 

população exerça todos seus direitos democráticos. O autor define democracia de duas 

formas: o processo de seleção transparente e justo dos líderes políticos e a vida em uma 

sociedade na qual a igualdade de direitos e as liberdades políticas dos indivíduos são 

preservadas. Krauze argumenta que uma democracia “madura” é importante porque 

aprofundaria os avanços políticos dos últimos anos para evitar problemas como: “[…] 

recaída en el caudillismo populista, brotes de fundamentalismo contracultural, 

aislamiento económico en un mundo vertiginosamente globalizado, violencia política 

general y hasta intentos de secesión” (Krauze, 1999b, p. 76. Itálico meu). Segundo o 

autor, os atores que podem promover esta maturidade são: os candidatos nas eleições, os 

partidos políticos, o governo, os meios de comunicação e a sociedade civil. O texto 

descreve seus papéis definidos em termos de justiça social e participação política em 

todos os níveis do sistema mexicano, de modo a garantir que a democracia seja exercida 

plenamente. 

 Mas o interessante aqui é perceber como os discursos sobre a democracia são 

mobilizados neste contexto, em fins dos anos 1990. A crítica aos governos do PRI se 

mantém neste texto quando Krauze afirma que “[...] nuestra historia nos preparó para 

simular la democracia, no para ejercerla” (Krauze, 1999b, p. 76). Mas é inegável que as 

reformas eleitorais promovidas pelo PRI foram uma forma de responder às demandas do 
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processo de transição e Krauze aceita que a democracia está em desenvolvimento neste 

período no México, ainda que seja “adolescente”. Utilizando a ideia de “adolescência” 

para definir algo incompleto, a democracia mexicana, de acordo com o texto, estaria em 

risco de converter-se em populismo, fundamentalismo, isolamento econômico, violência 

e secessão. 

 É com este argumento que Krauze mobiliza a ideia de “globalização vertiginosa” 

que, como “globalização inexorável”, é categoria discursiva constante no processo de 

reformas neoliberais do México. Assim, a democracia como concretização da 

“modernidade” política esteve discursivamente associada à globalização. Este texto, 

ainda que seja escrito em um contexto político marcadamente distinto do início dos anos 

1990, revela que democracia e globalização ainda eram categorias discursivas 

relacionadas estritamente nos argumentos do autor. Krauze busca sugerir caminhos e 

práticas sociais de participação política e, ao fazê-lo, revela que um dos objetivos da 

democracia, em sua concepção, é garantir a participação do México no mundo 

globalizado (Krauze, 1999b, p. 76-77). Ao associar novamente democracia e 

globalização, o autor sustentou os mesmos discursos que justificavam a neoliberalização 

nos anos 1980 e princípio dos anos 1990, parecendo incapaz de renovar seu arcabouço 

discursivo e argumentativo. 

 Carlos Monsiváis13 descreve, em 1990, o ambiente político no México à luz da 

mobilização política desde as polêmicas eleições de 1988. Publicado na revista Nexos 

cerca de um ano depois da posse de Carlos Salinas, o texto “El pasado es el único país en 

crisis” (Monsiváis, 1990) ironiza o otimismo político em torno das reformas econômicas 

 
13 Monsiváis estudou na Facultad de Economía e na Facultad de Filosofía y Letras da UNAM, e fez parte 
do Centro de Estudos Internacionais da Universidade de Harvard, nos anos 1960. Como jornalista colaborou 
em inúmeras publicações e defendeu em seus trabalhos posições políticas de crítica ao autoritarismo e 
conservadorismo. Seus ensaios e crônicas foram premiados diversas vezes em sua carreira. Faleceu em 
2010. 
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do novo governo, num processo onde distintos atores se empenhavam num esforço de 

propaganda do neoliberalismo. Monsiváis indica o uso do conceito de modernização 

como argumento de convencimento e de união da elite em torno a um projeto que deveria 

mudar a identidade nacional, a “essência” mexicana: 

 
Por lo pronto, el sistema político ha probado sus minúsculas posibilidades de 
cambio. El Presidente lanza la consigna: “Modernización”, y de inmediato recibe 
[…] el alud retórico de los conversos, ayer revolucionarios aposentados en la 
Identidad Nacional, hoy modernos, modernizados y modernizadores. […] Los 
excesos que antes se veían como encantamientos rituales (“Detente, Reacción”) 
hoy son tributos al fuego nuevo de la negación de todo el pasado gubernamental 
a nombre de la posesión del futuro. Sin rubor, y a nombre de los gobernadores, 
el de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, afirma ante el mismo Presidente, que en 
los once meses de su mandato, han cambiado “el rostro y la esencia” de México 
(Monsiváis, 1990, p. 1). 
 

 Neste sentido, percebe-se que o termo “modernização” foi utilizado com 

propósitos políticos sem muitas definições, atuando discursivamente como uma 

generalização que daria conta de distintos interesses de diferentes grupos políticos 

mexicanos. O autor denuncia a estratégia política de utilizar a ideia de “moderno” para 

promover as mudanças econômicas da nova administração: 

 
Y las únicas propuestas tajantes (la reducción del Estado, la apertura de la 
economía, la integración creciente con Norteamérica), han sido velozmente 
trasladadas al idioma incomprensible de la corte política, donde todo es logro y 
nada es explicación. Y los integrantes del sistema son los primeros en banalizar, 
con enredijos verbales, un proyecto que, para mí, tiene puntos muy atendibles y 
una perspectiva general que si no es neoliberalismo, se le parece mucho en lo 
que presupone: el arrinconamiento de las mayorías “no modernizables”, la 
instauración institucional de dos países con el mismo nombre, la justicia social 
que se predica con tono no muy convincente, devastada por el sometimiento al 
capitalismo más bárbaro (Monsiváis, 1990, p. 2). 
 

Assim, é importante destacar como o texto de Monsiváis atrela explicitamente o processo 

de modernização mexicana ao neoliberalismo através das reformas da administração 

salinista, vislumbrando consequências como o país submetido ao capitalismo 

internacional e sem garantias de justiça social. Ainda que, de acordo com o autor, o PRI 

e o grupo do governo não utilizem as definições de neoliberalismo para se referir a tais 

reformas, é inegável que a economia mexicana estava sendo transformada neste sentido. 
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 Deste modo, por uma perspectiva distinta e com intento óbvio de denúncia, 

Monsiváis utiliza este texto para aclarar a definição política que se impunha ao conceito 

de modernização, revelando seus efeitos negativos. Entre os efeitos mais danosos, está o 

da despolitização: “Para consolidar su acción, el gobierno impulsa y coordina 

degradación del impulso cívico y de la política (con el apoyo entusiasta, por involuntario 

que sea, de núcleos del PAN y de PRD). De nuevo, y con tal de negar las elecciones de 

1988 afianzar el triunfalismo de ocho columnas de 1989, se fomenta la despolitización” 

(Monsiváis, 1990, p. 2). O autor acrescenta que os avanços democráticos são reais e nem 

tudo se perde em manipulação política, mas sua crítica é importante. Ao criticar o uso da 

modernização como projeto velado do neoliberalismo, o autor expõe um processo de 

convencimento baseado em generalizações e em padrões discursivos reproduzidos por 

grupos políticos dominantes. As consequências afetam diretamente a democracia porque 

a participação política das “mayorías no modernizables” é indesejável para a 

modernização que se concretizava no neoliberalismo. Monsiváis criticava, então, não 

somente o discurso vazio de modernidade, mas também a tentativa consciente de 

despolitização, valorizando a democracia como possibilidade de atuação e defesa dos 

interesses da sociedade no México. Ainda que crítico à ideia de modernização, o autor 

argumenta pela importância da democratização, desatrelando os dois processos. Krauze, 

como exposto, promovia uma conexão imediata entre modernização e democracia. Este 

texto de Monsiváis inverte esta relação, argumentando que a “modernidade” proposta nas 

reformas econômicas de Salinas eram a antítese da politização e, consequentemente, da 

democracia mexicana. Deste modo, fica evidente que estes discursos e categorias 

discursivas foram mobilizados por distintos atores com variados interesses. 
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 Em um debate publicado por Nexos, em 1998, sob o título de “Globalización y 

neoliberalismo” (Castañeda et al, 1998), os intelectuais Jorge Castañeda14, Héctor Aguilar 

Camín 15  e Rolando Cordera 16  abordam o tema da globalização e a relação que se 

estabelece com as políticas neoliberais. A transcrição da conversa entre os autores se 

converte em um texto no qual propõem e discutem possibilidades e alternativas ao 

neoliberalismo frente a seus efeitos negativos, como dependência econômica e 

empobrecimento da população. Os autores partem de questões muito significativas de sua 

perspectiva sobre as reformas colocadas em prática no México durante os anos 1990: 

“¿Hacia dónde vamos en el mundo que convenimos todos en definir o describir como un 

mundo global y globalizado? ¿A dónde nos llevan las políticas que se han puesto en 

práctica a partir sobre todo de la gran crisis internacional de la deuda y que se resumen 

en el vocablo neoliberalismo? ¿Hay alternativas para ellas?” (Castañeda et al, 1998, p. 1). 

 Estas perguntas, além de definirem o tema do debate em torno à possibilidade de 

alternativa ao neoliberalismo, assinalam uma abordagem problematizadora ao tratar o 

“mundo global y globalizado” como uma convenção discursiva e o neoliberalismo como 

vocábulo. Esta perspectiva é muito importante porque permite aos autores criarem seus 

argumentos entendendo que globalização e neoliberalismo são conceitos e, como tais, não 

têm um significado único ou uma definição fechada a interpretações. Castañeda revela 

que a ideia de discutir alternativas ao neoliberalismo busca questionar a relação que é 

tomada como natural entre globalização e neoliberalismo: 

 

 
14 Castañeda é doutor em História pela Universidade de Paris e, no momento da publicação deste texto, era 
professor da Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, da UNAM. Politicamente, atuou como assessor de 
Cuauhtémoc Cárdenas nas eleições de 1988 e de Vicente Fox na campanha de 2000. Entre 2000 e 2003, foi 
ministro de relações exteriores do governo de Fox. 
15 Aguilar Camín é historiador, escritor e jornalista. Possui doutorado em História pelo El Colegio de 
México, é conhecido por suas obras de ficção e sua atuação como colaborador de distintas publicações, 
entre elas Nexos, a qual dirigiu entre 1983 e 1995 e é o atual diretor, desde 2009. 
16  Cordera é formado em Economia pela UNAM com pós-graduação na Inglaterra. Colaborador de 
diferentes periódicos, era diretor da Nexos TV nos anos 1990. 
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Creo que el enigma y la complicación reside justamente en esta relación de 
sinónimos que se ha establecido entre globalización y neoliberalismo. Lo que se 
ha querido plantear en este esquema del “pensamiento único”, de “consenso de 
Washington” o como se le quiera llamar, es que frente a la globalización, que es 
un proceso real, no hay más alternativa de política pública que el llamado 
neoliberalismo, siendo que en realidad uno puede perfectamente, y es lo que hace 
Mangabeira [Unger], escindir los dos términos, separarlos […] (Castañeda et al, 
1998, p. 2). 
 

Cordera também expressa este questionamento sobre a realidade efetiva de um mundo 

globalizado estar atada ao neoliberalismo: 

 
La elaboración de alternativas de debate de fondo en México, en América Latina 
y en el mundo, no pasa por la negación de la realidad, no pasa por olvidarnos de 
ella, y esta realidad es la globalización, pero tampoco pasa necesariamente por 
la aceptación unánime, resignada, de lo que se ha dado en llamar el pensamiento 
único y que se llamó en un tiempo el “consenso de Washington” (Castañeda et 
al, 1998, p. 13). 
 

 Nestes trechos está clara a ideia de que, como termos, globalização e 

neoliberalismo são tomados como sinônimos em discursos que defendem os interesses do 

capitalismo global o estadunidense. O Consenso de Washington, como formulação oficial 

do Fundo Monetário Internacional (FMI) nos anos 1990, foi uma ferramenta de prescrição 

de ajustes macroeconômicos aos países que adotavam o neoliberalismo. O argumento de 

Castañeda reside precisamente na ideia de separar os termos, não considerando-os 

equivalentes e permitindo que se conceitualize um mundo globalizado e não-neoliberal. 

As bases da discussão que se dá neste texto estão assentadas, então, na possibilidade de 

pensar a globalização e o neoliberalismo como categorias discursivas capazes de 

estabelecer relações materiais com a realidade do México. 

 Pode-se realizar uma leitura muito proveitosa das ideias propostas neste debate 

sobre regulação e o papel do Estado mexicano nos processos de globalização, mas meu 

foco está na formulação discursiva e conceitual dos autores. A dimensão simbólica em 

torno destes termos é essencial para que proponham uma outra realidade política e 

econômica. Além de revelar que, nos anos 1990, o discurso dominante criou uma 

equivalência entre neoliberalismo e globalização, os autores se propõem discutir e 
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projetar um país diferente no futuro. Ao argumentar que neoliberalismo e globalização 

são discursos construídos intencionalmente como correlações reais e materiais, os autores 

criam junto a seus leitores uma perspectiva de que novos significados podem ser 

atribuídos a políticas públicas de desenvolvimento e, assim, a globalização não tem que 

necessariamente representar empobrecimento ou aumento da desigualdade. 

 Em outro artigo, publicado ainda em 1993 também em Nexos, Castañeda já 

discutia com Carlos Heredia17 sobre o NAFTA, então em processo de negociação e ainda 

não ratificado. Os autores assumem a tarefa de analisar o acordo econômico a partir da 

perspectiva de como se definiram os debates em torno a este processo. O texto destaca a 

necessidade de uma abordagem do NAFTA que dê conta de “[…] sus costos y beneficios, 

que analizara las alternativas posibles y los postulados conceptuales implícitos. Hasta 

ahora ese debate no se ha dado. Con algunas excepciones, siguen ausentes dos discusiones 

esenciales sobre el acuerdo: el problema de su inevitabilidad, y el de la gama de 

variaciones en el que está inserto” (Castañeda, Heredia, 1993, p. 1). Deste modo já fica 

clara a premissa de que o NAFTA está relacionado com a realidade material dos 

mexicanos, em “seus custos e benefícios”, mas também tem uma dimensão simbólica de 

significados em seus “postulados conceituais”. Os autores iniciam, assim, uma discussão 

sobre como as negociações do acordo se difundiram na opinião pública mexicana e quais 

os usos que os políticos estavam fazendo destes discursos. 

 O tema da inevitabilidade é parte importante do argumento dos autores sobre 

como se produziram e circularam os discursos do NAFTA: “[…] se da casi por sentado 

que la noción de inevitabilidad es consustancial al acuerdo como tal. Se puede uno 

lamentar de que haya un acuerdo, o congratularse de ello, pero pareciera que – con 

 
17 Carlos Heredia é pesquisador do Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), no México. 
Formado em Economia pelo Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), tem mestrado e 
doutorado na mesma área. Atuando politicamente, foi deputado federal pelo PRD, entre 1997 e 2000. 
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algunas contadas excepciones – todo el mundo acepta su carácter inevitable” (Castañeda, 

Heredia, 1993, p. 2). Os autores descrevem três graus de integração na América do Norte 

de modo a definir uma ordem decrescente de inevitabilidade: a integração comercial com 

os Estados Unidos, a formalização deste comércio e, por fim, o NAFTA (Castañeda, 

Heredia, 1993, p. 1-3). Deste modo, ao discutir o que significa “inevitabilidade” neste 

contexto mais amplo, os autores revelam que, ao tratar o NAFTA como inevitável, se 

reproduz um discurso que tem mais a ver com as relações econômicas entre os dois países, 

e não tanto com este acordo especificamente. Do mesmo modo em que a condição de 

inevitável era passada de globalização para o neoliberalismo, aqui fica evidente outra 

transferência discursiva: a globalização neoliberal inevitavelmente concretizar-se-ia no 

NAFTA. 

O uso da ideia de inevitabilidade como legitimação do NAFTA é desmontado e 

denunciado no texto: 

 
La confusión de los tres mencionados grados de inevitabilidad le ha permitido al 
gobierno de México, y al de George Bush en menor medida, plantear una falsa 
alternativa en la que han caído casi todos los sectores de opinión. Consiste en la 
dicotomía siguiente: “o este acuerdo o la autarquía”. Como nadie puede optar 
por la autarquía, resulta imperativo pronunciarse a favor de este acuerdo. El 
sofisma funciona igualmente al revés: quienes se oponen a este acuerdo 
proponen la autarquía. Es falso que la única alternativa al acuerdo de Bush y 
Salinas sea la autarquía, el proteccionismo o el regreso al status quo ante. […] 
En realidad, la verdadera elección que se le presenta al país consiste en escoger 
entre el acuerdo ya negociado, es decir, un acuerdo de derecha, de corte 
neoliberal y republicano, y un convenio de otra naturaleza, más bien 
socialdemócrata, con una fuerte dosis de regulación y de planeación, inspirado 
en lo que sería un liberalismo socialdemócrata de la nueva América del Norte. 
El contraste entre estos dos acuerdos refleja la diferencia o la oposición que 
impera hoy en día entre los capitalismos que existen en el mundo. (Castañeda, 
Heredia, 1993, p. 3) 
 

 O argumento dos autores está baseado, desta forma, em expor as implicações 

materiais de uma construção discursiva e simbólica. Ao aceitar o NAFTA como 

inevitável, aceita-se a economia de mercado, a desregulação e as privatizações como os 

únicos termos nos quais é possível formalizar a integração com os Estados Unidos. Esta 
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concepção, de acordo com Castañeda e Heredia (1993, p. 4-5), tem um propósito muito 

claro no discurso oficial dos governos que é o de evitar questionamentos e promover a 

aceitação incondicional do NAFTA. Ao revelar esta estratégia discursiva como um 

sofisma, os autores estão argumentando que o neoliberalismo necessitava de legitimação 

simbólica e não somente política. O governo de Salinas não conseguiria impor as 

reformas autoritariamente, buscando, então, discursos favoráveis ao seu projeto para 

constituir um processo de convencimento. Ao fechar o debate em termos duais da 

oposição NAFTA versus autarquia, este tipo de discurso eliminou a discussão de 

alternativas e possibilidades de desenvolvimento integrado, como as propostas indicadas 

pelos autores de um liberalismo socialdemocrata. Ainda segundo os autores, o discurso 

do governo mexicano simplifica um debate muito mais complexo sobre os capitalismos 

do mundo e as formas de desenvolvimento que buscam evitar os problemas sociais do 

neoliberalismo (Castañeda, Heredia, 1993, p. 3). 

 Todo o artigo discute modos de criar-se um bom acordo para o México com as 

fortes economias do Canadá e Estados Unidos, mas o tema da legitimação é imperativo. 

Os autores expõem como este processo de construção discursiva criou uma limitação real 

das condições em que se processava o NAFTA: 

 
Existe pues una alternativa viable, razonable y coherente para México. Se puede 
discrepar de su intencionalidad, de su inspiración ideológica y de sus posibles 
efectos. Pero su misma formulación – y la adhesión que pueda suscitar – muestra 
que la tesis central del gobierno mexicano, a saber, que no hay más opción que 
un acuerdo, y que el único acuerdo posible y concebible es el que dicho gobierno 
ha negociado, es falsa (Castañeda, Heredia, 1993, p. 21) 
 

 Este texto é significativo de uma argumentação contrária aos termos neoliberais 

do NAFTA e é revelador que a argumentação dos autores seja baseada em discutir a 

dimensão discursiva do processo de convencimento empreendido pelo governo 

mexicano. Os discursos sobre o neoliberalismo são mobilizados em uma leitura que os 

considera como elementos simbólicos com propósitos claros de legitimação e fechamento 
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do debate em termos limitados. Este artigo de Castañeda e Heredia, de 1993, realiza a 

mesma operação argumentativa de outros textos aqui analisados, como o de Monsiváis 

(1990) e o do próprio Castañeda junto a Aguilar Camín e Cordera (1998). Ao propor o 

debate em termos narrativos e simbólicos, entendendo neoliberalismo, globalização, 

modernização, democracia, entre outros como artefatos discursivos, estes textos criaram 

seu argumento de questionar os rumos do processo de liberalização e reforma no México 

dos anos 1990. Como verificou-se nos textos de Krauze, ali estes discursos também foram 

mobilizados, mas foram naturalizados e tomados como monolíticos. O tema da 

inevitabilidade, em distintos níveis, problematizado por alguns autores ou reforçado por 

outros, é outra constante e definiu perspectivas e posições em relação ao que se passava 

no México. O próximo item busca aprofundar como foram concebidas como inevitáveis 

também as reformas e mudanças no país, não nos moldes do salinismo, mas, sim, como 

uma forma de transformar um presente de crise política e econômica. 

 Observando-se as disputas entre distintas visões sobre a democracia e a 

“modernidade”, fica evidente a importância do simbólico em textos de autores que se 

propuseram a fazer uma crítica do processo mexicano de reformas políticas e econômicas 

nos anos 1980 e 1990. Como se percebe nestes artigos, no México não se buscou apenas 

examinar os avanços e efeitos negativos do neoliberalismo, mas também procurou-se 

propor alternativas que dessem conta das necessidades de todos os setores da população 

mexicana. Ao argumentar a partir desta perspectiva, os intelectuais teceram uma 

abordagem baseada na análise de elementos discursivos em seus múltiplos significados e 

interpretações, apontando para usos políticos destas narrativas e para a importância de 

uma visão mais ampla sobre os termos do debate. Discursos como globalização, 

neoliberalismo, democracia e modernidade formaram parte do ideário político e do 

vocabulário intelectual no México deste contexto. Distintas perspectivas que circularam 
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nestas revistas mobilizaram estes conceitos para construir suas posições, mas a forma 

como cada autor utilizou estas ideias e noções é representativa de seu argumento. 

Por um lado, ao reivindicar uma definição mais ampla destes conceitos, criou-se 

a possibilidade de se problematizar o processo neoliberal e criticar a economia de 

mercado como solução para os problemas do país. Por outro, ao fechar o debate em 

definições monolíticas e relações excludentes, promoveu-se a fórmula neoliberal, como 

o fizeram o governo e os discursos dominantes a favor da implantação do NAFTA. O que 

é mais importante de se destacar, então, é como os processos de globalização e transição 

democrática tornaram-se reais tanto em uma esfera material, composta por leis, reformas 

e acordos econômicos, quanto numa simbólica, através de práticas discursivas de 

legitimação e convencimento. 

 

Salinas e Castañeda: o script de uma polêmica  

 

 Uma das figuras centrais no Grupo San Ángel, a atuação intelectual de Jorge 

Castañeda está entre as mais destacadas neste contexto de globalização no México. 

Circulando pela academia e imprensa mexicana e estadunidense, Castañeda tornou-se um 

comentarista privilegiado das transformações políticas e sociais pelas quais passava o 

país. Sánchez Prado ressalta que, entre o fim dos anos 1980 e os anos 2000, Castañeda 

representou uma transição entre posições mais radicais da esquerda para uma defesa da 

democracia como forma de desenvolvimento e garantia de justiça social. Sua defesa da 

socialdemocracia, como evidenciado no item anterior, insere-se nessa lógica. Seus livros 

mais populares publicados no período – La utopía desarmada e La casa por la ventana, 

ambos de 1993, The Mexican Shock, lançado nos EUA e México, em 1995 – abordam 

temas como a superação dos projetos das esquerdas latino-americanas dos anos 1960 e 
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1970, a importância do Estado como mediador das reformas econômicas e da 

globalização e a necessidade de pensar-se as relações e trocas entre México e Estados 

Unidos para contextualizar o desenvolvimento dos dois países (Sánchez Prado, 2014a, p. 

30-34). 

 Como destacado no item anterior, a ênfase sobre a democracia como valor 

máximo é um tema recorrente nos debates da intelectualidade mexicana deste período. 

Mas, ao passo que várias argumentações foram tecidas conectando o imperativo 

democrático com as reformas econômicas e neoliberais, no discurso intelectual de 

Castañeda a luta pela democracia configurou uma forma de resistência ao molde 

neoliberal do tratado de livre comércio. Suas posições e perspectivas sobre o processo de 

globalização posto em prática e capitaneado pelos governos mexicanos, desde os anos 

1980, são ilustrativas não só de uma compreensão política de seu contexto, mas também 

revelam a disputa de distintos discursos pela definição em torno dos projetos que 

consolidavam-se no país. Um debate entre Castañeda e o ex-presidente Salinas, em 1999, 

é significativo e rico para explorarmos estas operações discursivas através das quais 

Castañeda produziu sua crítica ao neoliberalismo enquanto promovia a importância de 

reformas democráticas efetivas. Esta polêmica também me permite aprofundar a análise 

dos discursos sobre a inevitabilidade da globalização, questão central deste capítulo e meu 

argumento principal para a compreensão de como definiu-se a atuação de parte dos 

intelectuais mexicanos na crítica ao sistema político do PRI e na promoção do projeto 

neoliberal no país. 

 No contexto do processo de especulação, escolha e apresentação dos candidatos 

da eleição à presidência que ocorreria em 2000, a revista Nexos publicou, em abril de 

1999, uma rodada de textos produzidos por figuras centrais na política nacional mexicana, 

entre eles ex-presidentes, ex-candidatos à presidência e os aspirantes ao pleito do ano 
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seguinte. Nomes como Cuauhtémoc Cárdenas, Luis Echeverría, José López Portillo, 

Manuel Camacho Solís, Miguel de la Madrid, Vicente Fox, Carlos Salinas (que vivia fora 

do país desde o fim de sua administração), Porfirio Muñoz Ledo, Jesus Silva-Herzog F., 

entre vários outros, assinaram textos nos quais abordavam desde sexênios anteriores até 

a situação política daquele presente, agitada pelo tema da sucessão presidencial. 

Especificamente aos ex-presidentes foi colocada uma pergunta-tema: “¿qué ha 

cambiado en la presidencia de México desde que usted dejó de ser presidente?” (Loaeza, 

1999, p. 1). Nexos iniciava, assim, uma série de debates quando, na edição posterior, em 

maio de 1999, traria textos de intelectuais comentando e polemizando com os autores 

convidados da primeira rodada, que por sua vez tiveram a oportunidade de responder aos 

seus comentaristas na edição de junho. A maioria das polêmicas fomentadas por Nexos 

nesta dinâmica não rendeu mais que duas ou três edições, nas quais os autores envolvidos 

ou simplesmente não responderam, ou concordaram em discordar. No entanto, o 

comentário de Castañeda ao artigo de Salinas e os textos que se sucederam tiveram maior 

repercussão e a polêmica entre os dois durou até agosto de 1999, não ficando limitada 

apenas às páginas de Nexos, mas também sendo publicada e comentada na imprensa diária 

mexicana. 

 Outro aspecto importante que serve como palco para esta polêmica é a publicação 

naqueles meses do livro La herencia (1999a), no qual Castañeda leva a público entrevistas 

com ex-presidentes (incluindo Salinas) e uma análise sobre o processo sucessório da 

presidência mexicana no longo período de domínio priísta, focando-se principalmente nas 

administrações de Echeverría, López Portillo, Madrid e Salinas. Castañeda busca em seu 

livro mostrar como a escolha do candidato do PRI nas últimas décadas esteve permeada 

por práticas extremamente ritualizadas que colocavam em disputa o poder pessoal do 

presidente, o poder político no México e as incontáveis variáveis econômicas e sociais de 
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cada contexto sucessório. O modo como os presidentes escolheram seu sucessor no 

período analisado revela, de acordo com Castañeda, sua capacidade de mobilizar apoios 

dentro e fora do partido, bem como sua perspectiva de exercer algum tipo de influência 

sobre os projetos políticos do futuro presidente e, consequentemente, no futuro do país. 

Nexos, também naquela edição de abril de 1999, trouxe uma entrevista com 

Castañeda sobre seu mais novo livro e publicou um trecho da obra, especificamente um 

em que o autor trata de como Salinas escolheu originalmente seu sucessor, Luis Donaldo 

Colosio, assassinado antes das eleições, em março de 1994 (Castañeda, 1999b). Assim, 

quero ressaltar que o contexto deste debate entre Salinas e Castañeda está sustentado, de 

modo geral, neste processo da sucessão presidencial em 1999 e, de modo específico, no 

momento da publicação de La herencia e no ambiente de polêmicas criado pela revista 

Nexos ao incentivar a discussão entre nomes da intelectualidade e da política naquela 

conjuntura. Ainda que o tema da sucessão de Ernesto Zedillo, então presidente e sucessor 

de Salinas e do salinismo, não seja o foco do debate, compreender os elementos deste 

contexto político e editorial é importante para que esta análise possa explorar o papel da 

revista e de seus membros como atores intelectuais e políticos. 

 

A polêmica 
 

 No texto que abre a polêmica, intitulado “México: 1988-1994” (Salinas, 1999a), 

Salinas, fugindo da pergunta temática, propunha-se a participar do diálogo proposto por 

Nexos descrevendo algumas ações e medidas de sua administração, oferecendo ao leitor 

elementos para que possa julgar seu mandato e ir além da imagem negativa que o 

“inconsciente coletivo” tem daquele período. Portanto, de partida, fica claro que Salinas 

não tinha Castañeda como interlocutor direto; talvez os editores da revista nem tenham 



70 

 

revelado ao ex-presidente a ideia de fomentar um debate, que acabou seguindo-se por 

cinco edições. O importante é perceber que o tom deste primeiro artigo é defensivo e que 

Salinas já assume a postura de responder a críticas e críticos de seu governo ao tomar 

como objetivo de seu texto a tarefa de contestar a percepção comum de um mandato  

desastroso para o México, imagem reforçada, claro, pelas crises políticas e econômicas 

de 1994 e 1995. 

Deste modo, a argumentação de Salinas busca elencar os desafios enfrentados para 

promover suas reformas, sejam eles políticos (resistências internas do PRI, setores da 

sociedade com interesses e privilégios afetados), sejam eles conjunturais (o contexto 

mundial do fim da Guerra Fria e da globalização). Quanto às questões políticas, o ex-

presidente é reticente e limita-se a comentar que sofreu resistências de “tradicionalistas”, 

integrantes da “nomenklatura” que fizeram “la oposición más tenaz a los cambios” e que 

estabeleceram-se a nível estadual e federal no sistema político mexicano (Salinas, 1999a, 

p. 2). A escolha de Salinas pelo termo “nomenklatura”, usado para referir-se à burocracia 

partidária dos regimes socialistas do leste europeu, revela um esforço discursivo para 

marcar distância do regime priísta que o salinismo afirmava reformar. 

Mas é sobre a globalização e suas ações para inserir o México na economia global 

que reside a defesa de Salinas sobre seu sexênio. O autor parte do pressuposto de que, 

diante de uma “globalização que se tornou inevitável”, a soberania convertia-se em “valor 

fundamental” para garantir o desenvolvimento mexicano num cenário mundial dominado 

pelo poderoso vizinho, os EUA. Segundo Salinas, seu governo atuou em diferentes 

frentes para criar apoio da população ao seu governo e garantir deste modo uma 

identificação entre povo e Estado, fortalecendo a vontade popular como base da afirmação 

soberana mexicana. Seu principal argumento neste sentido é a valorização do liberalismo 

social que, segundo o ex-presidente, foi uma forma de aliar responsabilidade fiscal do 



71 

 

governo com programas sociais capazes de fomentar a distribuição de renda e a 

participação política das classes mais pobres. O PRONASOL, financiado pelos recursos 

oriundos das privatizações empreendidas em seu governo, seria o maior exemplo de uma 

ação do Estado que, a uma só vez, mobilizou politicamente a população, reduziu os níveis 

de pobreza entre 1988 e 1994 e permitiu o aumento real do salário do mexicano neste 

período (Salinas, 1999a, p. 3-4). 

Salinas, citando estatísticas e cifras de diversos órgãos internacionais, afirma que, 

com os resultados obtidos pelo liberalismo social, seu governo construiu-se como uma 

alternativa e rechaçou os modelos do neoliberalismo e do populismo, revitalizando o 

argumento que sustentou o programa de solidariedade em seu governo. A conclusão do 

texto é significativa: 

 
El ánimo social que se construyó durante esos años no provino de una 
construcción artificial, mucho menos de un engaño colectivo. Tuvo como 
basamento real los resultados alcanzados mediante el notable esfuerzo del 
pueblo mexicano. Compárese la conducción de la presidencia entonces como 
realmente se llevó a cabo, no como el inconsciente colectivo la imagina hoy, o 
como deliberadamente la distorsionan diversos y tenaces comentarios de prensa 
(Salinas, 1999a, p. 6. Itálicos meus). 
 

Usando a premissa de que os números e cifras citados deixam patentes os resultados 

concretos de seu governo, Salinas contrapõe a noção de realidade a termos como 

imaginação, distorção, construção artificial. Segundo seu argumento, é incontestável o 

saldo positivo construído pelo liberalismo social e as imagens negativas de sua 

administração são frutos de distorção da imprensa ou um “inconsciente coletivo” que 

deve ser combatido pela “realidade” que se apreende de estudos e pesquisas objetivas. O 

tom geral deste texto busca, então, afirmar o sexênio de Salinas como um governo avesso 

ao neoliberalismo e ao populismo, destacando o liberalismo social como uma alternativa 

que teria sido capaz de construir melhorias concretas para a população mexicana, ao 
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mesmo tempo em que desqualifica as críticas à sua administração como falsificações e 

distorções de uma realidade passível de ser verificada em dados e números estatísticos. 

Na edição de maio de 1999, Nexos trazia a segunda rodada do debate político que 

promovia em suas páginas naquele ano. Soledad Loaeza, intelectual próxima ao grupo da 

revista, comenta em um breve texto as quatro respostas dos ex-presidentes convidados e 

destaca que o texto de Salinas não esconde uma boa dose de narcisismo (Loaeza, 1999, 

p. 1). Mas o comentário central do texto de Salinas estava a cargo de Castañeda e foi 

publicado sob o título de “Como en un restaurante chino” (Castañeda, 1999c). A proposta 

do intelectual é polemizar não com Salinas diretamente, mas com os apoiadores e 

defensores do salinismo que exercem uma “crítica light” ao seu período de governo, 

escolhendo elogiar e enaltecer as medidas e ações que lhes agradam, apontando alguns  

problemas e ignorando a proposta de fundo do projeto salinista; um apoio “a la carte”, 

como ironizado no título do artigo. 

Antes, no entanto, de partir para sua crítica central ao salinismo, Castañeda 

considera dois aspectos no texto de Salinas: o conceito de “nomenklatura” e os dados 

estatísticos apresentados. Segundo o autor, com o uso do termo “nomenklatura”, o ex-

mandatário tem o objetivo de omitir-se e não ver-se obrigado a nomear ou indicar 

diretamente quem ou quais setores da sociedade exerceram resistência efetiva às suas 

reformas: “En México las élites, o las clases dominantes, son perfectamente bien 

ubicables y conocidas: sus divisiones son claras y sus intereses también. ¿Quiénes son los 

que se opusieron a las reformas de Salinas? ¿Cuáles son los intereses empresariales, 

regionales, ideológicos y políticos que lo combatieron?” (Castañeda, 1999c, p. 3). 

Castañeda também discute os números e dados expostos por Salinas para atestar 

a diminuição da pobreza no México durante seu governo. Citando um texto de Nora 

Lustig, publicado em Nexos na edição de setembro de 1998, Castañeda afirma que Salinas 
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já usou estes dados para afirmar na imprensa espanhola a redução da concentração de 

renda no seu mandato. Lustig havia então contestado as cifras que o ex-presidente 

apresentara e, comparando-as com outros estudos, ressaltou imprecisões e ambiguidades 

já que conclusões distintas eram possíveis, variando o resultado conforme os critérios 

adotados. Também, sobre o aumento dos salários, o autor destaca que a fonte do estudo 

no qual Salinas se baseia é o próprio Banco de México, “No tiene nada de malo, pero 

tampoco se trata de una fuente externa, imparcial y universalmente reconocida” 

(Castañeda, 1999c, p. 2). Castañeda, no entanto, não busca argumentar que os dados 

sustentados por Salinas são falsos. Ao abordar este aspecto do texto do ex-presidente, o 

autor problematiza o uso das cifras como provas incontestes de uma realidade. Sua 

conclusão sobre o assunto mostra esta perspectiva de que os critérios de estudos 

estatísticos são discutíveis, bem como é possível construir afirmações quando se sabe 

quais dados escolher para avaliar um período: “En otras palabras, aun tomando criterios 

sumamente discutibles, la única manera de concluir que Carlos Salinas mejoró la 

situación social del país es si lo liberamos de toda responsabilidad por la crisis de 1995, 

y si aceptamos que la represión inflacionaria y la sobrevaluación del tipo de cambio no 

originaron el derrumbe de diciembre” (Castañeda, 1999c, p. 2). 

A crítica mais pungente de Castañeda dedica-se, no entanto, a argumentar que o 

salinismo é um projeto neoliberal e, portanto, avesso à democracia. O autor denuncia as 

“críticas light” a Salinas como aquelas que aprovam as reformas econômicas de seu 

governo, mas reprovam a falta de uma reforma política efetiva. Castañeda afirma a 

importância de perceber-se que as reformas neoliberais de Salinas ocorreram justamente 

por falta de um processo de abertura democrática: 

 
[...] el “consenso de Washington” y su expresión mexicano-salinista era un 
paquete: se tomaba o se dejaba en conjunto, tanto por la magnitud de la agenda 
de reformas, como por su ritmo y el carácter intempestivo e irreflexivo de 
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muchas de ellas. Por una sencilla razón: las supuestas reformas “valiosas” eran 
inseparables de (e impensables sin) las “desviaciones”: en términos más 
descarados y clásicos, qui veut la fin veut les moyens. […] Quien aborrecía la 
corrupción tradicional del sistema mexicano, y temía un nuevo brote de la 
misma, no podía aplaudir la privatización indiscriminada de la banca, los 
teléfonos, las carreteras, la siderúrgica y las líneas aéreas; y a la inversa, quien 
favoreciera dichas privatizaciones, por las razones que fuera (ideológicas, 
financieras, políticas) debe aceptar sus consecuencias: corrupción, excesos, 
errores, etc (Castañeda, 1999c, p. 3). 
 

Deste modo, o autor afirma que o projeto salinista era incompatível com a democracia 

por sua própria natureza neoliberal. Citando o trabalho de John Gray, pensador britânico, 

Castañeda busca afirmar que o tão propalado livre mercado é uma expressão do 

“capitalismo selvagem”, um mercado totalmente desregulado num ambiente político onde 

instituições democráticas são vistas como empecilhos. No contexto do governo de 

Salinas, as reformas liberalizantes teriam se concretizado sobre esta premissa: “[...] 

autoritarismo y reformas económicas iban necesariamente de la mano, y había que 

oponerse a ambos, o abrazar a ambos” (Castañeda, 1999c, p. 4). O autor conclui seu texto 

afirmando que estes posicionamentos seletivos sobre o salinismo são falsa ingenuidade e 

marca sua postura de crítica ao salinismo como um pacote, em seu conjunto. 

 Aparentemente, logo após a publicação deste texto de Castañeda, o clima de 

polêmica entre os autores estabeleceu-se. Apesar de afirmar que suas críticas não eram 

dirigidas a Salinas, e sim ao salinismo, o autor dos comentários publicados em maio fez 

considerações diretas aos argumentos do ex-presidente e o embate entre eles não esperou 

a edição de junho de Nexos para ter seguimento. Entre os dias 27 de maio e 1 de junho 

daquele 1999, foram publicados no jornal diário Reforma trechos e comentários sobre as 

reações de Salinas e Castañeda, antecipando parte do que seria publicado na edição 258 

de Nexos naquele mês.18 

 
18 27 de maio: “Pide CSG a Castañeda precisar información”, “Carlos Salinas de Gortari: un mejor debate”; 
28 de maio: “Responde Castañeda a reclamo de Salinas”, “Salinas sigue sin oír, ver o leer”; 29 de maio: 
“Pide Salinas elevar el debate”; 1 de junho: “Tercero interesado”. 
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 O artigo “Reflexiones sobre una ensalada china”, de Salinas (1999b), abre então 

a terceira rodada do debate em Nexos. O autor começa seu texto citando diretamente um 

texto de Castañeda, “Mexico at the brink”, publicado em 1985, originalmente na revista 

Foreign Affairs, depois traduzido como “México en la orilla” e publicado na edição de 

fevereiro de 1986 de Nexos. Segundo Salinas, este artigo de Castañeda trazia uma 

demanda por reformas econômicas bem próximas daquelas que foram realizadas em seu 

governo. Ao comentar a conclusão de Castañeda em “Como en un restaurante chino”, 

Salinas afirma: 

 
Una posición maximalista, es decir del “todo o nada”, como la que Castañeda 
adopta en ese párrafo final, poco contribuye a un debate constructivo sobre las 
propuestas que se requieren. Pero, además, resulta sorprendente ante las 
posiciones que había sostenido con anterioridad, como lo ejemplifica su artículo 
de Foreign Affairs (Salinas, 1999b, p. 3). 
 

Este trecho adianta elementos do que será um esforço do ex-presidente para desqualificar 

Castañeda como seu interlocutor ao longo de todo seu texto: a) sua posição “maximalista” 

não contribui para um bom debate; b) a incoerência entre o seu texto de 1986 e as críticas 

dirigidas ao salinismo em 1999. 

 Salinas passa então a responder às duas críticas centrais de seu comentarista: a 

questão da democracia e a das cifras e dados estatísticos. O ex-presidente afirma que não 

houve um descompasso entre reformas econômicas e políticas em seu governo, sendo 

este mais um “estereótipo” de sua administração construído por seus críticos. Salinas 

também nega que suas reformas tenham uma natureza neoliberal, afirmando seu 

compromisso democrático e sustentando que o liberalismo social foi sua proposta por 

uma terceira via aos modelos populistas e neoliberais (Salinas, 1999b, p. 4-5). O programa 

de solidariedade, constituído como sua política social, teria sido um incentivo para a 

participação popular e, portanto, um exemplo de como o liberalismo social faz parte de 

um esforço pela democratização: 
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Nuestra experiencia demostró que, con redes de organización popular, en las 
comunidades se alcanzaban aumentos em la productividad y además una 
distribución más equitativa de los beneficios. Durante esos años, el Gobierno fue 
más eficaz porque las comunidades activaron más su espíritu cívico. El nivel de 
vida de los que menos tenían se elevó mediante su trabajo organizado y con el 
fortalecimiento de la sociedad civil. Esta fue, y sigue siendo, una diferencia 
crucial con el neoliberalismo y el populismo (Salinas, 1999b, p. 7-8). 
 

 Quanto à problematização de Castañeda sobre os estudos e estatísticas que 

atestariam a diminuição da pobreza e o aumento dos salários no México durante seu 

sexênio, Salinas afirma não compreender por que seria tão difícil reconhecer estas 

melhorias demonstradas por “dados objetivos” (Salinas, 1999b, p. 5) e questiona: 

 
¿No sería más útil para el debate reconocer ese aumento que las cifras objetivas 
confirman, y a partir de ello, en todo caso, señalar que no fue suficiente y que se 
hubiera requerido un aumento mayor y más rápido? Sobre todo, debatir de 
manera seria y ordenada sobre la manera de alcanzarlo, y no perder energías y 
talento en malabarismos estadísticos como los que él intenta (Salinas, 1999b, p. 
6. Itálicos meus). 
 

Mais uma vez, o ex-presidente recorre à ideia de que uma objetividade é apreendida de 

dados e cifras para atestar seus resultados. Salinas Aceita que se questione se foram 

suficientes ou não, mas recusa a ideia de negar-se uma realidade que para ele é 

inquestionável. Chegar a outras conclusões utilizando diferentes números seria sustentar 

uma realidade falsificada pelos “malabarismos estatísticos” de seu crítico. 

O autor traz também neste trecho e na conclusão de seu texto o apelo por um 

“melhor debate” (Salinas, 1999b, p. 8), tal como foi adiantado naquela passagem que 

pedia um “debate construtivo” e como prefiguraram os artigos publicados no final de 

maio em Reforma. Ao argumentar pela qualidade do debate, Salinas mais uma vez 

desqualifica Castañeda como seu interlocutor, recusando a crítica ao projeto salinista 

como um todo. Em outras palavras, o debate que o ex-presidente aceita participar é um 

que parte de seus supostos acertos, seus resultados concretos atestados por números 

objetivos. Salinas aceita pensar o futuro do México somente a partir desta premissa e 

Castañeda, ao questionar suas reformas econômicas e políticas em conjunto, é definido 
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não como um debatedor, mas, sim, como um manipulador da opinião pública. Depois de 

muito discutir e afirmar uma perspectiva “objetiva” sobre sua administração, Salinas 

conclui que “Es importante debatir el pasado porque, ya se ha dicho, lo que es pasado es 

prólogo. Pero lo más relevante son las propuestas hacia adelante” (Salinas, 1999b, p. 8), 

deixando evidente que seu objetivo é discutir um futuro mexicano a partir da versão do 

passado na qual seu governo e seu legado são tomados como positivos. Esta terceira 

rodada do debate representa, assim, para o ex-mandatário uma oportunidade de reafirmar 

os mesmos argumentos já presentes naquele primeiro texto de abril, avançando, porém, 

uma argumentação que mira o futuro como parte de um projeto político e uma 

temporalidade histórica. 

Ainda na edição de junho de Nexos, é publicada uma breve carta que Castañeda 

dirigiu à redação da revista com o objetivo de responder pontualmente alguns elementos 

do texto de Salinas, principalmente o uso daquele seu texto de 1985 para questionar a 

coerência de seu discurso. Castañeda defende-se afirmando que Salinas omitiu que o texto 

“Mexico at the brink” ressalta a importância de reformas na economia serem 

acompanhadas de um processo de abertura democrática real, argumento que vai elaborar 

e aprofundar na quarta rodada, a ser publicada na edição de julho. Aumentando o tom da 

polêmica, o intelectual repete uma frase que havia sido manchete em Reforma, ainda em 

28 de maio: “Al igual que durante su sexenio, Salinas sigue sin oír, ver o leer a los demás; 

sólo escucha y cita lo que le conviene” (Castañeda, 1999d, p. 2). 

Deste modo, quero destacar que a edição Nexos 258, de junho, estava publicando 

uma fase da polêmica que já havia processado-se na imprensa diária. A urgência da 

resposta de Salinas e depois de Castañeda é um importante elemento da discussão entre 

os autores, mas esta é uma questão a ser analisada após observarmos a polêmica como 

um todo. Por hora, basta notar que encerrou-se em junho uma primeira fase da discussão, 
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caracterizada pelas acusações mais diretas, numa dinâmica de ataque e defesa que 

transbordou das páginas das revista para a imprensa diária. Um segundo momento da 

polêmica, entre julho e agosto, será caraterizado também pela ampliação do debate: outros 

autores e intelectuais inserem-se na discussão, mas o fazem na própria revista Nexos. As 

intervenções principais, de Salinas e Castañeda, concretizam-se em textos mais longos e 

reflexivos, procurando estabelecer uma argumentação mais elaborada sobre seus pontos 

de vista. 

No mês de julho de 1999, a edição de Nexos complementou o embate Salinas-

Castañeda com outros três textos: “Proyectos en disputa”, de José Antonio Crespo19; 

“Reformas pendientes”, de Luis Rubio; e “La visita”, de Sergio Sarmiento20. Enquanto 

este último ocupou-se em descrever uma breve passagem de Salinas pelo México, entre 

12 e 14 de junho, especulando os interesses políticos do ex-presidente (Sarmiento, 1999, 

p. 3), os textos de Rubio e Crespo tocam em pontos básicos da polêmica que tomou as 

páginas da revista nos últimos meses. A questão da existência de uma terceira via entre 

neoliberalismo e populismo é abordada por Crespo no contexto das eleições presidenciais 

de 2000. Salinas, que vinha afirmando seu governo como uma alternativa, é apresentado 

pelo autor como parte de um período neoliberal, iniciado com o mandato de Miguel de la 

Madrid e sustentado até a então atual administração de Zedillo. Crespo analisa a suposta 

terceira via como uma perspectiva importante naquela conjuntura, quando os moldes 

neoliberais das últimas presidências mostravam-se já problemáticos, mas destaca também 

que a afirmação desta alternativa convertia-se em um mero recurso discursivo adotado 

 
19 José Antonio Crespo Mendoza é formado em relações internacionais por El Colégio de México, com 
Mestrado em Sociologia Política e Doutorado em História pela Universidade Iberoamericana (México). 
Atualmente é professor e pesquisador do Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), e 
colunista do jornal mexicano El Universal. 
20 Sergio Antonio Sarmiento Fernández de Lara é formado em filosofia pela York University (Canadá) e 
atua como jornalista na imprensa mexicana desde os anos 1980, colaborando com periódicos como Reforma 
e El Financiero e conduzindo um programa na TV Azteca, “La entrevista con Sarmiento”. 
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pelos diferentes partidos que se preparavam para a contenda do ano seguinte (Crespo, 

1999, p. 2-3). Este texto, então, trazia para os leitores de Nexos uma visão crítica 

elaborada sobre o argumento de Salinas ao colocar-se como avesso ao populismo e ao 

neoliberalismo. 

Por outro lado, o texto de Rubio, aproxima-se do debate que Salinas buscava ao 

acusar Castañeda de “maximalista”. O autor enaltece as reformas de Salinas e medidas 

como a assinatura do NAFTA com EUA e Canadá, afirmando a importância deste acordo 

para a geração de empregos e para o crescimento econômico do país. Rubio também 

critica o processo descontrolado de privatizações, que resultou em problemas financeiros 

para o governo e em casos de corrupção e fraude. Deste modo, seu texto sustenta uma 

argumentação de defesa do salinismo que havia sido descrita por Castañeda como uma 

“crítica light”, exatamente a postura que Salinas esperava de seu interlocutor: aceita que 

seu projeto, em si, é positivo para o México e propõe discutir quais ações devem ser 

tomadas para corrigir problemas que surgiram em sua aplicação. O autor, que afirma que 

a “[...] globalización es un hecho inexorable que tenemos que aprender a explotar en 

nuestro beneficio” (Rubio, 1999, p. 2), propõe como explicação para os problemas do 

salinismo a ideia de que as reformas foram insuficientes: a economia não teria sido 

totalmente liberalizada e as estruturas políticas do antigo sistema priísta ainda eram 

entraves à completa modernização do México (Rubio, 1999, p. 3-4). 

A revista aprofundava e contextualizava, assim, o debate Salinas-Castañeda. Estes 

textos exploravam temas que eram parte da polêmica e pode-se perceber um esforço da 

revista em trazer pontos de vista que ampliavam o alcance do debate e o conectavam com 

aquele presente e aquela conjuntura da sucessão, trazendo os elementos originais 

buscados na proposta original de debate da edição de abril. A atuação da revista 
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conformando um cenário mais amplo para esta discussão evidencia que a publicação era 

mais que um mero suporte para os discursos intelectuais efetivados em suas páginas. 

O artigo de Castañeda desta quarta rodada, “El salinismo” (também publicado em 

Reforma, como “El salinismo y la realidad mexicana”, em duas partes nos dias 22 e 23 

de julho), sustenta a mesma estratégia de afirmar-se em polêmica com o salinismo e não 

pessoalmente com Salinas. O autor inicia, assim, seu texto: 

 
No estoy seguro de que yo sea la persona más indicada para polemizar en estas 
páginas con Carlos Salinas. Creo que el debate de fondo de Salinas es con 
Ernesto Zedillo, sobre el “error de diciembre”, y con aquellos mexicanos que se 
dejaron convencer por sus promesas y hechizos. Pero el exmandatario optó por 
conferirme el dudoso privilegio de ser su interlocutor en esta polémica, al 
responder de manera selectiva y estridente a mi breve nota sobre su contribución 
inicial al debate en Nexos (Castañeda, 1999e, p. 1). 
 

Pode-se perceber, neste trecho, que Castañeda também recusa Salinas como interlocutor 

e que estabelece uma proposta de debate distinta da que o ex-presidente propunha em seu 

texto. É interessante notar como a polêmica proposta por Nexos resulta em dois 

interlocutores recusando-se mutuamente, mas, ainda assim, o formato do debate proposto 

proporcionou à revista material para cinco edições. 

O texto de Castañeda parte, então, numa estratégia clara: antes de aprofundar-se 

na definição do salinismo, preocupação que ocupa a maior parte do artigo, o autor tece 

breves comentários iniciais sobre a questão das cifras e estatísticas que Salinas insistiu 

em defender largamente na sua última intervenção: “a) Sus fuentes no son las que dice. 

b) Sus cifras no son las que dice; otras fuentes dan otras cifras. [...] De las mismas cifras 

propuestas por Salinas, expertos en la materia […] sacan otras conclusiones. Arriban a 

conclusiones opuestas a las de Salinas, revisando las mismas cifras” (Castañeda, 1999e, 

p. 2). 

Tomando o cuidado de referenciar cada estudo comentado e destacando que 

muitos destes especialistas têm afinidade com as políticas econômicas praticadas no 
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México entre 1988 e 1994, Castañeda argumenta por uma perspectiva que não toma as 

estatísticas como neutras ou como reflexos da realidade. Se Salinas afirma o tempo todo 

a objetividade dos números para atestar as melhorias proporcionadas à população 

mexicana, o intelectual busca estabelecer uma abordagem que leva em conta a 

subjetividade por trás das leituras e interpretações feitas destes dados. Ou seja, Castañeda 

propõe que o debate não seja pautado por conclusões supostamente incontestáveis e, sim, 

seja focado nas premissas e propostas políticas e ideológicas por trás das reformas de 

Salinas. 

 Assim, o autor passa a afirmar sua principal tese sobre o salinismo: o processo de 

reforma econômica, se não acompanhado de reformas políticas democratizantes, torna-se 

um mero mecanismo de concentração de renda e de exploração capitalista desregulada. 

Castañeda afirma que esta premissa já estava descrita naquele seu texto de 1985 resgatado 

por Salinas para questionar sua coerência. O autor é enfático: 

 
Mi tesis constante […] era que en ausencia de una democratización de fondo del 
sistema político del país las reformas económicas (necesarias, sin duda) se 
viciarían de entrada, siendo “capturadas” por las poderosísimas élites mexicanas. 
Sin democracia, sin una transformación del movimiento obrero y de la política 
social (a su vez sólo posibles gracias a la democratización), sin una reafirmación 
de la política exterior mexicana y de su concomitante erguidez frente a Estados 
Unidos, no sólo quedarían truncas e ineficaces las reformas económicas sino que 
incluso podrían volverse contraproducentes (Castañeda, 1999e, p. 3. Itálico 
meu). 
 

O texto segue afirmando a importância da democracia como um movimento participativo 

que é capaz de criar instâncias de regulação às reformas econômicas. Segundo o autor, as 

instituições democráticas, se funcionando de forma eficaz, atuariam como meio de 

mobilização popular, levando os interesses de trabalhadores e setores sociais 

historicamente sub-representados às esferas de decisão política. Deste modo, um ritmo 

menos acelerado e vertiginoso seria imposto às reformas econômicas, dificultando abusos 
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e excessos, o que o autoritarismo e pressa do salinismo não pode, ou não quis, conter 

(Castañeda, 1999e, p. 4-6). 

 Para demonstrar que a administração de Salinas foi, efetivamente, um período de 

concentração de renda, corrupção e avesso à democracia, contrariando todo o discurso e 

imagem de modernização que promovia o ex-presidente, Castañeda centra sua atenção 

em três aspectos da situação política e econômica mexicana naquele período: as 

privatizações, a questão do emprego e da abertura comercial do NAFTA, e a reforma 

fiscal. Estes temas são explorados pelo autor como forma de reforçar seu argumento sobre 

a importância de a abertura política acontecer simultaneamente às reformas econômicas. 

Em cada um deles, são apontados os problemas que, segundo o texto, são derivados de 

um contexto de abertura desregulada e usufruída apenas pelos grupos e setores já 

dominantes da elite econômica no país. Quero focar no tema dos processos de 

privatização, porque este é o que ressoa mais significativamente no último texto de 

Salinas, que fecha a polêmica, em agosto de 1999. 

Assim, sobre os processos de privatização, Castañeda ressalta que “Con muy 

contadas excepciones, […] las privatizaciones salinistas arrojan resultados mediocres. La 

lista de quiebras, quebrantos, re-nacionalizaciones, rescates y fraudes es larga de verdad” 

(Castañeda, 1999e, p. 7). O autor explica estes fracassos devido à forma como o governo 

de Salinas procedeu na venda das empresas estatais, sem um marco regulatório adequado 

e sem mecanismos de fiscalização, de modo a facilitar e acelerar o processo privatizador. 

Castañeda argumenta que um sistema mais democrático não seria garantia contra as crises 

econômicas advindas do salinismo, mas, certamente, estas não impactariam o país tão 

severamente. O autor conclui fazendo referência aos processos de negociação do setor 

energético naquele contexto para sustentar sua tese da democracia como forma de 

controle do processo de reforma econômica: “La mejor prueba: las dificultades actuales 
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con la energía eléctrica y la petroquímica muestran que en condiciones de democracia 

todo es más difícil, más lento, más vigilado, y a la larga más sano para el país en su 

conjunto, sea cual sea el desenlace” (Castañeda, 1999e, p. 7). 

É interessante notar que Castañeda não usa o termo “neoliberal” para definir o 

salinismo ao longo de todo seu texto, deixando implícita sua recusa em tomar parte no 

debate sobre o liberalismo social ser ou não uma alternativa ao populismo e ao 

neoliberalismo. Insistindo que o processo de reformas levado à cabo no governo de 

Salinas era, por excelência, um programa de desregulação do mercado e da economia, 

imposto apressadamente e sem instâncias políticas legítimas de defesa dos interesses da 

população, o autor exerce sua posição de criticar o salinismo como um todo, sem entrar 

no mérito da terceira via, que seu interlocutor tão efusivamente defendia. 

O próprio título do último texto da polêmica, publicado em Nexos 260, adianta a 

linha de argumentação de Salinas: em “Las cifras y la sociedade civil” (também publicado 

em duas partes no jornal Reforma, de 25 e 26 de agosto de 1999), o ex-presidente esforça-

se para assentar os dois elementos centrais da positivação discursiva de seu sexênio: seu 

uso das estatísticas como provas de uma realidade concreta e a promoção da ideia de 

sociedade civil como instância democrática construída em seu governo. O autor retoma 

seu argumento de que o liberalismo social e o PRONASOL foram mecanismos que 

incentivaram a participação política e a organização social dos trabalhadores e defende as 

privatizações como a forma de gerar os recursos necessários para sua política social, 

desonerando o Estado e reduzindo os gastos do governo (Salinas, 1999c, p. 2-3). Deste 

modo, Salinas não aceita que o processo privatizador de sua administração tenha sido um 

fracasso e levado a crises mais graves. Sobre os bancos privatizados, por exemplo, o ex-

presidente afirma: 
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En los bancos fallaron aspectos de la supervisión, pero no la privatización. La 
opción no es que vuelvan al Estado (ahora ni los populistas lo proponen); ni que 
el sistema de pagos mexicano esté en manos de extranjeros (sólo los peores 
neoliberales lo promueven). Lo que se requiere es la construcción de 
instituciones reguladoras, que son indispensables dentro de la nueva estrategia, 
instituciones que estaban integrándose, pero la crisis de 1995 interrumpió el 
proceso e impuso otras prioridades (Salinas, 1999c, p. 9) 
 

É notável que a solução alternativa aos populistas e aos “piores neoliberais”, proposta 

neste trecho por Salinas, seja muito parecida com a demanda de Castañeda por 

instituições democráticas que sejam capazes de controlar os danos de uma privatização 

feita às pressas. O fato de que “outras prioridades” tenham desviado a “integração” destas 

instâncias indica que, talvez, a sociedade civil não estivesse constituída numa força 

política tão significativa quanto quer argumentar Salinas. 

 Também central neste texto é o apelo constante do autor a dados e números 

capazes de comprovar seus resultados. Respondendo a outro de seus críticos, Salinas 

afirma uma “realidade documentada” capaz de combater a criação de uma “verdade onde 

não existe” (1999c, p. 5-6). Mais adiante, referindo-se diretamente à polêmica com 

Castañeda, escreve: 

 
Va siendo una tendencia entre los denostadores de mi administración buscar 
desacreditar los argumentos, pues tratan de confundir a los lectores con 
supuestas descalificaciones a las fuentes que utilizo en mis escritos. Castañeda 
no parece ser la excepción. Por eso, conviene apuntar lo siguiente. Primero: las 
cifras son las cifras, las fuentes citadas son las fuentes citadas, los datos son los 
datos. 
[…] las conclusiones sobre mi administración están fundadas en información 
seria y confiable: disminuyó la proporción de mexicanos en condiciones de 
pobreza extrema. Ese no es un resultado “leve”, sino un hecho alentador que se 
vuelve notable ante la catarata de afirmaciones, sin sustento, que pretenden 
sostener lo contrario. Podría argumentarse que esa disminución no fue suficiente, 
y yo estaría de acuerdo. […] En realidad, al citar cifras sobre la disminución de 
la pobreza durante mi gobierno, lo único que he hecho es apoyar mi argumento 
con cifras objetivas. Procuro con ello debatir la afirmación, que se ha repetido 
pretendiendo volverla una verdad, de que en mi administración la pobreza 
creció. (Salinas, 1999c, p. 10-11. Itálicos meus). 
 

Este trecho é importante porque deixa evidente a relação estabelecida por Salinas entre a 

objetividade de dados, alegadamente apreendidos de fontes idôneas, e sua defesa contra 

a criação de “verdades” manipuladas sobre sua administração. Também está presente sua 
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busca por um debate que parta da premissa de que, sim, seu governo diminuiu a pobreza, 

ainda que de forma insuficiente. O autor constrói assim uma conexão intrínseca entre 

realidade e objetividade, entre esfera material e uma esfera discursiva que é capaz de 

conservar o real em informações objetivas, verificáveis. É realmente curioso, e, claro, 

significativo, como Salinas usa o termo “verdade” para referir-se a supostas “mentiras”; 

ele aceita que “verdades” são discursos construídos, pela força da repetição, mas o seu 

próprio discurso de realidade não é visto como mais uma construção, como mais uma 

repetição de dados até que se afirme a sua verdade, entre tantas outras. Deste modo, a 

noção que revela “verdade” como um discurso, desconstruindo a validade dos argumentos 

de seus opositores, é a mesma que afirma outra “verdade” tida como incontestável. A 

criação de “verdades” é uma ação de seus “denostadores”; Salinas, ao contrário, e 

segundo sua argumentação, apenas revela o real usando dados concretos, confiáveis e 

objetivos. 

Esta é a operação discursiva que desqualifica seus críticos como manipuladores e 

falsificadores de um suposto saldo incontestavelmente positivo de seu governo. Salinas 

afirma, inclusive, que a participação de Castañeda no debate, distorcendo o pasado 

recente, responde a outros interesses: “Exitoso, eso sí, en la explotación de un mercado 

político y mediático orientado a premiar la denostación del pasado inmediato, si bien con 

rendimientos decrecientes en el presente pero con la mirada puesta en la toma de 

posiciones para el futuro” (Salinas, 1999c, p. 11). 

 A referência neste trecho às ideias de passado, presente e futuro não é gratuita. 

Salinas vinha afirmando neste texto a importância de se profundar a análise histórica 

sobre sua administração, combatendo os perigos da memória individual, ainda que para 

um passado tão recente seja difícil constituir perspectiva temporal (Salinas, 1999c, p. 4). 

Sua conclusão é muito ilustrativa de seu recurso aos discursos históricos: 
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Creo que estas consideraciones pueden ser útiles, porque la memoria individual 
es sólo lo que se recuerda desde percepciones y retenciones selectivas, 
interesadas, como lo han demostrado los estudios más serios sobre el tema. La 
historia, en cambio, aspira a reconstruir lo que realmente sucedió. Por ello, cada 
vez más la revisión de lo ocurrido en la primera mitad de esta década recurre 
más al método de la historia y cada vez más exhibe las visiones parciales, 
interesadas o simplemente desinformadas sobre aquellos años (Salinas, 1999c, 
p. 11. Itálicos meus). 
 

Além de uma visão simplista do método histórico e das discussões sobre memória, Salinas 

apresenta uma perspectiva que usa a história como forma de exibir e revelar as “visões 

parciais”, os interesses por trás dos ataques e críticas ao seu governo. Este texto afirma, 

então, a possibilidade de se comprovar uma realidade a partir de “dados objetivos”, 

reconstruindo “o que realmente aconteceu” no passado, e combatendo as “verdades” 

construídas a partir de interesses escusos que reproduzem desinformação sobre seu 

sexênio. 

Esta argumentação é muito significativa neste contexto político e social já que 

reforça o discurso de uma realidade única, de um passado real que deve ser desvelado 

através de uma prática histórica que busca uma verdade, a única possível através de 

práticas objetivas e neutras de observar o passado. O tema do próximo capítulo será 

precisamente este: como este discurso de realidade e objetividade conecta-se à promoção 

do neoliberalismo como único futuro factível para o México. Mais, este discurso perpassa 

a própria prática dos historiadores e cientistas sociais naquele período, definindo posições 

e projetos políticos nos quais a história e o passado mexicanos foram centrais para a 

concepção deste futuro como um tempo histórico. Por enquanto, como conclusão deste 

item e do capítulo, quero ressaltar alguns pontos sobre esta polêmica como um todo, 

esclarecendo a importância neste contexto do discurso da inevitabilidade e fazendo mais 

algumas considerações sobre a revista Nexos e sua atuação político-intelectual no período. 
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A revista é um palco: história recente, objetividade e inevitabilidade 
 

Uma questão central da polêmica é a discussão em torno das estatísticas e dados, 

bem como as leituras conflitantes realizadas por estudos de distintos órgãos, nacionais e 

internacionais. A posição de Salinas em afirmar categoricamente seus resultados é 

contrastada com a reticência de Castañeda em aceitar um debate assentado em conclusões 

extraídas de números tomados como neutros. O uso de estatísticas para averiguar-se o 

sucesso ou o fracasso de políticas sociais e econômicas é corriqueiro, e também visto 

como uma forma importante de basear argumentos nas discussões sobre passado e 

presente, ou projeções sobre o futuro. Por que, então, boa parte da polêmica Salinas-

Castañeda é dispendida em analisar-se critérios de avaliação ou a capacidade de estudos 

gerarem números que atestem uma realidade? A resposta é, ao mesmo tempo, simples e 

complexa. Simples porque é uma operação comum nas ciências sociais questionar as 

fontes de informação e compreendê-las como frutos de intencionalidade e subjetividade: 

uma abordagem que problematiza a ideia de neutralidade. Castañeda não realiza nenhuma 

operação inovadora ao chamar a atenção para diferentes e outras possíveis leituras destes 

dados. 

Complexa, por sua vez, porque revela distintas visões de mundo, distintos 

posicionamentos sobre a possibilidade do real ser apreendido, ou o sentido em que foi 

transformado. Salinas acredita que as condições de vida dos mexicanos foram de fato 

melhoradas, apesar de aceitar que de forma insuficiente, e que aqueles números são 

retratos disso. O que Salinas toma como insuficiência de suas políticas representou, para 

muitas famílias, condições mais difíceis de vida. O ex-presidente satisfaz-se com o dado 

de que suas reformas econômicas e a assinatura do NAFTA criaram novos empregos, 

relevando outras fontes que indicam que estas mesmas medidas favoreceram apenas o 

setor exportador, as maquiladoras, e prejudicaram fatalmente a produção rural de 
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pequenas comunidades, principalmente indígenas, que não puderam concorrer com o 

mercado dos produtos agrícolas importados dos EUA. Falta, no afã de afirmar uma 

realidade incontestável, um cuidado em perceber que números representam apenas um 

dos múltiplos aspectos da vida humana e da sociedade. O esforço em simplificar toda a 

questão em dados tomados como irrefutáveis é ilustrativo de uma leitura da realidade que 

se torna propícia à promoção de discursos do neoliberalismo e de políticas que escondem 

realidades de miséria por trás de ilusões de sucesso. 

Numa análise a partir dos estudos culturais, María Saldaña-Portillo, destaca 

justamente como estatísticas e cifras pretensamente objetivas são usadas para a 

construção de “ficções do desenvolvimento”. Estas são narrativas baseadas na afirmação 

de como o NAFTA teria sido bem sucedido na criação de empregos e no crescimento 

econômico, usando dados do setor industrial e exportador. A autora chama atenção para 

o fato de que esta maior produtividade suscitada pelo comércio com EUA e Canadá não 

resultou num efeito que os economistas chamam backward linkages, ou seja, o 

investimento estrangeiro gerou crescimento restrito e localizado na economia mexicana, 

não fomentando o emprego ou o desenvolvimento das comunidades e setores 

fornecedores das indústrias exportadoras (Saldaña-Portillo, 2005, p. 754-759). Assim, 

toda a riqueza produzida estava relacionada ao capital estrangeiro e, portanto, não 

circulava amplamente na vida cotidiana dos mexicanos; se uma pequena parcela de 

mexicanos conseguiu uma colocação no mercado de trabalho nestes anos, uma parcela 

maior sofreu impactos diretos das políticas de abertura comercial sem proteção fiscal. 

Em conjunto com as reformas constitucionais que dissolviam e esvaziavam a 

reforma agrária consolidada desde a Revolução Mexicana, por exemplo, este contexto de 

fim das políticas protecionistas resultou em deslocamentos populacionais, alijando os 

trabalhadores rurais de seu controle sobre a terra e levando-os a condições de vidas 
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precárias nas grandes cidades do México ou mesmo nos EUA, num aumento histórico do 

movimento de migração, documentada ou não, em direção à fronteira do norte, depois da 

qual seus direitos como cidadãos são completamente questionados. Saldaña-Portillo, 

concluindo pela importância de se considerar outras realidades que são omitidas pelas 

estatísticas, pergunta-se: “For how must the condition of their rancherías, ejidos, tierras 

comunales, and colonias have changed over the course of ten years for them to have 

decided to leave their homes, their languages, their indigenous cultures, their families, 

their nation – to leave every form of social relation that mark one’s identity – to begin 

again in this legal limbo?” (Saldaña-Portillo, 2005, p. 758). 

Outro ponto que devemos considerar na polêmica é que o tema da inevitabilidade, 

apesar de não ser abordado diretamente, está implícito na própria concepção do debate. 

Tanto Salinas quanto Luis Rubio afirmaram claramente que a globalização é inexorável 

e, portanto, resta ao México adaptar-se e buscar novas formas de desenvolver-se neste 

cenário. Nos textos de Castañeda esta questão também está presente, ainda que de forma 

mais sutil, por um lado, e mais ampla, por outro. Como vimos, no item anterior, o autor 

tem uma postura crítica à ideia de considerar a globalização neoliberal ou o NAFTA como 

inevitáveis, ressaltando como os defensores das reformas salinistas transbordam esta 

característica da globalização para outros âmbitos a favor de seu projeto político. 

Nestes textos de 1999, no entanto, fica evidente que, para Castañeda, é 

indiscutivelmente inevitável que aconteçam reformas econômicas e políticas, no contexto 

de crise e democratização mexicanas. No seu texto de 1985, o autor reivindicava a 

importância destes processos no país e, no seu último artigo do debate com Salinas, ele 

aceita que as reformas econômicas são “necessárias”, apesar de discordar do modo como 

estas foram colocadas em práticas na administração de Salinas. Assim, esta polêmica em 

Nexos permite aprofundar como este discurso circulou entre intelectuais que se 
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colocavam como opositores ao salinismo ou ao neoliberalismo. Estes autores buscaram 

argumentar que, se a globalização e suas transformações eram uma realidade mundial que 

seria imposta mais cedo ou mais tarde ao México, não se podia assumir o mesmo para 

seu caráter neoliberal, tal como defendiam aqueles intelectuais que faziam uma conexão 

direta entre estes conceitos. No caso dos textos de Castañeda, nesta polêmica publicada 

em Nexos, esta inevitabilidade não expressou-se em relação à globalização em si, mas, 

sim, ligada à ideia de uma transformação premente e necessária: as crises econômicas, 

dos anos 1980 e 1990, e o cenário de esgotamento do sistema político priísta com as 

demandas pela democratização tornam insustentáveis a manutenção daquele presente. 

Deste modo, a ideia de inevitabilidade navega entre a “globalização vertiginosa” 

e as reformas políticas e econômicas. A intelectualidade, que discutiu e analisou o 

presente mexicano daquele contexto nas páginas das revistas aqui estudadas, sustentou a 

sensação constante da necessidade de transformação do status quo, seja para argumentar 

pelo neoliberalismo, seja para criticar os rumos que aquelas transformações tomavam. 

Portanto, criava-se uma primazia para a noção de que era inevitável um processo de 

profunda reforma, seja qual fosse o resultado. A promoção desta perspectiva de 

transformar o presente de crise, tornando-o passado e mirando outras possibilidades de 

futuro, é uma operação comum no discurso intelectual do período e é uma das bases deste 

contexto linguístico, da langue, constituído no México através da atuação política do 

campo intelectual. No próximo capítulo, busco explorar como a concepção de tempos 

históricos representou um traço distintivo das perspectivas de transformação e 

concepções de futuro neste contexto. 

Um último aspecto importante que deve ser apreendido considerando a polêmica 

como um todo é como os intelectuais envolvidos participaram de distintas formas e como 

suas práticas variaram conforme surgiam distintos interesses. É importante notar que o 
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volume de junho da revista Nexos trazia não só a resposta de Salinas aos comentários de 

Castañeda, mas publicava também a carta do intelectual dirigida a Luis Miguel Aguilar 

Camín, então diretor de Nexos, na qual Castañeda contestava pontualmente algumas 

considerações e acusações feitas por Salinas na terceira rodada do debate. Importante 

também perceber que, além de indicar que o debate havia extravasado para além das 

páginas de Nexos, garantindo uma repercussão editorial certamente proveitosa, o fato de 

Salinas e Castañeda terem publicado em Reforma, no fim de maio, e em Nexos 258, de 

junho, indica a mobilidade e capacidade de circulação no campo intelectual e na imprensa 

mexicana. Certamente, no entanto, pode-se aventar a possibilidade de a polêmica ter 

transbordado à imprensa diária pela impaciência de Salinas em contestar os comentários 

de Castañeda publicados em maio: o primeiro texto sobre a polêmica publicado em 

Reforma, do dia 27 de maio, noticia uma demanda de Salinas a Castañeda (“Pide CSG a 

Castañeda precisar información”). 

É, nesta questão, então, que fica evidente como diferentes ações intelectuais 

correspondem a distintos interesses políticos. Castañeda não tem pressa em esgotar o 

debate na segunda rodada. A periodicidade das revistas culturais não incomoda seu 

argumento. Salinas, por outro lado, tem urgência em rebater as críticas e o ciclo mensal 

parece apenas uma oportunidade para que os “malabarismos” de Castañeda decantem e 

solidifiquem-se na opinião pública, sedimentando “distorções” sobre sua administração. 

Salinas quer defender prontamente seu legado e, quiçá, reverter a imagem negativa de sua 

carreira política perseguida pelos “estereótipos” do passado; Castañeda apenas sustenta 

sua reputação de polemista, antissalinista, intelectual crítico, uma postura política que 

talvez lhe servisse caso já fizesse vistas a “tomada de posições no futuro”, como afirma 

Salinas. A historiadora Regina Crespo ressaltou como revistas e jornais buscam intervir 

em seu presente, mas a própria natureza destes suportes define distintas possibilidades: 
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Enquanto os jornais, principalmente os de grande tiragem, organizam-se sobre 
uma estrutura mais complexa e financeiramente mais poderosa, as revistas 
literárias e culturais normalmente se mantêm de maneira precária, lutando com 
problemas de distribuição, dificuldades financeiras e, muitas vezes, acabam 
fechando suas portas de maneira precoce. Enquanto os jornais trabalham com os 
fatos no calor da hora, o tempo das revistas é menos rígido e urgente. Menos 
submetidos ao imediatismo das notícias, os editores das revistas reservam aos 
temas e fatos que decidem trabalhar um tempo de elaboração maior e um espaço 
material (número de colunas ou páginas) eventualmente mais amplo. Isso resulta 
na criação de textos mais analíticos e expande o lugar dos autores que firmam 
seus próprios textos e mantêm uma certa autonomia, embora compactuem com 
a linha editorial da revista ou respeitem-na (Crespo, 2011, p. 99). 
 

Embora Nexos não tenha encerrado suas atividades, sendo publicada até os dias de hoje, 

a revista certamente passou por períodos de dificuldade financeira, principalmente face 

às crises econômicas da segunda metade da década de 1990 que atingiram o México  

(Miguel Aguilar, 2018, p. 189-190), e o contexto da sucessão oferecia uma boa 

oportunidade para que fossem exploradas polêmicas que rendessem e repercutissem 

amplamente. Este trecho de Crespo também traz um dado importante que diferencia 

revista e jornal como suportes: Reforma publica em duas edições diárias o que Nexos 

publica em uma mensal. Mas a questão central também não é o espaço, é a urgência. A 

análise da autora é elucidativa por evidenciar o tempo menos rígido das revistas e sua 

capacidade de oferecer um espaço de reflexão menos premente. O funcionamento 

editorial das revistas e da imprensa diária servem de suporte à escrita, discussão, reflexão, 

mas se os formatos não são equivalentes, se os públicos não são os mesmos, os interesses 

e motivações dos envolvidos seguramente são diferentes ao exercerem suas práticas 

intelectuais. 

A materialidade dos impressos e seus aspectos elementares (periodicidade, 

público, alcance, distribuição, etc) conformam e definem, assim, o papel e a existência 

destas publicações como atores políticos, bem como dos intelectuais que atuam no seu 
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funcionamento. A atividade dos intelectuais mediadores21 na edição, confecção e difusão 

dos periódicos, o que quero referir-me como produção intelectual não-textual, é central 

na configuração da polêmica entre Salinas e Castañeda: cria potencialidades que podem 

ser exploradas financeiramente e politicamente pelas publicações e pelos autores. O 

contexto em que é proposto o debate, a escolha dos interlocutores e a forma como 

repercutem estes textos, deixa evidente que a direção e redação da revista têm uma 

atuação central e definidora de múltiplos aspectos da polêmica. Mesmo que não tenham 

escrito textos e comentários sobre os temas que estavam em discussão, estes intelectuais 

responsáveis pelo funcionamento editorial da revista, em toda sua materialidade, atuaram 

não só na circulação e difusão, mas também contribuíram para a própria conformação dos 

discursos efetivados ali nas páginas da revista, afinal de contas, as práticas intelectuais 

não são neutras ou desapegadas do suporte onde efetivam-se. 

Nos estudos sobre as revistas culturais da América Latina, é comum surgirem 

metáforas que expressam a capacidade destas publicações de expressar, mobilizar, 

conectar, confrontar. Assim, as revistas por vezes são descritas como arenas onde 

enfrentam-se distintos pontos de vista, ou mesmo nós de uma rede intelectual. Dentre 

estas diferentes metáforas, que criam noções espaciais para as relações e práticas 

intelectuais, a ideia da revista como um palco parece ser a mais corriqueira. É uma boa 

imagem porque é capaz de destacar as publicações culturais como suporte e local de 

expressão de diversos atores, ao mesmo tempo em que revela a atuação dos intelectuais 

 
21 Ângela de Castro Gomes e Patrícia Hansen argumentam pela importância do conceito de intelectual 
mediador como forma de aprofundar a compreensão em torno do trabalho intelectual e das práticas de 
criação cultural. Considerando que a divisão entre intelectuais “criadores” e “mediadores” é artificial, as 
autoras defendem que esta perspectiva reproduz uma concepção limitada das formas de produção e 
circulação do conhecimento. Assim, passam a ser consideradas pelas análises históricas as relações entre 
os bens culturais e o trabalho de diferentes atores que participam ativamente na difusão e promoção dos 
saberes especializados em âmbitos mais amplos da sociedade. Gomes e Hansen, então, buscam valorizar a 
produção do intelectual mediador como original e com relevância igual a do intelectual criador, ressaltando 
que todas as etapas da dinâmica cultural, desde a concepção até a recepção, são momentos de produção de 
sentido. Cf. Gomes, 2020; Gomes, Hansen, 2016. 
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que aí publicam e sua capacidade de exercer convencimento, através de sua performance, 

sobre o público leitor. 

Como uma diretora de teatro, que escolhe intérpretes, define papéis, monta o 

cenário, convoca o público e produz um espetáculo onde atores polemizam, convencem, 

comovem, mobilizam e geram comentários nos jornais no dia seguinte, a revista 

demonstra que por trás de um texto publicado há muito trabalho realizado por distintos 

intelectuais, não só de seu autor. A história do pensamento político não pode furtar-se de 

analisar o contexto de enunciação das ideias, noções e discursos intelectuais se quer-se 

investigar e explorar as relações constitutivas entre langue e parole, entre contexto 

linguístico e ação discursiva dos sujeitos políticos. A metáfora teatral evidencia não só o 

discurso intelectual como uma performance que visa o convencimento, mas também nos 

ajuda a perceber toda a produção envolvida por trás de cada atuação discursiva e 

performática.  
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Capítulo 2 – Verdade, futuros e modernidades 
 

 As conclusões do capítulo anterior apontam não só para definições importantes 

como também para caminhos promissores. Perceber o neoliberalismo e a globalização 

como realidades materiais e discursivas permite uma análise não só dos efeitos e impactos 

desta política na sociedade, mas também entender como construíram-se argumentos, 

como moldaram-se concepções. O papel dos intelectuais torna-se, sob esta perspectiva, 

uma ação política que, ao mobilizar termos e conceitos para explicar sua realidade, criou 

realidades discursivas e legitimou projetos de futuro que representavam a transformação 

daquele presente mexicano. Neste capítulo, então, busco aprofundar a relação que os 

conceitos já estudados no capítulo anterior (globalização, neoliberalismo, democracia, 

modernização) estabelecem com seu contexto político e linguístico. O objetivo aqui é 

expandir a análise dos argumentos destes intelectuais, elaborando ainda mais estes 

conceitos e associando-os a outros artefatos discursivos, outros termos e ideias, que 

aprofundam e sofisticam os argumentos produzidos então. 

No México, o 16 de setembro é marcado por uma cerimônia na qual o presidente 

em exercício, desde a varanda do Palácio Nacional “reproduz” o Grito de Dolores, evento 

que, em 1810, marcou o início da guerra pela independência do país. No Zócalo, praça 

central na Cidade do México, milhares de pessoas se reúnem e celebram o dia da 

independência com gritos de viva a cada badalada do sino tocado pelo líder do executivo, 

entoando gritos patrióticos que exaltam personalidades, heróis nacionais, bandeiras 

políticas e momentos-chave da história mexicana. Em 2010, ano em que se celebrou o 

bicentenário da independência e o centenário da Revolução Mexicana, a sobreposição das 

comemorações gerou uma série de eventos e iniciativas, entre eles um programa 

televisivo auspiciado pelo governo federal mexicano que trataria de discutir, ao longo do 
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ano, diversos períodos da história mexicana em rodadas de debate com especialistas 

mexicanos e estrangeiros. 

Com estes exemplos breves, quero argumentar que o uso da história e do passado 

é parte fundamental da linguagem política mexicana: ao longo do século XX, os governos 

do PRI utilizaram discursos históricos de formas distintas para promover seus projetos, 

ressignificando narrativas e validando a história “oficial” de seu presente. Ao estudar as 

dimensões da história na política do México entre 1968 e 2012, o historiador Randall 

Sheppard (2016) descreve como os usos do passado superam as datas pátrias mexicanas 

e tornam-se um vocabulário de comunicação entre Estado e povo. De acordo com o autor, 

os símbolos históricos e nacionais ganham, ao longo do século XX, a função de 

estabelecer uma narrativa histórica compartilhada entre a esfera popular e o governo. 

Mais do que estabelecer uma versão oficial, a história promovida pelo Estado pós-

revolucionário tinha um componente político importante de legitimação do regime priísta 

e, também, de defesa dos princípios sociais derivados da revolução. O recurso aos temas 

históricos não é exclusivo, claro, do partido no poder. Lançando mão destes símbolos, 

numa dinâmica de apropriação e ressignificação, a oposição política e os movimentos 

sociais vão exercer sua crítica ao Estado mexicano e aos governos vigentes nos mesmos 

termos e valores construídos sobre uma lógica histórica de validação do presente. Esta 

linguagem de discursos históricos, ainda de acordo com Sheppard, é amplamente 

utilizada, inclusive, a partir dos anos 1980, para processar e concretizar transformações 

nas posturas e medidas oficiais que justificassem a reorientação ideológica pela qual 

passava o PRI (Sheppard, 2016, p. 249-260). 

Ao entrar em contato com os artigos, notas, comentários, e outros diversos 

formatos textuais publicados nas revistas culturais neste período, fica evidente que a 

história mexicana era uma instância central na explicação do presente e em projeções para 
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o futuro elaboradas pelo discurso intelectual. Ou seja, o passado mexicano era recuperado 

e as distintas formas de se analisar a história impactavam a percepção construída sobre o 

contexto de crise e reforma dos anos 1980 e 1990. Num texto de 2008, o antropólogo 

Claudio Lomnitz destacou que desde a crise da dívida externa, em 1982, a discussão 

intelectual junto à opinião pública mexicana foi cada vez mais pautada por referências à 

história do país. As explicações elaboradas pelos intelectuais para dar conta da crise e da 

resposta do governo buscaram no passado mexicano formas de explicação do presente, 

deixando de lado, muitas vezes, a relação com o contexto internacional ou latino-

americano. Então, ao longo destas últimas décadas do século XX, historiadores tornaram-

se interlocutores privilegiados nas revistas e no debate público junto a outros atores 

políticos que também lançavam mão da história para discutir não só a crise econômica 

iniciada em 1982, mas também o contexto da globalização e das reformas neoliberais. 

Lomnitz atesta o apelo que a história concentrou no discurso intelectual destacando que, 

naquele momento, dois historiadores estiveram à frente das maiores e mais consumidas 

revistas culturais do México: Héctor Aguilar Camín dirigiu a revista Nexos entre 1983 e 

1995 (previamente dirigida por Enrique Florescano desde sua fundação, em 1978), e 

Enrique Krauze foi subdiretor de Vuelta entre 1981 e 1996. Lomnitz destaca a 

preponderância da história, em suas múltiplas metodologias e acepções, como uma forma 

de explicar e criar apelo às demandas políticas do presente que eram expressas por estes 

intelectuais (Lomnitz, 2008). 

A partir das disciplinas da Literatura e Teoria Cultural, Ignacio M. Sánchez Prado 

(2014a), centrando-se na obra de Krauze, Aguilar Camín e Jorge Castañeda, chega a uma 

conclusão semelhante ao perceber a formação de um novo “regime de conhecimento 

intelectual” neste período. Segundo o autor, a crescente crítica acadêmica, a 

popularização das mídias eletrônicas e ascensão da tecnocracia no governo contribuíram 
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para um cenário de questionamento das narrativas unificadoras e épicas em torno Estado 

pós-revolucionário e do nacionalismo. Neste cenário, intelectuais tradicionais, ligados à 

literatura como forma consagrada de expressão do nacional e da “mexicanidade”, vão 

perdendo espaço para autores que produzem explicações do presente mexicano ao apelar 

cada vez mais para discursos históricos. Este novo regime de conhecimento, segundo 

Sánchez Prado, transforma a história (e o histórico) em local discursivo privilegiado de 

intervenção dos intelectuais públicos no México. Também, como consequência destas 

novas relações da intelligentsia com a sociedade e o poder, torna-se mais frequente e 

comum o fato de intelectuais adotarem e assumirem posições e filiações políticas mais 

explícitas (Sánchez Prado, 2014a, p. 35-37). 

 O fortalecimento da história como uma das instâncias definidoras das leituras e 

interpretações produzidas pela intelectualidade mexicana está inserido também em um 

contexto mais amplo ligado à historiografia e à academia. As ciências sociais, que 

passavam por uma reformulação de métodos e redefinição de objetos desde os anos 1970 

no México, eram um importante meio de intervenção dos estudiosos e intelectuais ligados 

às universidades na conjuntura de seu presente e nas políticas sociais do governo. Além 

de serem acadêmicos por formação, a maioria dos autores que participavam ativamente 

destes debates na esfera pública mexicana circulavam por meios acadêmicos. Eventos e 

reuniões organizadas em universidades ou instituições de ensino superior eram frequentes 

e a participação destes intelectuais públicos e renomados era comum. Além disso, 

publicavam, com frequência, livros em editoriais ligados à produção acadêmica. De 

pronto este dado já indica uma questão importante em torno da diferença que o suporte 

implica na conformação do discurso: revistas e livros têm materialidades que acarretam 

distintas circulações, intenções e projeções no discurso intelectual, algo que, quando 
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considerado, revela uma dimensão essencial da relação da intelectualidade com o poder 

e a política do México nos anos 1980 e 1990.22 

Deste modo, busquei centrar esta análise em alguns intelectuais que se tornaram 

conhecidos tanto por sua atuação acadêmica como por sua participação no campo 

intelectual através das discussões e debates da esfera pública. Enrique Krauze, 

historiador, e Roger Bartra, antropólogo e sociólogo, são os dois intelectuais que servem 

de eixos centrais neste capítulo. Suas obras aproximam-se intimamente em algumas 

questões, do mesmo modo em que parecem diametralmente opostas em outras. Isto 

explica-se não só pelas suas posições no campo intelectual (Krauze liberal declarado, 

próximo de Octavio Paz e da revista Vuelta; Bartra mais alinhado ao marxismo nos anos 

1980 e ao pós-modernismo nos anos 1990), mas por conta da relação que ambos 

estabeleceram enquanto intelectuais com a política em distintos momentos de suas 

carreiras e ao longo das últimas décadas do século XX.23 

Ao analisar como discutem a história mexicana em suas obras e ao mapear qual a 

concepção de ambos sobre as formas de interpretação e recuperação do passado, fica claro 

que estão inseridos em um debate mais amplo que reverberam em suas publicações. Neste 

ponto da análise, busco obras de outros autores para estabelecer como a história foi um 

recurso e uma categoria de análise distintiva que gerou percepções conflitantes dentro do 

campo intelectual mexicano. Assim, analiso também textos de Enrique Florescano e 

 
22 Sobre o mercado editorial e a presença dos intelectuais aqui comentados, Cf. Vital, 1999; Illades, 2012b; 
2018b; e Ochoa Sandy, 2014. 
23 Neste sentido, é importante aprofundar a definição de intelectual apresentada no começo deste texto 
levando em consideração o trabalho de Carlos Altamirano e Jorge Myers que indica elementos importantes 
para a compreensão da figura do intelectual na América Latina como sua circulação em circuitos e espaços 
restritos que facilitam o reconhecimento dos pares e a delimitação de grupos específicos, seu caráter urbano 
e conectado a uma cultura impressa (Altamirano, Myers, 2008, p. 11-15). O trabalho de Roderic Ai Camp, 
especificamente sobre o caso mexicano, também é importante por definir elementos em torno da imagem 
histórica e contemporânea dos intelectuais, das estruturas da vida intelectual e da relação destes sujeitos 
com o sistema político no México (Camp, 1981; 1985a; 1985b). Carlos Illades também chama a atenção 
para a importância de se caracterizar o intelectual em sua relação com a esfera pública, buscando legitimar-
se num debate amplo com a sociedade e com espaços coletivos mediados por campos de produção e 
recepção nos termos de Bourdieu (Illades, 2018b, p. 19-39). 
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Héctor Aguilar Camín, ambos historiadores e ligados à Nexos, e Guillermo Bonfil Batalla 

e Bolívar Echeverría, este filósofo e aquele antropólogo, renomados e reconhecidos entre 

a intelligentsia mexicana. Também analiso alguns textos de Claudio Lomnitz, 

antropólogo, que circulou mais no meio acadêmico mexicano e estadunidense no período 

analisado, mas que discute ativamente o contexto da globalização mexicana. 

A forma como todos estes autores conceberam seus ofícios de cientistas sociais 

tem relação direta com o modo em que atuavam como sujeitos políticos. Interpretações 

históricas foram o ponto de partida de suas ações discursivas conformadas num contexto 

linguístico específico baseado em uma perspectiva de transformação do presente que 

permeou estes trabalhos aqui analisados. Buscando compreender o que entendiam por 

história, quero argumentar que estes autores representativos da intelectualidade mexicana 

definiram seu presente e traçaram distintos futuros para o país, conectando todas estas 

temporalidades na lógica de suas visões e posições políticas no período da transição 

democrática e das reformas neoliberais no México. 

 

A história do passado: Enrique Krauze, Roger Bartra e a revisão histórica 
 

 A produção intelectual de Krauze e Bartra é muito extensa. Ambos seguem ainda 

hoje publicando ativamente livros, em espanhol e inglês, bem como escrevem para a 

imprensa com frequência. O pensamento de ambos não pode, de modo algum, ser 

definido como monolítico. Pelo contrário, o que a pesquisa aponta é justamente para uma 

capacidade de ambos em conseguirem reformular-se e realizarem suas intervenções à luz 

das novas condições sociais, respondendo às conjunturas do México, reforçando uma 

obra em constante transformação e sofisticação. O início de suas carreiras está inserido 

em um momento da produção acadêmica mexicana nos anos 1970 (ambos doutoraram-se 
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em 1974, Krauze em História por El Colegio de México, Bartra em sociologia pela 

Sorbonne, em Paris). Assim, antes de discutirmos as abordagens mais profundas que 

ambos estabelecem com o debate público da globalização, é importante um breve 

panorama que contextualiza suas ideias nas décadas de 1970, 1980 e 1990. O objetivo 

deste item, então, é analisar um primeiro momento na carreira de ambos e quais as ideias 

que caracterizam sua obra neste período, focando a relação que estabeleceram com os 

discursos acadêmicos, bem como as contribuições de suas produções não só para as 

ciências sociais, mas para o contexto político naquelas décadas. Busco, assim, mostrar 

como o revisionismo sobre a Revolução Mexicana e sobre o nacionalismo conectaram-se 

com a crítica ao PRI e ao sistema político mexicano. 

Na história acadêmica mexicana, consolidou-se uma postura nas últimas décadas 

do século XX de revisão das produções históricas inseridas na chamada “história oficial”, 

entendida como uma narrativa produzida sob esforços de legitimação do estado pós-

revolucionário priísta. Nos anos 1970, multiplicavam-se obras e teses acadêmicas sob a 

perspectiva de que a historiografia existente sobre a Revolução Mexicana estava pautada 

em interesses políticos de promoção e enaltecimento do regime do PRI. Lançando mão 

de outras práticas e metodologias, consultando novas fontes e revisitando as já 

tradicionais, uma nova historiografia sobre a Revolução delineou-se com novas 

características, enfatizando a pluralidade dos movimentos que compuseram o processo 

revolucionário e descentralizando a narrativa usual ao promover uma leitura regional e 

local de distintos grupos e setores que atuaram no período (Salmerón Sanginés, Serrano 

Álvarez, 2003)24 

 
24  Discussões mais aprofundadas sobre a historiografia revisionista mexicana, suas características, 
reivindicações e limitações, bem como sua relação com posições políticas podem ser encontradas em 
Matute, 2005; Barrón, 2019; e Gutiérrez Grageda, 2003. 
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Vários fatores explicam essa aproximação crítica. De acordo com Matute (2005, 

p. 39-41), a história da Revolução tornou-se cada vez menos monopolizada pelos 

historiadores contemporâneos do processo revolucionário, que exerciam um discurso de 

autoridade como testemunhas dos eventos. Colaborou para este impulso revisionista, 

também, a percepção de que o regime oficial estava afastando-se dos princípios 

revolucionários e ficava claro um descompasso entre o discurso do governo e suas 

políticas de desenvolvimento do país. Historiadores como Juan Hernández Luna e Manuel 

Moreno Sánchez propuseram, ainda em 1955, leituras que buscavam historicizar a 

Revolução e criticar a interpretação oficial que promovia o Estado priísta (Matute, 2005, 

p. 43-48). Em 1960, no marco do cinquentenário da Revolução, o historiador Moisés 

Gonzáles Navarro afirmou, em um artigo publicado na revista História Mexicana (do 

Colmex, que viria a ser um importante centro da história revisionista mexicana), que o 

processo revolucionário já havia perdido sua significação de transformação política, já 

convertido em ideologia de sustentação e legitimação do Estado pós-revolucionário. 

Matute (2005, p. 52-53) conclui que estes esforços historiográficos, entre 1955 e 1960, 

representam não só as origens do revisionismo mexicano, mas sim, mais 

significativamente, atos de intencionalidade política que superam a questão 

historiográfica e constroem uma forma de crítica ao sistema político mexicano. 

Assim, nos anos 1970, o revisionismo consolidava-se como perspectiva de 

interpretação da história mexicana, não só da Revolução, mas de outros períodos, como 

o porfiriato ou a independência no século XIX. A tese de doutorado de Krauze faz parte 

desta historiografia revisionista. Publicada como livro originalmente em 1976, Caudillos 

culturales en la Revolución Mexicana, focava-se numa combinação entre história social 

e intelectual, com ênfase no estudo biográfico de intelectuais da chamada “geração de 

1915” que, segundo Krauze, foram os mentores intelectuais do processo revolucionário. 



103 

 

Buscando historicizar as ações dos intelectuais como sujeitos históricos e contextualizar 

suas ideias na conjuntura da Revolução, a tese de Krauze baseou-se em extensa 

documentação arquivística e pessoal dos biografados, ressaltando a importância de 

construir-se uma história que não heroiciza, apesar de ser biográfica (Matute, 2005, p. 

137-140). 

O foco em biografias tornou-se uma característica da produção historiográfica de 

Enrique Krauze. Os livros Biografía del poder (vários tomos, lançados em 1987), Siglo 

de caudillos (1994b) e La presidencia imperial (1997), fazem parte de uma série de 

grande sucesso editorial na qual biografou os líderes políticos mexicanos desde 1810 até 

1996. Sua interpretação ambiciosa da história mexicana desde a independência até seu 

presente, nos anos 1990, foi compilada no livro Biography of Power: A History of Modern 

Mexico (Krauze 1997b) e revela uma interpretação histórica baseada em buscar como a 

democracia (ou a falta dela) é a chave central para compreender-se o presente mexicano. 

As conclusões de Krauze com esta série biográfica apontam para a importância de se lutar 

por um regime democrático capaz de libertar o povo mexicano do autoritarismo, 

explicado como uma constante nacional nessa história (1997b, p. 797-798). 

Pensar a história mexicana pela questão da democracia é, também, uma 

característica na obra deste autor, o que fica explícito desde a primeira metade dos anos 

1980 com uma série de artigos publicados em Vuelta, depois compilados no livro Por una 

democracia sin adjetivos (1986), que defendem uma concepção de democracia liberal, 

baseada na transparência eleitoral e na prestação de contas do governo para a sociedade 

civil. Nos ensaios compilados neste livro, Krauze identifica em 1968, com a repressão do 

exército ao movimento estudantil no episódio conhecido como massacre de Tlatelolco, o 

início da luta pela democracia e pelo fim do autoritarismo priísta (Krauze, 1986). 



104 

 

 Segundo explica Sánchez Prado (2014a), a preferência de Krauze por biografias 

permite ao historiador mexicano atribuir agência aos sujeitos históricos, produzindo uma 

narrativa moralizante, capaz de atribuir responsabilidades aos seus personagens 

biografados. Deste modo, sua obra histórica é construída sobre uma ideologia liberal que 

é, ao mesmo tempo, fundamento teórico de explicação do passado mexicano e de 

compreensão do presente de crise dos anos 1980 e 1990 no México. O liberalismo de 

Krauze, inspirado em teóricos como Karl Popper e Isaiah Berlin, torna-se uma ampla 

defesa dos ideais de democracia e liberdade como forma de criticar o autoritarismo do 

PRI e promover uma concepção de Estado mínimo (Sánchez Prado, 2014a, p. 24-30).  O 

revisionismo no qual inseriu-se a formação e a obra deste autor, nos anos 1970 e 1980, 

traduziu-se em uma perspectiva de crítica à Revolução como instância de legitimação do 

autoritarismo do PRI, e desenvolveu-se numa interpretação liberal da democracia como 

solução dos problemas do presente mexicano.25 

No caso de Bartra, o revisionismo que marcou sua formação e transparece em sua 

produção acadêmica estava voltado à crítica do nacionalismo como aparato ideológico 

criado pelo regime priísta. Além de revelar a apropriação da história da Revolução como 

forma de criar filiação política, o revisionismo buscou, também, desconstruir o 

nacionalismo revolucionário como legitimação e exercício da hegemonia do PRI sobre o 

país. Inspirados pelas obras de Benedict Anderson, Ernest Gellner e Eric Hobsbawm que 

discutiam a função política dos nacionalismos, popularizou-se no México a percepção do 

nacional e da nação como uma invenção e, por isso, fenômeno que deve ser estudado em 

sua historicidade. A cultura oficial, promovida pelo Estado, passou a ser reavaliada como 

 
25 As concepções de Krauze sobre a história e sua visão sobre o liberalismo e democracia são desenvolvidos 
em vários textos publicados em Vuelta, principalmente em resenhas que o autor escreveu sobre outros livros 
de historiadores, e que não são citados aqui diretamente. A bibliohemerografia ao fim do relatório traz uma 
seleção destes textos que escapam também aos livros publicados por Krauze como forma de compilar seus 
ensaios. 
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uma construção nacionalista com fins políticos específicos e inseridos na lógica do 

sistema político mexicano. Mestiçagem e indigenismo, que eram denunciados desde os 

anos 1970 como esforços de aculturação e discursos homogeneizadores e centralizadores, 

foram encaixados nesta explicação como componentes de um nacionalismo que servia 

aos interesses do regime oficial do PRI em busca de impor uma lógica de justificação do 

Estado interventor, autoritário e corporativista. Ficava patente, assim, a tarefa das ciências 

sociais de analisar a dimensão discursiva do nacionalismo e seu uso político, 

desnaturalizando-o e entendendo a identidade nacional e a ideia de nação como 

manipulação dos grupos ligados ao poder (O’Toole, 2010, p. 133-141; Matute, 2004, p. 

333-334). 

As primeiras publicações de Bartra, relacionadas à sua pesquisa de doutorado, 

abordam as questões sociais no campo mexicano por uma metodologia marxista muito 

clara. A democracia surge também como preocupação na obra bartreana, mas neste 

primeiro momento de sua carreira, Bartra concebe a democracia como um dispositivo da 

sociedade burguesa para controlar a luta de classes no país. Inspirado nas leituras de 

Althusser sobre os aparatos ideológicos do poder, Bartra publica, em 1981, o livro Las 

redes imaginarias del poder, no qual explica tais “redes” como formas de anular as 

contradições da sociedade numa esfera simbólica e imaginária, reforçando a ideia do 

poder e da dominação social a partir de elementos discursivos. A ideia de democracia vai 

evoluindo nas obras de Bartra entre meados dos anos 1970 e meados 1980, que passa a 

concebê-la não só como forma de manutenção do poder burguês, mas também como uma 

possibilidade de realização do socialismo se liberada dos interesses das classes 

dominantes. Com a publicação dos livros El reto de la izquierda (1982) e La democracia 

ausente (1986), afasta-se da militância socialista, começando a tecer críticas à esquerda 
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mexicana e latino-americana, e sustentando uma defesa ampla da democracia como forma 

de governo capaz de dar conta das necessidades do México (Delden, 2015, p. 94-100). 

Descrevendo Bartra identificado com o “núcleo duro do marxismo” nos primeiros 

anos de sua carreira, o historiador mexicano Carlos Illades (2018b, p. 309-313) ressalta o 

giro aos temas culturais na obra bartreana na segunda metade dos anos 1980, um momento 

em que a teoria marxista era combinada com referências pós-modernas em sua obra mais 

emblemática. O livro La jaula de la melancolía, publicado originalmente em 1987, 

representa a abordagem das problemáticas em torno do nacionalismo como forma de 

dominação e justificação do sistema político mexicano fundado pelo PRI ao longo do 

século XX. Bartra elabora um cuidadoso esquema de descrição dos elementos culturais 

que fazem parte da identidade nacional mexicana fomentada pela cultura dominante. 

Estudando as obras de intelectuais que, entre 1900 e 1968, dedicaram-se a definir a 

suposta essência do mexicano, a “alma” nacional, o autor é capaz de traçar discursos de 

identidade sustentados pelo nacionalismo revolucionário priísta como uma identidade 

natural que cria a “mexicanidade” como justificativa de sua hegemonia política (Bartra, 

1987, p. 15-23). Ao descrever a forma em que se expressavam as reflexões de intelectuais 

sobre o caráter do mexicano, Bartra revela como componentes discursivos do 

nacionalismo foram manipulados para justificar a modernidade trazida pela Revolução 

Mexicana.26 

Discutindo a noção de dualidade da cultura nacional, Bartra (1987, p. 159-164) 

argumenta que o discurso de identidade pós-revolucionário baseava-se na premissa de 

 
26 No Brasil, Maria Helena Rolim Capelato estudou o tema das identidades e reverberou esta discussão a 
partir de elementos que envolvem figuras populares, como astros do cinema e do rádio, e a construção do 
imaginário das identidades latino-americanas. No texto, a autora aborda ensaios de intelectuais latino-
americanos como Eduardo Mallea, Ezequiel Martínez Estrada, Samuel Ramos e Octavio Paz como forma 
de discutir a formação de tipos nacionais esterotipados e debate a questão da modernidade em contraponto 
a um passado que não era mais reconhecido pelos meios de comunicação. Capelato enfatiza, assim, as 
potencialidades sobre a produção identitária e sua condição de artefato da nacionalidade (Capelato, 2013). 
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uma transformação do “índio agachado” (arquétipo do mexicano pré-moderno, descrito 

pelas ideias de melancolia, preguiça, fatalidade, inferioridade) no “pelado mestizo” (o 

arquétipo do mexicano modernizado, incorpora o indígena e o camponês na modernidade 

proletária e o descreve em termos de violência, sentimentalismo, ressentimento, evasão). 

Fica patente, assim, a ideia de que a modernização revolucionária transforma o mexicano, 

mas o incorpora à modernidade a partir de elementos ainda negativos: a resignação 

melancólica, por exemplo, se transforma em explosão violenta. O estado legitimar-se-ia 

como expressão do poder popular e como instância capaz de conter este novo mexicano 

produzido pela Revolução. Esses elementos negativos da “alma mexicana” são expostos 

pelo autor, também, como uma forma de controle através da destruição do senso de 

comunidade. Bartra quer revelar, então, o nacionalismo não só como uma invenção do 

sistema político que quer legitimar-se, mas também como um ataque a outras formas de 

identidade que são geradas na cultura mexicana. As conclusões de Bartra (1987, p. 187-

199) indicam uma noção de poder político que se exerce através do simbólico e da criação 

de mitos e da invenção de uma cultura nacional como aparato, revelando o estado priísta 

como um sistema autoritário legitimado na cisão entre cultura dominante e cultura 

popular. Recuperando parte do seu argumento de Las redes imaginarias del poder, de 

1981, Bartra enfatiza como o nacionalismo é uma forma de transpor a luta de classes a 

uma esfera discursiva que a institucionaliza e a domestica a partir de elementos culturais 

e da ideia de uma “essência” nacional, naturalizada e manipulada pelos grupos no poder. 

É importante esta descrição, ainda que breve, dos argumentos desenvolvidos por 

Bartra em La jaula de la melancolía porque é desta obra que deriva sua descrição do 

chamado cânone do axolote. Fazendo referência a este anfíbio autóctone dos lagos e 

pântanos em torno da Cidade do México, Bartra usa o axolote como metáfora da 

identidade nacional mexicana pós-revolucionária. Sendo uma salamandra que não supera 
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seu estado larvário, o axolote representa uma espécie única, um exemplo de metamorfose 

incompleta. Bartra, deste modo, enfatiza a condição de modernidade inconclusa imposta 

pela transformação entre índio agachado e pelado mestizo, descrita em seu livro como 

operação discursiva da identidade nacional fomentada nos marcos da cultura nacional 

oficial. O cânone do axolote é sua forma de explicar as obras e esforços intelectuais que 

se prestaram a produzir e circular os discursos de identidade no México do século XX. 

Se pensarmos nos termos da metodologia proposta do Pocock, o cânone do axolote pode 

ser interpretado como a langue, o contexto discursivo e o referencial conceitual dos 

intelectuais mexicanos que formulavam a identidade nacional em seus discursos, os 

paroles, sobre a “alma” nacional. Bartra vê a crise deste cânone a partir de 1968, com o 

massacre de Tlatelolco revelando uma causa e um sintoma da crise de legitimidade do 

PRI. Pineda Franco (2015, p. 152), identifica aí uma leitura de Bartra que reforça a ideia 

de democracia a partir da crítica ao nacionalismo revolucionário como expressão do 

autoritarismo, sendo La jaula de la melancolía um livro pensado com o sentido prático 

de denunciar o sistema priísta e promover a queda do governo. 

A crise do cânone do axolote, deste modo, é explicada por Bartra como resultante 

de uma inadequação do nacionalismo revolucionário que se tornou disfuncional nos 

tempos de globalização neoliberal no México. No livro Oficio mexicano, de 1993, Bartra 

elabora ainda mais sua crítica ao sistema político, sendo seus argumentos nos ensaios 

desta obra uma forma de atribuir mais agência ao Estado na definição da identidade 

nacional. Se, em La jaula de la melancolía, a análise bartreana ressaltou como intelectuais 

configuraram e promoveram o cânon do axolote a partir de suas produções, em Oficio 

mexicano enfatiza-se a ação do sistema político em selecionar e promover a arte e 

elementos culturais que se encaixavam em sua definição oficial de cultura nacional, 
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definição esta que servia aos seus propósitos de dominação a partir do simbólico (Bartra, 

1993, p. 31-44). 

Neste livro aprofunda-se, também, uma noção importante quanto ao poder dos 

intelectuais descrito pelo autor como a capacidade de definir e criar realidades através de 

seus discursos, um poder simbólico que foi aproveitado pelo poder político até a crise de 

legitimidade, iniciada em 1968, momento em que Bartra também localiza o início do 

processo de democratização. O autor explica, assim, que o papel de legitimação do PRI 

era função exercida pelos intelectuais nesta dinâmica de produzir artefatos discursivos 

que encaixavam-se nos propósitos de justificação e dominação do Estado. A crise do 

cânon do axolote é interpretada como um rearranjo da relação entre governo, intelectuais 

e sociedade, numa nova configuração na qual os intelectuais deslocam-se da esfera de 

sustentação do poder político para uma posição de crítica do sistema construído ao longo 

do século XX no México (Bartra, 1993, p. 45-51). Oficio mexicano introduz também um 

vocabulário mais inspirado nas teorias pós-modernas, cujo impacto na obra de Bartra será 

analisado mais adiante no texto junto às questões de seu discurso do pós-nacional. 

O fato de Bartra e Krauze recuperarem a origem da transição no movimento 

estudantil do fim dos anos 1960 revela que ambos compartilhavam um entendimento da 

história mexicana pautada numa compreensão específica de participação política. Se 

entendermos a crise do PRI como uma perda do controle sobre a esfera do simbólico a 

partir do massacre de Tlatelolco, fica patente que Bartra e Krauze colocam os intelectuais 

como agentes da transição democrática, o que a princípio é uma descrição interessante do 

processo político de desgaste da imagem do partido hegemônico, mas que oculta outros 

movimentos de luta pela democracia. 

Segundo Riberti (2017, p. 91-98), uma narrativa dominante sobre a transição 

democrática estabeleceu-se e capturou o movimento estudantil de 1968 como origem da 
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luta contra o sistema político do PRI. Esta narrativa constrói o processo de 

democratização como uma ruptura com o autoritário regime priísta (o que teria se 

concretizado em 2000, com a eleição do candidato do PAN à presidência) escamoteando, 

assim, o fato de que as reformas políticas foram iniciativas do PRI desde 1977. Desta 

forma, esta narrativa “oficial” da transição democrática enfraquece a percepção de que as 

reformas políticas e eleitorais foram tentativas de manutenção de poder e a transição 

política à democracia foi um rearranjo entre o setor tecnocrata e neoliberal do PRI com a 

oposição conservadora do PAN. Mais ainda, também de acordo Riberti, esta interpretação 

do protagonismo do movimento estudantil de 1968 oculta e oblitera da história 

democrática outros movimentos da esquerda, como a luta armada que, nos anos 1960 e 

1970, foram reprimidos violentamente pelo Estado mexicano. 

Deste modo, quero argumentar que Krauze e Bartra filiaram-se a esta narrativa ao 

exercer sua crítica ao PRI, o que os inscreve numa mesma forma dominante de explicação 

e compreensão da política do país naquele contexto, o que já é um indicativo da 

proximidade entre seus pensamentos que será explorada nos itens a seguir. Ao usar suas 

obras como eixos neste capítulo, pretendo usá-los não como exemplos de opostos 

irreconciliáveis, mas sim indicar como nas aparentes distâncias intelectuais muitas 

proximidades revelam-se. 

As interpretações que ambos produziram sobre a situação mexicana nos anos 1980 

e 1990, então, estão relacionadas com um contexto específico de revisionismo acadêmico 

motivado pela abordagem da história do século XX no âmbito das ciências sociais. A 

importância de localizar suas obras nas novas interpretações em torno da Revolução e do 

nacionalismo mexicano explica-se pela conexão que estes intelectuais estabeleceram 

entre a necessidade de se redefinir o histórico, por um lado, e a interpretação do presente, 

por outro, vivido sob o autoritarismo priísta num processo de transição política. 
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Com esta descrição inicial de suas obras, busquei estabelecer algumas bases para 

a argumentação que se segue: Krauze, em sua noção de história liberal, é representativo 

de um posicionamento político e intelectual em torno de uma relação específica com o 

projeto neoliberal pautada pela promoção da globalização inevitável; Bartra, assumindo 

a teoria marxista e o pensamento pós-moderno e suas implicações para a compreensão da 

realidade, conecta-se a uma perspectiva intelectual que abre espaço para outras 

possibilidades e distintos futuros, neoliberais ou não. Entre os dois, o que parece 

realmente inevitável é a transformação de um presente interpretado como insuportável. 

 

Krauze e a história liberal: democracia no passado, uma tarefa do presente 
 

 A democracia é o tema mais recorrente na obra de Krauze e, por isso, um conceito 

privilegiado para analisar sua ação como intelectual e historiador. Em 1992, Krauze 

lançou Textos heréticos, uma compilação de artigos publicados entre o fim dos anos 1980 

e início dos 1990 na imprensa mexicana que abordam as questões da política e do contexto 

mexicano e latino-americano. O argumento geral do livro é o de reunir os textos do autor 

que causaram polêmicas com outros grupos intelectuais mexicanos e pelos quais Krauze 

ficou conhecido como intelectual conservador ao atacar a esquerda, o PRI, o marxismo, 

o nacionalismo, a Revolução Cubana, enfim, qualquer tema ligado ao compromisso social 

da intelectualidade. Com um tom irônico, o autor reforça que sua atividade intelectual 

“herética” é um atentado aos “dogmas” que prendem o México e a América Latina a um 

presente de autoritarismo e de resistência à modernidade (Krauze, 1992a). Na contracapa 

do livro lê-se: 

 
Este libro está inspirado en la crítica liberal que ha recorrido el pensamiento 
mexicano desde el siglo XIX. Es una crítica, un llamado, un desafío, una 
provocación contra la herencia clerical, estatista, conservadora, revolucionaria-
institucional y filomarxista que sobrevive, anacrónicamente, entre nosotros. Es 
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un acto consciente, impenitente y gozoso de herejía, pero de una herejía sin 
heroísmo: los valores que propone son, para fortuna nuestra, los del mundo y los 
del país (Krauze, 1992a). 

 
Esta definição do livro é significativa porque, além de colocar sua obra contra uma 

série de categorias entendidas como anacrônicas, filia Krauze a um pensamento liberal 

supostamente contínuo desde o século XIX, não só no México, mas no mundo. O texto, 

que pretende convencer o leitor a comprar o livro, compõe a imagem de Krauze como o 

intelectual sem receio de criticar, o “herege” destemido que ataca os problemas 

institucionalizados no país. Ao criar essa polarização, de um herói liberal (ainda que “sem 

heroísmo”) contra o sistema, a contracapa já resumia uma operação discursiva recorrente 

nos textos de Krauze: a criação de polos irreconciliáveis, pares de oposição que 

supostamente revelam e explicam a realidade mexicana, no passado e no presente, a seus 

leitores. Este jogo discursivo é parte essencial não só de sua argumentação, mas de sua 

concepção sobre história e, como quero argumentar, de sua atuação política como 

intelectual e historiador. 

Esta forma dualizadora de entender e explicar a realidade está construída em 

vários de seus textos. No artigo “Hacia un tratado de libre comercio” (Krauze, 1992a, p. 

149-151), o autor afirma que “En el horizonte de México hay dos futuros posibles, 

diametralmente opuestos: en el año 2000 tenderemos hacia España…o hacia Perú” 

(Krauze, 1992a, p. 149). Ao longo do texto, fica explicado o porquê de se falar em dois 

futuros “diametralmente opostos”: referindo-se ao contexto político dos dois países 

naquele período, a Espanha é vista como exemplo de modernidade global, o Peru de 

resistência à modernização; a Espanha representa o primeiro mundo democrático, o Peru 

é o terceiro mundo estatista. A única solução para o México proposta por Krauze é um 

tratado de livre comércio “com os gringos” (uma de suas “heresias”), pois só um mercado 

liberalizado seria capaz de concretizar a modernização econômica mexicana e 
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desencadear a modernização política (Krauze, 1992a, p. 151). Neste contexto de 

negociação do NAFTA, os futuros que Krauze divisa para o México representam uma 

opção entre modernidade e não-modernidade. O autor não vê outra possibilidade de 

modernidade a não ser a global e neoliberal; outras opções são descartadas como apego 

ao passado, ao arcaico, populista, estatista, latino-americano, ou seja, a tudo aquilo que 

ele identifica como problema de seu presente. 

 Em outro ensaio deste livro, “A la integración, por la democracia” (Krauze, 1992a, 

p. 167-170), o autor comenta sobre as possibilidades de integração da América Latina em 

torno da luta pela democracia, elogiando as experiências de países do continente que 

estariam deixando para trás os quatro “ismos” que, segundo Krauze, são características 

inerentes à realidade política latino-americana: populismo, militarismo, estatismo e 

ideologismo. O texto ataca Fidel Castro como obstáculo à integração dos países do 

continente devido a sua insistência no marxismo, sendo Cuba o exemplo perfeito daqueles 

quatro problemas apontados. Nos argumentos do autor surge a proposta de promover a 

liderança do México de Salinas para a integração latino-americana, o México 

“modernizado” pelas reformas neoliberais. Krauze insiste em criticar o estatismo como 

forma de intervenção na economia que impede a modernização completa dos países. 

Chama atenção, também, a relação que o autor faz entre democracia e liberdade. Ao 

argumentar sobre o que é necessário para uma integração latino-americana efetiva, 

Krauze escreve: 

 
[...] Serán necesarios miles de actos positivos, anónimos, silenciosos, proferidos 
libremente por los hombres libres en Latinoamérica. Y estos actos y estos 
hombres sólo pueden darse en la democracia. […] A pesar de los excesos de la 
Conquista, España y Portugal dejaron una tradición de libertad natural [...] 
(Krauze, 1992a, p. 169, itálico meu). 
 

Usando “liberdade” como sinônimo de democracia, o autor reforça a composição 

dos pares excludentes a partir da oposição entre democracia e modernidade econômica, 
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por um lado, e autoritarismo e estatismo, por outro, negativando automaticamente 

qualquer política de intervenção estatal na economia como oposta à liberdade. Krauze 

cria, então, a ideia de América Latina como uma categoria de explicação dupla: a América 

Latina em luta pela “liberdade da democracia”/a América Latina arraigada nos “ismos”; 

Salinas, o moderno/Fidel, o marxista. 

Este tipo de argumentação tem uma função específica nos textos de Krauze. 

Reduzindo as discussões em conceitos opostos, o autor fecha a compreensão em duas 

possibilidades, negativando qualquer oposição a seu ponto de vista. Esta operação 

discursiva de Krauze resume as discussões em definições monolíticas e excludentes, 

impedindo ao leitor a possibilidade de entender os conceitos do debate em termos mais 

sofisticados. Mais reveladores ainda desta estratégia discursiva de simplificação do 

debate em polos irreconciliáveis, é a definição de Krauze em torno do par 

realidade/falsidade, ou simplesmente verdade/mentira. Nos ensaios de Textos heréticos 

dedicados a atacar a esquerda mexicana, “Falsos profetas” (Krauze, 1992a, p. 111-114) e 

“El Titanic de la izquierda” (Krauze, 1992a, p. 115-118), o autor pauta seus argumentos 

na ideia de que os partidos e intelectuais ligados à esquerda ocultam e falsificam a 

realidade mexicana. O fato de existirem socialistas depois da queda do muro de Berlim, 

em 1989, é entendida por Krauze como uma opção por negar a realidade: 

 
[...] los datos incómodos de la realidad se bloquean, difuminan y relativizan 
frente a una ‘realidad ideal’ cuyo cumplimiento se difiere siempre y, por lo tanto, 
no puede desmentirse. [...] la simple y llana ignorancia, la falta de información 
sobre lo que verdaderamente ocurrió en los países del socialismo real a partir de 
1917 (Krauze, 1992a, p. 112, itálico meu). 
 

Referindo-se por “falsos profetas” principalmente aos políticos do PRD, a esquerda mais 

identificada com os ideais revolucionários e que abalou a legitimidade do PRI nas eleições 

de 1988, o autor pergunta-se quais evidências mais devem ser expostas para desmascará-

los e revelar suas “verdadeiras” filiações políticas: 
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Cualquiera que sean los motivos de su resistencia a la verdad, la crítica a nuestros 
falsos profetas nos compete directamente por varias razones. Dominan la escena 
académica y, en buena medida, la periodística e intelectual de México. 
Turbiamente representan a un dios que falló arrastrando en su fracaso a millones 
de seres humanos y privando a varias generaciones de los más elementales 
instrumentos materiales y espirituales de sobrevivencia digna e independiente. 
Nos compete también porque en México se han vestido con la piel de cordero de 
la democracia. Súbitamente, sin previa aclaración de sus silencios ante el 
totalitarismo, sin previa expiación de sus dogmas autoritarios, han adoptado las 
creencias políticas del liberalismo. Ahora hablan dulce y conmovedoramente de 
los valores que toda su vida combatieron – pluralidad, tolerancia, libertad 
individual y derechos cívicos –, pero no se sienten obligados a confrontar el 
modo en que sus profecías históricas y sus creencias económicas impusieron 
sobre la mitad de la humanidad las realidades contrarias: uniformidad, 
intolerancia, servidumbre, opresión, oscuridad y miseria (Krauze, 1992a, p. 113-
114). 
 

O trecho aqui destacado é significativo numa sequência discursiva que constrói 

outro daqueles pares opostos e excludentes: a) Krauze caracteriza a esquerda como 

resistente à verdade, que oculta um projeto falido e que está apropriando-se da ideia de 

democracia contra a qual sempre teriam lutado; b) no processo de caracterização da 

esquerda, Krauze está também definindo o oposto destes “falsos profetas”, um grupo 

indefinido, mas no qual ele se insere ao afirmar que a denúncia da esquerda “nos 

compete”; c) usando outros conceitos, o autor elabora ainda mais a dualidade opondo 

miséria, autoritarismo, intolerância, servidão, opressão, etc, a pluralidade, tolerância, 

liberdade individual e direitos cívicos; d) num jogo de espelhos, a profusão de termos, 

conceitos e significados colapsa novamente numa dualidade: uma democracia falsa e uma 

democracia verdadeira. Krauze recorre mais uma vez a um discurso dualizador que 

simplifica o complexo, nega o sofisticado, reduz o criticado a qualidades negativas que 

ninguém ousaria identificar-se, muito menos defender: mentira, opressão, miséria. 

A crítica de Krauze à esquerda mexicana é significativa não só por defini-la como 

fruto da ignorância ou manipulação ideológica, a ser combatida com “evidências” e com 

a “verdade”, mas também por reduzi-la a um “Titanic [...] que se hunde en un mar de 

ismos ideológicos que lo apartan, que lo han apartado siempre, de la tierra firme que pisa 

el resto de los mexicanos” (Krauze, 1992a, p. 118). A metáfora do navio em naufrágio e 
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uma população em terra firme reforça mais a ideia de isolamento da esquerda do que a 

falência de seus “ismos”. O filósofo mexicano Luis Salazar Carrión, ao analisar estes 

discursos de Krauze, ressalta como esta visão de uma esquerda sem relevância política 

reduz uma série de partidos e movimentos a um grupo que se quer caracterizar como 

insignificante. A esquerda do PRD é representativa e tem peso eleitoral porque deriva do 

próprio PRI e conta com uma série de alianças de outros partidos de menor expressão 

política. Mas ao longo da consolidação do Estado pós-revolucionário, o isolamento de 

organismos ligados à esquerda independente do PRI deu-se através da repressão, 

perseguição e apagamento simbólico, bem como não lhes foi permitido espaço político 

no sistema priísta de afirmação hegemônica e corporativista nos sindicatos e outros 

setores ligados às classes trabalhadoras. O autoritarismo do PRI direcionado ao 

sufocamento da esquerda parece ser, convenientemente, relevado pela crítica liberal de 

Krauze (Salazar Carrión, 2012, p. 161-162). 

Salazar Carrión também tece várias críticas interessantes quanto à posição de 

Krauze em relação à democracia. Uma delas enfatiza que a afirmação da “democracia 

sem adjetivos” não passa de formulação simplificadora também da democracia como 

conceito. Nos anos 1980 e 1990, uma incipiente discussão em torno dos distintos 

“adjetivos” da democracia movimentou as revistas e a imprensa mexicana. Diversos 

intelectuais debatiam as possibilidades de um regime democrático que considerasse os 

problemas da sociedade mexicana, insistindo no papel das instituições e movimentos 

populares para criar-se uma democracia como forma de promoção da justiça social. A 

democracia, em suas múltiplas acepções, torna-se adjetivada justamente porque a 

sociedade é desigual e, ao contrário do que espera a democracia (“liberal” pois, apesar de 

negar, este é o adjetivo que se quer defender) de Krauze, transparência eleitoral não 
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garante igualdade nem participação política uniforme (Salazar Carrión, 2012, p. 163-

166). 

A crítica à relação de Krauze com a ideia de democracia atinge também sua 

concepção da história do México, sistematizada e exposta em suas biografias 

presidenciais publicadas entre 1987 e 1997. Em maio de 1988, a revista Vuelta publicou 

uma resenha de Alan Knight, historiador britânico ligado à historiografia de revisão da 

Revolução Mexicana, sobre a obra Biografía del poder, na qual Krauze se dedica a 

analisar as biografias dos presidentes mexicanos no porfiriato e no período 

revolucionário, entre 1876 e 1940. Knight é elogioso quanto à possibilidade, aberta pela 

narrativa de Krauze, de a história superar os círculos acadêmicos e circular entre um 

público não especialista. O autor não rechaça o argumento central da obra (a premissa de 

se estudar a biografia e detalhes da vida pessoal dos líderes políticos para explicar os 

rumos que a história do México toma), mas também não se mostra convencido por 

algumas análises e perfis psicológicos traçados em torno dos líderes como forma de 

justificar suas decisões políticas. No entanto, a principal crítica de Knight foca justamente 

no argumento liberal de Krauze para defender a “democracia sem adjetivos” no curto 

governo de Francisco I. Madero (1911-1913). A busca de Krauze em construir a história 

do México como uma história de ataque à democracia esconde, segundo Knight, uma 

definição de democracia burguesa como conceito atemporal, que não considera a 

democracia como resultado de processos sociais e políticos concretos. Knight, buscando 

contextualizar a administração de Madero e destacar a ação de outros atores históricos 

naquela conjuntura, afirma: 

 
 Mientras prevalezcan las desigualdades sociales extremas y la heterogeneidad 
cultural, la democracia liberal (sic) resultará probablemente un fracaso o una 
ficción. La sociedad tiene que transformarse, la nación tiene que forjarse antes 
de que pueda consolidarse semejante régimen. Creer lo contario, podríamos 
decir, es aventurismo burgués: valeroso, de altas miras, pero ahistórico (Knight, 
1988, p. 44, itálico meu). 
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De acordo com Knight, o exercício intelectual de Krauze como historiador 

constrói-se sobre uma perspectiva que é “ahistórica” porque nega a história como um 

processo de transformação que envolve distintos grupos e interesses numa complexa 

trama de permanências e rupturas. O autor termina por perguntar-se quais as 

possibilidades de uma democracia de fato ter se desenvolvido naquele momento, mesmo 

que seja uma democracia formal e eleitoral, no formato da democracia liberal de Krauze: 

os eleitores provavelmente tornariam-se “capital político”, manipulados por interesses 

políticos ligados aos grupos no poder. Knight também ressalta a importância da discussão 

sobre a democracia em termos de prioridades e distintas definições (“liberal, 

representativa, direta, participativa, etc.”), justamente porque é um regime que não se 

aplica em condições ideais de igualdade plena (Knight, 1988, p. 44-45). 

Em suma, a concepção sobre a história (passado e disciplina) de Krauze tem 

relação direta com sua forma de entender o presente, bem como de projetar o futuro do 

país. Entendendo o passado mexicano como um processo de forças históricas que 

tentaram continuamente sufocar a democracia, Krauze definiu a crise de seu presente não 

só como uma crise econômica, mas como uma crise do sistema político do PRI, uma crise 

do autoritarismo que já não consegue conter as forças democráticas que ganham espaço 

no processo de democratização. 

Eu insisto em estabelecer a dupla acepção de história como passado e como 

disciplina justamente porque esta concepção do passado de Krauze está relacionada a sua 

forma de compreender o papel e a função da história como disciplina e forma de ação 

intelectual na política. Para Krauze, denunciar a esquerda, revelar as “verdadeiras 

ideologias” por trás do PRD, faz parte da mesma ação intelectual de luta pela democracia 

ao revisar a história do México e desvelar o “verdadeiro passado” ocultado pela 

historiografia pós-revolucionária. Sua prática como historiador é indissociável de sua 
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prática como ator político, apesar de Krauze não perceber seu liberalismo como uma 

posição política dentre tantas outras, ou compreender sua tese histórica como um discurso 

entre outros. De fato, suas concepções mostram a vontade de substituir uma “verdade 

falsificada” por uma “verdade sem adjetivos”, um discurso que se pretende verdadeiro 

sobre o passado e sobre o presente, sobre a história e sobre a política. Krauze, claro, não 

estava sozinho nesta perspectiva. Em 1992, uma reforma do currículo e dos livros 

didáticos revela justamente esse entrelaçamento entre projeto político e projeto histórico. 

Uma parte da discussão que surgiu em Nexos e Vuelta acerca do tema é interessante para 

o meu argumento aqui sobre como um certo tipo de interpretação da história uniu 

intelectuais sob uma forma específica de imaginar o futuro mexicano, mesmo que eles 

sustentassem concepções políticas distintas. 

 

A história de um presente: Krauze, Aguilar Camín e Florescano 
 

Claudio Lomnitz, ao comentar a obra Biography of Power (Krauze 1997b), que 

reúne as biografias dos presidentes de todo o período entre 1810 e 1996, soma-se aos 

críticos de Krauze apontando que, ao colocar a noção de democracia como um princípio 

norteador, o historiador mexicano força uma leitura teleológica do passado mexicano para 

legitimar em seu presente uma luta específica pela democratização e a oposição ao PRI. 

Segundo Lomnitz, este tipo de abordagem histórica está inserida num contexto mais 

amplo de privatização da cultura e da ciência no México, resultado das políticas 

neoliberais ligadas à produtividade acadêmica e à atuação da iniciativa privada no 

mercado editorial, criando um mercado de produtos intelectuais mas, principalmente, 

concentrando esta produção em pequenos grupos intelectuais próximos ao poder político 
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e econômico.27 Enfatizando que a obra de Krauze é parte destas “fábricas particulares de 

história”, Lomnitz propõe entender sua interpretação histórica em um conjunto de obras 

e historiadores que demonstram os efeitos que o poder teve na produção intelectual de 

parte da intelligentsia mexicana (Lomnitz, 1998, p. 1053-1058; Lomnitz, 2008, p. 44-46). 

Por isso, quando Lomnitz propõe o estudo dos pequenos grupos privados que 

concentraram poder intelectual neste contexto, ele não está referindo-se apenas ao grupo 

em torno de Vuelta. Os intelectuais em torno de Nexos também foram capazes de construir 

relações efetivas com o poder político e econômico, principalmente durante o governo de 

Carlos Salinas (Lomnitz, 1998, p. 1064). 

Aguilar Camín e Florescano também são historiadores ligados à historiografia de 

revisão, mas suas carreiras como intelectuais os colocou a frente da revista “rival” de 

Vuelta, Nexos. O cientista político Gavin O’Toole esclarece que, tanto Florescano quanto 

Aguilar Camín, são nomes ligados à crítica do nacionalismo como discurso de 

sustentação ideológica do PRI. Florescano, que concluiu seu doutorado no fim dos anos 

1960 com uma tese sobre a história colonial do México, destacou-se como membro e 

diretor do Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos anos 1970 e 1980. Com uma 

extensa produção, Florescano dedica-se principalmente ao período mesoamericano, mas 

também a revisões historiográficas e ensaios sobre a relação do México com seu passado, 

 
27 Cecilia Greaves (1997) descreve como a crise econômica dos anos 1980 impactou seriamente o mercado 
editorial mexicano e as políticas de promoção da leitura e educação da Secretaría de Educación Pública 
(SEP), dificultando o acesso da população às produções culturais e intelectuais no período. Além disso, as 
soluções políticas para esta crise e as medidas de austeridade adotadas desde o sexênio de Miguel de la 
Madrid (1982-1986) favoreceram um cenário em que o governo diminui gradualmente o incentivo e 
financiamento das atividades culturais, abrindo espaço para empresas privadas crescerem no setor. Com a 
chegada de Salinas ao poder, o projeto de modernização nos moldes neoliberais aprofundou-se na educação 
e na cultura, com a agenda da reforma educativa (Rousseau, 2001, p. 301-303). Caballero Escorcia (2020) 
ressalta que essa retração do Estado e a privatização no campo cultural não significaram, no entanto, que o 
poder político deixou de ser uma instância importante de legitimação e validação do campo intelectual. O 
autor sustenta o argumento de Lomnitz de que os efeitos do neoliberalismo na cultura e na vida intelectual 
estão relacionados a uma reconfiguração da relação entre Estado e intelectuais, o que permite ao governo 
focar seus recursos em grupos específicos. Para uma discussão sobre o impacto das políticas neoliberais 
nas instituições de formação, nas práticas de pesquisa e na carreira dos historiadores mexicanos, Cf. Matute, 
2004. 
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por exemplo: Memória mexicana (1987), El nuevo pasado mexicano (1991), La historia 

y el historiador (1997), Historia de las historias de la nación mexicana (2002), La función 

social de la historia (2012). O’Toole ressalta Florescano como um expoente na crítica 

histórica do nacionalismo, apontando sua análise que busca historicizar as ideologias 

nacionais e seus usos políticos. Ao defender o caráter de invenção da ideia do nacional e 

buscar a desnaturalização da identidade nacional mexicana, estes historiadores estavam 

defendendo a importância de se questionar o regime priísta a partir de suas ideologias 

legitimadoras (O’Toole, 2010, p. 138-141). 

Do mesmo modo, Aguilar Camín, cuja tese de doutorado (publicada em 1977) 

destacou-se pela perspectiva regionalista ao questionar o tradicional enfoque nacional da 

historiografia sobre a Revolução Mexicana, também integra os esforços de crítica ao 

nacionalismo revolucionário. Diretor de Nexos entre 1983 e 1995 (e, desde 2009, atual 

diretor da revista), Aguilar Camín representa a posição dominante na revista ao defender 

a importância da democratização e das reformas políticas e econômicas. O grupo Nexos 

se afasta da perspectiva democrática liberal defendida por Krauze e Vuelta ao enfatizar a 

importância do Estado e das instituições públicas como reguladoras e agentes do 

desenvolvimento no país. Em Después del milagro (1989), ao analisar o contexto político 

e econômico da transição mexicana, longe de defender uma política intervencionista, 

Aguilar Camín populariza uma proposta que tem na social democracia a fórmula para 

promover um desenvolvimento homogêneo, capaz de combater a desigualdade e injustiça 

características da sociedade mexicana, a partir da atuação do Estado. Mesmo seus 

romances históricos Morir en el golfo (1985) e La guerra de Galio (1990) reivindicam a 

crise do nacionalismo revolucionário do PRI e a exaustão do modelo econômico estatista 

como justificativa da necessidade por reformas estruturais. Seus argumentos lançam mão 

de discursos neoliberais como a eficiência ou a importância das políticas privatizadoras, 
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mas buscam uma forma de combinar Estado e sociedade civil num projeto de 

modernização que incorpore a globalização no desenvolvimento social do país, sem que 

isso resulte em apelos a um Estado mínimo (Sánchez Prado, 2014, p. 19-24).28 

Enrique Florescano e Héctor Aguilar Camín assumem a dianteira num projeto da 

administração de Salinas de revisão e reforma dos livros didáticos de história, em 1992.29 

Matute (2004, p. 338-341) destaca que o texto final apresentava profundas releituras do 

porfiriato, atenuando a interpretação oficial do período como uma ditadura; os livros 

também reduziam o tom patriótico e nacionalista em torno de personagens históricos e 

detiam-se bastante na descrição do processo da democratização, ressaltando a 

importância do movimento estudantil de 1968 e da repressão militar no episódio do 

massacre de Tlatelolco. Matute atribui a polêmica em torno aos livros didáticos ao fato 

de que novas interpretações do passado mexicano, ali transpostas ao ensino escolar, 

vilanizavam o PRI e foram rechaçadas por apego à história tradicional: “El resultado no 

fue otro sino el que los libros de texto no entraran en vigor. Se dio preferencia a la historia 

tradicional, a la intocabilidad de los mitos, a las interpretaciones manidas” (Matute, 2004, 

p. 340). Se considerarmos os projetos do governo Salinas – entendendo-o como uma 

 
28 A resenha escrita por Krauze sobre o livro Después del milagro (publicada em Vuelta, n. 146, em janeiro 
de 1989, p. 38-41) é muito significativa sobre as diferenças e semelhanças do pensamento político dos dois 
historiadores, dos grupos intelectuais e das revistas das quais faziam parte. Krauze aprova as críticas ao 
regime priísta e ao sistema político mexicano, mas o argumento da resenha gira em torno à sua discordância 
das expectativas de Aguilar Camín quanto à função central do Estado e suas instituições no 
desenvolvimento econômico do país: “La fórmula me convence menos como diagnóstico del país que como 
reflejo de las convicciones que se disputan, honesta y apasionadamente, el alma de mi amigo Héctor Aguilar 
Camín” (Krauze, 1989, p. 41). 
29 A relação entre políticas de educação e concepções sobre a história é tema do trabalho de Gabriela 
Pellegrino Soares. A autora defende que políticas educacionais para o mercado editorial, para além da 
formação de leitores, permitem construir um discurso em torno do passado, das heranças e dos modos de 
compreender e representar a nação. Soares aprofunda seu argumento ao afirmar que o letramento, 
englobando práticas de escrita e leitura, foi determinante para a participação de comunidades indígenas na 
política e sociedade mexicanas do século XIX e para a circulação de repertórios culturais em sua construção 
de estratégias na dinâmica da política colonial e nacional naquele século. Cf. Soares, 2007 e 2010. Debates 
mais detidos sobre os conteúdos dos livros de história em comparação com as verões anteriores, o contexto 
das reformas educacionais do período e do programa de livros didáticos gratuitos, bem como a relação com 
as políticas do governo Salinas e com as mudanças ideológicas que se processavam no interior do PRI, 
podem ser encontrados em Gilbert, 1997, Vargas Escobar, 2011 e Ornelas, 2016. 
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ruptura com o PRI historicamente referenciado na Revolução Mexicana – e a relação 

específica entre passado e política neste contexto da transição democrática, percebemos 

que a explicação de Matute para a polêmica simplifica um cenário mais complexo. 

 É importante fazer aqui uma distinção entre a historiografia revisionista, na qual 

formaram-se Krauze, Florescano e Aguilar Camín nos anos 1960 e 1970, e a história 

popularizada pelo que Lomnitz denominou “fábricas particulares da história”, nos anos 

1980 e 1990, que não passava necessariamente pelo processo acadêmico de avaliação 

científica. Na verdade, estes historiadores ficaram famosos justamente por defenderem 

que a história acadêmica produzia um discurso histórico sem utilidade para o público 

amplo mexicano, e propunham uma leitura histórica “politizada”, no sentido de ser capaz 

de expressar os interesses do presente e da sociedade como um todo (Florescano, 2003, 

p. 38-62). Como destacam as análises sobre as obras destes intelectuais, esta apropriação 

dos “verdadeiros sentimentos” da nação os tornava porta-vozes de uma sociedade 

idealizada, usada para criar convencimento e criar apelo às suas próprias posições 

políticas, projetando-as no “coletivo” da população (Lomnitz, 2008, p. 52-53; Salazar 

Carrión, 2012, p. 159). É esta perspectiva de revisão da história, colocando-se como 

projeto político de desvelar o “verdadeiro” passado mexicano, que serve de base à revisão 

dos livros didáticos de 1992. 

 Em outubro daquele ano, foram publicados artigos em Nexos e Vuelta que 

reverberavam a polêmica que já tomava a imprensa diária desde agosto pelo menos. Na 

edição número 178 de Nexos, Florescano publicou um artigo intitulado “El historiador y 

la crítica” no qual buscou rebater as críticas que ele considerou mais comuns aos livros. 

O autor defende que, na verdade, a polêmica estaria acontecendo por motivos políticos 

alheios aos livros e seus conteúdos e que muitas das críticas eram feitas por pessoas que 

não leram os textos e que reproduziam um “livro imaginado” pelos seus detratores. Uma 
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crítica que incomodou Florescano é a que argumenta que a história contada pelos livros 

serve de justificativa e legitimação do governo Salinas, ao que o autor rebate: 

 
En primer lugar, no puede hablarse de justificación del régimen actual a través 
de los libros de historia por la razón elemental de que esos libros dedican menos 
de dos páginas a los acontecimientos ocurridos entre 1988 y 1992, y un solo 
párrafo a algunas medidas del actual gobierno. Salvo este párrafo, el enfoque que 
se le da al periodo que va de 1968 a 1992, lejos de ser “oficial”, “apológico” o 
“laudatorio”, recoge la crítica que desde el movimiento estudiantil de 1968 hizo 
una parte de la sociedad a las medidas del gobierno. Como lo han señalado otros 
lectores de los libros, por primera vez se tratan en ellos temas antes excluidos, 
como el desasosiego de las clases medias y su persistente demanda de 
democratización, la crisis de 1968, la crítica creciente al “Milagro mexicano”, la 
reforma política y la crisis económica de 1982. En todo caso, como no es fácil 
evaluar con objetividad el pasado reciente, quizá lo más sensato es que los 
próximos libros de historia excluyan la consideración del sexenio durante el cual 
se elaboran y publican. Esta norma evitaría que, como ha ocurrido con los libros 
actuales, los textos fueran descalificados por las interpretaciones que se les dan 
a los datos del presente (Florescano, 1992, p. 2). 
 

É interessante notar como é simplista a proposta do autor de resolver a questão da 

objetividade da análise histórica do passado recente ao excluir dos livros o período 

político de sua elaboração, como se análises de passados “mais distantes do presente” 

fossem automaticamente mais objetivas e livres de interesses políticos. Outra crítica que 

Florescano quer contestar é a que aponta que a história dos livros tem o Estado como 

principal ator. O autor retoma cada período da história mexicana abordada nos livros e 

comenta como em cada parte buscou-se evitar uma história feita da perspectiva do Estado, 

ressaltando a ação de movimentos sociais e atores da sociedade civil (Florescano, 1992, 

p. 3-5). 

Por fim, outro elemento que surge em sua defesa dos livros é a questão de que os 

textos foram escritos por historiadores profissionais alinhados com as novas tendências 

da historiografia recente: 

 
Desde la creación de los libros de texto gratuitos se ha mantenido la sana política 
de invitar a profesionales de la historia para su elaboración. Esta decisión es la 
responsable de una mejoría progresiva en el contenido de los libros y de un 
deslinde claro con respecto a la “historia de bronce” o la llanamente apologética. 
[…] No hay en ellos mitología de los héroes, ni explicación del desarrollo 
histórico a través de hombres providenciales o fuerzas mecánicas, sino 



125 

 

explicación de los procesos colectivos e individuales, actualización de la historia 
antigua, revaloración de la época colonial y del Porfiriato, y consideración de la 
historia contemporánea a partir de los nuevos conocimientos producidos por la 
investigación reciente. […] Pero su carácter de exposición fundamentada en 
hechos verificables la somete a las reglas de la prueba y el error propias del 
conocimiento científico, bajo la condición de realizar este ejercicio mediante la 
crítica razonada. (Florescano, 1992, p. 2, itálico meu). 
 

Chama a atenção o argumento de Florescano sistematizado em ações discursivas: 

explicação, atualização, reavaliação, consideração. No entanto, o argumento da história 

profissional e científica, “fundada em fatos verificáveis”, não aceita a ideia do discurso 

histórico como narrativa. Florescano insiste na afirmação de que as críticas aos livros são 

resistências a uma história que desconstrói a história oficial e apologética. O autor não 

aceita que sua versão da história é também uma construção, uma versão, afinal de contas. 

A própria defesa de Florescano ao afirmar que os livros não buscam justificar o governo 

Salinas porque mal dedicam duas páginas ao período de seu mandato revela também esta 

perspectiva. Florescano, como historiador, sabe que para legitimar um governo não é 

necessário dedicar-lhe páginas nos livros de história. Ao construir uma história do século 

XX no México que aponta as políticas estatistas e as intervenções na economia como 

causas da crise dos anos 1980, o livro está positivando o discurso do Estado mínimo 

neoliberal e as reformas econômicas dos últimos governos do PRI, ao passo que negativa 

os governos revolucionários e as políticas de protecionismo e barreiras ao investimento 

estrangeiro praticadas até a década de 1970 (Vargas Escobar, 2011, p. 512-517). Assim, 

se não faz apologia à Salinas nominalmente, o discurso dos livros valida todo o projeto 

neoliberal que ele representa. O argumento da ciência promove ao status de “verdade” o 

que seria uma interpretação política da história, construindo-a como uma perspectiva 

apolítica, e cujas contestações e críticas são tentativas de politização de uma história que 

desagrada porque é “verdadeira”. 
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Apesar deste artigo trazer um discurso em torno da história como prática de buscar 

e revelar verdades, disfarçada de desideologização de um passado manipulado pelo 

nacionalismo revolucionário, a obra historiográfica de Florescano é muito mais 

sofisticada quanto aos usos do passado e compreende a história como narrativa numa 

dinâmica de resposta ao presente do historiador, inserida nos interesses de cada época. 

Em seus livros sobre a historiografia mexicana, citados anteriormente, o autor preocupa-

se em problematizar a história como disciplina do presente, suas relações com o poder e 

com as instituições de formação da carreira do historiador. 

Por que, então, uma perspectiva simplificadora da função do historiador no 

contexto da discussão dos livros didáticos da administração de Salinas? Uma 

possibilidade de resposta é o fato de que tratava-se de uma discussão política e, como 

forma de convencimento, o argumento da ciência histórica é simples e explica para o 

público leigo a importância da evidência e da crítica dos documentos. Outra alternativa é 

considerar que o público das revistas culturais é distinto do público-alvo de seus ensaios 

historiográficos, que não necessariamente é composto por historiadores profissionais, 

mas estes textos estão em um âmbito específico (livros) para discutir história, enquanto 

as revistas são sempre mais amplas e preocupadas com toda sorte de temas culturais e da 

conjuntura política e social do país. Em comum às duas tentativas de resposta surge a 

especificidade material da revista cultural como suporte do discurso e da prática 

intelectual. Neste ponto, mais uma vez, a historiadora Regina Crespo, ao analisar a 

questão da materialidade dos periódicos, explica a configuração distintiva entre livros e 

revistas: 

 
As revistas perdem sua atualidade e não podem conquistar a autoridade 
atemporal plasmada nos livros porque se associam justamente ao imediato e ao 
transitório. Tal circunstância, a princípio desfavorável, oferece-lhes, em 
contrapartida, a possibilidade de estabelecer um compromisso muito maior com 
a sua própria conjuntura política, social e cultural e, de certo modo, de interferir 
sobre ela. O tema das revistas é o seu presente (Crespo, 2011, p. 99). 
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Fica evidente como a revista torna-se uma plataforma para atuação política e intervenção 

no presente muito mais poderosa que o livro. O potencial político da esfera pública 

acessada pelas revistas tem efeitos, então, sobre o discurso histórico. A prática intelectual 

como ação política requer uma circulação mais ampla e mais imediata, uma 

transitoriedade que os livros não precisam contemplar. Florescano, ao usar desta 

materialidade para adaptar seus discursos e argumentos conforme a especificidade que 

cada um dos suportes lhe oferece, revela-se partícipe de uma discussão e uma 

intencionalidade política. Sua prática intelectual é politizada e, por mais que insista no 

contrário, revela que a história que se quer defender como científica-apolítica é mais uma 

construção discursiva, como a história oficial que tanto quer criticar por ser ideológica. 

 É importante contextualizar, também, que esta polêmica em torno dos livros se 

deu num ano marcado pelo crescente atrito entre Nexos e Vuelta por conta do Coloquio 

de Invierno, organizado pelo primeiro grupo e muito criticado pelo segundo por conta do 

patrocínio recebido de instituições públicas. As críticas direcionadas à Nexos refletiam 

não só discordância e distintas posições políticas em torno do tema da democracia, mas 

também atacavam a relação que Aguilar Camín, em específico, e o grupo Nexos, em geral, 

vinha cultivando com o poder político. 

Ao escrever sua defesa da revisão dos livros didáticos durante o governo Salinas, 

Aguilar Camín (1992) vai usar o mesmo argumento inicial de Florescano: os livros 

estavam sendo criticados por questões que superavam suas páginas e conteúdos. O autor 

defende que os livros foram capturados num contexto de disputa pelo poder, em seus 

vários níveis, e elenca quatro “contextos alheios” que estariam por trás da polêmica: a) o 

tema da sucessão presidencial, b) a luta dos sindicatos dos professores para não serem 

excluídos da reforma educacional, c) o questionamento do PRD sobre o governo Salinas 

e das eleições mais recentes no estado de Michoacán, d) o atrito com Vuelta, denominada 
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por ele como “guerrilha cultural” (Aguilar Camín, 1992, p. 2). O autor explica os três 

primeiros contextos em termos de estratégia da oposição ao governo federal e interesses 

políticos que estariam instrumentalizando a discussão em torno dos livros. Ao referir-se 

à rivalidade com Vuelta, no entanto, a disputa pelo poder não é tão conectada com a 

oposição ao governo, mas sim a uma competição no campo intelectual: acusado de 

aproximar-se do Estado e beneficiar-se das relações com o poder, o grupo Nexos estaria 

apropriando-se de “centros vitais da cultura mexicana” (Aguilar Camín, 1992, p. 8). 

Explicando a polêmica dos livros como uma extensão do atrito iniciado com o 

Coloquio de Invierno, o autor justifica a “guerrilha cultural” neste contexto dos ataques 

realizados por Vuelta, alheios também ao conteúdo do material didático. Aguilar Camín 

não precisa, então, defender os textos, como fez Florescano, porque, do seu ponto de vista, 

são as relações de poder entre o campo intelectual e político que explicam a resistência à 

revisão dos livros didáticos. O fato de Vuelta usar as críticas ao Coloquio de Invierno para 

reafirmar sua posição de intelectuais independentes e autônomos é significativo (Gallegos 

Cruz, 2018), mas quanto a este tema dos livros, os artigos publicados na revista de 

Octavio Paz revelam uma importante dimensão da disputa pelas conexões com o poder, 

conexões estas que Nexos parecia ter arrebatado e concretizado com a liderança de 

Aguilar Camín e Florescano na confecção dos novos textos didáticos. 

 Ainda em outubro de 1992, a edição 191 de Vuelta, trouxe o texto “Historias 

ejemplares” de Aurelio Asiain, que chegou a atuar como chefe de redação desta revista e 

tornou-se membro do conselho editorial de Letras Libres, de Krauze, depois de 1999. O 

autor tece sua crítica baseando-se justamente na relação que Nexos estabeleceu com o 

poder durante o governo Salinas. Asiain dá certa razão à justificativa de Aguilar Camín 

de que a esquerda em torno do PRD apropriou-se da discussão dos livros como estratégia 
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política, mas acha as explicações do diretor de Nexos insuficientes quanto à ideia de uma 

“guerrilha cultural” empreendida contra o grupo. O autor afirma: 

 
También es sorprendente que a estas alturas (después de recibir el programa 
Nexos TV, el canal 22, el Coloquio de Invierno, los libros de texto y la 
Subsecretaría de Educación Básica) el grupo de burócratas culturales y asesores 
presidenciales que se reúnen en la revista Nexos se vean a sí mismos como 
ejemplo de independencia, nieguen que se están apoderando de los organismos 
centrales de la cultura mexicana y se alarmen ante la alarma de la opinión pública 
(Asiain, 1992, p. 31). 
 

De fato, Nexos parece ter conquistado bastante espaço junto ao poder político mexicano, 

mas a questão de fundo aqui não pode ser resumida à reivindicação por independência do 

poder político ou à afirmação da importância da autonomia para a prática intelectual. Ao 

analisar as denúncias e ataques que Octavio Paz e o grupo Vuelta empreenderam, ao longo 

de 1992, contra as relações que Nexos estabelecia com o poder neste “sequestro dos 

centros públicos de cultura”, Carlos Illades demonstra que “lo que estaba realmente en 

juego no era la pluralidad, sino tanto el poder dentro del campo intelectual como el 

privilegio de hablarle al oído al príncipe” (Illades, 2018b, p. 287). Ou seja, o que estava 

em disputa era a proximidade com o poder político, bem como todas as benesses, 

materiais ou simbólicas, que isso poderia render. 

 Asiain também aborda os conteúdos dos livros e tece uma importante crítica à 

concepção de história que serve de base à reformulação dos livros. O autor elogia a 

organização da obra e a abordagem de temas e questões antes excluídas nos livros 

anteriores, mas ressalta que ao remover os heróis e mitos, os autores acabaram criando 

uma história impessoal, sem sujeitos. A linguagem adotada também é reprovada como 

forma instrumental de acumular informações, sem dar real significado à narrativa dos 

episódios e processos da história mexicana (Asiain, 1992, p. 32-34). Quanto à ideia de 

objetividade e profissionalidade defendida por Florescano, Asiain é enfático: 

 
No hay historia sin punto de vista, aunque hay puntos de vista que no se asumen 
como tales y que se ven a sí mismos como resultado científico de los últimos 
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avances em la investigación historiográfica [...]. Bajo la apariencia de 
objetividad, se esconde una subjetividad autoritaria: la del que no cree necesario 
presentar sus afirmaciones como suyas, de su momento, su escuela, sus 
convicciones, su partido, porque las ve como la última avanzada del progreso, la 
ciencia, la verdad (Asiain, 1992, p. 34). 
  

Esta crítica direta às concepções históricas dos livros didáticos chama atenção 

para a dimensão discursiva ocultada por trás dos argumentos de Florescano e Aguilar 

Camín que viam os livros como um esforço de revisão histórica e que, por esse motivo, 

teriam despertado tanta resistência política. A história produzida nestes termos torna-se 

tão povoada de mitos quanto à história oficial, exceto que os mitos não são pessoas, mas 

forças históricas abstratas como “povo”, “sociedade civil”, “mercado”, “democracia”. Tal 

como já ressaltei, buscando substituir uma verdade por outra, o esforço dos livros 

didáticos de Florescano e Aguilar Camín torna-se um ato político. Como descreveu 

Illades, a disputa dos intelectuais de Nexos e Vuelta deu-se menos por diferenças 

ideológicas do que pela chance de sentar-se mais próximo ao “trono”. O momento de 

atrito entre os dois grupos, em 1992, deve ser contraposto a um histórico de afinidades e 

discordâncias que inclui as diferenças políticas em torno do conceito de democracia ou 

do papel do intelectual na sociedade, mas também revela a voz uníssona das publicações 

ao defender Salinas das alegações de fraude nas eleições de 1988 ou a violência do levante 

zapatista do EZLN, em 1994 (Illades, 2018b, p. 289-295). 

Mesmo este momento de distanciamento, concretizado na polêmica dos livros 

didáticos, parece ter tido uma instância de reconciliação. O projeto de história revisionista 

que inspirou Florescano e Aguilar Camín recebeu duras críticas de Asiain, mas na edição 

seguinte de Vuelta, um breve texto de Krauze trazia um apelo à história feita de “fatos 

verificáveis” e em busca de uma síntese em nome da “verdade”. Em novembro de 1992, 

o texto “Merienda histórica” descreve um debate fictício entre dois idosos, um liberal e 

outro conservador, que têm um dos novos livros didáticos do neto em mãos. Depois de 

muito discutirem sobre diferentes fontes da história da independência mexicana e a 
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existência ou não de um personagem controverso (El Pípila), os dois escrevem juntos um 

pequeno texto, um “capítulo da história nacional”, considerando os documentos que 

usaram antes para contrapor suas visões históricas. A pequena narrativa de Krauze 

termina com os dois satisfeitos e reconciliados, apesar de suas diferenças políticas, 

brindando às fontes históricas de Alamán e Mora e à “verdade” (Krauze, 1992b, p. 62-

63). 

Este texto de Krauze demonstra que o problema maior, para Vuelta, com os livros 

didáticos estava de fato na relação que Nexos criou com o poder. Asiain até critica a forma 

como a história foi concebida, mas seu texto ressalta que é uma história problemática por 

uma questão de escrita ou da forma como foi executado o projeto revisionista, que buscou 

esconder suas relações com o poder e seu projeto político. Ao reforçar a importância da 

verdade histórica, o texto de Krauze enfatiza a ideia de que a disputa pelo poder no campo 

intelectual era não só sobre quem colheria os benefícios de uma relação com o Estado, 

mas sim sobre qual dos grupos seria o porta-voz da nova verdade histórica, da versão 

oficial do novo Estado, que sim era priísta, mas era antes de tudo “modernizado”. Nexos 

e Vuelta são polos opostos em muitas questões, mas a concepção de história como um 

passado a ser revisto para justificar a nova ordem neoliberal, e de história como ciência 

feita de processos verificáveis, unia-os. Lomnitz também descreve os dois grupos como 

representantes dos mesmos interesses: 

 
The peculiarity of Krauze’s generation of mythmakers is that they are not 
builders of state institutions, but have instead used state patronage to build 
private niches for themselves. Two Mexican intellectuals of the 1968 generation 
have been emblematic in this transition: Hector Aguilar Camín (former editor of 
Nexos) and Enrique Krauze (former subdirector of Vuelta). These intellectuals 
have been in the business of creating their own “factories of culture.” They now 
speak from these niches and ventriloquize “civil society,” much as Maya priests 
once interpreted the commands of a talking cross (Lomnitz, 1998, p. 1064). 
 

 De acordo com Lomnitz, Nexos e Vuelta têm em comum sua concepção histórica 

definida no contexto de privatizações do setor cultural e de neoliberalização da relação 
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do Estado com grupos intelectuais específicos. Os dois grupos giraram em torno de 

narrativas teleológicas e mitologizantes do passado como forma de intervir no presente. 

Ou seja, estes historiadores e suas “fábricas de cultura” não atuavam na construção de 

uma história a favor do Estado, tal como criticou a história revisionista, mas utilizavam o 

Estado neoliberal como forma de privatizar a cultura, em geral, e a história, em particular. 

Tomando a história para si, tratavam-na com um método em busca de uma verdade a ser 

desvelada e, principalmente, colocavam-se como portadores desta verdade ao 

desconstruir o discurso do “velho” passado mexicano. 

 Gavin O’Toole também cria uma explicação que une os esforços de representantes 

de Nexos e Vuelta no modo como reformularam o nacionalismo ou discursos de 

identidade nacional no período. Em sua defesa das reformas neoliberais como forma de 

modernização do país, estes intelectuais justificaram uma relação cada vez mais próxima 

com o mercado externo e com os EUA, vendo no NAFTA a concretização de um novo 

México, um país diverso, plural e cosmopolita e avesso ao seu passado estatista, 

autoritário. Consideravam que, num cenário de globalização inevitável, um nacionalismo 

moderado e aberto à integração com os EUA era mais adequado, pautando o discurso de 

identidade na pluralidade cultural mexicana (O’Toole, 2010, p. 152-157). 

O intuito deste trabalho é argumentar a favor destas leituras que ressaltam mais os 

traços em comum do que a rivalidade entre Nexos e Vuelta. Se levarmos em conta os 

interesses políticos e suas relações com o campo intelectual mexicano descritos aqui, é 

possível unificar estes grupos rivais numa dimensão que abarca as interpretações de 

Lomnitz e O’Toole, ao passo que as aprofunda: seja pelo contexto da privatização do 

cultural, seja pelo nacionalismo moderado, os dois grupos tornam-se um se 

considerarmos que ambos estão imaginando um único futuro possível para o México dos 

anos 1980 e 1990. A perspectiva da globalização como processo inevitável implicou, no 
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âmbito dos discursos intelectuais circulados pelas publicações, uma modernização 

somente possível de ser processada nos termos neoliberais. O modo como estes 

intelectuais conceberam a prática histórica, o passado e o presente do México, os levou a 

imaginar um futuro muito específico para o país, sem conseguir conceber uma 

modernidade não-global ou não-neoliberal. A ideia de uma globalização inevitável não 

era exclusiva de Nexos e Vuelta, claro. Mas este grupo, composto pelas duas maiores e 

mais influentes publicações culturais naquele período, foi o maior promotor de um projeto 

político que baseou-se na ideia de inevitabilidade, de única possibilidade de 

desenvolvimento. Num contexto em que a transformação do presente mostrava-se 

urgente, a estratégia discursiva e simbólica da ação intelectual destes autores foi a de 

construir um futuro, erigindo-o como uma nova verdade desvelada de um passado antes 

falsificado. 

 

Bartra e o pós-nacional: defesa da democracia como resignação 
 

Se, por um lado, as concepções liberais em torno da política e da história levaram 

à uma projeção limitada do futuro, uma concepção mais fragmentada e plural do passado 

e presente do México foi a base de distintas formas e possibilidades de se imaginar o devir 

mexicano. A obra de Bartra representa um eixo diferente de pensamento intelectual no 

período da transição democrática e da globalização no México, ainda que esta distinção 

não se sustente durante toda sua carreira. Ao focar-se na crise dos discursos nacionais e 

contribuir para sua problematização com a descrição sistemática do cânone do axolote, 

Bartra avança sua crítica ao sistema político do PRI na década de 1990. A partir daí, seus 

textos irão dedicar-se a atestar o fim do nacionalismo e advogar por uma condição pós-

nacional desnaturalizando a identidade nacional nos termos da teoria pós-moderna 
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vigentes nas grandes discussões da academia internacional daquele momento. Tendo 

parte de sua formação na academia francesa, a obra de Bartra representa um importante 

argumento para a lógica da circulação dos intelectuais por diferentes círculos e repertórios 

teóricos. Autores como Lyotard, Bauman e Baudrillard surgem como referência para seu 

pensamento após a crise do marxismo e do socialismo soviético. A proposta deste item, 

então, é abordar como Bartra define o pós-nacional mexicano e quais as implicações dessa 

formulação para suas concepções sobre o futuro do país. Também busco analisar a obra 

de outros intelectuais que, por não partirem de uma concepção monolítica do passado e 

presente, imaginaram outras possibilidades para a concretização de um México moderno 

não-neoliberal. 

Estudando as interações entre o individualismo liberal e o coletivismo implicado 

no discurso do nacional, O’Toole afirma que o nacionalismo revolucionário no México 

passou por uma reconfiguração nos anos do governo de Salinas. A crise do cânone do 

axolote, para usar os termos de Roger Bartra, representou, segundo O’Toole, o fim não 

do nacionalismo, mas do monopólio do Estado sobre os discursos dominantes de 

identidade nacional. Assim, diferentes atores buscaram formas de acomodar o 

nacionalismo às demandas por abertura e integração com o global, pressupostas pelo 

neoliberalismo. A formulação de Bartra sobre o pós-nacional pode ser vista, então, como 

uma tentativa de identidade que, ao rechaçar o nacional, buscou constituir uma 

coletividade neste contexto de relações globais desestruturadoras (O’Toole, 2010, p. 152-

153, p. 223-225). 

Bartra usou o conceito de pós-nacional para referir-se ao contexto mexicano pela 

primeira vez num texto de 1991, publicado na revista Este País e republicado em seu livro 

Oficio mexicano. O artigo “La venganza de la Malinche: hacia una identidad posnacional” 

(Bartra, 1993, p. 93-97) foi escrito como forma de reflexão sobre resultados de uma 
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pesquisa na qual 59% dos entrevistados diziam-se a favor de uma integração total com os 

EUA, caso isso significasse melhorias na qualidade de vida dos mexicanos. Bartra vê 

nestes dados, e em outros resultados publicados pela revista, a confirmação da colapso do 

nacionalismo revolucionário e, ao longo do texto, enfatiza a leitura da crise dos anos 1980 

pelos maus governos anteriores do PRI e pela ruptura com os intelectuais que, em 1968, 

gerou uma onda de deslegitimação da hegemonia priísta. 

O tom geral do artigo é o de apontar como as negociações apressadas do NAFTA 

são um sintoma da falência do discurso de soberania do PRI que, com suas políticas 

protecionistas e intervencionistas, era avesso à integração com os EUA e à 

democratização. Este novo contexto de globalização seria, então, um momento 

importante para a afirmação de uma nova identidade que superasse a ideia de nação nos 

moldes revolucionários do século XX. Bartra sugere o conceito de pós-nacional de 

Habermas, baseado na experiência europeia do orgulho democrático pela vitória sobre o 

fascismo. Bartra afirma: 

 
Hay también algunos – no muchos – países del llamado Tercer Mundo que 
vislumbran un reto similar, aunque además de la superación democrática del 
autoritarismo deben vencer también los inmensos problemas del atraso 
económico. En estos casos – entre los que se cuenta México – se presenta el 
problema de superar el orgullo nacionalista para construir una identidad 
posnacional basada en las formas pluriculturales y democráticas de una vida 
cívica que forme parte del mundo occidental (Bartra, 1993, p. 97). 

 
No caso mexicano, então, a superação do autoritarismo priísta é parte essencial 

desta nova identidade que desprender-se-ia de uma nova cultura cívica capaz de integrar 

o México ao mundo ocidental. A questão dos problemas econômicos também é 

importante porque, ainda que neste texto Bartra não seja explícito quanto à sua visão 

sobre o NAFTA, sua percepção da democratização via globalização é clara. O pós-

nacional é construído, assim, como algo mais do que uma identidade: refere-se também 

a uma cultura política fomentada pela luta contra o PRI em um contexto de pulverização 
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e fragmentação do nacional frente ao global. Como forma de visualizar um futuro baseado 

na ideia de pluralidade, o pós-nacional permite a Bartra empreender uma defesa da 

democracia que, se no início de sua carreira era entendida como mecanismo de 

reprodução do poder burguês, com a crise do socialismo e a aproximação com o global, 

parece ter-se tornado, em sua concepção, uma forma de lutar pelo desenvolvimento do 

país. 

Em um texto de 1997, republicado em fevereiro de 1998 na revista Vuelta, e em 

1999 no livro La sangre y la tinta, Bartra é mais enfático na importância da democracia 

e, principalmente, no potencial da globalização como forma de luta contra o autoritarismo 

priísta através da democratização. Assim, em “El puente, la frontera y la jaula” (Bartra, 

1998, p. 15-18), Bartra mostra-se muito mais próximo de uma noção de democracia nos 

moldes liberais. Neste artigo, seu argumento é de que a globalização foi um elemento de 

fortalecimento para a cultura cívica mexicana crítica ao Estado autoritário do PRI. 

Avançando a ideia do pós-nacional no termo “pós-mexicano”, o autor enfatiza que o 

NAFTA inseriu o México na era da globalização, o que teria levado ao fim as “formas 

específicamente mexicanas de legitimación e identidad” (Bartra, 1998, p. 16). 

Desta forma, podemos perceber que vai concretizando-se na obra de Bartra um 

apoio incondicional à luta pela democracia, um conceito que torna-se cada vez menos 

definido em seus textos. A contribuição em Vuelta é significativa neste sentido, que havia 

publicado Bartra pela primeira vez somente em 1997. A radicalização de sua posição 

contra o PRI foi levando-o a uma defesa da democracia e da globalização acima de tudo. 

Bartra afirma que 

 
El tratado de Libre Comercio marcó el fin de este mito, que ya estaba muy 
erosionado, y ayudó a abrir la [sic] puertas de lo que he llamado la jaula de la 
melancolía, para referirme a la peculiar estructura política y cultural que definía 
la identidad nacional postrevolucionaria […]. De la noche a la mañana, el 
Tratado de Libre Comercio parecía haber borrado las amenazas externas, pero 
había invocado a los peligros internos, que fueron conjurados no tanto por la 
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habilidad de los políticos gobernantes sino principalmente por la solidez de una 
sociedad civil que propició la transición hacia un régimen democrático (Bartra, 
1998, p. 17). 
 

Esta jaula da identidade nacional, depois de aberta, seria uma forma de libertação 

dos mexicanos do autoritarismo e uma transição para um regime democrático, mas Bartra 

parece não levar em consideração, ou relevar, o fato de que a democracia também estava 

enjaulada, capturada pela concepção liberal numa definição “sem adjetivos”. Delden 

(2015, p. 107-108) argumenta que a crescente defesa da globalização na definição do pós-

nacional de Bartra leva a uma simplificação da ideia de democracia que, se não chega a 

ser totalmente liberal, tem contornos sociais ao reivindicar o papel do Estado no combate 

à desigualdade, mas também choca-se agressivamente com propostas mais concretas de 

controle da globalização e do neoliberalismo da esquerda do PRD após a vitória do PAN, 

em 2000. 

Outros críticos apontam como o pós-nacional de Bartra foi uma concepção mais 

aberta no início dos anos 1990, com uma proposta de comunidade plural, mas que levou 

o autor à defesa de posições conservadoras ao ver a globalização como condição 

fundamental do ocidente, principalmente no século XXI. Pineda Franco (2015, p. 148-

149) ressalta que a insistência na aversão ao PRI não permitiu a Bartra uma reflexão mais 

sofisticada sobre as relações conflitivas entre neoliberalismo e democracia. Da mesma 

forma, Moraña (2015, p. 45-47) destaca que este “democratismo” anti-PRI de Bartra 

ocultou a importância de se historicizar a ideia de democracia. Irwin (2015, p. 173-174) 

e Abeyta (2015, p. 188) ressaltam como a celebração da democracia na luta contra o PRI 

levou Bartra a ignorar ou relevar os efeitos negativos do neoliberalismo e da globalização 

para a sociedade. 

Abeyta (2015, p. 186) aprofunda ainda mais sua crítica ao afirmar que a confusão 

que Bartra faz entre democratização e globalização leva-o a uma resignação que, fundada 
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na pós-modernidade e no pós-nacional, tornou-se uma resignação neoliberal em suas 

obras dos anos 2000. O autor afirma: “De esta manera el deseo utópico de Bartra de una 

cultura política y de una sociedad civil desprovistas de cualquier impulso nacionalista, 

populista u obrero, a fin de cuentas lo conduce a defender las mismas fuerzas políticas 

que prohibieron el resurgimiento de la democracia social popular em México” (Abeyta 

2015, p. 192; itálico meu). Assim, Abeyta defende que Bartra termina por defender o 

processo de globalização que frustra qualquer tentativa de uma democracia efetiva nos 

termos sociais e populares. A vitória sobre o PRI a qualquer custo e, após 2000, a 

manutenção dessa conquista, aproxima Bartra das concepções monolíticas de seu 

presente e decai em uma possibilidade única de futuro, global e neoliberal. Bartra 

distanciava-se do pensamento representado por Krauze, em particular, e por Vuelta, em 

geral, ao usar o marxismo e as teorias pós-modernas para criticar o nacionalismo nos anos 

1980 e começo dos 1990. Mas a vitória do PAN, em 2000, entendida como sucesso da 

democratização, transpõe Bartra a uma posição no campo intelectual mais próxima dos 

liberais, enjaulado na sua posição irredutível do anti-PRI. 

 

Modernidade e pluralidade para criar novas utopias: Bonfil Batalla e Echeverría 
 

O fato de Abeyta explicar a origem do pós-nacional como uma utopia é 

significativo. As referências pós-modernas levam Bartra a entender o contexto da crise 

da década de 1980 e 1990 em termos de fragmentação e, mesmo que isso o leve a defender 

o global como instância de democratização, esta premissa orientou uma concepção de 

identidade e comunidade distinta, baseada na ideia de pluralidade cultural. Este é um 

conceito central neste período de transição e globalização porque marca a crescente 

reivindicação de movimentos indígenas por uma identidade própria, desafiando o 
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discurso nacional em seus elementos centralizadores e homogeneizadores. A política 

indigenista do PRI, configurada desde a primeira metade do século XX em torno do ideal 

de mestiçagem, era apontada a partir dos anos 1970 como forma de aculturação dos 

grupos indígenas, usando uma premissa de integração nacional que apagava suas 

especificidades culturais. A antropologia aplicada, como disciplina estratégica para a 

definição de políticas do Estado voltadas às populações indígenas, passou por um 

processo de crítica neste período que, além de denunciar a homogeneização implícita na 

mestiçagem, fortaleceu uma crescente defesa e valorização da diversidade, do pluralismo 

e do multiculturalismo como formas de conceber o México (Gil, 2012, p. 326-330; Araujo 

Pardo, 2012, p. 351-354). 

Sheppard (2016, p. 188-195) ressalta como a ideia de pluralidade passou a 

representar, desde então, um discurso político de grande força mobilizadora e com 

capacidade de atender às reivindicações de diversos grupos e de diferentes posições no 

espectro político. Como veremos com mais profundidade no próximo capítulo, 

movimentos indígenas usaram-no na luta por direitos e reconhecimento de suas 

identidades locais como forma de participação política. Também, a oposição ao PRI feita 

pelos setores neoliberais reconheceram a potência do conceito na luta contra a 

centralização do Estado e sua hegemonia sobre os setores camponeses. Até mesmo o PRI 

de Salinas capitalizou na ideia de pluralismo. Em 1992, formalizou-se uma reforma 

constitucional que descrevia o México como uma nação pluricultural. O governo 

conseguia, assim, criar outra instância legal de identidade para os grupos indígenas, 

enfraquecendo sua mobilização política como camponeses, e aliviando a tensão sobre o 

projeto de reforma do Artigo 27 da Constituição, que versava sobre o direito à terra e 

garantia a reforma agrária. Sheppard ressalta, no entanto, que, embora as políticas 

indigenistas tivessem perdido seu status oficial neste contexto, as políticas do Estado 
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voltadas às comunidades indígenas mantinham ainda uma concepção de assimilação ao 

ocidente, cada vez mais neoliberal (Sheppard, 2016, p. 204). 

Mas meu foco aqui é justamente perceber como essa ideia do plural relaciona-se 

com perspectivas utópicas neste contexto. Ainda que o uso de Abeyta para referir-se à 

obra de Bartra traga um sentido de impossibilidade de realização, quero propor uma 

leitura que considera utópicas as propostas que ousaram imaginar um México que não 

aquele que ia concretizando-se a cada nova reforma econômica. As perspectivas 

dominantes na política e os projetos colocados em prática pelo Estado durante o processo 

de modernização econômica salinista iam trilhando o futuro imaginado pelos intelectuais 

liberais e a globalização neoliberal parecia tornar-se, de fato, inevitável a cada ano. No 

entanto, alguns pensadores conformaram utopias, criaram propostas que imaginavam um 

México diferente, não-neoliberal. Ainda que a obra de Bartra não seja um exemplo 

perfeito de uma imaginação criativa e produtiva no sentido de escapar da jaula do 

neoliberalismo, o valor do seu argumento por uma comunidade reconhecida em sua 

pluralidade se mantém. 

Um dos autores mais críticos da ideia de mestiçagem e das políticas indigenistas 

é também um dos maiores promotores do conceito de pluralismo como alternativa ao 

México ocidental e neoliberal que se conformava nos anos 1980 e 1990. Guillermo Bonfil 

Batalla, contribuiu esporadicamente com a revista Nexos nos anos 1980 e é autor do livro 

México profundo, lançado originalmente em 1987, e que será aqui o foco da análise de 

sua obra. O argumento de Bonfil neste livro é simples: no México convivem duas 

civilizações em conflito, uma luta por sobrevivência e a outra por dominação; a crise que 

se percebe e se intensifica nos anos 1980 é resultado deste conflito que se arrasta por 

séculos. Desta forma, sobre estes pressupostos básicos, o autor erige uma interpretação 

do passado, do presente e dos futuros possíveis para o país numa escala civilizacional, 
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ressaltando a importância de uma análise que supere a conjuntura política imediata para 

considerar a formação do México como nação desde o primeiro contato entre europeus e 

indígenas (Bonfil Batalla, 1989, p. 9-12). 

 Usando o conceito de Mesoamérica para definir uma matriz civilizacional 

indígena, Bonfil estabelece que esta cultura autóctone da América está sob ataque da 

civilização ocidental europeia desde a conquista até o presente porque elas nunca se 

fundiram. O antropólogo afirma que o processo de trocas culturais que se explica pelo 

termo “mestiçagem” é, de fato, uma constante busca do México imaginário (o México 

ocidentalizado) de impor-se e assimilar o México profundo (o México das tradições 

indígenas), e uma cultura nova e mestiça nunca teria formado-se desta interação (Bonfil 

Batalla, 1989, p. 39-43). 

Bonfil desenvolve uma “teoria do sistema de controle cultural” como forma de 

explicar que a dominação do ocidente sobre a Mesoamérica deu-se também numa esfera 

cultural, alienando as comunidades indígenas das instâncias de decisão sobre seus 

próprios elementos culturais; ou seja, além da violência da conquista material, os grupos 

indígenas sofreram constantemente, ao longo de toda história mexicana, um processo de 

perda do controle sobre sua cultura. Os patrimônios culturais das distintas etnias e grupos 

nativos passaram por ações efetivas de apagamento e homogeneização, seja no período 

da conquista, no pós-independência, ou no marco do nacionalismo mestiço do Estado 

pós-revolucionário, porque os grupos que dominaram o poder em cada uma destas épocas 

estavam pautados por reproduzir um país inspirado nos moldes ocidentais, reafirmando-

se constante sobre a exploração material e alienação cultural dos indígenas. Esta 

percepção mais ampla da dominação europeia sobre a civilização mesoamericana é 

explicada pela característica intolerante da civilização ocidental que não aceitaria outros 
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projetos civilizacionais como formas de existência cultural, nem outros futuros que não 

aqueles pensados e projetados em seus termos (Bonfil Batalla, 1989, p. 101-111). 

 Mas a potência utópica deste livro reside nas conclusões formuladas a partir de 

sua explicação do passado mexicano, revisado sob a perspectiva deste embate 

civilizacional. A terceira e última parte da obra dedica-se a situar a crise dos anos 1980 

como mais uma etapa do contínuo ímpeto da civilização ocidental em afirmar-se sobre a 

Mesoamérica. Bonfil traça assim um projeto para um novo país, capaz de incorporar as 

contribuições culturais e a diversidade indígena à modernidade europeia, despojando-a 

de seus elementos de dominação e intolerância ao plural e ao diferente. Bonfil não 

buscava uma mestiçagem, uma fusão das civilizações, mas sim uma alternativa ao México 

que havia consolidado-se até então baseado na imposição dos moldes ocidentais a uma 

população marcadamente conectada às matrizes culturais mesoamericanas. A base deste 

projeto de país seria a pluralidade das expressões culturais e sociais mesoamericanas, uma 

base na qual a civilização ocidental seria incorporada como mais um componente da 

diversidade, destituída de seus mecanismos de dominação cultural e imposição sobre 

outros grupos (Bonfil Batalla, 1989, p. 223-228). 

Deste modo, segundo sua argumentação, não é necessário que ocorra assimilação 

e as duas civilizações continuam irreconciliáveis, mas uma coexistência torna-se possível 

na configuração de uma democracia real que garanta formas de reconhecimento e 

participação efetiva das coletividades históricas, em seus direitos de decisão sobre sua 

cultura e suas formas de reprodução social. O uso de Bonfil do conceito de democracia 

chama atenção neste contexto da disputa sobre seus adjetivos e definições. A democracia 

existente no México, inspirada no Ocidente, é um mecanismo de exclusão do México 

profundo, usado pelo México imaginário para perpetuar seu projeto de dominação (Bonfil 

Batalla, 1989, p. 108). A democracia que servirá de sistema garantidor da coexistência 
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das civilizações, e sua manutenção num projeto de país multicultural, deve ser 

caracterizada por ser um regime que revisou suas formas de representação e as estruturas 

de poder para não permitir que a política uniformizante e homogeneizadora torne-se 

posição oficial do Estado, possibilitando assim a expressão real de um México plural 

negado até então (Bonfil Batalla, 1989, p. 234-237). 

Como já ressaltei, a antropologia foi concebida no México sempre numa tradição 

de intervenção no presente, incialmente como uma área estratégica de definição das 

políticas do governo para a integração nacional dos indígenas e, depois dos anos 1970, 

criou-se uma perspectiva de ação política justamente pela crítica e reavaliação do 

indigenismo e da própria disciplina. Bonfil Batalla e sua obra fazem parte de um contexto 

mais amplo de renovação da disciplina que buscava reafirmar seu compromisso com a 

sociedade como ciência e saber acadêmico de interpretação do presente e planejamento 

do futuro. 

Araujo Pardo enfatiza o projeto político de México profundo baseado na ideia de 

criticar o México existente numa escala civilizacional. O autor evidencia que esta leitura 

revela as contribuições do pensamento antropológico para interpretar o presente e as 

possibilidades de futuro e que considera os problemas mexicanos em uma escala 

distintiva desta disciplina, reforçando uma tradição acadêmica que busca aplicar seus 

saberes e procedimentos como forma de ação política (Araujo Pardo, 2012, p. 362). 

Claudio Lomnitz também reforça a potência da antropologia como ação política em sua 

capacidade de “forjar a pátria”. Bem sucedida nesta tarefa durante as décadas de 

hegemonia do nacionalismo revolucionário, a antropologia estaria frente a um novo 

compromisso social de ajudar a reformular as identidades e noções de comunidade neste 

contexto de globalização do México nos anos 1980 e 1990. Estudando as noções de 

comunidade ao longo da história mexicana, o autor revela como as identidades e discursos 
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comunais são atrelados aos bens considerados inalienáveis em cada época, desde o 

período pré-hispânico. De acordo com Lomnitz, a crise econômica e política dos anos 

1980 e 1990 explica-se pelo fato de que o neoliberalismo entra em choque com a noção 

de bem coletivo como interesse nacional do Estado pós-revolucionário. Sua proposta para 

um futuro distinto daquele que vinha concretizando-se no México globalizado é baseada 

na crítica do neoliberalismo e do nacionalismo revolucionário, buscando uma alternativa 

capaz de atender direitos individuais e coletivos, sem considerá-los como excludentes 

(Lomnitz, 1993). 

A ação de imaginar Méxicos distintos como utopias não era apenas uma forma de 

expressar a oposição aos processos de modernização ou de reformas dos anos 1980 e 

1990. Em um livro de 1995, o filósofo Bolívar Echeverría ressaltava justamente a 

importância das utopias revolucionárias, mesmo em sua impossibilidade de realização 

imediata, como forma de manter no horizonte da esquerda política a perspectiva de 

transformação do presente (Echeverría, 1997, p. 36). De formação e posição 

marcadamente marxista, Echeverría fundou e fez parte da redação da revista Cuadernos 

Políticos, entre 1974 e 1990, uma das revistas mais emblemáticas da esquerda mexicana 

que teve entre seus integrantes intelectuais como Carlos Pereyra, Adolfo Sánchez 

Rebolledo, Ruy Mauro Marini, entre outros (Gómez Lezama, 2018, p. 25-28). 

Nos ensaios deste livro de 1995, Echeverría dedicou-se a refletir sobre a queda do 

socialismo soviético e os impactos disto para a esquerda, bem como para a crítica da 

modernidade empreendida pelo marxismo. Esta defesa da utopia destacada no início do 

parágrafo anterior é parte do texto “A la izquierda” (Echeverría, 1997, p. 25-37), que 

busca discutir “revolução” como um conceito e suas possibilidades teóricas a serem 

exploradas pela esquerda na luta política. Echeverría ressalta que uma revolução 

verdadeiramente transformadora é a negação completa da realidade que se quer 
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transformar. A falência do socialismo soviético, o chamado “socialismo real”, não é um 

problema nem deveria comprometer a luta da esquerda porque não é uma expressão do 

socialismo pelo qual sempre se lutou já que se decaiu em um capitalismo de estado. A 

queda da URSS deveria representar, segundo Echeverría, um momento de libertação da 

esquerda de uma versão imperfeita do socialismo. Imaginar e projetar uma versão perfeita 

do socialismo é papel do pensamento utópico, uma instância capaz de manter a esquerda 

sempre visando o socialismo de facto. Echeverría não tem dúvidas sobre a importância 

das metas reformistas da esquerda atuante e realista, mas também destaca que metas mais 

avançadas e profundas são necessárias: 

 
Metas que son urgentes, es decir, que tienen una necesidad real y no ilusoria, 
pero que son utópicas porque resultan inoportunas en lo que respecta a la 
posibilidad de su realización inmediata. Imperceptibles desde la perspectiva 
reformista, gravitan sin embargo sobre el horizonte político de ésta, influyen en 
él, lo condicionan y conforman. Se trata de metas de política económica y social, 
de política tecnológica y ecológica, de política cultural y nacional, que, de no ser 
alcanzadas o al menos perseguidas, pueden convertirse en lastres capaces de 
desvirtuar las más osadas conquistas reformistas (Echeverría, 1997, p. 36; itálico 
meu). 
 

A importância destas metas utópicas reside, então, em sua própria existência mesmo que 

apenas no horizonte e entre objetivos secundários da esquerda política, mas que 

conservam seu valor pelo fato de promoverem a busca de objetivos sempre mais 

revolucionários. 

Echeverría, em um texto de 1994 (1998, p. 119-152) ao analisar a perspectiva de 

revolução e crítica ao realismo soviético na obra de Walter Benjamin, atesta justamente 

a importância do pensamento utópico para a conformação da luta por um mundo novo. 

Em sua interpretação das teses de Benjamin sobre o conceito de história, Echeverría 

chama atenção para a importância do utopismo e do messianismo como meios de 

mobilização política e conformação de um socialismo verdadeiramente revolucionário. A 

utopia define-se, assim, como forma de reconhecer o mundo em que se vive como uma 
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versão imperfeita e que, mesmo assim, contém em si sua versão autêntica, verdadeira. 

Combinando utopismo e messianismo, que seria a capacidade de perceber que a realidade 

é uma parte imperfeita de algo melhor que pode-se ainda recuperar, tem-se uma fórmula 

para uma revolução verdadeira da modernidade ocidental (Echeverría, 1998, p. 128-133). 

 Este tema do socialismo soviético como uma versão imperfeita de um socialismo 

verdadeiro e autêntico toca em uma questão importante da obra de Echeverría: sua 

compreensão em torno da modernidade capitalista como uma “modernidade realmente 

existente”, ou seja, uma versão capitalista da modernidade. Esta seria a versão dominante 

da modernidade que pretende-se única e busca eliminar outras possibilidades de 

concretizar-se uma modernidade não-capitalista. Por modernidade, Echeverría considera 

o processo de revolução técnica e humana sobre as forças produtivas e sobre a relação do 

homem com a natureza numa escala civilizacional, desenvolvida no ocidente desde a 

segunda metade da Idade Média, e capturada pelo capitalismo nos séculos XVI e XVII 

como forma de produção exponencial de lucro (Echeverría, 2011, p. 233-234). Assim, o 

capitalismo é uma realização material da modernidade que, em si, é uma potência e pode 

adquirir outras configurações, em moldes não capitalistas. Daí a importância de uma 

revolução transformadora, no sentido de uma eliminação radical da estrutura de 

exploração das relações de produção e capaz de processar o trânsito desta “modernidade 

realmente existente” a outras possíveis (Echeverría, 1998, p. 75-76). 

 Gandler, estudando as obras de Echeverría, ressalta que o filósofo cria uma teoria 

de crítica do capitalismo baseando-se na ideia de que a “modernidade realmente 

existente” é uma forma de enfatizar o aspecto transitório e momentâneo de uma versão 

dominante, e que se pretende única, da modernidade mas que, em si, oculta outras 

possibilidades, ou seja, ela carrega as potencialidades para novas versões, outras 

modernidades não capitalistas. O método proposto por Echeverría é o de buscar por 
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elementos que não servem à tendência primária de destruição da qualidade de vida 

humana em nome da exploração e da produtividade (Gandler, 2015, p. 263-266). A ideia 

da modernidade capitalista como uma configuração específica em torno da busca por 

produtividade e lucro, bem como a compreensão de que por baixo deste projeto moderno 

estabelecido estão presentes as oportunidades de sua transformação, é desenvolvida por 

Echeverría na segunda de suas quinze teses que conformam uma crítica materialista da 

cultura e da modernidade capitalista, publicadas em seu livro Las ilusiones de la 

modernidade, de 1995 (Echeverría, 1995, p. 143-144). Deste modo, podemos perceber 

como a noção de utopia estava arraigada em uma ideia de transformação e capacidade de 

imaginação de que eram possíveis distintos futuros, novas modernidades não pautadas 

nas contradições que eram observadas na sociedade mexicana e que o neoliberalismo 

parecia intensificar e agravar desde os anos 1980. 

 Num texto de uma conferência de 2008, Echeverría (2011, p. 231-240) dedica-se 

justamente a aplicar suas considerações sobre a modernidade existente no México, e sobre 

as transformações daquela conjuntura que, em sua percepção, vinham aprofundando a 

modernidade capitalista através do modelo neoliberal: 

 
El México de la modernidad establecida o modernidad capitalista – que a lo largo 
del siglo XX fue convirtiéndose en modernidad capitalista norteamericana – es 
aquel país en cuya construcción se empeña desde hace 25 años la sociedad civil 
dominada por sus miembros económicamente más poderosos y “dinámicos”. Es 
un México postnacionalista que se cree capaz de conquistar un lugar ventajoso 
en la globalización económica capitalista si sólo se atiene a las exigencias de la 
política económica neoliberal, abre sus medios de producción a los monopolios 
transnacionales y limpia y endereza el edificio institucional de la república 
después de los estragos de la corrupción y los abusos que lo volvieron 
irreconocible al terminar los 70 años de un régimen político cuasi monopartidista 
y cuasi despótico (Echeverría, 2011, p. 238). 
 

A crítica de Echeverría ao México pós-nacional retoma a ideia de Bartra e mostra como 

o conceito conectou-se com a globalização neoliberal que, mais do que defender a 

democracia, tornou-se uma defesa das políticas econômicas representantes da 

modernidade capitalista estadunidense. Deste modo, baseando-se na sua concepção de 
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modernidades plurais e possíveis mesmo que em um marco capitalista, a obra de 

Echeverría mostra que a função utópica de imaginar futuros distintos é composta também 

por um componente de crítica ao capitalismo em uma escala mais ampla, civilizacional, 

percebendo as manifestações “realmente existentes” na sociedade atual como expressões 

de uma configuração específica do moderno e, portanto, renovando a importância do 

conceito de revolução como processo verdadeiramente transformador. A análise traçada 

neste texto especificamente, mais detido sobre o caso mexicano, é um contraponto a seus 

ensaios dos anos 1990, mais teóricos e preocupados com a crítica da modernidade em 

termos gerais, ainda que a conjuntura mexicana nunca tenha estado ausente na sua 

concepção de crise e trânsito civilizacional do fim do século XX. 

Os paralelos com os outros pensadores aqui destacados como “utópicos” ilustram 

a potencialidade que sua obra tem para explorar os problemas do México e da América 

Latina frente ao contexto de globalização e democratização: a democracia liberal como 

uma “democracia realmente existente”, ou como definiu Bonfil e Bartra (no início de sua 

carreira), uma forma de manutenção do poder burguês; a escala civilizacional do 

problema mexicano, também sugerida por Bonfil como forma de perceber as contradições 

e problemas da sociedade atual e como modo de propor uma alternativa de trânsito entre 

civilizações; a busca por elementos positivos na modernidade capitalista como base para 

a construção de alternativas, também um elemento importante da proposta de Lomnitz 

para a socialdemocracia e de Bonfil para seu projeto de país plural que inclua também o 

ocidente. Propostas que buscarem abordar mais profundamente a obra de Echeverría, 

encontram um caminho muito produtivo na sua definição dos ethe como formas de 

comportamento cotidiano diante da modernidade, com ênfase específica sobre o ethos 

barroco, formado na experiência da América Latina e que expressa formas de resistência 

ao capitalismo que Echeverría considera essenciais para o acesso a outras modernidades, 
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outros futuros nos quais a exploração e todo o sofrimento implicado nela não sejam a 

regra das relações sociais de produção. 

Estes esforços de crítica ao neoliberalismo, à globalização e à democracia liberal 

que venho chamando aqui de utopias, representam posturas políticas que buscam nestes 

futuros distintos formas de problematizar seu presente que se definia de um modo que 

não lhes convinha, ou não convinha à sociedade. Meu foco na produção textual destes 

intelectuais como ação política, e minha interpretação de suas propostas como utopias, 

não deve implicar, no entanto, que outros movimentos ou mesmo instituições formais de 

participação política, como os partidos, não participavam destas disputas e dinâmicas de 

poder na sociedade mexicana. Ação política concreta, formal ou informal, e reflexão 

intelectual são dimensões distintas de uma mesma luta inspirada em ideais progressistas 

e solidários que não necessariamente encaixam-se num programa explícito ou numa 

mesma intencionalidade, mas que venho buscando reunir aqui sob a perspectiva de 

oposição ao neoliberalismo, à globalização, às reformas do PRI. Esta ampla gama de 

possíveis posições, reflexões e ações que, por conveniência, podemos encaixar sob o 

termo genérico das “esquerdas mexicanas”, deve ser considerada como contexto destas 

produções intelectuais que aqui são analisadas mais detidamente. Se pensarmos, que estas 

ideias estão reverberando não só no campo intelectual, a materialidade da capacidade de 

imaginar futuros ganha novos significados e profundidades. O poder das utopias, como 

enfatizou Bolívar Echeverría, está em manter ativas a imaginação e a vontade de um 

mundo diferente. 
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A história dos futuros: o futuro como tempo histórico 
 

Projetar e pensar o futuro sempre foi uma forma de ação política e um modo de 

marcar-se a presença de uma comunidade ou uma cultura no mundo. Representações que 

resgatam o passado e constroem identidades, por exemplo, estão apelando para a 

existência de um grupo e sua visão de mundo no presente que deve estender-se ao futuro. 

O poder, em todas as suas possibilidades e acepções, nada mais é que uma forma de 

controle sobre passado e presente, uma capacidade de moldar o futuro. Desta forma, é 

muito importante perceber que estas propostas de análise e interpretação do campo 

intelectual mexicano aqui apresentadas estão conectadas às discussões que consideram as 

perspectivas de novos mundos, e também a importância do elemento discursivo e 

simbólico do capitalismo e do neoliberalismo. 

O levante do Exército Zapatista de Libertação Nacional, em 1994, foi um 

momento de convulsão e inflexão dos diferentes conflitos e disputas que marcaram o fim 

do governo de Salinas. Mas o movimento representou não só um período de 

enfrentamento ao Estado e às políticas neoliberais, como significou também a apropriação 

e a produção de novos significados a partir do pensamento de Zapata (Cruz, 2016) e 

impactou a política mexicana e o campo intelectual, com o desenvolvimento das posturas 

neozapatistas e a aproximação posterior com o movimento altermundista e sua luta de 

resistência contra a globalização neoliberal (Illades, 2018b, p. 298-303). A obra de 

Boaventura de Sousa Santos (2002; 2006; 2019) caracteriza-se justamente pelo foco em 

como os caminhos de luta contra o neoliberalismo pautam-se pela crítica das formas de 

pensamento do global, bem como a importância de novas epistemologias e a 

descolonização do conhecimento.  

Outros autores dedicam-se abordar diretamente o neoliberalismo em sua esfera 

discursiva. Mark Blyth, cientista político, foca-se em traçar uma história do conceito de 
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austeridade, explicando como as diferentes escolas de pensamento economista e governos 

lidaram com temas como a intervenção do Estado na economia, o livre mercado e suas 

relações conflitivas com a democracia. O autor revela como uma configuração específica 

do capitalismo ocidental, após a Segunda Guerra Mundial, permitiu a ascensão da 

austeridade como princípio orientador do neoliberalismo, em geral, e das políticas 

econômicas do FMI, no fim do século XX, em particular (Blyth, 2013). 

Pierre Dardot e Christian Laval (2016, p. 13-34), pensadores franceses, definem o 

neoliberalismo como uma racionalidade, ressaltando a importância de se compreendê-lo 

para além de uma política econômica, como um sistema de lógicas e coerências que criam 

uma nova sociedade, novas subjetividades e novas configurações das relações sociais, 

inclusive no nível individual. Seguindo a crítica de Foucault a partir do conceito de 

governamentalidade, os autores buscam mostrar como o neoliberalismo é uma forma de 

“conduzir condutas” em toda a sociedade, definindo novas formas de interação e 

concepção de si entre os sujeitos, que passam a viver segundo uma lógica empresarial e 

a partir dos princípios fundamentais da concorrência e da eficiência. Esta nova 

racionalidade, segundo Dardot e Laval, é altamente conflitiva com o princípio 

democrático de participação política, justamente porque precisa ser afirmada a partir de 

um Estado que não abre espaço para interesses coletivos. Deste modo, a democracia 

torna-se uma formalidade esvaziada de sua substância, passa por uma desadjetivação, se 

quisermos seguir a proposta de Krauze para uma democracia liberal. 

O neoliberalismo no contexto dos anos 1960 e 1970, ainda segundo Dardot e 

Laval, deve ser entendido como uma resposta não à crise de acumulação capitalista, mas 

à crise das formas de poder estabelecidas até então. A ascensão de movimentos sociais e 

o questionamento produzido pelo fortalecimento de atores antes excluídos da esfera 

pública gerou uma crise de governamentalidade. Ao longo de um processo contínuo, a 
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partir deste contexto, configurou-se uma série de discursos e práticas que vão traçando 

uma lógica neoliberal que, usando a aspiração por liberdade dos movimentos de 

contestação, criou uma nova lógica de conduta dos indivíduos. Ressaltando a importância 

do neoliberalismo como uma imposição total sobre a vida e sobre as relações sociais, os 

autores explicam o papel central do individualismo e do uso de elementos de legitimação 

nesta esfera: “trata-se de compreender, mais especificamente, como a 

governamentalidade neoliberal escora-se num quadro normativo global que, em nome da 

liberdade e apoiando-se nas margens de manobra concedidas aos indivíduos, orienta de 

maneira nova as condutas, as escolhas e as práticas desses indivíduos” (Dardot, Laval, 

2016, p. 21). Em obra posterior, os autores (2019a) retomam esta temática e baseiam-se 

justamente no ideal de comunidade e do comum como forma de contraposição à lógica 

neoliberal, numa proposta de alternativa e construção de vias que enfrentam os problemas 

de uma realidade concebida em termos do capitalismo global. O comum torna-se, assim, 

uma forma de luta contra o movimento de apropriação nas diversas esferas da vida, e 

também uma potência na busca por novos modos de política de transformação social, que 

vão além da propriedade como princípio regulador da sociedade. 

O contexto de crise e transição do fim do século XX no México está inserido, 

então, neste âmbito mais amplo de conformação do neoliberalismo como uma perspectiva 

dominante nas políticas econômicas, mas estas análises revelam que seus impactos sobre 

a sociedade são muito mais profundos. O campo intelectual mexicano participou como 

uma instância de mediação discursiva que discutia as novas realidades e conjunturas 

políticas e econômicas enquanto processava, apropriava-se e ressignificava os termos e 

conceitos que todas estas transformações implicavam. Tal como descrevi ao longo deste 

capítulo, dois eixos de pensamento e posicionamento intelectual desenvolveram-se neste 

contexto, definindo-os como formas de interpretação do passado, do presente e das 
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possibilidades de futuro para o México: o eixo em torno da ideia de verdade e de um 

único futuro possível, representado nas obras de Krauze e outros pensadores em torno dos 

grupos Nexos e Vuelta; e o eixo das utopias ou das concepções de distintos futuros 

possíveis. O objetivo com esta proposta não é criar um modelo rígido, mas uma 

interpretação das relações que intelectuais mexicanos estabeleceram com as ideias 

dominantes que circularam pelas publicações culturais e por suas obras mais acadêmicas. 

Pode-se argumentar, por exemplo, que o livro de Bonfil Batalla, México profundo, 

também está fundamentado numa perspectiva revisionista do passado mexicano, 

buscando desvelar um México ocultado, tal como a premissa de busca pela verdade da 

história liberal. Mas o impacto desta leitura na obra de Bonfil traduziu-se, ao contrário, 

numa concepção distinta de futuro, na capacidade de ação política da antropologia como 

proposta concreta de alternativas ao mundo ocidental. 

Exemplar da fluidez destes dois eixos é a obra de Bartra que, partindo de 

concepções problematizadoras e sofisticadas do passado e presente mexicanos, foi capaz 

de formular uma leitura complexa das estruturas simbólicas legitimadoras do poder. Ao 

aprofundar sua interpretação da crise do nacionalismo na ideia do pós-nacional, Bartra 

assumiu uma postura de resignação pós-moderna que tornou-se, posteriormente, uma 

resignação neoliberal e decaiu na defesa de um futuro único. O fato de Bartra e sua obra 

representarem um colapso na distinção dos dois eixos aqui propostos é significativo de 

que uma langue, para retomar os conceitos de Pocock, era comum aos intelectuais 

analisados no contexto discursivo do campo intelectual mexicano neste período. As 

diferenças políticas e teóricas entre suas obras e pensamento são significativas, é claro. 

Mas o foco aqui é explicar estas diferentes posições numa chave única de concepção e 

atuação intelectual, ou seja, defender a ideia de que suas práticas como intelectuais 
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expressavam-se em ações simbólicas de criação e circulação de discursos, de paroles, 

num mesmo referencial linguístico, cultural e político. 

Se resgatarmos as ideias defendidas e usadas pelos intelectuais em suas 

discussões, retomando inclusive os debates sobre globalização, neoliberalismo, 

democracia e modernização analisados no capítulo anterior, é possível expandir estes 

quatro conceitos centrais em outros termos, outros artefatos discursivos: comunidade, 

mobilização, pluralidade, diversidade, liberdades, direitos individuais, igualdade, justiça 

social, identidade, cosmopolitismo, austeridade, desregulação, privatização, Estado 

mínimo, soberania, competição, concorrência, eficiência, entre outros. São conceitos 

usados tanto pelos defensores do neoliberalismo quanto pelos seus críticos. Termos que 

foram debatidos, apropriados, ressignificados na busca destes intelectuais em promover 

suas perspectivas e interpretações sobre seu país, sobre as possibilidades do que pode vir 

a ser o México. O futuro, assim, é também tempo histórico porque era concebido pelos 

mesmos processos simbólicos e discursivos que disputavam o passado e o presente. Entre 

o eixo da verdade e o eixo da utopia, esta langue, este “cânone do futuro”, se quisermos 

seguir Bartra e nomear o referencial discursivo dos intelectuais mexicanos após a crise 

do cânone do axolote, afirmava a inevitabilidade da transformação do presente em 

passado, a necessidade premente de imaginar-se o futuro, ou futuros, sejam eles 

projetados em termos globais e neoliberais, sejam alternativas que, se eram utopias, 

também eram motivos pelos quais seguir imaginando outros Méxicos. 
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Capítulo 3 – Novos sujeitos, intelectuais de sempre 
 

Seguindo as conclusões dos capítulos anteriores, agora pretendo explorar como a 

intelectualidade mexicana reagiu ao levante zapatista no estado de Chiapas, em 1994. 

Como discutido antes, globalização e modernização eram promessas, para a elite 

mexicana (política e econômica), de ingresso ao primeiro mundo ou, pelo menos, a uma 

economia moderna capaz de integrar o mercado internacional com a assinatura do 

NAFTA. As notícias de um movimento guerrilheiro no sudeste mexicano chegaram à 

opinião pública e deixaram ainda mais evidente as muitas contradições sociais que o 

projeto de modernização de Salinas tentava mascarar. Inclusive, revelava-se que, para 

grande parte da população mexicana, as reformas salinistas eram parte do problema. A 

imprensa diária imediatamente dedicou-se a uma cobertura intensa dos eventos e conflitos 

armados que duraram 12 dias, quando o governo mexicano declarou um cessar fogo 

unilateral. A partir de então, as tentativas de negociação receberam toda a atenção dos 

jornalistas. 

As revistas culturais, em sua temporalidade particular, foram capazes de repercutir 

estes eventos no mês seguinte, em suas edições de fevereiro de 1994. Mas este “atraso” 

não significou que elas estavam excluídas das discussões e debates que tomaram a 

imprensa mexicana não só ao longo de 1994, mas também dos anos seguintes já que as 

negociações não seriam bem-sucedidas para encontrar uma solução no curto prazo. Na 

verdade, até hoje não podemos afirmar que os zapatistas e o governo mexicano tenham 

chegado a um acordo, mas o EZLN e o Subcomandante Marcos continuam como 

símbolos de resistência e luta indígenas contra a ordem neoliberal que tomava o México 

e o mundo durante os anos 1980 e 1990. 
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Na primeira parte deste capítulo, quero focar em trabalhos sobre o EZLN e os 

zapatistas para descrever algumas características de suas ideologias e práticas políticas, 

assim como a relação do levante com o contexto de transição democrática. Apoiando-se, 

inicialmente, em premissas marxistas e, mais tarde, na experiência indígena, os líderes 

zapatistas desenvolveram uma forma original de concepção da política, cultura e formas 

de protestar contra injustiça, desigualdade, exploração e discriminação. Muitas das suas 

ideias e ações tiveram grande apelo porque eram capazes de exercer questionamentos de 

formas inesperadas em relação às linguagens políticas tradicionais. Ao abordar estes 

temas em trabalhos já realizados sobre o zapatismo, quero argumentar que suas 

percepções sobre os problemas da globalização foram inovadoras e desafiaram as visões 

criadas, circuladas e já estabelecidas pelos intelectuais mexicanos. Na verdade, eu 

defendo que, se quisermos compreender como estes intelectuais responderam e reagiram 

ao levante zapatista, devemos contrastar suas visões com a complexidade das ideias e 

ações políticas do movimento: estes intelectuais não (ou mal) compreenderam o 

zapatismo como algo além de uma rebelião armada, ignorando o poder simbólico por trás 

de suas ações. Também, espero mostrar que a transição à democracia foi intensificada 

nestes anos de ativismo zapatista. Essa questão me ajudará a argumentar, mais adiante, 

sobre como o movimento em Chiapas foi capturado e usado pelas elites políticas e 

intelectuais mexicanas para promover o processo de democratização de acordo com seus 

interesses específicos. 

Este capítulo também está centrado na ideia de que as respostas do campo 

intelectual mexicano ao zapatismo foram definidas por interesses e relações políticas já 

existentes neste de modernização neoliberal, muitas delas já exploradas no capítulo 1 e 2. 

Uma das conclusões do segundo capítulo, por exemplo, foi de que Nexos e Vuelta não 

poderiam ser vistas apenas como publicações rivais, em competição pela liderança do 
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campo cultural e intelectual mexicanos. Estes grupos também tinham concepções muito 

próximas sobre história e usos políticos do passado. Levando isto em consideração, na 

segunda parte deste capítulo, me dedico a analisar textos e artigos publicados nestas 

revistas, em 1994, para explorar as primeiras reações destes intelectuais ao levante. 

Espero responder questões tais como: quais temas e tópicos foram mais comuns em suas 

leituras do zapatismo? Quais interesses surgiram nestas respostas? E, finalmente, como 

eles utilizaram estes temas para promover suas próprias interpretações sobre o zapatismo, 

sobre os movimentos indígenas e sobre a transição democrática mexicana? Quero 

argumentar que os intelectuais por trás destas revistas devem ser vistos em conexões 

muito mais intrincadas sobre suas perspectivas ideológicas, seus discursos políticos, suas 

interpretações da sociedade mexicana e seus entendimentos daquele presente. 

Para concluir, a última seção do capítulo estará dedicada a analisar as visões e 

leituras de Leopoldo Zea, o diretor de Cuadernos Americanos entre 1987 e 2004. A 

revista, tradicionalmente conectada às esquerdas latino-americanas e a uma reflexão mais 

acadêmica sobre os processos sociais do continente, publicou vários de seus textos que 

mais tarde integrariam seus livros. Este é o caso de alguns materiais escritos por Zea sobre 

o levante em Chiapas. Suas interpretações sobre o EZLN e seus objetivos nos ajudarão a 

lançar luz sobre os motivos para uma atitude tão pouco receptiva dos intelectuais em 

relação aos zapatistas. Desta forma, será possível, então, delinear algumas conclusões 

sobre o campo intelectual mexicano e suas aberturas para novos sujeitos que emergiram 

no cenário político e cultural mexicano naquele momento. 
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Zapatismo: ideias, práticas e a transição democrática 
 

 O projeto salinista e as reformas neoliberais praticadas no México nas décadas de 

1980 e 1990 faziam parte de um contexto mais amplo de globalização na política, 

economia, sociedade e cultura. Desde pelo menos 1985, quando um forte terremoto 

abalou a Cidade do México, deixou centenas de prédios em ruínas e cerca de 5.000 

vítimas fatais, movimentos populares urbanos ganharam visibilidade como forma de 

resposta comunitária à tragédia, quando as autoridades políticas falharam em fornecer 

medidas efetivas para ajudar os que precisavam. Esses grupos eram um entre vários novos 

sujeitos políticos que ganhariam evidência naquele contexto de transformação ao longo 

das últimas décadas do século XX no México. Novas, ou anteriormente ignoradas, 

minorias e grupos sociais chegavam, assim, à esfera pública e tomavam cada vez mais 

espaço ao serem objeto de discussão de intelectuais na imprensa cultural: mulheres, 

grupos religiosos, emigrantes, grupos de direitos humanos, subculturas urbanas, minorias 

raciais e sociais, trabalhadores das maquiladoras do norte, a cultura Narco, etc. 

Meu objetivo inicial era analisar e discutir como esses diversos grupos e novas 

formas de identidades eram vistos nas páginas das revistas culturais aqui estudadas. Mas 

optei por focar apenas na ação coletiva zapatista e indígena para compreender melhor este 

momento singular da história mexicana e explorar profundamente as reações intelectuais 

àquele momento de reformas neoliberais, globalização e novos sujeitos políticos. O 

ativismo indígena também fez parte desse contexto, pois a identidade multicultural 

mexicana havia se tornado ponto chave nas discussões sobre a identidade nacional nestas 

últimas décadas e, como vimos, com a crescente crítica política e acadêmica às políticas 

do indigenismo e à ideologia da mestiçagem. A ascensão de um movimento armado em 

Chiapas, nos primeiros dias de 1994, pode ter sido surpresa para a opinião pública geral, 

mas os zapatistas são fruto de uma articulação política e religiosa naquele estado desde 
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meados dos anos 1970. Assim, embora os movimentos de mobilização e luta camponesa 

e indígena tenham se tornado um assunto de destaque na esfera pública mexicana em 

meados da década de 1990, o tema já fervilhava a nível local muito antes. 

A Reforma Agrária, institucionalizada pelo Artigo 27 da Constituição Mexicana 

de 1917, foi um poderoso mecanismo legal para as organizações camponesas 

reivindicarem direitos sobre a posse de terra e representou, também, uma forma do Estado 

mexicano cooptá-las através de relações corporativistas ao longo do século XX. Durante 

a década de 1970, os ejidos começaram cada vez mais a ser vistos como propriedades 

rurais de baixa produtividade porque o governo impedia a competição comercial com 

produtos agrícolas estrangeiros. Quando as medidas de austeridade entraram em prática 

no governo de Miguel de la Madrid e as reformas liberalizantes se consolidaram no 

sexênio de Salinas, os trabalhadores rurais e as comunidades indígenas perderam a 

proteção do Estado e os subsídios que lhes permitiam manter seu estilo de vida 

tradicional. Uma reforma constitucional, de 1991, sobre o Artigo 27, acabou com as 

obrigações do estado de distribuir as terras e abriu a possibilidade de comercialização de 

propriedades rurais (Sheppard, 2016, p. 184-188). 

Nesse contexto, ações coletivas indígenas tornaram-se mais evidentes em todo o 

México quando organizações camponesas independentes e partidos políticos organizaram 

manifestações contra essas reformas. Outra alteração, desta vez sobre o Artigo 4 da 

Constituição Mexicana, ocorreu em 1992. Foi esta reforma que estabeleceu o México 

como uma nação pluricultural e enfatizou a importância da proteção cultural dos povos 

indígenas, sua língua e suas tradições. Embora essa legislação não tenha significado 

efetivamente o fim do indigenismo e das políticas de assimilação, Sheppard vê essas 

reformas como momentos-chave de uma mudança na relação entre esses trabalhadores 

rurais e o Estado: antes como camponeses e, a partir de então, como grupos indígenas, 
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estas comunidades buscavam participar de uma entidade política nacional que pudesse 

garantir sua existência como um grupo social específico e com tradições culturais 

específicas (Sheppard, 2016, p. 191-195). 

A ascensão dos zapatistas em Chiapas se deu no início dos anos 1980 e as medidas 

de austeridade já vinham sendo percebidas no cotidiano das comunidades indígenas como 

ameaças à sua existência. Estas reformas constitucionais nos primeiros anos da década de 

1990, quando o grupo já estava mais bem estabelecido, representou momentos de 

radicalização e tornaram a luta armada uma possibilidade cada vez mais viável em face 

às crescentes dificuldades impostas pelo projeto neoliberal do governo. Mas o zapatismo 

é muito mais do que uma reação armada às mudanças econômicas e políticas. Durante 

seu período de organização, próximo às realidades e experiências indígenas, o movimento 

zapatista desenvolveu uma filosofia e prática política singulares que representavam suas 

visões e concepções sobre democracia, justiça, dignidade, cultura indígena e identidades. 

Tais ideias foram capazes de embasar noções criativas e inovadoras sobre como construir 

um mundo mais justo e igualitário. 

De fato, reforçando a importância do zapatismo como movimento ideológico, 

Sheppard destaca que suas noções políticas foram muito bem-sucedidas em subverter os 

símbolos e discursos históricos que foram concebidos pelo PRI para afirmar a integração 

indígena na mestiçagem nacional, a partir da dissolução de suas identidades: 

 
The Zapatistas further rejected the assimilation of local and distinct identities 
and demands into a hegemonic national state or culture by harnessing myths and 
symbols that had been crafted, diffused, and nurtured by the state for that very 
purpose. From the mountains of the Mexican southeast, the EZLN in this manner 
articulated a vision of democracy different from that guiding the reformists of 
the Salinas administration and that challenged economic rationalist visions of 
modernity (Sheppard, 2016, p. 203). 
 

Também destacando esta tentativa de reivindicar Zapata como símbolo da luta 

indígena por seus direitos e reconhecimento, a historiadora Júlia Cruz (2016) argumenta 
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que o zapatismo pode ser definido como uma cultura política específica, construída sobre 

ideias e concepções que vão muito além da posse da terra ou da ação armada. A autora 

afirma que uma das principais referências do EZLN na história da Revolução Mexicana 

é a busca pela valorização da cultura indígena imbuída na luta de Zapata. Cruz também 

afirma que quando o zapatismo estava se desenvolvendo na década de 1980, os ideais de 

luta inspirados no marxismo-leninismo, e trazidos pelos guerrilheiros de fora da região, 

foram transformados pelas formas indígenas de conceber o mundo. Isso resultou em um 

conjunto de ideias e princípios centrados na realidade daquelas comunidades, 

principalmente a concepção de que a terra e o trabalho sobre ela são expressões culturais 

indígenas que reproduzem o conhecimento tradicional desenvolvido ao longo de séculos 

de trabalho comunitário. Outro elemento importante nas concepções políticas dos 

zapatistas é justamente aquela destacada por Sheppard na citação acima: eles 

promoveram e popularizaram o entendimento de que a mestiçagem e a política indigenista 

eram formas de apagamento cultural. Deste modo, também enfatizavam a crítica à 

democracia, naquele formato burguês e liberal, como uma forma de reproduzir as 

ameaças de homogeneização e assimilação as quais os indígenas estavam submetidos 

desde a época da colonização (Cruz, 2016, p. 68-71). 

Outra obra importante sobre o zapatismo e suas ideias políticas é o livro 

Zapatistas: Rebellion from the Grassroots to the Global, do antropólogo Alex 

Khasnabish, publicado em 2010. O autor se concentra em analisar os manifestos e 

comunicados feitos pelo EZLN desde a Primera Declaración de la Selva Lacandona, em 

1994, e segue as declarações e atos posteriores do grupo até 2008. Khasnabish ressalta 

que o EZLN não é equivalente ao zapatismo, explicando que o EZLN é o braço armado 

das comunidades civis zapatistas. Além disso, embora seja comum usar o termo 

“ideologia” para referir-se às ideias, concepções e noções políticas dos zapatistas, o autor 
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afirma que o zapatismo deve ser visto como um conjunto mais amplo de princípios e 

atitudes que, inclusive, não são descritas pelos zapatistas como uma ideologia porque não 

têm um programa rígido ou regras definidas (Khasnabish, 2010, p. 83). Khasnabish 

também destaca que o EZLN tem algumas características tradicionais das guerrilhas 

latino-americanas dos anos 1960 e 1970, mas também diverge desse modelo em muitos 

outros aspectos, principalmente em suas concepções sobre as formas de luta política e 

social. Como aponta o autor, as origens do zapatismo como filosofia e prática política 

únicas estão naquela “derrota” que a ideologia marxista e guerrilheira urbana sofreu 

quando confrontada com as realidades e experiências indígenas (Khasnabish, 2010, p. 

73). 

A partir desse processo inicial, os zapatistas definiram alguns princípios, não 

como uma doutrina fixa, e sim como ideias orientadoras que buscam expressar com 

fluidez os objetivos do movimento, mas não os caminhos para alcançá-los. De fato, esse 

é um dos traços distintivos, destacado por Khasnabish, em relação aos movimentos 

revolucionários latino-americanos: os zapatistas não reivindicam liderança nem 

pretendem ter todas as respostas e soluções para contradições e problemas da sociedade. 

(Khasnabish, 2010, p. 65). Segundo suas ideias, as ações de transformação e mudança 

devem ser discutidas e construídas entre todos os sujeitos e grupos engajados no processo 

de luta por um mundo diferente, sob os princípios básicos da democracia, liberdade e 

justiça. Embora esses conceitos sejam amplos e podem abranger uma diversidade de 

significados, o zapatismo se baseia neles para expressar suas formas não convencionais, 

inovadoras e criativas de pensamento e atuação política. 

Por exemplo, eles vinculam sua concepção de “democracia” à participação direta 

e à tomada de decisão coletiva orientada pela noção de autonomia de cada grupo, mas 

também pela percepção de interdependência e interconectividade, que são condições 
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necessárias para que os grupos humanos compartilhem espaços físicos e políticos 

(simbólicos). O mesmo acontece com “justiça”: na concepção zapatista, uma sociedade 

justa estaria ancorada em práticas que valorizam a diversidade, entendendo que o respeito 

e a dignidade nascem das relações igualitárias entre sujeitos e grupos diferentes. Nesse 

sentido, a diferença é uma condição essencial da existência humana e ter “liberdade” é 

partir da responsabilidade como forma de vivenciar e proteger essa diversidade, o valor 

central do engajamento político e social. Todas essas noções e ideias ajudam a explicar 

por que os zapatistas recusaram e combateram a ideia de tomar o poder ou de aderir aos 

sistemas políticos tradicionais. O que os intelectuais mexicanos perceberam como falta 

de projeto ideológico era, na verdade, uma crítica às relações de poder e formas atuais de 

organização política que se tornaram mecanismos de repressão e exclusão, e que seriam 

reproduzidos caso eles optassem pela imposição de um programa revolucionário pré-

concebido (Khasnabish 2010, 81-95). Como argumentarei mais adiante, estas são 

algumas das concepções e entendimentos que os intelectuais mexicanos não conseguiram, 

ou não quiseram, compreender ao criticar o movimento na década de 1990 nas principais 

revistas do circuito cultural do país. 

Em Popular Movements in Autocracies (2012), o cientista político Guillermo 

Trejo faz uma extensa análise sobre atos políticos indígenas desde a década de 1970 no 

México, tentando compreender as condições que levaram a diferentes atitudes como a 

mobilização política pacífica, a luta armada e a definição de suas reivindicações em 

termos étnicos. Os objetivos de Trejo são mais amplos que a mobilização zapatista, mas 

o movimento de Chiapas certamente é uma das chaves em seu estudo. O autor propõe 

uma nova explicação para as ações coletivas e mobilização indígena no México, 

observando que as abordagens tradicionais se baseiam em sensos comuns que consideram 

as reformas neoliberais o gatilho para a politização destas comunidades, ou que o 
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processo de democratização permitiu que os grupos indígenas ganhassem mais espaço 

político. Ressaltando que as manifestações e protestos indígenas são evidentes desde pelo 

menos 1975, e que as principais reformas eleitorais ocorreram após 1994, o autor busca 

outros fatores que impactaram e possibilitaram o engajamento político indígena ao longo 

do último quartel do século XX (Trejo, 2012, p. 4- 15). 

As conclusões de Trejo apontam para a importância da ruptura dos monopólios 

políticos e religiosos neste período pela competição eleitoral e pela ação evangelizadora 

de grupos protestantes no México rural. O autor argumenta que organizações camponesas 

independentes e partidos de oposição ganharam força desde as primeiras reformas 

políticas, em 1977. Em um esforço para atrair votos nas comunidades rurais, estas 

organizações buscaram novas lideranças, o que permitiu a sujeitos indígenas chegarem a 

posições políticas de evidência (e expostos aos mecanismos de cooptação corporativista 

do Estado) (Trejo, 2012, p. 113-130). Processo semelhante é descrito por Trejo como 

resultado da crescente presença de evangelistas americanos desde a década de 1970 

nessas comunidades. Para competir e não perder ainda mais fiéis para a igreja protestante, 

a igreja católica teve que fazer mudanças em sua estrutura pastoral, descentralizando as 

ações de evangelização e permitindo que lideranças indígenas integrassem redes 

construídas em torno de organizações religiosas naquela região, chegando a postos de 

destaque que lhes permitiam mobilizar suas comunidades em seus próprios termos (Trejo, 

2012, p. 90 -102). 

De acordo com os argumentos de Trejo, as comunidades onde a competição 

eleitoral e religiosa era mais acirrada experimentaram intensa mobilização política em 

atos pacíficos, tinham maiores chances de recrutamento do EZLN para a luta armada e 

eram mais frequentes as reivindicações baseadas em discursos culturais e identidades 

indígenas. Essa politização da etnicidade desenvolveu-se significativamente após 1995, 
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quando a Tercera Declaración de la Selva Lacandona enfatizou o caráter étnico do 

zapatismo sobre o campesinato. O autor destaca uma conexão significativa entre as 

reformas neoliberais e essa radicalização em termos étnicos, argumentando que o Estado, 

ao negar as demandas desses grupos como camponeses, acabou incentivando-os a buscar 

a legitimidade de suas demandas nos discursos étnicos, inclusive em legislações 

internacionais do período que favoreciam os direitos indígenas, como a Organização 

Internacional do Trabalho. Nesse sentido, Trejo afirma que não seria, então, a transição 

democrática ou as reformas neoliberais (embora sejam fatores de radicalização) que 

explicam a mobilização política indígena, mas sim o Estado mexicano autoritário 

perdendo controle sobre as comunidades indígenas em um contexto de crescente tensão 

social (Trejo, 2012, p. 203-223). 

Sobre o contexto da transição democrática nos anos 1990, Trejo destaca que as 

reformas eleitorais de 1994 e 1996 foram uma resposta direta das elites políticas às 

ameaças de uma maior insurgência representada pelo EZLN e por suas reivindicações 

baseadas em termos étnicos. As eleições estaduais em Chiapas, de 1994, deram a vitória 

ao candidato do PRI, mas os resultados foram contestados pelos zapatistas. O autor 

explica que ao estabelecer governos paralelos em Chiapas como resposta a essa denúncia 

de fraude, o EZLN mostrou que seus esforços se concentrariam em criticar a democracia 

liberal e que aproveitaria as instabilidades do processo eleitoral para questionar sua 

legitimidade. As elites políticas mexicanas que controlavam o processo de transição 

concederam, então, ainda mais mecanismos para garantir eleições limpas e transparentes, 

concretizadas nestas reformas eleitorais, para deslegitimar os desafios que os zapatistas 

colocavam às eleições locais e estaduais. Trejo ressalta, então, que não foi o contexto de 

transição que permitiu uma mobilização indígena mais ampla, mas, na verdade, foi a 

ameaça que o zapatismo representou à democracia liberal que levou o PRI e as elites 
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políticas a dedicarem maiores esforços para ter eleições justas e incontestáveis, retirando 

do movimento sua potência contra o sistema democrático estabelecido (Trejo, 2012, p. 

233-248). 

Ainda neste tópico sobre a transição democrática, outro trabalho é essencial: The 

Zapatista Movement and Mexico’s Democratic Transition (2018), da cientista política 

María Inclán. Neste estudo, a autora está dedicada a analisar movimentos sociais em 

contextos de transição para a democracia, especialmente transições prolongadas como a 

mexicana. Seu objetivo é analisar a bibliografia teórica sobre processos de transição 

democrática e questionar alguns pressupostos, como a ideia de que atores sociais 

anteriormente excluídos encontram maior facilidade para participar politicamente em um 

contexto de transição democrática. A transição mexicana e o movimento zapatista surgem 

como formas da autora testar e confrontar teorias com dados históricos. Usando uma 

metáfora sobre portas paralelas para explicar como os movimentos sociais entram no 

cenário político nacional, Inclán explica que portas abertas para a mobilização social não 

significam necessariamente que as portas para o sucesso do movimento também estarão 

abertas. Refletindo sobre o caso zapatista, no entanto, a autora considera que esses 

movimentos presos entre as portas da mobilização e da realização de seus objetivos, 

podem encontrar portas adjacentes que garantam sua sobrevivência como atores sociais 

e políticos, embora não tenham sido bem-sucedidos em seus objetivos iniciais (Inclán, 

2018, p. 2-7). 

A principal contribuição da obra de Inclán para o meu estudo são os elementos e 

fatores que ela aponta como explicações para o relativo fracasso zapatista em consolidar 

suas metas iniciais. Segundo sua perspectiva, as negociações de paz entre os zapatistas e 

o governo mexicano, embora ocorressem paralelamente às discussões no legislativo 

nacional para a transição democrática, não impactaram este processo. Assim, os zapatistas 
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não conseguiram se tornar atores políticos influentes e participar do contexto mais amplo 

da transição. De fato, Inclán argumenta que o processo de transição no México estava 

sendo conduzido por elites políticas pouco preocupadas com as demandas dos 

movimentos sociais e reivindicações populares mais amplas por participação política. Ao 

manter a transição apenas como reformas eleitorais, estas elites impediram mudanças 

sociais e transformações institucionais significativas que criariam um sistema 

democrático efetivo e inclusivo. Os zapatistas acabaram sendo ignorados, ou 

desconsiderados, nestas negociações pela transição, já que as elites mantinham um 

controle rígido sobre o sistema democrático em seu formato liberal, e garantiram que o 

processo de transição significasse apenas um rearranjo entre elas (Inclán, 2018, p. 82-95). 

Para concluir esta seção, é importante resumir alguns argumentos dessas obras 

sobre o zapatismo e a transição democrática mexicana. Conforme apontado por Sheppard 

(2016) e Cruz (2016), os zapatistas estavam engajados em batalhas simbólicas sobre os 

significados das identidades indígenas, personagens históricos e programas nacionais 

direcionados à população indígena. O zapatismo, assim, deve ser entendido como mais 

do que uma reação desesperada ao fim da reforma agrária. O movimento buscou 

promover o orgulho indígena e reivindicar o reconhecimento social desses grupos. Sua 

ideologia encarna a ideia de que a terra não é apenas solo para a agricultura, mas também 

parte de uma identidade comunitária e de sua expressão cultural. Além disso, como 

observou Khasnabish (2010), embora os zapatistas não tenham um projeto político pré-

concebido, isso não significa que sua ideologia e concepções políticas sejam pouco 

sofisticadas. De fato, sua concepção de conceitos como democracia, justiça, liberdade, 

dignidade, diversidade etc., é a base do que o autor destaca como formas inovadoras e 

não convencionais para a prática política, o que é justamente o que os diferencia dos 

movimentos revolucionários e guerrilheiros latino-americanos tradicionais. 
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Nas revistas culturais mexicanas desse período, muitos desses traços zapatistas 

estão ausentes, e as interpretações simplistas do movimento dominam a discussão 

intelectual. Minha intenção é explorar porque isso acontece e as interpretações sobre a 

transição democrática mexicana apresentadas aqui ajudarão. Trejo (2012) explica que a 

mobilização indígena é significativa desde a década de 1970 e que diferentes processos 

permitiram que esses sujeitos emergissem e se radicalizassem ainda mais na década de 

1990. O EZLN, tendo sucesso em organizar uma luta armada em Chiapas, era não apenas 

uma ameaça às autoridades locais e estaduais, mas também ao regime do PRI e seu 

controle sobre o sistema político mexicano. Nesse sentido, as reformas eleitorais foram 

uma concessão das elites políticas que tentavam evitar uma insurreição maior e uma 

tentativa de deslegitimar o zapatismo em sua recusa de participar na democracia liberal 

institucionalizada. Inclán (2018) também vê uma relação entre o domínio das elites 

políticas sobre o processo de transição e o fracasso do zapatismo em se estabelecer como 

um grupo político válido e influente no México. De acordo com seus argumentos, a 

transição no México não forneceu meios para uma profunda mudança social e 

institucional, tornando as reformas eleitorais uma forma de manter a democracia como 

um sistema de representação popular limitada e sendo capaz de negligenciar as demandas 

sociais no processo. Na próxima seção, discutirei como a resposta dos intelectuais ao 

zapatismo, mais do que uma tentativa de compreender e engajar-se com as discussões 

propostas pelo movimento, foi uma maneira de combinar os interesses implícitos nesse 

processo de transição com a crítica que os indígenas construíram ao sistema do PRI. 
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A resposta dos intelectuais ao zapatismo 
 

Meu objetivo neste item é entender como o contexto de transição impactou a 

resposta intelectual ao zapatismo. Neste cenário complexo, em que comunidades 

indígenas tomavam armas como ação política, outros grupos políticos podem ter usado 

esta visibilidade para capitalizar contra um inimigo comum: o regime do PRI. Minha 

proposta é que o zapatismo foi bem recebido pelos intelectuais mexicanos como forma 

de minar a hegemonia do PRI, sendo descartado em seus objetivos que pretendiam uma 

transformação mais profunda no sistema político. Através desta operação, então, os 

intelectuais conseguiram capturar as reivindicações indígenas, submetendo-as aos 

interesses das elites políticas que dirigiam o processo de transição, simplificando e 

minimizando o significado social zapatista e seu potencial de mudança política. 

Analisarei artigos publicados em Vuelta e Nexos, durante os primeiros meses de 

1994, especificamente de fevereiro a abril. Escolhi esse recorte temporal porque um 

número significativo de textos saiu em edições especiais destas publicações sobre o 

movimento de Chiapas. Focando nestas primeiras reações e comentários, poderei não 

apenas avaliar as semelhanças e diferenças nos discursos destes intelectuais, mas também 

entender como eles conceberam aquele momento único no contexto de transição. Outro 

objetivo é aprofundar a análise que venho fazendo desde os capítulos anteriores sobre as 

visões políticas de Vuelta e Nexos, como grupos intelectuais comumente vistos como 

rivais. A abordagem dos intelectuais expressa nestas revistas sobre o movimento zapatista 

pode ajudar a definir melhor suas posições como parte do campo político e intelectual 

mexicano e suas relações com projetos que buscavam validação no México. 
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1. Vuelta: democracia liberal, as esquerdas latino-americanas e o (ausente) projeto 
zapatista 
 

Em fevereiro de 1994, o número 207 de Vuelta publicou um “suplemento 

extraordinário”, intitulado “Chiapas: días de prueba”, que trazia textos de Octavio Paz, 

Alejandro Rossi30 e Enrique Krauze sobre a eclosão do movimento zapatista no estado de 

Chiapas, organizado pelo EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional). O levante 

ocorreu no primeiro dia do ano de 1994, e as primeiras intervenções dos intelectuais de 

Vuelta sobre o tema foram publicadas na imprensa diária ao longo de janeiro. O 

suplemento da revista, em fevereiro, mostra a importância do assunto na esfera pública 

nacional, trazendo também breves trechos de análises publicadas na imprensa mexicana 

ao longo do mês anterior sobre este evento que abalava as perspectivas de estabilidade 

política e econômica das reformas neoliberais do governo Salinas. 

 “Chiapas, ¿nudo ciego o tabla de salvación?”, a contribuição de Octavio Paz que 

abre o suplemento, é a republicação de dois artigos do autor que saíram no jornal La 

Jornada em 18 e 21 de janeiro de 1994, acompanhados de um terceiro texto, assinado em 

5 de fevereiro, escrito como forma de conclusão dos dois primeiros. O tom geral dos três 

escritos é o de preocupação do autor pela instabilidade política que um levante armado 

poderia causar no México. Ao criticar os “comandantes” do EZLN, afirmando-os como 

“ideólogos militantes” que estariam influenciando comunidades indígenas miseráveis, 

Paz explica seu temor pela ascensão de um movimento de guerrilha e o recrudescimento 

de ideologias revolucionárias, características da esquerda latino-americana, no país. 

Reconhecendo que o movimento apresentava reivindicações legítimas das populações 

 
30 Filósofo e escritor, realizou seus estudos de mestrado e doutorado na Facultad de Filosofía y Letras da 
UNAM. Foi colaborador próximo de Octavio Paz em Plural e Vuelta, nas quais atuou como membro do 
Conselho de Redação. Também colaborou com publicações tais como La Jornada, Letras Libres, Artes de 
México, Revista de la Universidad e Textual. 



171 

 

indígenas do México, os textos de Paz também trazem uma defesa ampla da democracia, 

naquele molde liberal “sem adjetivos” de Vuelta, como forma de solução do conflito de 

Chiapas e como reafirmação do processo de transição que estaria em curso na política 

mexicana (Paz, 1994a, p. c-h). É possível perceber, então, como Paz aborda o tema inédito 

do levante zapatista através de um repertório ordinário e já bem estabelecido em Vuelta: 

a crítica à esquerda e a defesa da democracia liberal. 

 O texto de Alejandro Rossi (1994, p. i), “Cinco observaciones”, é uma breve e 

pontual intervenção no debate mais amplo sobre o tema dos zapatistas de Chiapas. O autor 

afirma a gravidade de um movimento de guerrilha como uma abertura ao terrorismo, 

denunciando aí uma ideologia da esquerda que estaria promovendo-se às custas das 

demandas legítimas dos indígenas. Rossi também comenta sobre as relações entre 

democracia e guerrilha à luz de outros casos da América Latina e termina por afirmar que 

a violência armada do levante não pode ser vista como ameaça ao recém-instalado 

NAFTA com os EUA e Canadá. Ainda que tecendo comentários curtos e diretos, 

podemos observar que Rossi explora aqueles mesmos temas no debate sobre Chiapas: a 

crítica à esquerda, a denúncia da guerrilha, a questão da democracia. O autor avança um 

tema importante naquele contexto de institucionalização das políticas neoliberais de 

abertura econômica, comentando a possível repercussão do movimento zapatista sobre o 

NAFTA, a principal concretização da modernização econômica tão defendida nas páginas 

de Vuelta. 

Krauze, em “Procurando entender”, também lança mão da estratégia de Paz ao 

republicar dois textos, publicados no jornal Reforma em 6 e 22 de janeiro, acompanhados 

de um terceiro que, neste caso, serve de introdução a estes dois artigos. Krauze tece uma 

análise que reconhece, logo de início, a autenticidade e legitimidade de reivindicações 

dos grupos indígenas, vítimas da desigualdade e do racismo no sistema político mexicano, 
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mas denuncia o uso da teologia da libertação como estratégia de uma esquerda interessada 

em manipular a população pobre de Chiapas. Também problematiza a liderança dos 

comandantes do EZLN, explicados como de origem universitária e urbana, formados em 

movimentos guerrilheiros alheios àquela região. O tema da democracia também é 

amplamente explorado pelo autor que afirma a importância de “opções pacíficas” de luta, 

criticando o movimento zapatista como não democrático e violento. Krauze também 

argumenta pela importância de o governo garantir um processo eleitoral transparente 

naquele ano, quando ocorreria o pleito de sucessão presidencial, para que fosse possível 

uma “reconciliação nacional” (Krauze, 1994a, p. j-m). 

O texto de Krauze repete e amplia os pontos já levantados nas contribuições de 

Paz e Rossi, mas em março, a edição número 208 de Vuelta publicou mais dois textos de 

Paz (1994b, 55-57), ambos datados no final de fevereiro, que avançam ainda mais aquelas 

primeiras reações e trazem novos temas ao debate. No primeiro deles, após afirmar a já 

recorrente importância das “demandas legítimas” contra a miséria e pobreza dos 

indígenas, o autor passa a defender a reforma constitucional feita pelo governo Salinas 

no Artigo 27, declarando que o retorno ao texto original para acomodar as demandas do 

EZLN teria consequências trágicas para o projeto de modernização em andamento no 

país. A reforma do Artigo 4 também é vista como positiva, desde que não incorra em 

demandas de autonomia, o que seria uma ameaça à unidade nacional. Paz acaba por 

enfatizar mais uma vez o sistema democrático e “eleições limpas e indiscutíveis” como a 

única maneira de resolver o confronto em Chiapas, e vê as possibilidades de acordos entre 

governo e zapatistas como benéficas porque poderiam resultar em reformas eleitorais: 

“¿Soy demasiado crédulo si digo que el alba de la democracia mexicana despunta en el 

horizonte?” (Paz, 1994b, p. 56). Esta perspectiva positiva sobre o levante ser capaz de 
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promover as negociações pela democracia no México não é exclusiva de Paz ou Vuelta, 

como veremos mais adiante. 

No segundo artigo publicado em março, Paz (1994b, p. 56-57) condena a violência 

do movimento e a instabilidade que causou a muitas comunidades indígenas, levando 

milhares a deixar a área como refugiados. O autor então inicia uma dura crítica aos 

zapatistas, argumentando que não podem ser vistos como um movimento revolucionário 

devido à sua limitada área geográfica de atuação e porque sua “doutrina ou ideologia” 

não propõe nenhuma mudança no sistema social e econômico: 

 
Sus demandas, muchas de ellas justificadas, se dirigen a enmendar abusos e 
injusticias tradicionales en contra de las comunidades indígenas y a pedir la 
instauración de una democracia auténtica. Esto último es una aspiración tan vieja 
como la Revolución de 1910 (Paz, 1994b, p. 56). 

 

Esse trecho é especialmente significativo porque mostra Paz criticando o sistema do PRI 

por “abusos tradicionais contra as comunidades indígenas” e, também, minimizando a 

ideologia zapatista como mera reação às condições de vida precárias, vendo suas 

demandas por uma democracia autêntica em termos generalizantes e simplistas. Esta 

segunda contribuição de Paz ao debate sobre o Zapatismo, publicada em março de 1994, 

traz novamente algumas ideias que já estavam presentes no suplemento de fevereiro, mas 

as utiliza para elaborar alguns novos discursos: a defesa do projeto de modernização de 

Salinas, a crítica ao sistema político do PRI e a perspectiva simplificadora das demandas 

zapatistas. 

Em resumo, estas primeiras reações sobre o movimento de Chiapas, publicadas 

nas edições de fevereiro e março, reafirmam o vocabulário temático e ideológico que 

definia a posição política de Vuelta muito antes do levante zapatista: sustentam a 

importância do NAFTA e das reformas de modernização; aprofundam a crítica à esquerda 

latino-americana a partir de uma reprovação aos movimentos revolucionários e à teologia 
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da libertação; veem o regime do PRI como causa da instabilidade social em Chiapas; e 

promovem o modelo liberal de democracia como única solução para a crise indígena e 

para futuros distúrbios sociais no México. Nesse sentido, estes textos delineavam uma 

interpretação do zapatismo baseada em posições políticas já estabelecidas e consagradas 

como identidade política e ideológica de Vuelta. 

 

2. Nexos: democracia social, o sistema priísta e o projeto de modernização salinista 
 

 Nexos também usou um suplemento em fevereiro de 1994 para trazer seus 

primeiros textos sobre o levante zapatista: El cuaderno de Nexos veio sob o título de “La 

erupción de Chiapas” e tinha um editorial declarando: “Creemos que la violencia, venga 

de donde venga, debe ser rechazada como vía de solución de problemas. El siglo XX es 

un gigantesco cementerio que demuestra, entre otras cosas, la esterilidad paralizante de 

la violencia y la fecundidad transformadora de la paz”. A revista, por meio deste editorial, 

deixou clara sua posição desde o início ao centrar sua resposta na condenação da violência 

do movimento, opondo-a às possibilidades pacíficas que supostamente estavam abertas 

no México naquele momento. Infelizmente, este suplemento não está disponível no 

arquivo digital da revista Nexos, mas suas edições seguintes, em março e abril, trazem 

muitos artigos sobre o assunto, permitindo entender quais ideias e discursos nortearam as 

primeiras impressões publicadas aí. 

A edição de março, Nexos 195, traz textos de intelectuais ligados ao projeto 

editorial da publicação, como Héctor Aguilar Camín, Rolando Cordera e José 

Woldenberg. Em “Historias extraordinarias”, Aguilar Camín (1994, p. 1-13) argumenta 

sobre a importância da diocese de Chiapas e sua ação pastoral como fatores mobilizadores 

de grupos indígenas, ao lado de outros agentes externos, como ativistas políticos urbanos 
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que se mudaram para a área em as décadas anteriores. O autor reforça o posicionamento 

da revista contra a violência do movimento guerrilheiro e procura descrever as condições 

perigosas para os civis em Chiapas, afirmando que os zapatistas agiam violentamente 

contra comunidades e outras organizações camponesas que buscavam uma atuação 

política pacífica, recusando a rebelião armada. Para corroborar essas alegações, Aguilar 

Camín publica depoimentos supostamente escritos por líderes indígenas que resistiam à 

opressão do EZLN, cujas versões circulavam anonimamente nas redações dos ceículos 

de imprensa da capital mexicana (Aguilar Camín, 1994, p. 7-13). 

Lançando mão de um tom distinto, Cordera e Woldenberg (1994, p. 1-5) escrevem 

juntos um artigo sobre a importância da política institucional para a rápida solução do 

conflito. Na perspectiva deles, ao promover eleições presidenciais transparentes e 

imparciais naquele ano, o governo estaria renovando a crença de que a política é a 

instância para resolver os conflitos sociais no país. Os autores ressaltam que os acordos 

assinados pelos candidatos presidenciais e seus partidos como compromisso pela 

democracia também são formas de assegurar que a política pode oferecer opções pacíficas 

e evitar futuros conflitos na sociedade mexicana. 

É interessante notar que as perspectivas destes intelectuais, representantes das 

posições de Nexos por estarem ligados ao funcionamento editorial da revista, baseiam-se 

em premissas semelhantes também expressas em Vuelta: criticam o EZLN por usar a 

violência e o discurso religioso para a mobilização; defendem a importância de eleições 

presidenciais transparentes naquele ano; destacam o processo eleitoral como caminho 

para a consolidação da transição democrática; veem a política institucionalizada como 

única solução deste e de outros conflitos no país. Isso indica um repertório discursivo 

compartilhado no campo intelectual mexicano, porém outros artigos de colaboradores de 
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Nexos sobre o movimento zapatista podem revelar pontos em comum com Vuelta ainda 

mais significativos. 

Ainda em Nexos 195, um artigo de Luis Salazar Carrión31 critica a forma como 

“muitos” intelectuais (sem especificar quais ou qual grupo) estavam defendendo o EZLN. 

Na sua visão, isso revelava um “romantismo revolucionário” ou “antigovernismo 

incondicional” (Salazar Carrión, 1994, p. 2) que estaria levando intelectuais a promover 

uma perspectiva em que todos os problemas mexicanos deveriam ser atribuídos ao 

sistema político ou ao governo. Salazar conclui que é preciso discutir o papel dos 

intelectuais na política, principalmente daqueles que: 

 
[…] celebran el “ya basta” de los alzados como un grito de dignidad cuando en 
el mejor de los casos se trata de un grito de desesperación. Pero no hay heroísmo 
en la desesperación, ni dignidad en los muertos que no eligieron su muerte ni en 
los vivos que sufren actualmente una situación de violencia que se les impuso 
(Salazar Carrión, 1994, p. 3. Itálico meu). 

 
Esta passagem é ilustrativa não só da crítica aos intelectuais ou à violência guerrilheira, 

mas também daquela postura que minimiza o movimento zapatista, aqui visto como mero 

“grito de desespero”. 

Este texto também chama a atenção para a ideia de críticas injustificadas ao 

governo. Salazar estava defendendo o PRI? Outros artigos desta edição podem nos ajudar 

a contextualizar isso. É o caso de “Hacia la reconstrucción de la legitimidad”, de Gustavo 

Hirales.32  Em um texto mais equilibrado sobre o levante, dando inclusive espaço a 

algumas bases do pensamento zapatista sobre a recusa em participar dos sistemas 

tradicionais de poder, Hirales parte da ideia de que diferentes fatores devem ser 

 
31 Doutor em filosofia pela UNAM e professor do departamento de filosofia da UAM-Iztapalapa. Dedicou-
se a analisar o contexto político da transição, principalmente em suas obras publicadas nos anos 1990 e 
2000. Colaborador constante de Nexos neste período. 
32 Escritor e analista político mexicano. Participou do Partido Comunista Mexicano e do Partido Mexicano 
Socialista. Nos anos 1990, atuou como servidor público no PRONASOL, programa da administração 
Salinas. Neste período, foi colaborador de periódicos como El Nacional, Unomásuno, Nexos e Etcétera. 
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considerados nas análises sobre o conflito, incluindo problemas políticos sistêmicos. O 

autor busca inserir o movimento zapatista em um contexto mais amplo, destacando as 

condições históricas que criaram em Chiapas um cenário propício à ação rebelde devido 

à pobreza, ineficiência e corrupção das autoridades estaduais e federais, além da 

exploração sem limites da mão de obra indígena e do racismo (Hirales, 1994, p. 2-5). 

Sua crítica ao sistema político baseia-se na ideia de que Chiapas sofria as 

consequências de décadas de má administração nos níveis local, estadual e federal, todos 

dominados pelo PRI desde meados do século XX. Mas, em sua opinião, muitas dessas 

falhas estavam sendo corrigidas pelo projeto de modernização conduzido pela 

administração de Salinas. Segundo Hirales, a solução seria 

 
un aceleramiento en los elementos de la transición democrática, una 
profundización de la política social. O lo que es lo mismo: completar la reforma 
política, profundizar la reforma social, renovar el federalismo mexicano […] sin 
romper con las reformas modernizadoras, sino llevándolas a su culminación. 
[…] Lo fundamental es reconstruir la hegemonía, vale decir la legitimidad, de 
un proyecto modernizador incluyente, justiciero, en la vertiente histórica 
mexicana del reformismo democrático y social (Hirales, 1994, p. 8-9. Itálico 
meu). 

 
Este trecho é elucidativo de um entendimento que separa o governo Salinas do 

restante do regime do PRI. Ao denunciar os problemas criados em Chiapas pelo governo 

priísta ao longo das últimas décadas, Hirales não estava criticando a atual administração, 

com suas reformas constitucionais ou medidas de liberalização do mercado. Na verdade, 

estas eram visas como parte da solução dos problemas mexicanos. Segundo o autor, ao 

aprofundar a transição democrática e intensificar as reformas políticas e sociais, o 

processo de modernização liderado pelo governo salinista permitiria a construção de uma 

“vertente histórica mexicana do reformismo democrático e social”. 

Essa perspectiva é representativa das posições políticas adotadas por Nexos 

durante as décadas de 1980 e 1990: como já discutido, os intelectuais deste grupo 

definiam-se como social-democratas e viam as reformas de Salinas como oportunidades 
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para novos programas sociais financiados pelo Estado, acompanhados de políticas 

redistributivas e compensatórias que ajudariam amortecer o impacto neoliberal para a 

população mexicana de baixa renda. Muitas vezes, estes intelectuais defenderam o 

governo salinista, e mesmo quando o fizeram corriqueiramente, como Salazar, pautavam-

se nesta noção de que Salinas não representava o PRI tradicional, historicamente 

construído como partido hegemônico. 

No mês seguinte, em abril de 1994, Nexos 196 foi publicado com mais uma rodada 

de textos sobre o movimento de Chiapas. Jaime González Graf33, em “Y después de 

Chiapas, ¿que?”, afirma que, além dos fatores econômicos internacionais, o PRI e seu 

regime são a causa da dramática situação em Chiapas, principalmente porque o Estado 

mexicano não conseguiu processar naquela região as transformações conquistadas com a 

Revolução Mexicana (González Graf 1994, 1-4). Assim, em sua análise, o sudeste do 

México ainda precisa ser “revolucionado” para concluir a reforma agrária, acabar com 

lideranças locais autoritárias (“caciquismo”) e criar instituições políticas republicanas 

eficientes. O próximo passo, então, seria superar justamente esse regime revolucionário 

e seus problemas: o presidencialismo e o intervencionismo econômico. González Graf 

afirma que Chiapas, nesse sentido, estaria alcançando o resto do México que, sob o 

processo de democratização liderado pelo governo Salinas, estava conseguindo construir 

um sistema político adequado aos tempos da globalização. O autor resume seu 

argumento: 

 
Aprovechar que las relaciones entre el presidencialismo y la sociedad mexicana, 
hoy, han adquirido características de liberalización, privatización y 
desregulación. Culminar un proceso en el cual el autoritarismo era el elemento 
articulador del paternalismo, el patrimonialismo, el estatismo y la cerrazón frente 
al exterior, para que sea la democracia el elemento articulador de un sistema 

 
33 Engenheiro de formação, dedicou-se a discutir as questões sobre democracia e transição colaborando em 
revistas culturais e publicando livros de ensaios, nos anos 1990. Fundou e foi presidente do Instituto 
Mexicano de Estudios Políticos. 
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liberal, privatista, desregulado y abierto al exterior (González Graf, 1994, p. 3-
4. Itálico meu). 

 
Essa perspectiva corrobora a ideia de que Salinas representava uma mudança 

dentro do PRI. Em seu texto, o autor conecta “autoritarismo” a práticas políticas do 

regime priísta e “democracia” ao que ele percebe como realizações positivas do governo 

Salinas. Chama atenção que González Graf vislumbra, neste trecho, um sistema 

desregulado, privatizante e liberal, o que pode estar em descompasso com o “projeto de 

modernização justa e inclusiva” referido por Hirales, e até mesmo com a concepção 

social-democrata de Nexos. Isso não quer dizer que a revista estivesse em contradição, 

pois, como concluímos nos capítulos anteriores, essas publicações não eram monolíticas 

e se abriam para diferentes perspectivas. 

Mas ainda é significativo que entre um sistema desregulado e liberalizante e outro 

reformista, democrático e social, o que permanece em comum é a ideia de que o governo 

Salinas estava modernizando o México e, paralelamente, o próprio PRI. O fato de que 

artigos sobre a situação em Chiapas tragam esta defesa do sexênio de Salinas demonstra 

que o discurso intelectual dominante buscava direcionar o desafio representado pelos 

zapatistas especificamente ao regime do PRI. Deste modo, livravam o governo Salinas de 

qualquer responsabilidade pela situação no estado e elogiavam sua capacidade de 

transformar e modernizar o sistema priísta, percebido por eles como fracassado e 

anacrônico. 

Operação discursiva semelhante está presente em outros textos dessa mesma 

edição de abril de 1994. Em “En busca de la utopía”, de Sergio Sarmiento (1994, p. 1-4), 

o autor considera benéfico o fato de o movimento de Chiapas ter criado pressão sobre a 

legitimidade eleitoral do PRI, mas outros impactos são vistos como negativos, como as 

reivindicações pela reforma agrária definida no texto original do Artigo 27, o que, 

segundo Sarmiento, colocava em risco uma das mais importantes reformas 



180 

 

constitucionais conduzidas por Salinas. Sarmiento argumenta que, por 75 anos, a Lei da 

Reforma Agrária foi um fracasso e que não levou a uma maior produtividade nas áreas 

rurais mexicanas. Este texto passa, então, a criar um argumento baseado na oposição de 

tópicos como o “regime priísta”, “Artigo 27” e “baixa produção agrícola” a outros 

elementos a “administração de Salinas”, “reformas constitucionais” e “modernização”. 

Além de simplificar a demanda indígena por terras apenas como uma questão de produção 

agrícola, Sarmiento afirma que os zapatistas o faziam por “puro romantismo ou 

demagogia cruel” (Sarmiento, 1994, p. 3). Este é mais um exemplo de como as críticas 

ao zapatismo foram muitas vezes acompanhadas de elogios às reformas de modernização 

de Salinas. 

Um último artigo significativo desta edição pode ilustrar diferentes formas de 

defesa destas políticas modernizadoras. Em “La prisa de construir una democracia en 

cinco meses”, de Luis Rubio (1994, p. 1-3), o autor expressa que uma consequência 

positiva do movimento zapatista é que deixou claro o quão “velho” e ultrapassado era o 

PRI e seu sistema político, mas, por ter adotado a via da luta armada, seria incapaz de 

transformar a realidade mexicana. Segundo Rubio, o PRI, concebido para acabar com a 

violência do período revolucionário, não era um instrumento democrático e, portanto, 

desde pelo menos a década de 1980, não mais adequado a uma economia que buscava ser 

moderna. Reforçando a ideia de que a transição para a democracia era a única solução 

para o conflito, Rubio explica que o desafio da legitimidade, colocado a Salinas quando 

eleito em 1988, obrigou seu governo a buscar reformas políticas que possam acabar com 

o domínio do PRI sobre o processo eleitoral. Parte de seu projeto de modernização, então, 

era baseada nesta premissa de tornar o sistema político mexicano mais democrático: 

 
En la historia de la democracia las elecciones son condición necesaria pero no la 
única, ni siempre la más importante, de las circunstancias que tienen que estar 
presentes para que esta sea posible, tales como pesos y contrapesos, estado de 
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derecho, tolerancia, libertad económica, libertad de expresión, capacidad 
efectiva de exigir cuentas por parte de los funcionarios gubernamentales, etc. 
Sin elecciones libres y respetadas la democracia es imposible, pero sin cambios 
que lleven a una sociedad democrática, las elecciones son insuficientes (Rubio, 
1994b, p. 2. Itálico meu). 

 
O autor observa que os esforços por reformas eleitorais, paralelas à modernização 

econômica, não são suficientes, argumentando que o estado de direito, a tolerância, a 

liberdade de expressão e a fiscalização do governo eram componentes essenciais de uma 

verdadeira democracia, um sistema que não se resume à transparência eleitoral. 

 

3. Vuelta e Nexos: aproximações, transição à democracia e neoliberalismo 
 

Este último texto também reproduz a perspectiva de uma separação entre PRI, 

sistema problemático, e Salinas, modernizador. Mas o ponto de Rubio é que a democracia 

é algo mais profundo do que o processo eleitoral. No campo intelectual mexicano, essa 

concepção se opõe à “democracia sem adjetivos” que Vuelta sustentava como sinônimo 

de democracia liberal, baseada na premissa de que o acesso ao voto e eleições 

transparentes criariam um sistema democrático. Como discutido aqui e em capítulos 

anteriores, Nexos manteve por muitos anos uma defesa do governo Salinas pelo 

pressuposto de que as reformas modernizadoras poderiam levar a um Estado mais justo e 

inclusivo, com programas sociais capazes de criarem contrapontos ao modelo neoliberal 

desregulador. As mesmas reformas foram apoiadas em Vuelta por diferentes razões: eram 

percebidas como formas de acabar com a intervenção do Estado na economia e 

possibilitar uma liberalização do mercado, o que culminou no NAFTA. Em outras 

palavras, as mesmas reformas políticas e econômicas de modernização poderiam levar à 

democracia social ou liberal, dependendo dos discursos concebidos pelos intelectuais de 

Nexos ou Vuelta. 
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Toda esta discussão sobre a natureza da democracia e qual modelo seria mais 

adequado à sociedade mexicana ocorreu em muitos artigos e textos em ambas as revistas 

anos antes do levante zapatista. Quando nos aproximamos dos temas e debates 

empreendidos em cada publicação, como fizemos nos capítulos 1 e 2, é notável que suas 

principais visões políticas eram claras desde pelo menos meados da década de 1980. 

Então, para Nexos e Vuelta, a ascensão do movimento de Chiapas representou mais um 

momento para reafirmar suas próprias ideologias e perspectivas políticas. A reação destes 

intelectuais, publicadas na primeira metade de 1994, mostra que eles estavam pouco 

preocupados em entender o que significava o zapatismo, e muito mais propensos a 

promover o processo de transição, algo que eles já defendiam em seus próprios termos 

nos anos anteriores ao levante. Isto pode indicar uma limitação dos intelectuais de Nexos 

e Vuelta em conceber e imaginar uma discussão política fora dos moldes já postos, por 

eles mesmos, em torno do debate sobre democracia e transição. Seus locais privilegiados 

de fala, e suas posições específicas nos campos intelectual e político, podem ter levado a 

uma dificuldade em reconhecer como legítimos outros sujeitos que, a partir de circuitos 

políticos distintos, também propunham-se como atores das transformações que se 

processavam no México, naquele período. 

O historiador Carlos Illades (2018b, p. 289-295) atesta que essas duas revistas 

tiveram seus momentos de conflito ideológico, mas também se uniram em temas 

específicos, por exemplo, para condenar a violência da guerrilha, em 1994. No entanto, 

há outros pontos em comum em suas reações ao levante do EZLN para além da recusa da 

violência. Como destacado nos textos aqui analisados, as revistas também estavam em 

consonância na denúncia da teologia da libertação, na crítica às esquerdas latino-

americanas (generalizadas como guerrilheiras), e ao exigir eleições justas e transparentes 

naquele ano. Mais significativamente, as publicações adotaram um discurso comum sobre 
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o PRI e seu domínio sobre o Estado mexicano serem um problema crônico que poderia 

ser resolvido pelas medidas modernizadoras do governo Salinas; também concordaram 

que a situação de Chiapas foi capaz de identificar e revelar a inadequação desse regime, 

bem como ambas promoveram o aprofundamento da transição democrática como a única 

solução possível para o conflito. Estas aproximações não são coincidências, nem podem 

ser explicadas apenas como um vocabulário intelectual compartilhado pelas revistas. 

A insistência em minimizar as ideias do movimento é outro ponto em comum 

entre os grupos Nexos e Vuelta. Ao admitir que os indígenas tinham “demandas 

legítimas”, mas limitando-as a condições materiais como pobreza e desigualdade, os 

intelectuais canalizavam o descontentamento indígena para um discurso que apoiava as 

reformas de modernização de Salinas e aprofundavam a crítica ao PRI, apropriando-se do 

movimento como uma forma de validação do projeto neoliberal em vigência no México. 

Qualquer ideia própria dos zapatistas que fosse além desse modo utilitário de ver o 

movimento era descartada como demagogia cruel, grito de desespero, romantismo 

revolucionário, ausência de projeto político e econômico, terrorismo e assim por diante. 

Pode-se argumentar que, em 1994, as ideias dos zapatistas não estavam plenamente 

desenvolvidas como estariam nos anos seguintes após outras Declaraciones de la Selva 

Lacandona, mas o fato de o texto de Hirales abordar a recusa zapatista de participar do 

poder político estabelecido revela que esse tipo de conhecimento já era acessível. 

Mesmo ao condenar a violência, postura óbvia para qualquer ator político não 

radical, os intelectuais de Vuelta e Nexos estavam na verdade defendendo o processo de 

transição. Como suas argumentações mostraram, seus temores eram de que a violência 

pudesse interromper as conquistas da transição ou defendiam que a luta armada era 

desnecessária porque a política institucional poderia oferecer outros caminhos “pacíficos” 

para que grupos sociais insatisfeitos apresentassem suas reivindicações. Na perspectiva 
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destes intelectuais, as comunidades indígenas de Chiapas sofriam porque o sistema priísta 

não conseguia, ou não queria, superar a hegemonia de um partido e a cooptação 

corporativista que marcaram seu regime ao longo do século XX. Ao refletir sobre o 

zapatismo, as revistas até entraram na discussão sobre o salinismo levar à social-

democracia ou à democracia liberal. Mas o foco destas análises recaiu verdadeiramente 

sobre a importância da modernização, promovendo e utilizando aquele momento de 

conflito social como uma possibilidade concreta de reforçar para a opinião pública 

mexicana a importância de um conjunto de políticas liberalizantes e democratizantes que 

estavam sendo implementadas no México pela administração de Salinas. 

No fim das contas, na perspectiva de Nexos e Vuelta, é o processo de 

democratização que deveria ser promovido: os intelectuais destes grupos concebiam a 

transição como a possibilidade de superação do PRI, não de Salinas, mas do PRI 

historicamente nacionalista, hegemônico, corporativista e referenciado nas conquistas da 

Revolução Mexicana. Como argumentado anteriormente, esse sistema já vinha sendo 

desmantelado pelas elites políticas desde o governo de la Madrid, na década de 1980, a 

partir do que os grupos Vuelta e Nexos vislumbravam apenas um único futuro possível e 

neoliberal para o México. Estes intelectuais agiam como porta-vozes, como emissários 

dos tempos da globalização que demandavam modernização e democratização do 

México, e assumiram esse papel de justamente apresentar esta nova época para a opinião 

pública, em pequenas doses discursivas e temáticas. Este esforço mostra que Vuelta e 

Nexos conseguiram conciliar suas ideologias “conflitantes” para legitimar um projeto 

neoliberal liderado pelas mesmas elites políticas que conduziam o processo de transição. 

 

Leopoldo Zea: zapatismo como ameaça à nação 
 



185 

 

No capítulo 1, ao ler como Cuadernos Americanos interpretou a globalização e o 

neoliberalismo, ficou claro que esta revista circulou diferentes perspectivas e abordagens 

sobre aquele contexto. Isso se explicava não apenas por sua natureza diversa como 

publicação cultural, mais acadêmica e menos comercial, mas também por suas posições 

políticas e suas relações mais próximas com as esquerdas latino-americanas. Quando o 

movimento zapatista surgiu como uma rebelião armada de guerrilha, a resposta dos 

Cuadernos foi rápida e, dentro de sua temporalidade bimestral, as três edições que 

compõem o primeiro semestre de 1994 trouxeram comentários e observações sobre o 

zapatismo e o movimento indígena em Chiapas. 

Cuadernos Americanos 43, edição de janeiro/fevereiro, publicou uma longa 

abordagem sobre o assunto por Leopoldo Zea, seu diretor. Junto a este texto estavam 

outros artigos que enfocavam Chiapas e a identidade indígena na América Latina com 

uma abordagem bastante acadêmica, deixando os zapatistas para serem abordados apenas 

pelo artigo de Zea. Nas edições seguintes, processo semelhante ocorreu: um texto de Zea 

comenta diretamente sobre o tema e outros textos abordam assuntos adjacentes, 

especialmente no contexto amplo da América Latina. Meu objetivo aqui, então, é analisar 

estes textos do diretor de Cuadernos para entender como um circuito intelectual diferente 

reagiu e interpretou os zapatistas. 

Em “Chiapas, yunque de México para Latinoamérica” (Zea, 1994a, p. 11-42), 

encontramos um relato sobre a eclosão e ascensão dos zapatistas no cenário da política 

nacional, complementado pelo testemunho de Zea sobre como a imprensa europeia reagiu 

aos acontecimentos no sudeste do México, já que ele viajava pela Espanha naquele 

momento (Zea, 1994a, p. 21-23). Depois de retornar ao México, ele começou a preparar 

este texto que engloba não apenas os zapatistas, mas também sua visão sobre outras 

questões contemporâneas que estariam relacionadas ao movimento indígena. Este artigo 
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permanece como a principal contribuição de Zea neste tema e foi republicado como um 

capítulo em seu livro Fin del Siglo XX: ¿Centuria Perdida?, de 1996, que reúne outros 

ensaios do autor sobre a geopolítica do final do século XX . 

O argumento básico deste texto é que o movimento zapatista foi uma reação ao 

NAFTA, um acordo comercial cuidadosamente elaborado pelos Estados Unidos para 

liderar sua estratégia econômica após a Guerra Fria. Zea vê o EZLN e seus “mascarados” 

como agitadores que buscavam causar instabilidade econômica na tentativa de fazer o 

governo estadunidense desistir do acordo. O mais notável, porém, é a dura crítica de Zea 

aos zapatistas e suas estratégias políticas, encarando suas demandas como manipulação 

dos grupos indígenas: “Un extraño ejército de enmascarados poderosamente armados , 

seguidos de un gran grupo de gente de cara descubierta pero, eso sí, mal armada. ¿Los 

obligados mártires de la causa?” (Zea, 1994a, p. 15). O autor avança esta critica algumas 

páginas adiante: 

 
Por un lado aparecieron enmascarados vestidos de negro, poderosamente 
armados, con atuendos que recuerdan a los ninjas, al Pol Voc y Sendero 
Luminoso. Y por el otro jóvenes con la cara descubierta, uniformados de caqui 
y gorras con un letrero hollywoodense Top Gun, deficientemente armados con 
rifles, escopetas y fusiles de madera pintada. […] Las revoluciones brotan 
violentamente, sin falsos uniformes y poderosas armas, eso sólo lo hacen las 
amenazas militares o las preparadas. No me imagino a Zapata, Villa, Sandino, el 
Che Guevara, Castro, Farabundo Martí ni ningún otro revolucionario con el 
rostro oculto. Me pareció simplemente una manipulación más de los llamados 
indígenas, aprovechando su desgracia (Zea, 1994a, p. 21-22). 

 
Este extenso excerto é muito representativo de algumas ideias que vão embasar os 

argumentos apresentados por Zea para criticar o zapatismo. Em primeiro lugar, questiona 

a liderança do EZLN enfatizando a diferença entre líderes mascarados e armados e seu 

exército, de rostos descobertos e sem armas reais. Então, Zea passa a revogar a aspiração 

revolucionária dos zapatista, argumentando que outros revolucionários latino-americanos 

não escondiam seus rostos e não usavam uniformes falsos, a menos que fossem ameaças 

militares ou “preparadas”, orquestradas. Além disso, ele se refere a esses grupos que 
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seriam manipulados pelo EZLN como “os chamados indígenas”, ideia que ressoa em 

outro texto (e à qual retornarei mais adiante). Esta passagem é elucidativa porque ele faz 

sua crítica de uma perspectiva consagrada e reconhecida na esquerda do continente, com 

toda a tradição e o peso que Cuadernos tem. É simbólica sua negativa aos zapatistas de 

serem vistos como parte dos movimentos revolucionários latino-americanos, 

principalmente porque as outras revistas os projetavam, e os criticavam, a partir desta 

filiação guerrilheira e revolucionária quase automática. Ao contrário, Zea considera que 

o movimento pode ser orquestrado, mas com que objetivo? 

Isso leva ao argumento de Zea de que forças políticas, contrárias ao projeto do 

NAFTA, buscaram usar o zapatismo como alavanca eleitoral tanto nos EUA como no 

México, neste caso o PRD (Zea, 1994a, p. 28). Segundo o autor, os partidos políticos no 

México não conseguiam encontrar formas democráticas adequadas para se opor ao 

governo porque o PRI era uma instituição conciliadora, forjada após a Revolução 

Mexicana, e ainda estava para ser convertida em um partido político democrático. Mas 

isso não era apenas um problema do PRI, já que outros partidos não estavam preparados 

para um sistema democrático e estavam recorrendo a estratégias políticas não 

democráticas, como o uso que o PRD estava dando aos zapatistas. A falta de credibilidade 

de todos os partidos políticos, então, seria a causa de grupos sociais buscarem rebeliões 

violentas para apresentar suas demandas (Zea, 1994a, p. 29-33). 

Assim, Zea considera que a esquerda de oposição se ressentia da economia 

política do PRI e buscava promover instabilidades que pudessem levar ao fracasso do 

NAFTA. O autor enfatiza que o prolongado processo de democratização no México é o 

que leva essa esquerda política a agir “por rancor e revanche”, sendo o processo de 

transição um momento para o PRI rever e corrigir seus problemas, mas também para os 

partidos de oposição constituírem-se como verdadeiras instituições políticas e 



188 

 

democráticas (Zea, 1994a, p. 37-38). É interessante que Zea também chegue à conclusão 

de que a transição para a democracia seria a solução para o movimento zapatista. Mas, 

seguindo sua linha de raciocínio, este processo é efetivo porque invalida o uso da 

violência e ações externas à política institucional, impedindo esse tipo de mobilização 

social desde o início, garantindo que sujeitos e comunidades buscassem soluções para 

seus problemas no funcionamento político tradicional do Estado nacional. 

Zea desenvolve melhor este argumento sobre a transição na próxima edição de 

Cuadernos Americanos, número 44, março/abril de 1994, com uma breve comunicação 

que apresentou no final de abril ao receber um Doutorado Honoris Causa na Universidad 

Nacional Autónoma de Nicarágua, intitulada “Problemas del ajuste democrático na 

América Latina” (1994b, p. 27-32). A premissa deste texto é responder ao poeta 

nicaragüense Ernesto Cardenal sobre uma afirmação na qual elogia o EZLN por combater 

“a ditadura do PRI”. Zea, então, passa a argumentar que o PRI é, historicamente, uma 

instituição concebida para conciliar grupos políticos conflitantes. O autor destaca que o 

governo Salinas vem conquistando maior participação popular na política e que os 

esforços para reformar o partido fazem parte da transição para a democracia. O 

movimento de Chiapas e o assassinato de Luis Donaldo Colosio, no início de março, 

então, seriam expressões da resistência ao processo de democratização no México. Zea 

conclui com críticas ao EZLN e aos zapatistas, acusando-os novamente de esconderem-

se sob máscaras, receber ajuda financeira dos Estados Unidos e provocar instabilidades 

econômicas que entregariam o México à dominação estadunidense (Zea, 1994b, p. 30-

32). Assim como os intelectuais de Vuelta e Nexos defendiam o governo Salinas e 

elogiavam suas reformas modernizadoras e democratizantes, Zea retoma essa ideia para 

argumentar que Chiapas estava sendo um obstáculo à democracia, um empecilho aos 

esforços que buscavam reformar o sistema do PRI e o país como um todo. 
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Mas é muito cedo para afirmarmos esta questão como mais um ponto comum no 

campo intelectual mexicano. O próximo texto de Zea, em Cuadernos Americanos 45, de 

maio/junho de 1994, nos ajudará a compreender uma importante concepção do 

pensamento político de Zea e sua severa reação aos zapatistas. Em “Derechos humanos y 

problema indígena” (Zea, 1994c, p. 11-31), trabalho apresentado em Lima, Zea aborda a 

relação entre questões de direitos humanos e movimentos indígenas nas Américas. Ao 

abordar o caso mexicano, o autor destaca que, durante a Revolução Mexicana, 

 
Indios, blancos y mestizos se mezclaron luchando por sus diversos motivos y 
sueños. Las infanterías ya no fueron formadas por indígenas, ni los caudillos 
fueron ya hombre de piel más o menos clara. Soldados de infantería o caballería, 
de piel blanca o apiñonada, siguieron fiera y ciegamente a caudillos, generales 
improvisados de oscura piel y cabello hirsuto. Y también indígenas de diversos 
lugares de México siguieron a caudillos blancos o morenos, de ojos azules u 
oscuros, sin importarles a las infanterías ya confundidas de blancos e indios, el 
color de la piel de sus caudillos, sino tan sólo las metas perseguidas (Zea, 1994c, 
p. 29). 

 
Este texto contextualiza aquela expressão usada por Zea em sua primeira reação 

ao movimento zapatista, nos Cuadernos 43: “chamados indígenas”. Vendo a Revolução 

Mexicana como um momento em que o povo mexicano se uniu para lutar por seus 

“sonhos” e superar as distinções raciais, Zea a considera como a fundação de uma nação 

baseada em uma “maioria que ya no tenía que ser indígena, sino pura y simplesmente 

mexicana” (Zea, 1994c, p. 29-30). Essa mestiçagem, segundo ele, era total e dissolvia 

todas as diferenças raciais no México. Quaisquer problemas e tensões sociais devem ser 

entendidos em termos econômicos: 

 
El mexicano, así, se siente ya parte de una nación dentro de la cual no puede ya 
hablarse sobre la aportación del indio a la nacionalidad, ya que tal pregunta 
implicaría que aún subsiste la división racial que se nota en otros países de esta 
América, pero que habrá de desaparecer igualmente. En todo caso, cuando aún 
se acepta que existe el indio, esta denominación va tomando caracteres inversos 
a los que señalábamos al principio de este ensayo. La denominación indio irá 
dejando de ser una denominación racial para transformarse en puramente 
económica. Indio podrá ser el que trabaje el campo, tenga o no la piel morena; 
pero también dejará de serlo cuando aun teniendo ese color de piel, se convierta 
en capataz, profesionista, artista, hombre de empresa, diplomático o político 
(Zea 1994c, 31). 
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Este outro trecho ilustra melhor o que Zea concebeu como um problema no 

movimento de Chiapas. Para ele, não havia mais demandas ou reivindicações que 

pudessem ser feitas sob identidades étnicas, reforçando a tradicional política indigenista 

do Estado mexicano que buscava integrar os grupos indígenas como camponeses à nação 

mestiça. Sob essa noção, o termo “índio” seria sinônimo de “camponês”. 

Embora esse trecho seja alarmante por si só, ele indica algumas características das 

concepções políticas de Zea que poderiam situar sua reação aos zapatistas no campo 

intelectual mexicano e em suas relações com o PRI. A ideia de mestiçagem e o uso de 

uma compreensão marxista tradicional das relações de classe são indicativos da filiação 

de Zea ao nacionalismo revolucionário que legitimou o Estado mexicano ao longo do 

século XX. Sua defesa da Revolução Mexicana como um processo capaz de gerar uma 

nação homogênea é exemplar dessa concepção que vê o povo mexicano como resultado 

de muitas contradições que foram resolvidas pela Constituição Revolucionária de 1917, 

pelo PRI e seu sistema corporativista, e por administrações posteriores que abriram o 

caminho para que a sociedade mexicana fosse representada como sujeitos e grupos 

partícipes desta entidade política nacional. O problema com o movimento de Chiapas 

seria justamente pautar suas reivindicações em identidades indígenas como grupos 

excluídos nesta participação. Na percepção de Zea, isso era uma ameaça à nação 

mexicana e ao Estado nacional como instância abrangente do povo mexicano, tudo aquilo 

que o nacionalismo revolucionário havia construído nas últimas décadas. O indigenismo 

e a política integracionista foram conduzidos durante todo o século para suprimir as 

diferenças raciais e transformar os povos indígenas em cidadãos mexicanos. Reivindicar 

uma identidade indígena seria recusar-se a fazer parte desta nação. 

O filósofo Pedro Montalvo Piedra, ao analisar as obras de Zea no final de sua 

carreira, destaca uma contradição em sua defesa da diversidade como base dos direitos 
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humanos, ao mesmo tempo em que nega reivindicações de autonomia e autodeterminação 

de grupos indígenas, como os zapatistas. O autor também encontra nos textos de Zea uma 

defesa absoluta da política do indigenismo como forma de integrar os indígenas no Estado 

nacional mexicano, onde seus direitos políticos estariam garantidos e protegidos como 

cidadãos assimilados à cultura nacional e, portanto, despojados de sua especificidade 

cultural (Montalvo Piedra, 2012, p. 35-37). Montalvo Piedra conclui que a resistência de 

Zea ao movimento zapatista deve ser compreendida a partir de sua adesão a um 

entendimento amplo do conceito de mestiçagem, tal como definido por José Vasconcelos 

e sua raza cósmica, segundo a qual as diferentes raças são partes de um processo de 

homogeneização que criaria uma nova cultura universal (Montalvo Pedra, 2012, p. 40-

41). 

A visão de Zea sobre a nação mestiça parece ter definido sua abordagem às 

reivindicações indígenas em Chiapas, mas quero argumentar que esse conceito de 

mestiçagem e sua abordagem integracionista em relação aos grupos indígenas são 

indicativos de uma filiação incondicional ao PRI, entendido como a instituição que 

incorpora os princípios da Revolução Mexicana. Sua defesa do processo revolucionário 

é óbvia, assim como sua defesa do PRI ao longo do século XX. E muitos textos publicados 

por Zea em Cuadernos Americanos são ilustrativos de sua defesa dos governos do PRI 

nos anos 1990. Por exemplo, em “Reflexión sobre la democracia y el desarrollo de los 

mexicanos” (1995, p. 11-39), Zea defende a importância do NAFTA como forma de 

acessar a modernidade compartilhada pelo desenvolvimento dos Estados Unidos ao longo 

do século XX. Ele também argumenta que o projeto de modernização do governo Salinas, 

tanto econômica como política, levou à vitória do candidato do PRI, Ernesto Zedillo, na 

eleição presidencial de 1994, o que representou um reconhecimento da sociedade 

mexicana aos esforços do partido pela democratização. Em “¿Sigue vigente la Revolución 
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Mexicana?” (1996, p. 11-22), Zea faz uma defesa do governo Zedillo e dos desafios que 

vinha enfrentando desde os “errores de diciembre”, crise que praticamente inaugurou seu 

mandato. Suas opiniões sobre o NAFTA, considerando-o uma conquista positiva da 

política econômica e externa do PRI, além de uma esperança concreta para o 

desenvolvimento mexicano como mercado consumidor dos Estados Unidos, podem ser 

vistas em “Fin de los imperios y globalización del desarrollo” (1995b, p. 223-229), em 

“Derechos humanos y libre comercio” (1999, p. 11-25), e, finalmente, em “Emergencia 

de los marginados” (2000, p. 13-31). 

Essa lista nos ajuda a contextualizar as ideias e discursos usados por Zea nessas 

primeiras reações ao movimento zapatista, mostrando o quão significativo é o fato de Zea 

insistir em defender os governos que estavam implementando reformas econômicas e 

sociais que desmantelavam o PRI historicamente ligado aos princípios revolucionários. 

Se o zapatismo era percebido como uma ameaça às reformas modernizadoras, é 

compreensível que Zea o visse como um obstáculo ao processo de transição democrática. 

Embora essas reformas estivessem implementando um sistema neoliberal, deveriam ser 

entendidas como uma realização do PRI, um passo para a democratização que incluía 

uma reforma do partido, transformando-o em uma instituição democrática. É deste modo 

que quero argumentar que as posições políticas de Zea podem explicar sua crítica ao 

EZLN e aos zapatistas. Embora seja um conceito poderoso para contextualizar sua recusa 

às reivindicações indígenas sob o Estado nacional, sua compreensão sobre a mestiçagem 

não explica sua defesa incondicional das administrações do PRI do final do século, das 

reformas neoliberais, nem seu entendimento do NAFTA como uma forma de desenvolver 

e levar o México à modernidade. A mestiçagem é um dos componentes de uma ideia 

muito mais poderosa que sustenta as concepções políticas de Zea: a Revolução. 
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Portanto, não podemos nos apressar em alinhar Zea com o discurso intelectual de 

Nexos e Vuelta, ainda que suas reações se baseiem na premissa de que o processo de 

democratização é a solução para o conflito, que o NAFTA garantirá a transição do México 

para a modernidade global, ou que o projeto de modernização liderado pela administração 

de Salinas deve ser continuado e aprofundado. Seus discursos têm pontos em comum, 

mas isso não esconde uma grande diferença: Zea defende uma modernização que é o 

próximo passo na história revolucionária. Ele não vê o PRI como uma instituição 

anacrônica, ou a Revolução Mexicana como algo a ser deixado no passado. Zea não quer 

separar Salinas do PRI, vendo seu governo como parte de um processo que levará o 

partido a um estágio mais democrático. Ele nunca cogitou que o movimento de Chiapas 

fosse uma influência positiva na política mexicana, como alguns textos em outras revistas 

sugeriram. Para Zea, o zapatismo não é uma crítica válida ao PRI, admitindo apenas que 

o levante do EZLN deixou clara a necessidade de democracia, uma necessidade que já 

estaria recebendo a devida atenção do governo Salinas. Mas, como ele próprio 

argumentou, as reformas democráticas também são uma obrigação para os partidos da 

oposição, especialmente aqueles que se ressentem do sucesso do PRI. 

Isso tudo torna sua perspectiva ainda mais conservadora, porque Zea nem mesmo 

considera os zapatistas como atores políticos legítimos: seu movimento foi orquestrado, 

manipulado, e estavam tentando apenas desestabilizar a entrada mexicana na 

modernidade. A ideologia do zapatismo não poderia ser mais reduzida do que isso. Se 

Nexos e Vuelta estavam ansiosos para deixar o PRI e todos os seus problemas para trás, 

Zea se dedicava à ideia de que o PRI reformado era a expressão de tempos de mudança 

e, Salinas ou Zedillo, ao propor e implementar o projeto neoliberal, estavam na verdade 

adaptando a instituição revolucionária a uma era global. 
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O zapatismo capturado: intelectuais, transição e neoliberalismo 
 

A revolta zapatista permanece como um dos momentos mais significativos e 

controversos da história contemporânea mexicana. O movimento construído a partir do 

levante conseguiu estabelecer comunidades autônomas em Chiapas e conectar-se com 

outras organizações e movimentos sociais em todo o mundo, integrando os esforços de 

oposição ao neoliberalismo internacionalmente. Sua aura revolucionária inspira ainda 

perspectivas esperançosas de luta e resistência, mas, como vimos, uma visão positiva 

sobre o zapatismo não foi compartilhada em todo o campo intelectual mexicano quando 

emergiram de Chiapas para o mundo. Este capítulo buscou explorar estas reações, 

relacionando-as ao contexto mexicano de modernização e transição, além do vocabulário 

discursivo particular construído pelos intelectuais da época. 

As complexidades das ideias zapatistas são o centro de seu apelo para uma nova 

esquerda global interessada em abordagens inovadoras sobre política e organização 

social. Como argumentaram Khasnabish (2010), Sheppard (2016) e Cruz (2016), a 

concepção zapatista de conceitos como democracia, justiça e liberdade revelou uma 

percepção preocupada em colocar questões diferentes ao invés de reproduzir as mesmas 

velhas respostas para desigualdade, injustiça, exclusão, empobrecimento, exploração. 

Nesse sentido, o movimento de Chiapas apresentou um elaborado conjunto de conceitos 

que confrontavam não apenas o sistema político do PRI, mas também suas bases 

ideológicas e discursos históricos. Este potencial de questionamento à ordem estabelecida 

foi deixado de fora ou minimizado pelos intelectuais ao comentar e interpretar o levante 

na imprensa cultural mexicana. Esta atitude para com os zapatistas teve muito a ver com 

as configurações anteriores do campo intelectual mexicano e com as posições políticas 

adotadas e defendidas por estes grupos. 
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Na prolongada transição mexicana para a democracia, a elite política era composta 

por grupos específicos de dentro do PRI (salinistas, tecnocratas), pela oposição 

tradicionalista e empresarial organizada no PAN e, posteriormente, por grupos cooptados 

do PRD. Detendo o controle da política institucional, essa elite conseguiu afirmar seu 

domínio sobre o processo de transição por meio de negociações legislativas e da 

promoção de um projeto neoliberal que orientou a política mexicana, pelo menos, desde 

o início dos anos 1980. Isso definiu como o governo mexicano e outras esferas políticas 

reagiriam aos zapatistas questionando suas reformas de modernização por fora dos 

caminhos institucionais esperados. O movimento de Chiapas não conseguiu acesso às 

negociações de transição e, por meio de reformas eleitorais, os zapatistas foram 

novamente excluídos da política nacional. Com base nestas considerações de Inclán 

(2018) e Trejo (2012), procurei argumentar que essa elite política aproveitou o processo 

de transição como um mecanismo para implementar um modelo neoliberal na política 

mexicana, um modelo que já ditava as políticas de Estado muito antes da transição efetiva 

ocorrer no ano 2000. 

Os intelectuais das duas maiores publicações culturais do México, Nexos e Vuelta, 

estiveram envolvidos na discussão deste contexto político desde suas criações, na década 

de 1970. Quando os zapatistas tomaram a opinião pública de assalto, essas revistas eram 

reconhecidas no campo intelectual por suas posições políticas e pela promoção do projeto 

neoliberal, embora com perspectivas um pouco diferentes sobre como executá-lo ou como 

deveria ser o Estado modernizado. Desta vez, as diferenças ideológicas não escondem 

seus muitos pontos em comum, incluindo o fato de que o PRI era o alvo privilegiado de 

suas críticas. 

Neste sentido, ficou claro o uso que estas revistas deram aos zapatistas: dirigiram 

o movimento indígena contra o sistema político que se construiu ao longo do século XX 
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e representava a hegemonia do PRI sobre o Estado mexicano. Um sistema que a transição 

neoliberalizante buscava desmantelar e transformar sob as demandas modernizadoras, 

legitimadas pelo discurso político de intelectuais organizados em locais de enunciação 

privilegiados e consagrados da imprensa cultural mexicana. Assim, os zapatistas foram 

criticados em sua especificidade, no que os diferenciava de outros movimentos sociais: 

seu pensamento e prática política. Ao minimizá-los como um “grito de desespero” contra 

uma realidade cruel, estes intelectuais conseguiram promover a visão de que o zapatismo 

era uma causa contra o PRI, descartando todo o pensamento sofisticado elaborado pelos 

zapatistas para construir uma oposição própria não só ao partido, mas ao sistema priísta 

e também ao neoliberalismo implicado no modo como estava sendo conduzida a 

modernização e a transição democrática naquele momento. 

Na verdade, o movimento de Chiapas também foi minimizado, embora por razões 

diferentes, pela reação de Leopoldo Zea em Cuadernos Americanos. Nesta outra revista, 

que circulava em um outro circuito intelectual, Zea sustentou uma perspectiva em que o 

PRI não era o responsável pela situação de Chiapas. Os argumentos do autor para esta 

defesa eram muito semelhantes aos apresentados em Nexos e Vuelta, mas neste caso suas 

semelhanças não podem esconder suas diferenças: para Zea, o PRI, a Revolução 

Mexicana e o processo de democratização deveriam ser protegidos dos zapatistas. 

Nestas três publicações culturais mexicanas, os zapatistas não receberam muita 

simpatia por suas ideias e práticas políticas. Enfrentaram resistências em um campo 

intelectual já bem estabelecido e com conexões claras com os projetos e grupos políticos 

que se desenvolviam e atuavam naquele contexto de transição. De um lado, o interesse 

em superar o PRI, de outro, a perspectiva de que a Revolução ainda estava por concretizar 

seus objetivos. Em comum, a ideia de que era necessário efetivar o processo de transição 

para a democracia. As comunidades indígenas, que sofriam as consequências deste 



197 

 

projeto de modernização desde as primeiras medidas de austeridade na década de 1980, 

ficaram presas nessa dinâmica discursiva que as relegou ao passado. O que saiu vitorioso 

destes eventos foi o projeto neoliberal que, ao ser promovido como caminho para 

democracia e modernidade, conseguiu manter-se legitimado junto à opinião pública. 
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Conclusão 
 

Estes textos analisados neste trabalho foram publicados quando ainda se 

processavam os projetos e medidas neoliberais na economia do país e, mesmo que os 

autores estivessem escrevendo e analisando seu presente, sem a consciência que temos 

hoje sobre estes processos, não deixam de ser significativos para a interpretação do 

passado recente e do impacto que o tema da globalização teve no discurso intelectual do 

período. A consciência de um cenário de crise constante despertou nestes intelectuais a 

ideia de que somente a economia global seria a solução para o “atraso” mexicano frente 

aos outros países da América e do mundo. Na crise dos anos 1980 e no aprofundamento 

das reformas nos anos 1990, o processo de globalização, nos termos de uma abertura 

irrestrita neoliberal, portou uma aura de inevitabilidade no imaginário político da 

sociedade mexicana. A ideia de modernização política e econômica, que também se 

desenvolveu neste contexto discursivo, fez parte das discussões sobre democracia e 

transição. As disputas sobre a definição do que é ser “moderno” ou o que é viver uma 

democracia revelaram usos políticos de conceitos e termos que circularam nas páginas de 

revistas e foram mobilizados por intelectuais que buscavam elaborar explicações sobre o 

presente do México a partir de distintos posicionamentos. 

A comoção e as discussões sobre as eleições de 2000, ainda em 1999, criou o 

cenário propício para uma polêmica que colocou frente a frente dois nomes de grande 

destaque no México. Um ex-presidente, famoso por suas políticas reformadoras, infame 

pelo mesmo motivo, e um intelectual, renomado historiador e economista, debateram 

sobre temas que se referiam ao passado recente, produzindo noções, perspectivas, 

narrativas e concepções sobre as características de um projeto de modernização 

econômica e política que impactava e convulsionava a sociedade mexicana há anos. 
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 O ano de 1992 concentrou uma quantidade significativa de referências às obras 

dos intelectuais aqui estudados. A polêmica em torno do Coloquio de Invierno e a revisão 

dos livros didáticos gerou oportunidades de debate e conflito entre os grupos intelectuais 

de maior destaque no México, mas também propiciou disputas sobre a natureza da análise 

histórica e seu papel na política do país. De fato, o apelo à história e o uso do passado no 

discurso intelectual não era novidade naquele ano. Esta prática tornou-se uma forma de 

legitimar a ação política de historiadores no campo intelectual e junto à opinião pública 

através das revistas culturais. 

Entre 1982, com a chegada de Miguel de la Madrid ao poder e a adoção das 

primeiras medidas de abertura econômica, e 1992, com a polêmica dos livros didáticos 

no governo Salinas, as revistas Nexos e Vuelta firmaram-se na imprensa cultural 

mexicana, mobilizando temas e argumentos que recorriam a história do país para explicar 

o presente de crise no México. Embora a rivalidade entre estes grupos tenha marcado a 

história das publicações, cada vez mais pode-se argumentar que os intelectuais aí reunidos 

representavam interesses políticos muito próximos, ainda que tenham os defendido de 

maneira conflitiva e polêmica em diversas ocasiões. 

 A historiografia mexicana vinha desde os anos 1970 promovendo um esforço de 

análise e exame dos temas históricos frente à conjuntura política do país e como sistema 

de validação simbólica do PRI. Exemplos de resistência e luta contra a hegemonia priísta, 

cuja dominação sobre a política nacional corroía-se aceleradamente e visivelmente no 

período aqui estudado, podem ser encontrados ao longo da história do século XX 

mexicano. Mas a crescente oposição e questionamentos ao partido a partir do campo 

intelectual consolidou-se, a partir dos anos 1960, como uma reavaliação dos discursos 

históricos que serviam de base à identidade nacional e à cultura e história oficial. Nas 

décadas de 1980 e 1990, a resistência dos intelectuais em reproduzir os discursos de 
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legitimação histórica do PRI tomou a forma de um revisionismo que implicou não só 

novos modos de discutir a história mexicana, mas também de atuação política dos 

historiadores. Os grupos Nexos e Vuelta foram importantes bastiões de produção e 

circulação de discursos que pautaram esta atuação, e as especificidades materiais das 

revistas culturais e suas relações com a política no período ajudaram a moldar e configurar 

como este processo se desenvolveu, entremeando história, passado, poder e o papel dos 

intelectuais na sociedade. 

 O valor das utopias e do poder de acreditar e propor novos futuros também está 

presente neste contexto de discussão intelectual. Interessados em promover alternativas 

ao neoliberalismo, alguns intelectuais esforçaram-se por problematizar a própria ideia de 

modernidade e o que isto implicava para o México naquele momento. Meu objetivo era 

identificar e reconhecer que o pensamento intelectual mexicano passou por pelo menos 

dois eixos, um simplificador e outro problematizador, e que, se Vuelta e Nexos 

pretendiam-se líderes daquele campo intelectual, não podemos deixar de contextualizar 

suas posturas e posições numa disputa mais ampla sobre como conceber e projetar os 

futuros do México. O fenômeno neoliberal, quando compreendido em suas consequências 

sociais, culturais e políticas, para além do econômico, ganha significados reveladores que 

explicam a importância do simbólico como campo de atuação dos intelectuais. Às vezes, 

quando o México neoliberal já era visto como inevitável, imaginar outro futuro, menos 

opressor, foi uma utopia, mas foi o suficiente para manter válida a perspectiva de uma 

modernidade distinta. 

 O zapatismo emerge nesta época como a negação de todos os projetos concebidos 

pelas elites políticas, econômicas e intelectuais mexicanas. Persistem até os dias atuais o 

apelo popular e carismático de Marcos e a idealização da luta das comunidades indígenas 

zapatistas. Muito deste poder reside sobre as concepções não convencionais sobre a 
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política e as formas de luta social expressas pelo movimento. Longe de buscar uma 

palavra final sobre o zapatismo, o objetivo desta seção da tese esteve sobre a recepção 

dos intelectuais do movimento indígena de Chiapas. O sucesso do EZLN em comunicar 

uma outra perspectiva de mundo não foi cativante para a imprensa cultural mexicana 

estudada aqui. A análise das primeiras reações sobre o zapatismo indicou a predominância 

que os projetos já estabelecidos mantinham sobre o discurso intelectual, deixando pouco 

espaço para que o levante fosse concebido fora dos debates já estabelecidos em Nexos, 

Vuelta e Cuadernos Americanos. 

Este trabalho focou-se justamente na tarefa de abordar os discursos produzidos 

por intelectuais, relacionando-os a um referente linguístico mais amplo, tal como orienta 

a metodologia de análise do pensamento político proposta por Pocock (2003). Para usar 

seus termos, a langue definiu não só o imaginário político mexicano, como também 

pautou os referenciais que permitiam a elaboração, mobilização e circulação de discursos 

que se efetivaram em textos, conceitos, termos e argumentos (parole). Estes elementos 

discursivos ganham sentidos e significados mais sofisticados quando inseridos neste 

contexto no qual as revistas e seus artigos eram um dos meios de expressão do campo 

intelectual mexicano. A importância de se estudar os discursos e as práticas intelectuais 

reside justamente na potência que estas análises oferecem para explorarmos a ação 

política destes sujeitos a partir de seus ofícios como criadores e mediadores culturais. Este 

entrecruzamento da história intelectual da política e da história política dos intelectuais 

surge, então, como forma de abordar e aprofundar os estudos sobre a história recente do 

México e seu ambiente político no período da transição democrática do fim do século 

XX. 
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