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Resumo: 

 

A caveira é tema de um importante evento que acontece há vinte anos na cidade 
mexicana de Aguascalientes, o “Festival das Caveiras”. Haver um festival de 
caveiras, para a maioria das culturas ocidentais, pode parecer algo macabro, 
mas no caso mexicano é apenas o reflexo de uma cultura que associa a caveira 
não apenas à morte, mas também à vida, festa e arte. Levando-se em 
consideração o fato do México apresentar uma história de colonização europeia 
e cristianização semelhante aos demais países latino-americanos, cabe-nos 
perguntar o que há na cultura e religião mexicana que tornam este país tão 
singular em sua identidade e importante símbolo: a caveira. Assim, o presente 
artigo apresenta resultados parciais da pesquisa em andamento sobre a caveira, 
elemento fundamental da cultura mexicana em âmbito nacional e internacional, 
no âmbito religioso — em especial nas expressões de religiosidade popular, 
como no caso do culto à Santa Morte — e nas expressões artísticas do país. A 
partir de dados bibliográficos e de campo, o texto traz uma reflexão sobre as 
relações entre morte e vida — presentes na Festa dos Mortos —, religião, arte e 
identidade mexicanas que se constroem em torno da imagem da caveira. 
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Introdução 



A morte é um tema importante em inúmeras culturas e civilizações. 

O ideia da finitude da vida é algo que preocupa o Homem, seja pelo ponto de 

vista religioso, seja pelo científico, e em muitas culturas a morte é negada 

tornando-se inclusive um tema tabu. Como colocou Baudrillard, toda nossa 

cultura nada mais é do que um imenso esforço para dissociar a vida da morte, 

conjurar a ambivalência da morte em benefício exclusivo da reprodução da vida 

como valor, e do tempo como equivalente geral (BAUDRILLARD, 1993). 

Levando em consideração as diferentes maneiras com as quais se pode 

relacionar com a morte, e principalmente o grande esforço no ocidente em 

manter uma ideia de oposição entre vida e morte, é especialmente curiosa a 

maneira com as quais os mexicanos lidam com a morte, não apenas pelo fato 

de festejá-la, mas também fazendo dela algo tão importante que se relaciona 

com a identidade cultural do país. Assim, o presente texto apresentará alguns 

resultados são parciais obtidos a partir de visitas a campo e levantamento 

bibliográfico e versará sobre a identidade mexicana a partir do tema da morte e 

de um dos seus símbolos principais, a caveira. As caveiras, presentes desde as 

culturas pré-hispânicas que habitaram o território mexicano, há décadas são 

parte da representação da identidade mexicana, porém, o texto tratará da 

diferença entre duas caveiras que têm representado o México em âmbito 

internacional: a Catrina e a Santa Morte.  

Identidade Mexicana 

O antropólogo Roberto F. Murphy definiu cultura como um resumo 

de todos os conhecimentos, crenças e instruções para sobreviver, acumulados 

durante anos por uma sociedade e que desempenha o papel do sistema moral 

da mesma (MURPHY, 2001: 32-33). Assim, a cultura, de modo geral, é um 

sistema integral dos valores e normas da sociedade aos quais obedecem seus 

membros, sendo estes transmitidos às gerações seguintes  a partir do processo 

de socialização.  

Especificamente sobre a identidade mexicana, pode-se dizer que 

esta provem de uma mescla cultural, formada por distintas etnias (europeus, 

indígenas e negros) e pensamentos, uma cultura por definição variada em 

símbolos e civilizações. Se por um lado tanta diversidade pode dar origem a 

preconceitos sociais, desigualdade social e econômica, por outro, devido ao 



sincretismo religioso, racial e de costumes, deu início a uma cultura de múltiplos 

componentes. E ainda que seja impossível unir um país com 125 milhões de 

habitantes1 sob uma cultura única, o importante é entender as muitas 

identidades e culturas que a formam. Assim, por cultura mexicana entende-se 

um mosaico de culturas. Trata-se do encontro de elementos culturais antigos e 

modernos, de um processo de assimilações e influências culturais que chegam 

do exterior do país e que se fundem com as culturas locais e as reinterpretações 

das culturas pré-colombianas.  

Porém, esse emaranhado de elementos pode fazer parecer que 

aos mexicanos lhes falta identidade própria. Segundo Octavio Paz, os 

mexicanos são um povo que se agita na eterna busca por sua identidade, uma 

nação que se ocupa desesperadamente pelo que são, de onde vêm e para onde 

vão (PAZ, 2006). A isso se atribui o fato de por suas veias correr duas heranças 

muito fortes, a indígena e a espanhola. Como coloca Paz em O Labirinto da 

Solidão: “Muitos fantasmas os habitam: a conquista, a colônia, a independência, 

as guerras contra França e Estados Unidos, 'nosso bom vizinho', muitos 

abandonos por parte dos deuses” (PAZ, 2006: 70). 

Durante muitos anos de domínio, os espanhóis impuseram suas 

próprias crenças e expressões culturais no novo território e assim começou a 

interpenetração de culturas, que culminou com o nascimento da cultura 

mexicana. Após esse encontro, em 1821, com a Independência do México, surge 

o problema identitário no novo país. Octavio Paz compara o povo mexicano a 

um adolescente cambaleando entre a infância e a idade adulta que se depara 

com a grande riqueza do mundo e se questiona “quem sou eu?” (PAZ, 2006: 1). 

Por essa mesma linha de pensamento segue Roger Bartra, que expõe o 

problema da dupla herança frente a uma história da salamandra: “meu crânio 

[…] é o crânio do índio; mas seu conteúdo de substância cinza é europeu. Sou 

a contradição....” (BARTRA, 2005: 30). Além disso, Bartra coloca que a nação 

mexicana se originou a partir da invenção de intelectuais. Assim, “o mexicano” 

nasce de um processo no qual a sociedade do novo país produziu os sujeitos de 

                                                             
1 Número de habitantes no México em 2015, segundo 
http://populationpyramid.net/es/mexico/2015/ 



suas própria cultura nacional, como estereótipos psicológicos e sociais ou seus 

heróis, com o objetivo de construir um novo estado independente (BARTRA, 

2005: 14-15). Assim, no novo país, a identidade é imposta de cima para baixo e 

aqui encontramos a relação com a morte muito presente nas camadas mais 

populares do México que nasce. Pode-se pensar que a última esperança 

daqueles que viveram o nascimento da nação mexicana, mas que estão fora das 

esferas de poder, é a morte, porque apenas os mortos podem ter liberdade em 

uma sociedade feudal na qual os latifundiários mantêm uma comunidade sob 

pressão, o medo e a violência, forçando-a a obedecer, sem questionamentos, a 

vontade do cacique.  

A relação entre os mexicanos e a morte não vem do século XIX, 

com seu processo de independência, mas é muito mais anterior e está registrada 

desde seus  habitantes remotos, anteriores aos próprios aztecas. Ainda que se 

encontre vestígios da relação vida e morte entre os povos pré-colombianos, o 

importante é perceber como a morte segue sendo um traço importante de 

socialização e, principalmente, como os modos de representação mudaram e as 

vivências sobre ela, do final do século XIX e início do XX, são muito diferentes. 

Importantes elementos representativos sobre a morte permaneceram no 

imaginário coletivo, mas seguem sendo transformados e readaptados aos 

distintos contextos históricos. Este é o caso da caveira na cultura mexicana. 

Ainda que sua representação e simbolismo venham sofrendo constantes 

mudanças, a caveira segue sendo um importante ícone e reafirma a ideia de que 

no México os mortos nunca se vão completamente, e a morte continua sendo 

um personagem vivo. 

A relação com a morte parece ser um fato que sobrevive desde as 

culturas ancestrais. Porém, a festa que acontece em todo o país em 2 de 

novembro, pelos dados documentais e ilustrações de jornais, parece ter 

recobrado força a partir do final do século XIX. Pode-se observar a partir dos 

desenhos de José Guadalupe Posada2 que a morte, neste momento histórico, 

                                                             
2 José Guadalupe Posada (1852 – 1913) ilustrador mexicano, foi o criador de um estilo único e 

influenciou importantes artistas mexicanos como José Clemente Orozco, Diego Rivera; Carlos 
Pellicer y Jean Charlot. Suas ilustrações circulavam em revistas de baixo costo e panfletos, o 
que certamente lhe conferiu popularidade entre diferentes classes sociais. 



ocupou um lugar importante na vida mexicana. Nas obras de Posada fica 

evidente que o tema da morte ganhou posição de destaque entre alguns setores 

no México, e um dos fatos mais destacáveis sobre isso é o caráter humorístico 

que a morte e a caveira adquirem no início do século XX, estando presentes não 

apenas nas obras de Posada, mas também em outras representações 

imagéticas ou gêneros literários, como os chamados “versos de caveira”. Assim, 

a caveira e a morte, neste período, estabelecem uma relação com o insólito, com 

o absurdo e, principalmente com o humor e com o riso. E essa característica 

parece se manter viva até os dias de hoje nas celebrações do Dia dos Mortos. 

Celebrações e caveiras 

A morte tem sido representada muitas vezes ao longo da história 

de diferentes formas e em cada uma das representações sobre ela pode-se 

encontrar algo mais do que um simples fato anedótico, já que a morte tem sido 

um dos temas de maior importância em muitas e distintas culturas. No caso 

mexicano, a morte desde o final do século XIX, parecia gozar de um prestígio 

singular e que lhe permitia tocar em temas cotidianos sem assustar ninguém. E, 

ainda hoje, pelo menos um dia por ano a morte no México se torna a convidada 

favorita. No dia 2 de Novembro, quando se festeja o “Dia dos Mortos”, ainda que 

não todos os mexicanos, grande parte deles vão a algum cemitério levando 

diferentes oferendas nas quais se pode encontrar bebidas alcoólicas, comida, 

qualquer tipo de coisas comestíveis, cigarros e objetos que são colocados juntos 

à tumba de seus familiares. Também são depositadas flores muito coloridas que 

só podem sem encontradas nesta época do ano3 e que têm a função de 

transmitir o caráter festivo do dia para a cidade.  

Mas das tradições mais conhecidas tanto dentro quanto fora do 

México é o consumo de caveiras de açúcar com nomes inscritos sobre elas, o 

pão dos mortos e a construção de altares nas casas, estabelecimentos 

comerciais e locais públicos, em memória aos familiares e personalidades 

falecidos. A montagem dos altares é um dos ritos de maior adesão no México e 

                                                             
3  Cempealxóchitl ou cempasúchil, flor de cor laranja ou roxa, originãria da América do 

Norte e Central.  No México, onde é chamada de “flor dos mortos”, é utilizada na Festa dos 

Mortos para efeitar os altares e cemitérios. 



no qual participa grande parte da população, mas a que não é visto como algo 

nostálgico, que incita ao choro por aqueles que se foram. Ao contrário, a 

montagem e apreciação dos altares cria um ambiente de alegria no qual se 

mistura bebedeira, música e principalmente o riso. O consumo de álcool é 

característico tanto para vivos quanto para mortos. Acredita-se que nessa noite 

de festa, os mortos deixam suas tumbas e tomam tequila e outras bebidas junto 

com a comida que lhes foi deixada por seus familiares. Por isso a data é 

chamada de Festa dos Mortos, pois nesta data os falecidos podem ter acesso 

aos prazeres que foram abandonados há tempos por sua condição de mortos. 

Assim, esse dia se torna muito importante para aqueles adotam 

tais crenças, pois, por não seguir o rito e seus preparativos, seu morto não 

apenas ficará privado de seus prazeres como terá que esperar mais um ano 

apara gozá-los. Há ainda aqueles que relatam que se esqueceram de preparar 

o altar para seu morto e ver-lhe aparecer na noite da festa. Outros relatos são 

ainda mais dramáticos e dizem que existem casos de pessoas que se 

esqueceram de depositar oferendas, ou que não o fizeram de maneira 

abundante, e na noite de 2 de novembro apareceu o familiar morto e como 

vingança levou o vivo para o mundo dos mortos. 

A origem dessas crenças e práticas não é precisa, não há registros 

que comprovem se vem das antigas culturas pré-colombianas que habitaram o 

solo mexicano ou se é produto do sincretismo entre estas e a cultura ocidental. 

Mas sabe-se que as velhas culturas mesoameriacanas tinham uma relação 

muito estreita com a morte. González Crussí, médico e ensaísta mexicano se 

dedicou a pesquisar sobre o tema, afirma que a concepção da vida que tinham 

as diferentes culturas que habitaram o território mexicano era muito pessimista, 

que viviam a espera de uma catástrofe, e que grande parte de seus ritos estavam 

orientados a aniquilar essa possibilidade. Pode-se dizer que a vida não era vivida 

como algo alegre, mas que era suportada como um sofrimento inevitável.  

 

“Los antiguos aztecas (...) sentían la inminencia de la 

destrucción. Jacques Soustelle sugiere que el gran 

desarrollo de la astronomía en las civilizaciones antiguas de 

Mesoamérica puede haber estado alentado por un deseo de 

predecir, mediante la observación de las estrellas, la 



ocurrencia de desastres futuros (...) Los Aztecas vivían con 

un sentimiento, que lo impregnaba todo de la futilidad de las 

aspiraciones humanas; su filosofía pesimista debe de 

haberles dado una enorme aceptación resignada respecto 

a la vulnerabilidad del hombre. (...) Los aztecas veían la vida 

como una prisión, cuyo principal mérito era su 

transitoriedad” (CRUSSI, 1997: 43-46).  

Sobre o culto dos aztecas pela morte, dois elementos importantes 

podem ser citados. O primeiro é o fato de que antes da conquista espanhola, os 

aztecas dedicavam a maior parte do período que hoje corresponde ao mês de 

agosto à sua deusa da morte, Mictecacihuatl. Como parte da supressão geral da 

religião indígena, a Igreja Católica exorcizou Mictecacihuatl e mudou a data do 

culto aos mortos para que coincidisse com o Dia de Todos os Santos (1 de 

novembro), que também é conhecido no México como o Dia dos Inocentes, já 

que celebra os bebês falecidos e as crianças, e Dia dos Defuntos (2 de 

novembro), que se concentra no adultos falecidos. A segunda informação sobre 

a relação dos aztecas com a morte é o fato do calendário desta civilização contar 

com dois meses dedicados à morte, “noveno” ou “festa dos mortinhos” e 

“décimo”, “grande festa dos defuntos”, data na qual se sacrificava um grande 

número de homens4. Assim, pode-se notar que a morte entre os aztecas era 

levada a sério, que era muito mais do que uma possibilidade próxima e 

previsível; com a morte se convivia todo o tempo. E por essas razões pode-se 

encontrar o motivo pelo qual existia um culto à morte e que se manifestava 

especialmente em alguns períodos fixos de seu calendário.  

Durante os séculos seguintes, principalmente com a chegada dos 

espanhóis à América, as representações, assim como a relação com a morte, 

mudaram. Durante o século  XVI, expandiu-se no território mexicano a ideia de 

inferno até então desconhecida, e com ela gerou-se o temor à morte. Os crânios, 

que anteriormente eram usados para enfeitar alguns altares, começaram a 

desaparecer por influência da Igreja Católica. A morte começou a ser 

representada por meio de um esqueleto com uma foice. Durante o século XVIII, 

                                                             
4 Segundo consta em “Los días de muertos, una costumbre mexicana”, 1995. pág. 17. 



a morte deixa de ser representada como algo tenebroso e se transforma em uma 

figura amável, mas ainda teria que passar algum tempo para chegar à 

personalidade notável que adquiriu nos séculos XIX e XX, quando Posada se 

encarrega de deixar indícios sobre isso.   
 

Catrina e a Santa Morte  

O Dia dos Mortos no México, além de ser um dia de festividades 

tradicionais da cultura local, há algum tempo também se tornou importante 

atrativo turístico, fazendo com que os elementos presentes nas comemorações 

dos dias 1 e 2 de novembro chegassem ao mundo como importantes 

representantes da cultura mexicana. A caveira, como já foi dito, é um importante 

ícone da morte no México desde os povos pré-colombianos, mas diferentes tipos 

de esqueletos preenchem a cultura mexicana, com simbolismos e funções 

sociais distintos. Da mesma maneira que se pode dizer que o México é um país 

multicultural, a caveira também apresenta distintas representações e 

significados. Podemos citar duas representações de esqueletos que têm 

causado atração e confusão em seus significados,  a Caveira Catrina (a elegante 

dama esquelética) e a Santa Morte. Assim, é importante perceber as diferenças 

e relações (se é que existem) entre essas duas caveiras que têm se tornado 

personagens importantes da representação cultural e religiosa do México. 

Começando pela Caveira Catrina, cujo nome é a variante feminina 

da palavra catrín, que significa dândi em espanhol, refere-se a um personagem 

que surge como uma esqueleto vestido de mulher elegantemente vestida e 

usando chapéu, caracterização típica da alta sociedade mexicana do início 

do século XX. A Caveira Catrina é criada com a função de memento mori, cuja 

ideia era lembrar que as diferenças sociais não significam nada diante da morte 

e é o esqueleto de maior importância quando se relaciona a caveira à cultura 

mexicana e há tempos vem se fortalecendo pela aceitação dos próprios 

mexicanos como elemento central da identidade cultural do país. 

 Nascida por volta de 1910, da pena do famoso ilustrador mexicano 

José Guadalupe Posada, Caveira Catrina faz parte de uma série 

de “Calaveras” (caveiras) e ficou muito popular já na época de Posada, o 

personagem tornou-se um dos principais símbolos das manifestações artísticas 



do dia de Finados no México e da cultura mexicana em geral. Catrina, na época 

da Revolução Mexicana, foi então reproduzida e tornou-se símbolo da 

renovação indigenista da arte mexicana. A Catrina surge como uma caricatura 

satírica criada por Posada para zombar das classes altas mexicanas no início de 

1900, e ao longo de todo o século XX, a Catrina assumiu distintas formas para 

representar diferentes críticas sociais e políticas. Ilustrando livros e 

principalmente jornais, a Catrina pode ser um esqueleto homem ou mulher, 

vestida como soldado, de vestido longo ou fraque, personagem campesino, e 

nos dias atuais pode-se encontrar até Catrinas representando importantes 

esportistas ou personagens da televisão mexicana.   

As ilustrações de Posada estão profundamente arraigadas no 

contexto cultural da Revolução Mexicana (1910 a 1920), o primeiro grande 

levante popular do século XX, que deu margem a uma nova apreciação do 

passado indígena. O simbolismo do esqueleto, que nas tradições indígenas nas 

Américas representa a continuação do grito cíclico da vida, resultou ser uma 

imagem potente e ressonante para a independência cultural mexicana de sua 

elite eurocêntrica. Ainda que as ilustrações de Posada mostrem esqueletos 

vestidos de gala europeia como uma crítica de seus compatriotas da elite, no 

momento em que o famoso muralista Diego Rivera incluiu a Caveira Catrina em 

sua obra “Sonho de uma tarde dominical na Alameda Central” (1948), as Catrinas 

já haviam se transformado em um símbolo da integração dos ideais pré-

hispânicos e pós-coloniais.  

 

 



 

La Catrina por José Guadalupe Posada  

 

Detalle del mural Sonho de uma tarde dominical na Alameda Central, de Diego 

Rivera, com a Catrina no centro, Diego Rivera (criança) e Frida Kahlo. 

E a cada dia a Catrina fortalece-se como ícone da cultura 

mexicana, integrando-se ao diálogo cultural único e frutífero que conecta o 

México ao mundo. Porém, a nas últimas três décadas a Catrina tem dividido seu 

status de caveira nacional com uma outra senhora esquelética que, ainda que 

apresente significado e função totalmente distintos, tem chamado muita atenção 

tanto dentro quanto fora do território mexicano. Trata-se da Santa Morte. 

 

 
Uma das muitas imagens que pode apresentar a Santa Morte. As cores de suas 

roupas são variáveis, assim como os objetos 



 A partir do início do século XXI, a imagem da Santa Esquelética vem 

ganhando o mundo, seja por sua aparição na série televisiva aclamada pelos 

críticos, Breaking Bad, seja pelo impressionante crescimento de adeptos, dentro 

e fora do México. Santa Morte é uma santa do catolicismo popular mexicano que 

personifica a morte em forma de esqueleto feminino. As pessoas recorrem a ela 

para pedir milagres ou favores relacionados ao amor, saúde ou trabalho, mas há 

aqueles que também lhes pedem favores maléficos, tais como vingança e a 

morte de outros. Seus simpatizantes costumam ser identificados por portar 

algum escapulário com sua imagem, mas há aqueles que optam por levar sua 

imagem de maneira indelével: tatuada na pele. Inicialmente sua devoção era 

exclusiva de criminosos como narcotraficantes, quadrilhas, ladrões e prostitutas, 

que costumam fazer-lhe pedidos como pedir que lhes livre das balas da polícia 

ou qualquer outro mal, como por exemplo a cadeia. 

Porém, também é possível encontrar devotos do outro lado da lei, 

entre eles militares e policiais, que pedem que a Santa abençoe sua pistola e 

suas balar. Inclusive, a devoção à Santa Morte se tornou algo popular dentro da 

elite política e empresarial. Aqueles que vão ao seu altar a veneram como as 

santas oficiais da Igreja Católica, fazendo o sinal da cruz e rezando para que se 

cumpram seus pedidos. A crença se estendeu ao território estadunidense em 

virtude da imigração de vários de seus discípulos que afirmam haver entregado 

sua travessia a sua Santa, levando entre suas roupas imagens dela para se 

manterem protegidos. Ainda que a Igreja católica condene essa devoção, 

denominando-a como pecaminosa, alguns associam esta prática com a Igreja 

de Roma. Entretanto a maioria de seus seguidores parece não se importar com 

a contradição entre sua religião e os traços pagãos do culto à Santa.  

Para este, organizam-se rituais similares aos cristãos, incluindo 

procissões e orações com a finalidade de alcançar sua graça. Muitos até chegam 

a erguer seu próprio altar em sua casa, escritório ou negócio para se sentir 

protegido pela santa. O altar costuma conter uma estátua que pode ir de 15 

centímetros ao tamanho humano, que pode apresentar apresenta roupas e 

mantos de diferentes cores (e até com as 7 cores do arco-íris), levar sustentando 

uma foice ou um globo, rodeadas de moedas, flores ou uma coruja, a imagem 

normalmente está rodeada de distintas oferendas, entre as quais se encontram 

ramos de flores, frutas, incensos, vinhos e guloseimas, além de velas cuja cor 



varia de acordo com o pedido. O culto à Santa Morte não para de crescer e 

atualmente conta com mais adeptos e quem se credita mais milagres que a 

Virgem de Guadalupe. 

Os santos populares, ao contrário dos católicos oficiais, são os 

espíritos dos mortos considerados santos por seus poderes milagrosos. Porém, 

o que realmente diferencia a Ossuda dos outros santos populares é que para a 

maioria de seus devotos ela é a personificação da própria morte e não de um ser 

humano em particular falecido. No México e na América Latina em geral, os 

santos populares atraem milhões de devotos e com frequência são mais 

solicitados que os santos oficiais. Estas figuras de santos populares atraem seus 

devotos por nacionalidade e às vezes por localidade e classe social. Uma 

vendedora ambulante na Cidade do México me explicou o atrativo da santa 

esquelética dizendo: “ela nos entende porque ela é uma sacana como nós”. Ao 

contrário, os mexicanos jamais se refeririam à Virgem de Guadalupe como uma 

“sacana”. Todos os grandes santuários no México e nos EUA celebram dias 

anuais de festa com datas específica variada. Para a Santa Morte, as 

celebrações acontecem do dia 31 de outubro ao dia 2 de novembro e esta época 

do ano é fundamental para seus devotos que lotam os santuários dedicados à 

santa. 

 

 

 

Considerações Finais 

 

Atualmente as festas de Halloween apresentam movimentos 

diferentes dependendo da localização em questão. Enquanto nos EUA a 

festividade que leva as pessoas a se fantasiar de monstros e seres sobrenaturais 

tem desenvolvido uma imagem mais escura, com casas mal assombradas e 

temas de filmes de terror, América Latina e Europa, onde as influências religiosas 

e católicas continuam fortes no imaginário geral, no dia 1 e 2 de novembro 

grande parte da população continua mantendo seus laços ancestrais por meio 

das festividades associadas à memória sagrada e às influências do passado que 

seguem vivas. No México, no Dia dos Mortos é um dos momentos mais 

esperados do ano. É um momento para voltar a se conectar com os amigos 



falecidos, familiares e antepassados em um espirito festivo de comemoração e 

celebração. 

As visitas ao cemitério para levar oferenda aos mortos, como velas, 

flores e comida, continuam acontecendo e têm ganhado força nas grandes 

cidades, como a capital Cidade do México, onde a busca pela por uma identidade 

e personalidade mexicana ajudam a reforças a busca pelos antepassados e 

traços culturais que tornam o México único. As oferendas deixadas nos altares 

caseiros, são acompanhadas de celebrações mais festivas e  incluem elementos 

particulares como as chamativas caveiras de açúcar, que se tornaram um ícone 

de tradição familiar. Inscrita com o nome de um familiar falecido, os doces crânios 

são comidos como uma lembrança de que a morte não é um final amargo, mas 

sim uma doce continuação dos ciclos naturais da vida. 

A cultura do México não está apenas na lembrança da morte, mas 

é única em como a recordam, na maioria das vezes, estas comemorações são 

mais festivas que sombrias. Seja sob a foice da Santa Morte durante as 

festividades do Dia dos Mortos, ou com a 'elegante' imagem da Caveira Catrina, 

a morte desempenha um papel central na vida cotidiana dos mexicanos, e segue 

oferecendo uma imagem potente dos ciclos inevitáveis da vida. Permeando tudo 

isso está o sentido do humor e fortaleza que cobra as duras lições da morte e as 

aceita com uma plenitude que surpreende aqueles que não estão familiarizados 

com as tradições.  

No âmbito pessoal, a morte se converte em uma imagem de 

renascimento e renovação, enquanto na cultura mais ampla as imagens e 

práticas associadas a estas tradições mantém viva a memória da turbulenta 

história da nação. Para uma nação com tais disparates impressionantes entre 

ricos e pobres, a morte também se torna um grande igualador, onde inclusive um 

milionário no final sucumbe à nivelação da  Morte, frente a qual todos somos 

iguais. Como dizem no México, “a morte é justa e forma par com todos já que 

vamos todos morrer”. Para muitos, esta verdade inevitável proporciona uma forte 

razão para celebrar a vida, enquanto haja tempo. 
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