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Este Guia de Viagem sobre a Cidade do México é um item indispensável para o viajante que
deseja conhecer a capital mexicana com profundidade, desde seu passado como Tenochtitlán
até a atual Cidade do México, moderna e cosmopolita.Ele é fruto da visão dos criadores do site
Guia do Nômade Digital de como viajar melhor e segue os métodos de planejamento que foram
utilizados por nós para conhecer mais de 30 países em 4 continentes.Mas por que visitar a
Cidade do México?A capital do México é a porta de entrada para vivenciar as melhores
experiências culturais, históricas e gastronômicas do país. Todos esses aspectos são
riquíssimos e remontam a séculos distantes, quando grandes Povos Mesoamericanos viviam
na região.A Cidade do México proporciona ao viajante ir aos melhores museus de história e
arqueologia; apreciar as obras dos artistas que melhor representam o país; curtir a vida noturna
cosmopolita e diversificada; surpreender-se com as construções icônicas de séculos atrás,
assim como as do México atual; e provar os sabores da culinária de várias partes do país.Este
Guia de Viagem sobre a Cidade do México tem como objetivo preparar o viajante para
aproveitar o melhor da capital, com informações extremamente úteis, que são resultados da
nossa experiência na cidade e também de muito estudo. Apresentamos nossa opinião sobre as
atrações da cidade e sobre o que vale a pena conhecer.O Guia da Cidade do México está
dividido em sete capítulos:1)Breve história da Cidade do México: o capítulo inicial fornece uma
base histórica para entender os pontos turísticos;2)Pontos turísticos e seus macetes: esse
capítulo ocupa boa parte do Guia de Viagem da Cidade do México, já que é o coração do
mesmo. São apresentados os pontos turísticos mais interessantes (mesmo que alguns sejam
desconhecidos pelos brasileiros), assim como as melhores dicas para visitá-los.3)Sugestões
de roteiro: é uma seção indispensável para organizar os dias da viagem da melhor maneira
possível;4)Gastronomia mexicana e restaurantes: é o capítulo que traz em detalhes o melhor da
comida mexicana e onde encontrá-la na capital, com sugestões de restaurantes para todos os
bolsos;5)Bairros para se hospedar: o foco do capítulo é mostrar as diferenças de cada bairro
que consideramos adequado para o viajante se hospedar e ainda apresenta sugestões de
hotéis com diversas faixas de preço;6)Transportes e outras dicas práticas: é o capítulo que
apresenta informações úteis para se deslocar na Cidade do México, inclusive com dicas sobre
as companhias aéreas e as de transporte terrestre para quem vai seguir viagem a outras
cidades;7)Custos da viagem: o último capítulo tem a função de trazer uma estimativa dos
custos da viagem.Como você pode perceber, este Guia de Viagem da Cidade do México
apresenta tudo que o viajante brasileiro precisa saber para conhecer a capital mexicana com
profundidade. Então, adquira o e-book e comece agora mesmo sua viagem à Cidade do México.

From the Back CoverIn 1908, the brilliant poet and writer John G. Neihardt traveled by canoe



down the then-untamed Missouri River for fifty-six days. His account, rousing and elegantly
reflective, showcases the long ago, fascinating world through which the mighty river passed. The
River and I is at once a classic adventure tale, an enduring homage to the Old West, and a tale
of an abiding love for a relentless river and those affected by it."The book is wholly admirable in
style and story." -- New York Times?"An exhilarating adventure story ... enlivened by humor,
social criticism, and philosophical speculation." -- Western American Literature"A memorable
blending of poetry, realistic on-the-spot reporting, fur trade history, Greek mythology, and love for
the river ... that reaches a high-water mark in the literature of the West." -- Denver Westerners
Monthly Roundup--This text refers to an alternate kindle_edition edition.About the
AuthorInternationally known for Black Elk Speaks (also available as a Bison Book), John G.
Neihardt wrote in almost all major genres: fiction, lyric and epic poetry, biography, autobiography,
travelogue, literary criticism, and the familiar essay. Timothy G. Anderson is an editor at the New
York Times. He is currently conducting research for a biography of John G. Neihardt. --This text
refers to an alternate kindle_edition edition.Review"An exhilarating adventure story . . . also a
significant description of life in the region [of the Missouri River] as it was . . . years ago,
enlivened by humor, social criticism, and philosophic speculation."—Western American
Literature (Western American Literature)"For pleasure reading, the story has much charm and
interest. The reader gets the ‘feel’ of the journey but escapes its actual hardships."—Journal of
the West (Journal of the West)"A memorable blending of poetry, realistic on-the-spot reporting,
fur trade history, Greek mythology, and love for the river . . . that reaches a high-water mark in the
literature of the West."—Denver Westerners Monthly Roundup (Denver Westerners Monthly
Roundup)"It is hard not to be caught up in this enthusiastic young man’s glimpse of
Americana."—Christian Century (Christian Century) --This text refers to an alternate
kindle_edition edition.Review"An exhilarating adventure story . . . also a significant description of
life in the region [of the Missouri River] as it was . . . years ago, enlivened by humor, social
criticism, and philosophic speculation."--"Western American Literature" --This text refers to an
alternate kindle_edition edition.Read more
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CONTENTSTítuloIntroduçãoCapítulo 1: De Tenochtitlán à Cidade do México atualCapítulo 2: Os
melhores pontos turísticos da Cidade do México e seus macetesTop 10 Pontos TurísticosOutros
Museus imperdíveisMais atrações no Centro HistóricoBairros e atrações fora do centroCapítulo
3: Sugestões de roteiros na Cidade do MéxicoCapítulo 4: Um resumo da Comida Mexicana e
sugestões de restaurantes na Cidade do MéxicoCapítulo 5: Os melhores bairros para se
hospedar na Cidade do México (+ hotéis para todos os bolsos)Capítulo 6: Transportes,
deslocamentos e outras dicas práticas sobre a Cidade do MéxicoCapítulo 7: Quanto custa uma
viagem à Cidade do MéxicoConclusãoguia de Viagem sobre a Cidade do México: DICAS de
viajantesPor Jadna Marcos e Maurílio SchmittIntroduçãoA Cidade do México é muito mais do
que o Distrito Federal e a Capital do México. Construída sobre Tenochtitlán, a capital do Império
dos Astecas, a Cidade do México tem uma diversidade muito grande de história, cultura e
culinária. Sem dúvida, é um dos destinos a conhecer na América Latina.Na Cidade do México,
o viajante vai encontrar os melhores:● Museus de história e arqueologia;● Construções
icônicas de séculos atrás e do México atual;● Obras dos artistas que melhor representam o
país;● Vida noturna cosmopolita e diversificada;● Comida para todos os gostos e
bolsos.Acreditamos que a Cidade do México é um dos pontos altos da visita ao país. Foi lá que
tivemos a oportunidade de aprender mais sobre o México e sobre os diversos Povos
Mesoamericanos, que contribuíram para a formação desse país mestiço cheio de cultura e
tradições ancestrais.Neste guia de viagem, queremos trazer nossa experiência na cidade para
facilitar seu planejamento e sua viagem. Por isso, não vão faltar dicas sobre o que fazer,
passeios, restaurantes e tudo que vivemos nessa intensa cidade.O guia está dividido em 7
capítulos com os seguintes temas:Breve história do México;Pontos turísticos e seus
macetes;Sugestões de roteiro;Gastronomia mexicana e restaurantes;Bairros para se
hospedar;Transportes e outras dicas práticas;Custos da viagem.Para mais informações, você
pode acessar o nosso site Guia do Nômade Digital (https://guiadonomadedigital.com).Capítulo
1: De Tenochtitlán à Cidade do México atualEstudar História ajuda muito os viajantes a
entenderem o destino escolhido para as férias. Pode parecer algo trabalhoso, mas, no caso da
Cidade do México, é necessário ler sobre a formação do local e do país.O México tem uma
história rica e milenar e neste guia não temos espaço para contá-la em muitos detalhes. Além
disso, você vai descobrir muitas informações nos museus. Mesmo assim, precisamos introduzir
alguns fatos relevantes sobre o país.Há registros muito antigos de ocupação no vale do lago de
Texcoco, onde está a cidade. A civilização antiga mais importante foi a Teotihuacana, que teve o
seu apogeu entre os séculos III e VII, bem antes dos Astecas (também chamados de
Mexicas).Até hoje não se tem certeza das razões para o declínio de Teotihuacan. O que se
sabe é que após da sua queda surgiram diversas cidades menores, resultando em uma
organização social descentralizada.A civilização Mexica se tornou a mais importante pós-
Teotihuacan. A capital do que viria a ser um Império, Tenochtitlán (ou México-Tenochtitlan) foi
fundada em 1325 d.C. sobre uma ilha no lago de Texcoco.O nascimento da cidade é cercado
por lendas bem interessantes.



TítuloIntroduçãoCapítulo 1: De Tenochtitlán à Cidade do México atualCapítulo 2: Os melhores
pontos turísticos da Cidade do México e seus macetesTop 10 Pontos TurísticosOutros Museus
imperdíveisMais atrações no Centro HistóricoBairros e atrações fora do centroCapítulo 3:
Sugestões de roteiros na Cidade do MéxicoCapítulo 4: Um resumo da Comida Mexicana e
sugestões de restaurantes na Cidade do MéxicoCapítulo 5: Os melhores bairros para se
hospedar na Cidade do México (+ hotéis para todos os bolsos)Capítulo 6: Transportes,
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viagem à Cidade do MéxicoConclusãoguia de Viagem sobre a Cidade do México: DICAS de
viajantesPor Jadna Marcos e Maurílio SchmittIntroduçãoA Cidade do México é muito mais do
que o Distrito Federal e a Capital do México. Construída sobre Tenochtitlán, a capital do Império
dos Astecas, a Cidade do México tem uma diversidade muito grande de história, cultura e
culinária. Sem dúvida, é um dos destinos a conhecer na América Latina.Na Cidade do México,
o viajante vai encontrar os melhores:● Museus de história e arqueologia;● Construções
icônicas de séculos atrás e do México atual;● Obras dos artistas que melhor representam o
país;● Vida noturna cosmopolita e diversificada;● Comida para todos os gostos e
bolsos.Acreditamos que a Cidade do México é um dos pontos altos da visita ao país. Foi lá que
tivemos a oportunidade de aprender mais sobre o México e sobre os diversos Povos
Mesoamericanos, que contribuíram para a formação desse país mestiço cheio de cultura e
tradições ancestrais.Neste guia de viagem, queremos trazer nossa experiência na cidade para
facilitar seu planejamento e sua viagem. Por isso, não vão faltar dicas sobre o que fazer,
passeios, restaurantes e tudo que vivemos nessa intensa cidade.O guia está dividido em 7
capítulos com os seguintes temas:Breve história do México;Pontos turísticos e seus
macetes;Sugestões de roteiro;Gastronomia mexicana e restaurantes;Bairros para se
hospedar;Transportes e outras dicas práticas;Custos da viagem.Para mais informações, você
pode acessar o nosso site Guia do Nômade Digital (https://guiadonomadedigital.com).Capítulo
1: De Tenochtitlán à Cidade do México atualEstudar História ajuda muito os viajantes a
entenderem o destino escolhido para as férias. Pode parecer algo trabalhoso, mas, no caso da
Cidade do México, é necessário ler sobre a formação do local e do país.O México tem uma
história rica e milenar e neste guia não temos espaço para contá-la em muitos detalhes. Além
disso, você vai descobrir muitas informações nos museus. Mesmo assim, precisamos introduzir
alguns fatos relevantes sobre o país.Há registros muito antigos de ocupação no vale do lago de
Texcoco, onde está a cidade. A civilização antiga mais importante foi a Teotihuacana, que teve o
seu apogeu entre os séculos III e VII, bem antes dos Astecas (também chamados de
Mexicas).Até hoje não se tem certeza das razões para o declínio de Teotihuacan. O que se
sabe é que após da sua queda surgiram diversas cidades menores, resultando em uma
organização social descentralizada.A civilização Mexica se tornou a mais importante pós-
Teotihuacan. A capital do que viria a ser um Império, Tenochtitlán (ou México-Tenochtitlan) foi
fundada em 1325 d.C. sobre uma ilha no lago de Texcoco.O nascimento da cidade é cercado
por lendas bem interessantes.Fala-se que houve uma migração da cidade de Aztlán



(localização desconhecida) e que em uma ilhota no lago foi vista a águia sobre o nopal (cacto),
indicando o local onde deveria ser construída a cidade. Inclusive, o brasão do México é
inspirado nesta lenda e você pode observá-lo na bandeira nacional..O crescimento de
Tenochtitlán se deu mais tarde, no início do século XV, quando foi criada a Triple Alianza com as
cidade de Tetzcoco e Tlacopan.Os pormenores dos costumes, do modo de vida e das crenças
dos povos que viveram no Vale do México, você vai descobrir durante o passeio ao Museu
Nacional de Antropologia, por isso esse museu é tão imperdível.Já no Museu do Templo Mayor,
o foco é a civilização Mexica, a última a habitar a região da Cidade do México, antes da
chegada dos espanhóis.Em 1519, os espanhóis viram pela primeira vez Tenochtitlán. Em 8 de
dezembro daquele ano, o imperador mexica Moctezuma Xocoyotzin recebeu o conquistador
Hernán Cortés. No ano seguinte, as batalhas para a conquista da cidade começaram.Hernán
Cortés tinha como tradutora de nahuatl (língua indígena ainda muito usada) e amante a índia
Malinche, uma mulher escravizada que se tornou símbolo da traição, mesmo sem nunca ter
podido escolher seu destino. Você encontrará muitas referências a ela em museus e murais.A
conquista aconteceu de fato em 1521, quando as sucessivas derrotas e a epidemia de varíola
devastaram a civilização Mexica.O último líder da resistência indígena foi Cuauhtémoc e até
hoje é lembrado em avenidas, bairros e cidades de todo o México.A Cidade do México nasceu
no ano da derrota de Tenochtitlán, construída sobre as ruínas dos antigos templos e
palácios.Em 1535, foi criado o Vice Reinado de Nueva España, que governou um amplo
território, desde o leste dos EUA até o sul da América Central, além de várias ilhas do Caribe.A
partir da capital, os espanhóis foram conquistando e destruindo outras populações indígenas e
consolidando seu domínio.Os séculos seguintes foram de construção de muitos edifícios que
vemos hoje no Centro Histórico, a maioria deles pertencente à administração local e às elites
criollas, nascidos no México, porém com origem espanhola.Nesse período, inundações não
faltaram, afinal, a cidade está sobre o lago de Texcoco e a persistência dos espanhóis e da elite
em negar os conhecimentos indígenas só fez piorar a situação.Até hoje, podem ser vistos
edifícios muito tortos, como a Catedral Metropolitana e a antiga Basílica de Guadalupe, a
construção mais torta que vimos e que chega a assustar.Depois da conquista, passaram-se
séculos até que outro movimento transformasse a Cidade do México e todo o país: a
Independência, que aconteceu em dois momentos interligados.A busca pela Independência
começou quando a Espanha foi invadida pela França em 1808 e foi comandada pelas elites
locais. Já havia um entendimento de que a Nueva España poderia ser melhor conduzida sem a
interferência estrangeira.O principal marco do processo de Independência ocorreu em 16 de
setembro de 1810, quando o padre Miguel Hidalgo deu o Grito de Dolores, declarando a
Independência do México.Todos os anos, em 15 de setembro, o presidente entoa o Grito de
Dolores a partir do Palácio Nacional, abrindo as festividades.O Grito de Dolores foi o início do
processo, que levaria 11 anos para ser finalizado.Várias lutas se seguiram pela região de
Guanajuato e Guadalajara. Entretanto, o padre Hidalgo recuou frente à conquista da Cidade do
México, o que poderia ter sido a vitória final.Infelizmente, o primeiro movimento para a



Independência fracassou, apesar de não terem desaparecido os insurgentes, como as batalhas
comandada por José María Morelos.Somente em 1820, as elites criollas buscaram novamente
se verem livres da Espanha e apoiaram os conspiradores.Quando o Exército Trigarante saiu
vitorioso em 27 de setembro de 1821, um dos líderes, Agustín de Iturbide, foi declarado
Imperador do México.O século XIX renderia ainda mais surpresas e conflitos, como a execução
de Iturbide, a guerra entre EUA e México, a subida ao poder do liberal Benito Juaréz, a invasão
francesa e o Segundo Império, até o século terminar com Porfirio Díaz sendo presidente (e
ditador).O século XIX só veio a terminar de fato em 1910, quando o ditador renunciou diante da
Revolução Mexicana, na qual vários grupos lutaram por eleições livres.A partir desse
movimento político surgiu o Partido Revolucionário Institucional (PRI), que dominou a política de
1929 até 2000.

O crescimento de Tenochtitlán se deu mais tarde, no início do século XV, quando foi criada a
Triple Alianza com as cidade de Tetzcoco e Tlacopan.Os pormenores dos costumes, do modo
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Independência começou quando a Espanha foi invadida pela França em 1808 e foi comandada
pelas elites locais. Já havia um entendimento de que a Nueva España poderia ser melhor
conduzida sem a interferência estrangeira.O principal marco do processo de Independência
ocorreu em 16 de setembro de 1810, quando o padre Miguel Hidalgo deu o Grito de Dolores,
declarando a Independência do México.Todos os anos, em 15 de setembro, o presidente entoa
o Grito de Dolores a partir do Palácio Nacional, abrindo as festividades.O Grito de Dolores foi o
início do processo, que levaria 11 anos para ser finalizado.Várias lutas se seguiram pela região
de Guanajuato e Guadalajara. Entretanto, o padre Hidalgo recuou frente à conquista da Cidade
do México, o que poderia ter sido a vitória final.Infelizmente, o primeiro movimento para a
Independência fracassou, apesar de não terem desaparecido os insurgentes, como as batalhas
comandada por José María Morelos.Somente em 1820, as elites criollas buscaram novamente
se verem livres da Espanha e apoiaram os conspiradores.Quando o Exército Trigarante saiu
vitorioso em 27 de setembro de 1821, um dos líderes, Agustín de Iturbide, foi declarado
Imperador do México.O século XIX renderia ainda mais surpresas e conflitos, como a execução
de Iturbide, a guerra entre EUA e México, a subida ao poder do liberal Benito Juaréz, a invasão
francesa e o Segundo Império, até o século terminar com Porfirio Díaz sendo presidente (e
ditador).O século XIX só veio a terminar de fato em 1910, quando o ditador renunciou diante da
Revolução Mexicana, na qual vários grupos lutaram por eleições livres.A partir desse
movimento político surgiu o Partido Revolucionário Institucional (PRI), que dominou a política de
1929 até 2000.O período da conquista até meados do século XX pode ser melhor entendido no
Museu Nacional de História, localizado no Castillo de Chapultepec.Lá, você verá objetos
históricos de todas as épocas, por isso esse museu está no top 10 lugares para visitar na
Cidade do México, que mostraremos no próximo capítulo.Capítulo 2: Os melhores pontos
turísticos da Cidade do México e seus macetesEste capítulo é o mais extenso do guia, porque
entender bem as atrações da Cidade do México é fundamental para você fazer uma viagem
inesquecível. Conhecer o que o destino tem de melhor vai te ajudar a decidir os pontos
turísticos que têm mais a ver com você.Para alcançar esse objetivo, nós tivemos que pesquisar
muito antes mesmo da nossa viagem. Na cidade, todos os dias as dicas foram passadas para
um diário e, quando voltamos ao Brasil, mais pesquisas tiveram que ser feitas.Por isso, este
capítulo é o coração do nosso guia de viagem sobre a Cidade do México.O capítulo está
dividido em:● Top 10 pontos turísticos;● Museus imperdíveis;● Outras atrações para
conhecer no Centro Histórico;● Bairros e atrações distantes.◆◆◆Top 10 Pontos
TurísticosMuseu Nacional de AntropologiaA Cidade do México tem os melhores museus do
país e muitos deles possuem coleções únicas, por isso são imperdíveis.Como os turistas
brasileiros querem saber tudo sobre os Povos Originários, que habitavam o México antes dos
espanhóis, é impossível não recomendar a visita ao Museu Nacional de Antropologia (MNA).O
MNA é um dos melhores museus do continente americano. É moderno na estrutura e riquíssimo
na coleção e em informações.Os mexicanos têm muito orgulho da história e da cultura que
possuem, além de adorarem ir aos museus, o que só poderia levar a grande qualidade das



exibições.A coleção permanente do MNA é dividida em Arqueologia e Etnografia. A parte
etnográfica fica na planta alta, já a arqueológica está no térreo.É muito difícil conseguir ver tudo
em apenas uma visita, já que o museu é bem grande e os temas são complexos. Não faltam
boas legendas para ler e, por isso, o tempo voa lá dentro.Mas o que é mais relevante no
museu? As nossas dicas vão te ajudar a dar um foco durante o passeioPara os brasileiros, o
mais relevante deve ser a coleção do térreo, onde estão as 11 salas de Arqueologia. É lá que
ficam as coleções raras dos Teotihuacanos, Mexicas, Toltecas, Maias, Zapotecas e tantos
outros povos que habitaram o México.Uma parte das salas de Arqueologia segue a ordem
cronológica (até os Mexicas) e depois há uma abordagem mais geográfica, onde estão as salas
sobre os Maias, Zapotecas e outros povos.As duas primeiras salas são mais gerais, falando
sobre a Arqueologia como ramo da investigação científica e sobre os primeiros povoamentos
na América.Acreditamos que essas salas fazem mais sentido para os estudantes. Já os turistas
ganham tempo e guardam energia quando passam rapidinho por elas.As próximas quatro salas
abordam os povos do altiplano central, onde está a Cidade do México, mostrando muitas peças
arqueológicas e explicações bem detalhadas sobre o Teotihuacanos, Toltecas e Mexicas.No
período pré-clássico (2300 a.C. 100 d.C.), destacam-se cerâmicas com formas humanas e de
animais, porém simples, e instrumentos de pedra da vida cotidiana.Há uma sala dedicada
somente a Teotihuacan. Sugerimos que você leia com atenção as informações e observe bem
as figuras dos deuses (em especial Tláloc), as cerâmicas pintadas, as máscaras (algumas de
pedras verdes) e até mesmo as pinturas murais (reproduções).Fique atento às informações
sobre a organização da sociedade Teotihuacana, muito estratificada, com destaque para o
poder dos sacerdotes e à importância do comércio.Esse primeiro contato com a história e a
cultura dos Teotihuacanos te ajudará muito quando você for visitar a Zona Arqueológica de
Teotihuacan, onde estão as pirâmides do Sol e da Lua.Ainda nas salas dedicadas aos povos do
altiplano central, várias civilizações são abordadas, com destaque especial para os Toltecas,
que influenciaram muitos povos, até mesmo os Maias, e foram uma das civilizações mais
importantes.Os Toltecas eram guerreiros e levaram esse traço marcante para os Maias. Há
peças relacionadas à serpente emplumada (Quetzalcóatl) e aos famosos chac mool, figuras
humanas reclinadas com uma bandeja na barriga para receber oferendas, como corações
humanos! Sim, os Toltecas faziam muitos sacrifícios de pessoas.O clímax da visita é a grande
sala Mexica, povo que se desenvolveu no período pós-clássico tardio, desde o século XIV até a
tomada de México-Tenochitilan pelos espanhóis em 1521.Sem dúvida, a Piedra del Sol é o
destaque da sala, também conhecida como calendário asteca. Hoje sabe-se que a Piedra del
Sol está relacionada aos rituais dos guerreiros e nunca foi um calendário.Como a sala é
enorme, vale a pena explorar com calma a bela coleção. Veja como a guerra era importante
para a manutenção dos impostos e das rotas comerciais na sociedade mexica.Depois da sala
dedicada aos Mexicas, a coleção é organizada por região e temos certeza que você vai se
surpreender com a diversidade cultural do restante da Mesoamérica.A sala sobre as culturas de
Oaxaca é imperdível, porque Zapotecas e Mixtecos foram muito relevantes.O destaque fica por



conta das peças retiradas do Monte Albán, capital dos Zapotecas. As representações dos
“danzantes” (guerreiros no ritual de sacrifício) são emblemáticas dessa cultura.Não deixe os
Mixtecos de lado, já que eles foram os mais talentosos artesãos da Mesoamérica,
principalmente no trabalho com ouro. Os códigos mixtecos também são impressionantes (como
se fossem quadrinhos antigos), assim como a bela cerâmica policromada. A arte Mixteca está
na nossa lista de favoritos.Nós conseguimos ter fôlego e prestar atenção em tudo até a sala das
Culturas de Oaxaca, depois já é preciso fazer uma seleção mais criteriosa sobre o que ler.Há
uma sala interessante sobre as culturas da costa do Golfo do México, com destaque para os
Olmecas e suas colossais esculturas de cabeças.A próxima sala aborda os milênios das
Culturas Maias, que se estenderam do México até El Salvador. Há muito o que ver nessa sala,
mas procure entender a estrutura social dos Maias, ou seja, como a sociedade funcionava.As
estelas (tipo obeliscos) se destacam, porque contam acontecimentos importantes,
normalmente sobre os governantes.Note como a arquitetura maia tem elementos decorativos
rebuscados. Quem vai visitar o sul do México tem muito a aprender.As últimas duas salas
apresentam as culturas do ocidente do México e também do norte do país.Essas são as salas
de arqueologia. As demais na planta alta também merecem serem visitadas, mesmo que
rápido.Nas salas de Etnografia, há exposição de trajes, cerâmicas, costumes e danças de
vários pueblos mexicanos, assim como sobre os Povos Indígenas.Vale dizer que o passeio pelo
museu não termina aqui. Há ainda a exposição temporária e é comum ter apresentações no vão
central.Já na frente do museu, um grupo faz a destemida Danza de los Voladores por uma
pequena gorjeta. Então, vale a pena parar e admirar a destreza desses homens pássaros.Mas o
que é a Danza de los Voladores?Nessa dança/ritual, os hombres-pájaro giram segurados
apenas por uma corda em uma tora muito alta. Eles parecem entrar em transe. A Danza de los
Voladores tem origens indígenas e foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade. Ela surgiu
a partir de uma lenda relacionada à colheita e a intenção era fazer orações mais perto do céu.
Com o passar do tempo, o ritual virou uma tradição para trazer fertilidade, principalmente no
início da primaveraInformações práticasO Museu Nacional de Antropologia está localizado no
Bosque Chapultepec.Aberto de terça a domingo das 9h às 17h. Fechado na segunda. Ingresso
adulto 70 pesos. Domingo é de graça para mexicanos e residentes, por isso fica bem
lotado.Visitas guiadas de graça às 10h30min., 12h30min., 13h30min. e 15h30min.Site
oficial:◆◆◆Murais de Diego Rivera na Secretaria de Educação PúblicaVisitar a Cidade do
México requer entender o que foi o Muralismo Mexicano, um movimento artístico que ajudou a
construir a noção de mexicanidade que conhecemos hoje.Na primeira metade do século XX,
vários artistas plásticos puderam contar as tradições, as lutas e as esperanças do México em
prédios públicos, principalmente da capital.Depois da Revolução Mexicana de 1910 e com o
fim da ditadura de Porfirio Díaz, esse movimento artístico propiciou acesso a arte
verdadeiramente popular, feita para o povo.O Secretário de Educação Pública, José
Vasconcelos, disponibilizou as paredes dos edifícios públicos para que muitos artistas
pudessem expressar sua forma de ver o México, a maioria com forte caráter político, outros



com doses de utopia, crítica e até pessimismo.A Secretaria de Educação Pública (SEP) foi um
desses palcos do Muralismo, especificamente das pinturas didáticas e políticas de Diego
Rivera.Os murais deveriam ser fáceis de entender, até mesmo para a grande população
analfabeta que o México possuía na época.A SEP tinha muito espaço para receber murais,
talvez por isso Rivera tenha pintado lá de 1923 a 1928. São dois edifícios enormes com três
pisos de corredores pintados. Particularmente, nem o Palácio Nacional tem tantos murais
quanto a SEP.Os edifícios são o Pátio Principal, nomeado Patio del Trabajo por Rivera, e o Pátio
Juárez (com a estátua do presidente Benito Juárez) ou Patio de Las Fiestas.No Pátio del
Trabajo, o térreo é dedicado às cenas dos trabalhadores, como os mineiros, camponeses e
também mulheres, como as professoras rurais.No primeiro piso, há várias pinturas com
símbolos das profissões, mas só com cores neutras e muita simplicidade.
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