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RESUMO 

 

O período que abrange essa pesquisa (de 1994 até 2005) compreende desde a data 

do primeiro levante do Exército Zapatista de Libertação Nacional até a Sexta 

Declaração da Selva Lacandona, também denominada pelos zapatistas como “La 

otra campaña”. Após um breve levante armado empreendido no dia 1º de janeiro de 

1994 os zapatistas modificam as suas estratégias políticas para que as suas vozes 

sejam alcançadas para além de um conflito armado. Nessa pesquisa buscou-se 

através da Análise do Discurso aprofundar-se nos discursos zapatistas alocados no 

site oficial do EZLN, aprofundando os debates a respeito das escritas e narrativas 

históricas inerentes a Linha de Pesquisa: Ideias, Saberes e Escritas da (e na) 

História. As hipóteses partem do pressuposto que nos discursos zapatistas 

encontramos elementos que despertam a comunidade em geral para os problemas 

referentes aos indígenas no México, em uma espécie de militância no campo político 

do diálogo. Utilizando a palavra como arma, os escritos do Subcomandante Marcos 

e do CCRI-CG (Comitê Clandestino Revolucionário Indígena – Comandância Geral) 

aponta para a construção de uma Autonomia Zapatista como forma de resistência 

ao governo mexicano. 

Palavras chaves: Autonomia, Resistência, Discurso, Zapatismo  
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ABSTRACT 

 

The period covered by this research (from 1994 to 2005) ranges from the first survey 

of the Zapatista Army of National Liberation to the Sixth Lacandona Jungle 

Declaration, also called by the Zapatistas as “La otra campaña”. After a brief period 

of armament undertaken on January 1, 1994, the Zapatistas change their policies to 

those policies that are considered achieved beyond armed conflict. This research 

sought through Discourse Analysis to deepen the Zapatista speeches allocated on 

the official website of the EZLN, deepening the debates about the writings and 

historical narratives inherent to the Research Line: Ideas, Knowledge and Writings of 

(and in) History. As the assumptions start from the assumption that the Zapatista 

discourses show elements that awaken the general community to the problems 

related to the indigenous in Mexico, in a kind of militancy in the political field of 

dialogue. Using a word as a weapon, the writings of Subcomandante Marcos and the 

CCRI-CG (Indigenous Revolutionary Clandestine Committee - General Command) 

point to the construction of a Zapatista Autonomy as a form of resistance to the 

Mexican government. 

Keyword: Autonomy, Resistance, Speech, Zapatismo 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Na madrugada do dia 1º de janeiro de 1994 grupos de mulheres e 

homens armados, com os rostos cobertos por passa-montanhas e paliacates1 

tomaram algumas cidades de Chiapas; dentre essas San Cristobál de las Casas, 

Ocosingo, Altamirano e Las Margaritas. Tratava-se do levante de um movimento 

autodenominado Exército Zapatista de Libertação Nacional que se apresentava ao 

México e ao mundo sob o signo da mudança, aos brados de “BASTA!”, conforme 

explicitado na Primera Declaración de la Selva Lacandona2:  

 

Porém nós HOJE DIZEMOS BASTA!, somos os herdeiros dos 
verdadeiros forjadores de nossa nacionalidade, os despossuídos 
somos milhões e chamamos a todos nossos irmãos para que se 
somem a este chamado como o único caminho para não morrer de 
fome ante a ambição insaciável de uma ditadura de mais de setenta 
anos, encabeçada por uma camarilha de traidores que representam 
os grupos mais conservadores e vende-pátrias. (EZLN, 1994, 
online3) 

 

A data escolhida para a apresentação do grupo ao México e ao mundo é 

perpassada por forte simbolismo, uma vez que nesse mesmo dia também entrou em 

vigor o NAFTA (North American Free Trade Agreement), um tratado de livre 

comércio envolvendo o Canadá, EUA e México. Segundo Freitas (2008):  

 

Para que o México fosse aceito neste tratado, um ajuste na 
economia tornou-se necessário, pois a distancia econômica, 
tecnológica e financeira com os Estados Unidos e o Canadá era 
enorme e precisaria ser amenizada. Dessa forma, podemos dizer 
que uma das características do Tratado é a assimetria existente 
entre os três países membros. (FREITAS, 2008, p. 51). 

 

De acordo com o artigo 1024 do tratado, o NAFTA tinha como objetivo: 

                                            
1
 Passa-montanhas, também conhecidos por “gorro ninja”. Paliacates, também conhecidas por 

“bandanas”. 
2
 Disponível em: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/01/primera-declaracion-de-la-selva-

lacandona/>. Acesso em: 09.09.2019. 
3
 Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los verdaderos forjadores de 

nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que 
se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable 
de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a 
los grupos más conservadores y vendepatrias. 
4
 Disponível em: <https://www.nafta-sec-alena.org/Inicio/Textos-jur%c3%addicos/Tratado-de-Libre-

Comercio-de-Am%c3%a9rica-del-Norte?mvid=1&secid=5a1b5f25-8904-4553-bf16-fef94186749e>. 
Acesso em 08.12.2019. 
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1. Os objetivos deste Tratado, desenvolvidos mais especificamente 
por meio de seus princípios e regras, incluindo os de tratamento 
nacional, tratamento de nação mais favorecida e transparência, são 
os seguintes: 
a) remover obstáculos ao comércio e facilitar a circulação 
transfronteiriça de bens e serviços entre os territórios das partes; 
(b) promover condições de concorrência leal na zona de livre 
comércio; 
(c) aumentar substancialmente as oportunidades de investimento nos 
territórios das Partes; 
(d) proteger e fazer cumprir, de maneira adequada e eficaz, os 
direitos de propriedade intelectual no território de cada uma das 
Partes; 
(e) criar procedimentos efetivos para a aplicação e execução deste 
Contrato, para sua administração conjunta e para a resolução de 
disputas; e 
(f) estabelecer diretrizes para uma cooperação trilateral, regional e 
multilateral adicional, com o objetivo de expandir e melhorar os 
benefícios deste Acordo. (NAFTA Secretariat, 2018, online5) 

 

Em 2018 foi decretado o fim do NAFTA tal qual ele foi formulado 

incialmente e segundo Naddi (2018) o presidente dos Estados Unidos, Donald 

Trump, sempre se apresentou contra esse projeto. Nesse sentido, basta 

acompanhar os noticiários e as declarações do presidente para constatar como o 

mesmo profere diversos ataques aos termos do tratado, sob a alegação de que este 

conferia enormes vantagens aos trabalhadores mexicanos em detrimentos dos 

empregos nos Estados Unidos. Seguindo em seu artigo Naddi (2018) afirma: “A 

partir disso, iniciaram-se as negociações entre os três países, já em 2017, para a 

discussão e modificação de algumas normas definidas no acordo original do 

NAFTA.” (NADDI, 2018, online). Sendo discutidos vários pontos do tratado e 

buscando modificar-se alguns, surge assim a USMCA (sigla em inglês para o novo 

acordo entre Estados Unidos, México e Canadá). A controvérsia que se apresenta é: 

                                            
5
 1. Los objetivos del presente Tratado, desarrollados de manera más específica a través de sus 

principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son 
los siguientes: 
(a) eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios 
entre los territorios de las Partes; 
(b) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; 
(c) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; 
(d) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en 
territorio de cada una de las Partes; 
(e) crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su 
administración conjunta y para la solución de controversias; y 
(f) establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a 
ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado. 
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Permanece a questão: afinal, o NAFTA acabou? Juridicamente, é 
certo que o NAFTA teve seu fim. Mas, na prática, todos os pontos 
interpretados como negativos pelo presidente Trump dentro do 
NAFTA foram modificados de forma a atender mais satisfatoriamente 
o novo posicionamento estadunidense – no caso, protecionista. 
Assim, o USMCA nada mais é que uma revisão estadunidense do 
NAFTA, haja vista que o fim de facto da área de livre comércio da 

América do Norte acarretaria ônus muito maiores que bônus frente a 
profunda interdependência comercial já enraizada ao longo desses 
mais de 20 anos de NAFTA. (NADDI, 2018, online) 

 

Na Carta al pueblo de Estados Unidos,6 redigida pelo EZLN em 1995, há 

uma crítica contundente à celebração desse tratado, na qual há uma acusação de 

que o governo norte-americano estaria apoiando o contínuo assédio do governo 

mexicano aos indígenas, fomentando o racismo e chamando a atenção do povo 

norte-americano sobre as ações do seu governo: 

 

Na primeira metade desta década, o governo estadounidense se 
equivocou ao apoiar Carlos Salinas de Gortari. Se equivocou ao 
assinar o NAFTA que não teve o apoio majoritário do povo norte-
americano e que significou uma ordem de execução sumária contra 
os indígenas mexicanos. 
No amanhecer de 1994, nós nos levantamos em armas. Nos 
levantamos não pelo poder, não por ordem estrangeira. Nos 
levantamos para dizer: “aqui estamos”. 
O governo mexicano, nosso governo, tinha nos esquecido e estava 
disposto a um genocídio sem balas nem bombas, estava disposto a 
aniquilar-nos com a morte calada da enfermidade, da miséria, do 
esquecimento. O governo norte-americano se fez cúmplice do 
governo mexicano nesse genocídio. Com a assinatura do NAFTA, o 
governo dos Estados Unidos da América deu seu aval e seu 
beneplácito para o assassinato de milhões de mexicanos. Sabia o 
povo norte-americano? Sabia que seu governo assinava acordos de 
extermínio massivo no México? Sabia o povo dos Estados Unidos 
que seu governo apoiou um criminoso? (EZLN, 1995, online7) 

                                            
6
 Disponível em: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1995/09/13/carta-al-pueblo-de-estados-

unidos/>. Acesso em: 24.10.2019. 
7
 En la primera mitad de esta década, el gobierno estadounidense se equivocó al apoyar a Carlos 

Salinas de Gortari. Se equivocó al firmar un NAFTA que no tuvo el apoyo mayoritario del pueblo 
norteamericano y que significó una orden de ejecución sumaria en contra de los indígenas 
mexicanos. 
En el amanecer de 1994, nosotros nos alzamos en armas. Nos alzamos no por el poder, no por 
mandato extranjero. Nos alzamos para decir «aquí estamos». 
El gobierno mexicano, nuestro gobierno, nos había olvidado y estaba dispuesto a un genocidio sin 
balas ni bombas, estaba dispuesto a aniquilarnos con la muerte callada de la enfermedad, de la 
miseria, del olvido. El gobierno norteamericano se hizo cómplice del gobierno mexicano en ese 
genocidio. Con la firma del NAFTA, el gobierno de Estados Unidos de América dio su aval y su 
beneplácito para el asesinato de millones de mexicanos. ¿Lo sabía el pueblo norteamericano? 
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Retomando o tópico inicial sobre o primeiro levante zapatista, após a 

ocupação seguiu-se um conflito armado no embate com as forças oficiais, que durou 

cerca de duas semanas. O governo do México respondeu com o envio de militares 

para a região, que atuaram incisivamente com prisões, execuções e até 

bombardeios a algumas comunidades indígenas. Segundo Arellano (2002), no 

combate 400 pessoas foram mortas e 70 foram presas. Evidentemente, nesses 

casos as estatísticas são de difícil aferição, uma vez que oficialmente esses 

números são expressivamente menores. Após alguns dias de conflito movimentos 

sociais entraram em cena, realizando uma manifestação na Cidade do México, 

exigindo a suspensão da ação militar contra o EZLN. Contribuiu expressivamente 

com a disseminação das ações do movimento zapatista, em busca de apoios 

internos e externos, além dos manifestos, também fotos e charges que tornaram 

familiares ao público imagens que expressavam a participação de famílias  e não 

apenas dos combatentes armados como poderia ser sugerido à primeira vista, como 

ilustra a figura abaixo. 

 

Figura 1 – Bandeira do EZLN 

 

Fonte: Site – Notícias Anarquistas (2016) 8 

                                                                                                                                        
¿Sabía que su gobierno firmaba acuerdos de exterminio masivo en México? ¿Sabía el pueblo de 
Estados Unidos que su gobierno apoyó a un criminal? 
8
 Disponível em: <https://noticiasanarquistas.noblogs.org/files/2016/03/mexico-convocatoria-zapatista-

as-atividades-de-2-1.jpeg>. Acesso em: 05.11.2019. 
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Vemos na Figura 1 a estratégia de divulgação zapatista, representada 

pela figura de uma mulher que carrega uma criança portando a bandeira do EZLN. 

Cabe enfatizar que a figura e a participação da mulher se tornou muito 

representativa no Movimento Zapatista. No âmbito deste evidencia-se uma grande 

discussão aos direitos das mulheres, inclusive tendo sido criada a Ley 

Revolucionaria de Mujeres9. Por isso a escolha dessa figura portando a bandeira do 

EZLN para ilustrar o momento inicial da publicização do movimento. 

O jornalista Igor Fuser, no início da sua obra México em transe (1995), 

aponta o caráter violento do governo mexicano na repressão ao EZLN, 

denominando-o de “a ditadura perfeita”. Ao mesmo tempo em que o México tem 

uma tradição de tolerância e acolhimento em relação a militantes de outros países 

das Américas, particularmente aqueles que passavam por ditaduras, 

paradoxalmente tratou a questão interna com violência. Segundo Fuser (1995, p. 17) 

“A realidade é que, enquanto estendia o tapete vermelho aos rebeldes estrangeiros, 

em sua própria casa o regime mexicano sempre tratou os contestadores a ferro e 

fogo”. Há que se considerar a diferença entre insurgentes externos que buscam asilo 

no México e a questão interna que poderia se disseminar como rastilho de pólvora, 

colocando em xeque a governabilidade do país, o que distingue as duas situações. 

A respeito da repressão ao Exército Zapatista de Libertação Nacional o autor reitera: 

 

Em janeiro de 1994, quando eclodiu a rebelião armada dos 
camponeses de Chiapas, o mundo inteiro presenciou as imagens dos 
cadáveres de guerrilheiros alinhados em fila no mercado de 
Ocosingo, uma das cidades ocupadas pelos zapatistas e depois 
resgatados pelo Exército, com os pulsos amarrados às costas e, 
cada um deles, com um tiro na cabeça. Eram, obviamente, 
prisioneiros executados a sangue-frio. Na versão militar, foram 
mortos em combate. A Comissão Nacional de direitos humanos, uma 
entidade oficial, comprovou as execuções. Mas a apuração do caso 
não avançou. (FUSER, 1995, p. 17) 

 

Apesar da violenta reação das forças militares a mando do governo, a 

vantagem estratégica que os zapatistas tiveram naquele momento sobre as forças 

oficiais se deveu ao fato de que em sua grande maioria eram nativos da região de 

Chiapas. Conheciam os terrenos e deslocavam-se com facilidade; ademais o uso 

                                            
9
 Dispónivel em: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1993/12/31/ley-revolucionaria-de-mujeres/>. 

Acesso em: 08.12.2019. 
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das máscaras lhes ocultavam a identidade permitindo-lhes se integrar a qualquer 

momento em meio aos civis, sem que seu ativismo fosse percebido. 

Após os enfrentamentos iniciais, que reverberaram além das fronteiras 

mexicanas e foram seguidamente denunciados pela imprensa internacional, além da 

forte simpatia interna aos insurgentes por parte de diversos segmentos sociais e 

políticos, teve início as tratativas para findar os embates. Segundo Fuser (1995) o 

diálogo oficial entre os EZLN e o governo federal iniciou-se no dia 20 de janeiro de 

1994. Havia ainda a preocupação do governo mexicano com a simpatia que o EZLN 

agregava e o perigo interno que a mística em torno da oculta identidade do principal 

comandante do movimento significava. Nesse cenário de informações 

desencontradas, a transmissão do primeiro encontro entre os dois polos em embate 

magnetizou o México: 

 

Acompanhado de 18 companheiros, todos mascarados, o 
subcomandante Marcos faz sua segunda entrada triunfal em San 
Cristóbal de las Casas, local de encontro com o representante do 
governo, Manuel Camacho. O país assiste, estarrecido, à cena em 
que Marcos e Camacho, um de cada lado, exibem uma bandeira 
mexicana diante das câmeras de televisão, dentro da catedral. 
(FUSER, 1995, p. 63) 

 

Não por acaso, minha escolha por eleger o Movimento Zapatista como 

recorte de pesquisa deve-se primeiro à aura misteriosa envolta nas figuras 

integrantes do movimento. Homens e mulheres sempre com os rostos cobertos 

deixando no ar o questionamento: O que há debaixo desses passa-montanhas e 

paliacates? Mais de quinhentos anos de marginalização e exploração reivindicando 

por sua dignidade? Uma ação midiática ou questão fulcral de segurança para evitar 

os revides de que certamente seriam alvo por parte das forças oficiais? Ainda hoje a 

resposta a essas questões não alcançou consenso e segue suscitando calorosos 

debates entre os defensores de cada uma delas. 

Visando verticalizar reflexões sobre esse emblemático movimento, a 

presente pesquisa tem como objetivo compreender como o discurso zapatista, 

veiculado particularmente por meio da internet e, portanto, disponibilizado para uma 

audiência estendida, historicamente tem se constituído em peça chave como forma 

de comunicação para o EZLN. Entendendo esses discursos como práticas sociais 

construídas por meio de textos.  
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Como metodologia utilizaremos a Análise do Discurso, um campo 

inicialmente da linguística tendo como um dos seus precursores o filósofo francês 

Michel Pêcheux. Adentrando a Análise do Discurso, o filósofo Michel Pêcheux 

propôs que o discurso funciona por meio da ideologia. Elaborando a Análise do 

Discurso (AD). Sua obra mais conhecida Semântica e Discurso – Uma Crítica à 

Afirmação do Óbvio, publicada pela primeira vez em 1975, se encontra suas 

principais hipóteses sobre a Análise do Discurso. Segundo Brasil (2011): 

 

Pêcheux era obcecado pelo termo discurso e denunciava a 
necessidade de ruptura com o caráter essencialmente político para a 
determinação dessa palavra condenada ao acordo com uma 
evidência empírica. O discurso é a história na língua. Temos então a 
tríade língua, sujeito e história na constituição de discurso. Por tratar-
se de uma materialidade linguística e histórica, o discurso é o 
observatório das relações entre língua e ideologia. O discurso é 
material simbólico, é janela para o estudo do funcionamento dos 
mecanismos de produção de sentidos, é confronto do simbólico com 
a ideologia. (BRASIL, 2011, p. 176) 

 

Para Pêcheux a linguagem não funciona através de um sistema de regras 

formais, o filósofo pensa na linguagem em sua prática. Sendo assim: em que 

condições o discurso funciona? Pêcheux se baseia em três pontos pra questionar o 

funcionamento do discurso: Linguística, Materialismo Histórico e Teoria do Discurso. 

Questionando o formalismo vigente no qual busca elaborar suas teorias. 

Para além do discurso político o discurso aqui proposto está inserido na 

significação do mundo e constituição do seu significado. Nesse caso a ideologia 

para Pêcheux não poderia ser pensada homogeneamente: 

 
[...] ...a objetividade material da instância ideológica é caracterizada 
pela estrutura da desigualdade-subordinação do ‘todo complexo com 
o dominante’ das formações ideológicas de uma formação social 
dada, estrutura que não é senão a da contradição 
reprodução/transformação que constitui a luta ideológica de classes. 
(Pêcheux, 2014, p. 147). 

 

Sendo assim, trazendo esses elementos para os discursos zapatistas 

encontramos a ideologia por trás desses discursos, fazer-se ouvir, ser vistos.  

No exame que aqui procedo, tomo esses discursos como uma prática 

política que se aplica às mais diversas áreas sociais. Quando citado na presente 

reflexão discurso refere-se aos textos publicados pelo EZLN e pelo Subcomandante 
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Marcos os quais se encontram disponíveis do site oficial do EZLN: < 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/>. Esse site encontra-se em atividade até os dias 

atuais. Um ponto importante a se destacar é que os zapatistas utilizam a internet 

para fazerem seus comunicados desde o seu surgimento e essa ferramenta segue 

sendo o principal meio de contato com o mundo externo pelas razões óbvias de 

maior difusão e alcance de suas propostas. Uma espécie de ciber ativismo, via do 

qual os comunicados chegam em tempo real a qualquer lugar do mundo.  

A proposta de examinar alguns desses discursos fundamenta-se no 

objetivo de perscrutar as considerações do EZLN para além do conflito armado, uma 

vez que o controle e a difusão dos manifestos e documentos veiculados pelo 

movimento, por meio da rede mundial proporcionada pela internet, seguem sendo 

foco de interesse para além das instâncias internas. Evidentemente não se observa 

mais o impacto dos mesmos como ocorreu nos anos iniciais do surgimento do EZLN, 

quando se debatia vivamente as manifestações do movimento, tanto na mídia como 

em diversas outras instituições, sobretudo acadêmicas.  

Entretanto, o poder de atração que os encaminhamentos e as tratativas 

zapatistas mantêm suscita ainda forte solidariedade internacional, particularmente 

na América Latina, caracterizada pelas insuperáveis desigualdades sociais. Um 

discurso vinculado fortemente em um dos contingentes mais alijados na região, os 

indígenas, que ocupam espaço marginal nos Estados nações do continente, segue 

sendo intensamente respaldado. 

A pesquisa que propomos se baseia também na interlocução entre a 

História e Literatura; segundo Roger Chartier (1990): 

 

O texto, literário ou documental, não pode nunca anular-se como 
texto, ou seja, como um sistema construído consoante categorias, 
esquemas de percepção e de apreciação, regras de funcionamento, 
que remetem para as suas próprias condições de produção. A 
relação do texto com o real (que pode talvez definir-se como aquilo 
que o próprio texto apresenta como real, construindo-o como um 
referente situado no seu exterior) constrói-se segundo modelos 
discursivos e delimitações intelectuais próprios de cada situação de 
escrita. O que leva, ante de mais, a não tratar as ficções como 
simples documentos, reflexos realistas de uma realidade histórica, 
mas a atender à sua especificidade enquanto texto situado 
relativamente a outros textos e cujas regras de organização, como 
elaboração formal, têm em vista produzir mais do que mera 
descrição. (CHARTIER, 1990, p. 63) 

 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/
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Tomamos aqui a literatura como uma representação do real. Sendo 

assim, torna-se indispensável contextualizar o texto, assinalando em qual contexto 

ele se insere, quem o produziu e a sociedade no qual está inserido, dimensionando 

tanto o autor como seus leitores. Avulta como importante também relacionar os 

discursos com que os profere/escreve. 

Diante do exposto, a relevância do trabalho afirma-se frente ao propósito 

de estabelecer um diálogo entre a Literatura, aqui compreendidas as narrativas do 

EZLN, muitas das quais se baseiam em personagens simbólicos e a História para 

entendermos os processos de transformações pelos quais passou a sociedade 

mexicana em determinado período. No que concerne a essa pesquisa nos propomos 

a analisar os escritos do Subcomandante Marcos e o que eles refletem do contexto 

do movimento Zapatista e as ações do EZLN no México em finais do século XX e 

início do século XXI.  

Nesse sentido, uma das funções da Literatura consiste na capacidade de 

manifestação por meio de escritas de caráter narrativo ou poético, ficcional ou real e 

segundo Valdeci Rezende Borges: 

 

Sendo a literatura uma forma de ler, interpretar, dizer e representar o 
mundo e o tempo, possuindo regras próprias de produção e 
guardando modos peculiares de aproximação com o real, de criar um 
mundo possível por meio da narrativa, ela dialoga com a realidade a 
que refere de modos múltiplos, como a confirmar o que existe ou 
propor algo novo, a negar o real ou reafirmá-lo, a ultrapassar o que 
há ou mantê-lo. Ela é uma reflexão sobre o que existe e projeção do 
que poderá vir a existir; registra e interpreta o presente, reconstrói o 
passado e inventa o futuro por meio de uma narrativa pautada no 
critério de ser verossímil, da estética clássica, ou nas notações da 
realidade para produzir uma ilusão de real. (BORGES, 2010, p. 98 e 
99). 

 

Tomando ainda os discursos literários como práticas sociais utilizaremos 

como método de trabalho as análises dos textos do Subcomandante Marcos para 

pensar em sua função como representação do movimento Zapatista, abordando o 

problema mediante fontes propostas nesse projeto. 

Importante reiterar que o EZLN tem algumas peculiaridades em 

comparação com outros grupos guerrilheiros latino-americanos pelo seu modo de 

atuação, criando pontes de diálogo com a sociedade civil nacional e internacional 

através de suas cartas, contos e comunicados. Buscaremos nessas distintas 
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narrativas as vozes que estão à margem da sociedade mexicana, levantando 

debates a respeito dos problemas sociais referentes aos indígenas.  

Nesse sentido, importa ressaltar que o berço do movimento, a selva 

Lacandona em Chiapas, abriga uma das maiores áreas indígenas do México, em 

condições de extrema desigualdade e pobreza. Em nome dessas comunidades é 

que o movimento se organizou, arregimentando forte adesão localmente, nutrindo 

expectativas de que questões secularmente alijadas das pautas sociais e das 

políticas públicas no país seriam enfim priorizadas. 

A relevância do tema considerado nessa reflexão consiste em analisar as 

relações entre o poder vigente e as sociedades indígenas camponesas, que se 

estabeleceram com a conformação atual desde os tempos da colonização, mas que 

estão ali presentes desde tempos imemoriais e que ainda encontram reflexos nos 

dias atuais em todo o México. Nosso recorte ao escolher o discurso do Zapatismo é 

porque se trata de um movimento que nos leva a reflexões sobre as diversas formas 

de lutas sociais, desde conflitos armados, atos de resistência e modernamente o uso 

da internet, nos fazendo entender que não existe um modelo pré-determinando de 

como os movimentos sociais devam atuar. 

Trata-se de um momento na História da América Latina, quando o 

movimento Zapatista entra em choque com o Governo do México, gerando uma 

série de conflitos e lutas por mudanças, entre elas o direito à terra, a afirmação da 

identidade e autonomia indígenas e por condições mais justas de vida. Dentre as 

demandas da causa zapatista estão: alimentação, justiça, democracia, paz e terra, 

de resto reivindicação recorrente por parte de muitos segmentos sociais tanto no 

México quanto nos demais países que compõem o subcontinente. A novidade aqui 

foi a alternativa encontrada pelos zapatistas para maximizar o poder de barganha 

com o governo mexicano, sem que a repressão sufocasse já de início as demandas 

da organização. 

Mesmo com toda a riqueza natural e também aquela produzida pela ação 

humana, as discrepâncias sociais em Chiapas são expressivas, estabelecendo uma 

relação de tensão entre as diferentes camadas sociais, que acaba por culminar no 

conflito de 1º de janeiro de 1994. Dentre as riquezas de Chiapas pode-se destacar o 

petróleo, as hidrelétricas, também sendo um grande produtor de café e outros. O 
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próprio EZLN cita essas riquezas no texto de 1992 Chiapas: el sureste en dos 

vientos, una tormenta y una profecia10: 

 

[...] esta terra segue pagando seu imposto aos impérios: petróleo, 
energia elétrica, gado, dinheiro, café, banana, mel, milho, cacau, 
tabaco, açúcar, soja, sorgo, melão, mamey, tamarindo e abacate, e 
sangue chiapaneco flui pelas mil e umas presas do saque cravados 
na garganta do sudeste mexicano. (EZLN, 1992, online11) 

 

A exclusão e a desigualdade não são características unicamente do 

México e de Chiapas, como é sobejamente conhecido, mas naquele momento 

histórico buscou-se uma alternativa radical para romper com esse círculo que se 

perpetua e, de certa forma, é naturalizado internamente e no continente. 

Desde então muito se debateu sobre os objetivos do movimento e muitos 

não acreditaram na gratuidade do apoio do grupo que se baseou na selva e 

fomentou a criação e a alternativa proposta pelo EZLN. Por sua vez, o EZLN em 

suas declarações deixa explícito que seus componentes não anseiam por tomar o 

poder no sentido estrito da palavra e também não buscam a adoção de um modelo 

de gestão já vigente. 

Nesse sentido, buscaremos aprofundar, nesse contexto histórico, os 

elementos discursivos que refletem as demandas e os fundamentos ideológicos do 

Movimento Zapatista. E mais, o propósito é perscrutar como essa literatura faz parte 

de um projeto revolucionário zapatista que apresenta singularidades ante os projetos 

revolucionários tradicionais. 

Desse modo, reiteramos que nossos objetivos consistem em analisar de 

que forma os escritos zapatistas podem ajudar a entender melhor os fundamentos 

políticos, sociais e ideológicos do movimento e como isso contribui para a 

construção de uma nova identidade zapatista. Nesse propósito, avulta uma questão: 

é possível utilizar esses textos veiculados pela internet para compreender o levante 

do Exército Zapatista de Libertação Nacional? A partir dessas perguntas podemos 

elencar algumas hipóteses.  

                                            
10

 Disponível em: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/27/chiapas-el-sureste-en-dos-vientos-
una-tormenta-y-una-profecia/>. Acesso em: 03.09.2019 
11

 [...] esta tierra sigue pagando su tributo a los imperios: petróleo, energía eléctrica, ganado, dinero, 
café, plátano, miel, maíz, cacao, tabaco, azúcar, soya, sorgo, melón, mamey, tamarindo y aguacate, y 
sangre chiapaneca fluye por los mil y un colmillos del saqueo clavados en la garganta del sureste 
mexicano. 
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Partindo do pressuposto de que a Literatura é também uma testemunha 

histórica de um período, o historiador utilizando-se de recursos teóricos e 

metodológicos pode desenvolver um trabalho de História tomando-a como fonte. 

Nesse sentido nos questionamos se a Literatura pode ser um ato político. É possível 

uma literatura engajada que alcance um público que vá além do círculo intelectual? 

E como essa literatura reflete o que ocorre de novo nessa construção da identidade 

zapatista? Esse algo novo não é mais especificamente como os grupos étnicos do 

passado, mas quer manter características autóctones e a sua autonomia frente a um 

mundo que muda constantemente e que faz tábula rasa de muitas culturas. 

Reitera-se que a fonte de pesquisa se encontra no site oficial do EZLN: < 

https://enlacezapatista.ezln.org.mx/> no qual foram elencados alguns textos para 

desenvolvermos o trabalho. Neste site se encontram declarações, comunicados, 

cartas e contos. Apesar da menor visibilidade externa e interna do movimento, com 

pouquíssimo espaço na mídia, ao contrário dos anos iniciais, essa ferramenta não 

esmoreceu, sendo alimentada até os dias atuais e há uma parte dos arquivos 

organizados cronologicamente, sendo de fácil acesso e manuseio. 

Esse ativismo também nas redes sociais demonstra a importância e o 

alcance que os seus escritos atingem, ultrapassando fronteiras e levantando 

debates no mundo todo. Nossas hipóteses partem do pressuposto de que a 

literatura atribuída ao Subcomandante Marcos desperta a comunidade internacional 

para o engajamento nas causas sociais referentes aos indígenas do México, 

passando para uma militância no campo político do diálogo, utilizando a palavra 

como arma. Os escritos do Subcomandante Marcos são de grande importância 

nessa atuação e para agregar apoios à causa, com o propósito de que as demandas 

que mesmerizaram o mundo não se percam, como é comum em demandas de 

segmentos sociais subalternizados. 

Tendo arrolado os encaminhamentos da pesquisa, a verticalização da 

temática aqui abordada se dará em três etapas. No primeiro capítulo denominado 

Antes de 1º de Janeiro de 1994, em sua primeira parte, buscamos localizar o Estado 

de Chiapas, suas contradições, relação com o restante do México e situação política 

para que o leitor se situe melhor antes de adentrarmos propriamente nas questões 

sobre o EZLN. Na segunda parte foram elencadas as origens do EZLN, as primeiras 

manifestações enquanto grupos urbanos antes de tornar-se um movimento 

majoritariamente indígena com uma posterior simbiose e reconhecimento de 
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demandas específicas. O foco é também a persona do Subcomandante Marcos, 

intelectual e o mais conhecido porta-voz do EZLN que exerce um certo 

protagonismo, mesmo que sempre enfatize sua posição de subalterno ante os 

representantes indígenas. 

No segundo capítulo, intitulado Singularidades do Zapatismo buscamos 

apontar o que há de singular nesse movimento, singularidades essas que se 

apresentam a partir da construção de uma nova identidade e através dessa como se 

estrutura a resistência ante os ataques do governo mexicano. Sendo assim, 

problematizamos o conceito geral de identidade e como a identidade zapatista vai 

sendo construída conforme as demandas das comunidades. Em face dessas 

proposições, sobressai a questão sobre o papel que essa nova identidade ativa na 

resistência dos indígenas nesse novo tempo, que ainda apresenta muitos aspectos 

que remontam aos tempos da colonização. 

No capítulo final, Discurso e Autonomia Zapatista nos concentramos na 

questão da comunicação do movimento, tendo o site do EZLN como lócus de onde 

emana a fonte de importante estratégia comunicacional. Na primeira parte nos 

ativemos às estratégias políticas do EZLN, buscando assinalar como ocorrem 

mudanças nas formas de combates, quando os mesmos passam a adotar a palavra 

como arma. Na segunda parte discorremos sobre a construção da autonomia 

zapatista, como ela é peça fundamental do movimento, seja na construção dos 

Municípios Autônomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), seja com as Juntas de Bom 

Governo e os Caracóis. Tivemos como aporte textos elencados no site do EZLN que 

tem a questão da autonomia como peça central na construção desse novo mundo 

proposto pelos zapatistas. 
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2. ANTES DO DIA 1º DE JANEIRO DE 1994 – OS ANTECEDENTES 

DO LEVANTE 

 

2.1. Um lugar chamado Chiapas12 

 

Chiapas é um estado localizado ao sul do México, tendo como fronteira 

externa a Guatemala e como capital a cidade de Tuxtla Gutiérrez; até o ano de 1824 

fazia parte do território da Guatemala. Chiapas é um estado caracterizado por 

grande diversidade geográfica, econômica e social e apesar disso segue sendo o 

estado mais pobre do México, contando com o índice mais elevado de mortalidade 

infantil. De acordo com dados do INEGI, dos seus mais de 4 milhões13 de 

habitantes, mais de 1 milhão são indígenas descendentes do povo maia14.  

O governador do estado de Chiapas à época do levante era filiado ao 

PRI15 (Partido Revolucionário Institucional). O PRI é um dos partidos mais 

consolidados do México e durantes mais de sete décadas teve um poder quase que 

hegemônico, representando grande parte da elite mexicana. Esse poder durou de 

1929, ano de sua fundação, até o ano de 2000, quando perdeu a eleição para 

Vicente Fox Quesada do Partido da Ação Nacional. O partido foi fundado em 1929 

por Plutarco Elias Calles, nos desdobramentos da Revolução de 1910 e segundo 

Rajchenberg e Gutiérrez R. na Enciclopédia Latinoamericana16:  

 

O adjetivo “revolucionário” permitiu ao partido proclamar-se herdeiro 
do movimento de 1910 e, portanto, revestir-se de legitimidade 
popular. Também reivindicou o monopólio da defesa e preservação 
dos ideais desse movimento. Desse modo, ao longo de décadas, 
pôde justificar a proscrição de associações políticas opositoras e 
dissidentes e sua repressão, declarando-as inimigas da Revolução. 
(Enciclopédia Latinoamericana, 2006, online)   

 

 

                                            
12

 Título retirado do documentário produzido pela canadense Nettie Wild. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=jaP9hbBZBdQ>. Acesso em: 03.09.2019. 
13

 Para maiores detalhes vide o site do INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografia. 
Disponível em: < 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2005/tabulados/Cont2005_Chis_Poblacion.pdf>. 
Acesso em: 09.09.2019. 
14

 Sendo os quatro principais: tzeltales, choles, tzotziles e tojolabales. 
15

 Mais a frente discorreremos mais a respeito desse partido. 
16

 Disponível em: < http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/p/pri> Acesso em: 08.12.2019. 
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Figura 2 – Mapa de Chiapas 

 

Fonte: Site – Geo México (2015) 17 

 

Na Figura 2 apontamos o mapa de Chiapas na cor lilás, no qual podemos 

localizar suas fronteiras e suas cidades principais.  

Em Chiapas as discrepâncias sociais e econômicas remanescentes do 

período colonial se intensificaram e nesse contexto as comunidades indígenas são 

consideravelmente afetadas. A manutenção dessa estrutura de desigualdade 

secular não dá mostra de superação e Gennari (2002) afirma: 

 

Não é necessário sermos grandes economistas para entendermos 
que Chiapas é um estado com grandes riquezas e um potencial de 
desenvolvimento enorme que convivem lado a lado com profundas 
contradições sociais e delas se alimentam para garantir o 
enriquecimento de um seleto grupo de proprietários. (GENNARI, 
2002, p. 17.) 

 

Por outro lado, no já citado texto Chiapas: el sureste en dos vientos, una 

tormenta y una profecia18, o qual apontava as discrepâncias que o capitalismo 

produzia naquela região, os zapatistas apresentaram alguns dados: 

 

                                            
17

 Disponível em: <http://geo-mexico.com/wp-content/uploads/2015/08/mapchiapas.jpg> Acesso: 
02.04.2019. 
18

 Disponível em: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/27/chiapas-el-sureste-en-dos-vientos-
una-tormenta-y-una-profecia/>. Acesso em: 03.09.2019 
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O tributo que o capitalismo cobra de Chiapas não tem paralelo na 
história. 55 por cento da energia nacional de tipo hidrelétrico provem 
desse estado, e aqui se produz 20 por cento da energia elétrica total 
do México. Porém, somente um terço das casas chiapanecas tem luz 
elétrica. Para onde vão os 12 mil 907 gigawatts que produzem 
anualmente as hidrelétricas de Chiapas? (EZLN, 1992, online19) 

 

No mesmo texto segue informação apontando dados que explicitam a 

paradoxal situação sócio econômica do Estado: 

 

Chiapas possui 75 mil 634,4 quilômetros quadrados, cerca de 7,5 
milhões de hectares, ocupa o oitavo lugar em extensão e possui 111 
municípios organizados para ser saqueado em nove regiões 
econômicas. Aqui está, do total nacional, 40 por cento das 
variedades de plantas, 36 por cento dos mamíferos, 34 por cento dos 
anfíbios e répteis, 66% dos pássaros, 20 por cento dos peixes de 
água doce e 80 por cento das borboletas. 9,7 por cento da chuva em 
todo o país cai nessas terras. Mas a maior riqueza da entidade são 
os 3,5 milhões de chiapanecos, dos quais dois terços vivem e 
morrem nas áreas rurais. Metade de Chiapas não tem água potável e 
dois terços não têm drenagem. 90 por cento da população do campo 
tem renda mínima ou inexistente. (EZLN, 1992, online20) 

 

Não diferente de outros locais das Américas, desde os tempos da 

colonização as comunidades indígenas no México têm vivido em situação precária, 

marginalizadas, perdendo gradativamente seu direito à terra originária. O indígena 

foi submetido pelos colonizadores ao trabalho extenuante, seja nas minas ou 

plantações, situação que perdura em muitas regiões. Segundo Arellano (2002) em 

Chiapas essas práticas seguem sendo comuns: 

 

[os indígenas] trabalham 3 a 4 dias da semana, de forma obrigatória 
e gratuita, dedicando-se nos demais dias ao cultivo de um pedaço de 
terra na mesma fazenda para consumo próprio e se colocando 

                                            
19

 El tributo que cobra el capitalismo a Chiapas no tiene paralelo en la historia. El 55 por ciento de la 
energía nacional de tipo hidroeléctrico proviene de este estado, y aquí se produce el 20 por ciento de 
la energía eléctrica total de México. Sin embargo, sólo un tercio de viviendas chiapanecas tienen luz 
eléctrica. ¿A dónde van los 12 mil 907 gigawatts que producen anualmente las hidroeléctricas de 
Chiapas? 
20

 Chiapas posee 75 mil 634.4 kilómetros cuadrados, unos 7.5 millones de hectáreas, ocupa el octavo 
lugar en extensión y tiene 111 municipios organizados para el saqueo en nueve regiones 
económicas. Aquí se encuentra, del total nacional, el 40 por ciento de las variedades de plantas, el 36 
por ciento de los mamíferos, el 34 por ciento de los anfibios y reptiles, el 66 por ciento de las aves, el 
20 por ciento de los peces de agua dulce y el 80 por ciento de las mariposas. El 9.7 por ciento de la 
lluvia de todo el país cae sobre estas tierras. Pero la mayor riqueza de la entidad son los 3.5 millones 
de chiapanecos, de los cuales las dos terceras partes viven y mueren en el medio rural. La mitad de 
los chiapanecos no tienen agua potable y dos tercios no tienen drenaje. El 90 por ciento de la 
población en el campo tiene ingresos mínimos o nulos. 
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obrigatoriamente a disposição do patrão para qualquer atividade. 
(ARELLANO, 2002, p. 23) 

 

Remontando ao período inicial da colonização, Wasserstrom (1983) 

assinala como essa prática se consolidou precocemente e ressalta: 

 

Para os índios de Chiapas (que em 1528 devem ter sido não menos 
de 200 000), a Conquista trouxe consigo não só a dupla aflição da 
encomienda e do repartimiento, mas também, em um curto espaço 

de tempo, significou o fim de sua autoridade política tradicional. 
(WASSERSTROM, 1983, p. 2321) 

 

A encomienda era um sistema de organização adotado pelos 

colonizadores que se constituía basicamente em uma forma de desenvolver um 

propósito triplo, sendo eles: converter os índios ao cristianismo, subjugá-los à coroa 

e recompensar os conquistadores por suas atividades. Segundo Whetten:  

 

Consistia na entrega, sob a forma de fideicomisso, de um ou mais 
povoados para uma determinada pessoa e incluía o direito de cobrar 
impostos dos habitantes e exigir certos serviços pessoais, como 
trabalho nos campos e em casa. (WHETTEN, 1989, p. 7322) 

 

Por sua vez, o repartimiento refere-se à estrutura organizacional para a 

exploração de minérios. Consistia na utilização da mão de obra autóctone para a 

exploração de metais preciosos. Os índios revelaram-se exímios nessa atividade 

uma vez que já lidavam com a extração antes da chegada dos espanhóis.  

Apesar de Wasserstrom (1983, p. 24) apontar a dramática mudança na 

vida indígena depois da conquista ele afirma que inicialmente os “encomenderos 

espanhóis não modificaram significativamente o sistema de produção agrícola e de 

comercio23”. Entretanto, em meados do século a situação começou a mudar, 

ampliando-se o interesse pela criação de gado, pela produção de algodão e açúcar 

visto que os produtos tradicionais indígenas não geravam lucros expressivos.  

                                            
21

 Para los indios de Chiapas (que en 1528 deben de haber sido no menos de 200 000), la Conquista 
trajo consigo no solo la doble aflicción de la encomienda y el repartimiento, sino que también, dentro 
de corto espacio de tiempo, significo el fin de su autoriad política tradicional. 
22

 Consistía en una entrega, en forma de fideicomiso, de uno o más pueblos a determinada persona e 
incluía el derecho de cobrar tributos a los habitantes y de exigirles ciertos servicios personales, como 
el trabajo en los campos y en la casa. 
23

 encomenderos españoles no modificaron significativamente el sistema de producción agrícola y de 
comercio. 
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Conforme a população indígena diminuía, pelos embates e doenças, a 

dos colonizadores espanhóis aumentava e estes estabeleciam suas próprias 

fazendas, obrigando os índios a cada vez mais se deslocarem para regiões 

periféricas, frequentemente menos férteis e de produção incerta. Seguindo o 

percurso histórico, Wasserstrom (1983) aponta a continuidade de um alijamento 

social que se perenizou:  

 

[...] a independência da Espanha não alterou de imediato as 
condições em que viviam os povos indígenas. Quando chegou a 
Chiapas, a província já sabia o que era a independência e a 
anexação ao México, o império e a república, o federalismo e o 
centralismo – tudo sem haver modificado a ordem social dominada 
pelos criollos. (WASSERSTROM, 1983, p. 12924) 

 

Nessa continuidade apontada pelo autor, a luta pela terra foi fundamental 

e permanece central entre as demandas zapatistas. Segundo Maria Tereza Jardí 

(1994 apud ARELLANO, 2002, p. 34) em um artigo publicado no La Jornada25: “Para 

os indígenas a terra é doadora de vida. Sua violação implica a morte. A posse 

comunal das terras é elemento integral de suas vidas”. Arellano (2002) destaca que 

nos tempos da colonização espanhola os indígenas estavam organizados em terras 

com regime de propriedade comunal e que: “Os liberais em 1856, para organizar o 

desenvolvimento do México moderno, aprovaram lei que pôs no mercado as terras 

do clero e as dos povos indígenas; liquidaram a antiga estrutura da propriedade 

comunal” (ARELLANO, 2002, p. 24). Esse processo tornou ainda mais agônica as 

formas de vida tradicionais desse contingente étnico. 

A luta para modificar essa resistente estrutura social, que atingiu o ápice 

com a Revolução Mexicana de 1910, e que contemplou algumas demandas 

camponesas e indígenas, não foi suficiente para atender as necessidades mais 

básicas de grande parte desse contingente social. Os manifestos zapatistas 

retomam essa trajetória e ressaltam a continuidade no tempo desse processo de 

alijamento que insiste em se perpetuar, com o beneplácito da elite agrária do país, 

respaldada nas políticas públicas, que favorecem o agronegócio em detrimento das 

                                            
24

 [...] ...la independencia de España no altero de inmediato las condiciones en las que Vivian los 
pueblos indígenas. Cuando llegó a Chiapas, la provincia ya sabía ló que era la independencia y la 
anexión a México, el império y la república, el federalismo y el centralismo  todo esto sin Haber 
modificado el orden social dominado por los criollos. 
25

 Jornal mexicano de grande circulação, no qual o Subcomandante Marcos publicou artigos e 
também concedeu entrevista. O link de acesso ao jornal é: < http://www.jornada.unam.mx> 
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demandas indígenas e camponesas. Aqui podemos apontar o texto Ley Agraria 

Revolucionaria26 de 1993 com um conjunto de dezesseis propostas. Assim registra a 

introdução:  

 

A luta dos camponeses pobres no México continua reivindicando 
terra para quem trabalha. Depois de Emiliano Zapata e contra as 
reformas do artigo 27 da Constituição mexicana, o EZLN retoma a 
justa luta do campo mexicano por terra e liberdade. (EZLN, 1993, 
online27) 

 

 

Por sua vez, Enrique Florescano (1999) aponta que no processo histórico 

de mudança do regime colonial para o Estado Republicano modificou-se também a 

situação dos povos indígenas.  Pela primeira vez os campesinos e esses povos 

ficaram sem proteção jurídica para defender os seus interesses. A chamada 

Legislação das Índias era perpassada por medidas protetivas, mesmo que a 

execução das mesmas localmente fosse seguidamente desrespeitada. Essa prática 

se manteve relativamente inalterada nos primeiros anos do México independente e 

foi sendo revogada gradativamente com a necessidade de mais terras para o cultivo 

intensivo para suprir o mercado interno e as demandas externas da balança 

comercial. Nesse sentido, o autor aponta: 

 

A constituição liberal de 1857, ao declarar cidadãos iguais todos os 
habitantes da republica, privou os grupos étnicos do direito 
consuetudinário que amparava suas formas de vida comunitária, os 
despojos de sua personalidade jurídica para defender suas terras e 
não forneceram nenhuma legislação social ao seu favor. 
(FLORESCANO, 1999, não paginado28) 

 

Essa legislação tornou o indígena um povo cada vez mais à margem do 

projeto nacional mexicano, aumentando assim as contradições no corpo social do 

país. Sobre esse processo, o autor reitera: 

                                            
26

 Disponível em: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1993/12/31/ley-agraria-revolucionaria/>. Acesso 
em: 03.09.2019. 
27

 La lucha de los campesinos pobres en México sigue reclamando la tierra para los que la trabajan. 
Después de Emiliano Zapata y en contra de las reformas al artículo 27 de la Constitución Mexicana, 
el EZLN retoma la justa lucha del campo mexicano por tierra y libertad. 
28

 (Essa citação refere-se a um trecho de livro que o professor Dr. Alberto Baena Zapatero me passou 
e no mesmo não se encontra número de páginas.) 
La constitución liberal de 1857, al declarar ciudadanos iguales a todos los habitantes de la república, 
privo a los grupos étnicos del derecho consuetudinário que amparava sus formas de vida comunitária, 
los despojos de personalidad jurídica para defender sus tierras y no proveyó ninguna legislación 
social a su favor. 
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Contudo, o dano moral que se infligiu aos indígenas e à nação foi 
maior que a perda da propriedade territorial. O insulto que mais 
agravou os índios foi não serem reconhecidos como comunidades 
merecedoras de um lugar digno na república que os grupos 
dirigentes estavam construindo. Passando pela história desse século, 
percebe-se que desde a Independência os autores dos projetos 
nacionais trataram os indígenas pior que os conquistadores do 
século XVI. (FLORESCANO, 1999, não paginado29)  

 

Nesse cenário de exclusão, em que os indígenas eram apontados como 

mantenedores do atraso no país, por não se sujeitarem às imposições dos valores 

do projeto nacional, estes ficaram estigmatizados como inimigos do progresso, em 

imagens reforçadas através dos livros, da imprensa, nas pinturas e discursos; criou-

se, por esses expedientes, uma imagem degradada e selvagem sobre os indígenas. 

Florescano (1999), por exemplo, aponta algumas exceções de governantes e 

jornalistas que enfatizavam uma imagem favorável a respeito dos indígenas. 

A respeito especificamente da região que consideramos nesse exame, 

Díaz (1995) também aponta a situação dos indígenas de Chiapas e a sua 

marginalização desde os tempos da colônia e os dramáticos desdobramentos depois 

da conquista: 

 

Os indígenas que trabalhavam nas fazendas de Chiapas eram 
descendentes dos povos mais notáveis do antigo México. Até o 
século VI, a região viveu sob influência da cultura maia, e mais tarde, 
até o século XV, sob a predominância da migração tolteca. Ao longo 
dos anos foi subjugada pelos astecas, que converteram seus colonos 
em tributários de Tenochtithan. A região, apesar de tudo, 
permaneceu fiel aos seus costumes até a chegada dos espanhóis no 
século XVI. Os conquistadores destruíram por completo com a vida 
das comunidades.  (DÍAZ, 1995, p. 3830) 

 

                                            
29

 Con todo, el daño moral que se infligió a los indígenas y a la nación fue mayor que la perdida de la 
propriedad territorial. La afrenta que más agravió a los indígenas fue no ser reconocidos como 
comunidades merecedoras de un lugar digno en lá república que construían los grupos dirigentes. Si 
se recorre a la historia de esse siglo, se advierte que desde la Independencia los autores de los 
proyectos nacionales trataron a los indígenas peor que los conquistadores del siglo XVI. 
30

 Los indígenas que trabajavan en las fincas de Chiapas eran descendientes de los pueblos más 
notables del antigo México. Hasta el siglo VI, la región vivío bajo la influencia de la cultura maya, y 
más tarde, hasta el siglo XV, bajo la predominancia de la migración tolteca. Con el paso de los años 
fue sojuzgada por los aztecas, que convertieron a sus pobladores en tributários de Tenochtithan. La 
región, a pesar de todo, permaneció fiel a sus constumbres hasta la llegada de los españoles en el 
siglo XVI. Los conquistadores arrasaron por completo con la vida de las comunidades. 
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Desde o contato inicial foram inúmeras as soluções indicadas para lidar 

com o autóctone e depois da constituição dos Estados nacionais os projetos 

eugênicos proliferaram, ao lado também das propostas de desaparecimento do 

termo indígena, que seria vinculado ao termo camponês. Nesse passo, Montes 

(1999) aponta: 

 

[...] Assim, ao constituir-se o estado em 1824 e com a expedição do 
que seria a primeira constituição deste país, o trato dado aos povos 
indígenas foi semelhante ao que se dava aos estrangeiros. 
No primeiro termo, não se fez menção alguma a existência dos 
povos indígenas no México e muitos constituintes da época 
propuseram abertamente retirar da linguagem constitucional a 
palavra “indígena”. (MONTES, 1999, p. 2331) 

 

Em resposta ao contínuo assédio às terras e aos direitos dos autóctones, 

que viviam à margem das ordenações do Estado, se tornavam cada vez mais 

acirradas as contradições e tensões nas relações de poder. Diante da crescente 

exclusão, o problema indígena foi se convertendo gradualmente em problema 

nacional. As revoltas indígenas demandavam cada vez mais por justiça, terra e 

liberdade. O alijamento dessa população foi se ampliando ao longo do período 

colonial e se tornou mais complexo no período pós-independência.  

No século XX, a Revolução Mexicana ampliou a expectativa de novos 

encaminhamentos quanto ao equacionamento dessa recorrente questão. Segundo 

Arellano (2002, p. 27), os governos revolucionários buscaram conduzir, em alguma 

medida, a difícil equação social no México e o general “Lázaro Cardenas é um 

símbolo nesse sentido porque fez efetiva a Revolução Mexicana32, repartiu a terra e 

estabeleceu os direitos sociais de todos os mexicanos como um compromisso do 

Estado”. Montes (1999) a respeito do governo de Cárdenas assinala: 

 

Nos regimes de Lázaro Cárdenas e Manuel Ávila Camacho criaram-
se e se consolidaram as primeiras estruturas indigenistas, como por 
exemplo o Instituto Nacional Indigenista. A partir dessas instâncias 

                                            
31

 [...] Así, al constituirse el estado em 1824 y con la expedición de lo que sería la primeira 
constitución de este país, el trajo dado a los pueblos indígenas fue semejante al que se daba a los 
extranjeros. 
En primer término, no se hizo mención alguna de la existência de los pueblos indígenas en México y 
muchos constituyentes de aquel entonces propusieron abiertamente desechar del lenguaje 
constitucional la palabra “indígena”. 
32

 Conflito iniciado em 1910 tendo dentro os seus líderes mais conhecidos Emiliano Zapata que 
inspirou o nome do Exército Zapatista de Libertação Nacional. 
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teria que canalizar-se toda a vontade do estado para sua meta única 
com respeito aos índios mexicanos: integrá-los ao desenvolvimento 
nacional... (MONTES, 1999, p. 2433) 

 

A temática indigenista esteve sempre em voga exatamente porque é de 

difícil equacionamento, uma vez que as soluções foram quase sempre paliativas e 

as demandas seguiram sendo tangenciadas, sobretudo depois da saída de 

Cárdenas da presidência. Também assim aponta Barre (1983): 

 

[...] o índio representou um dos assuntos favoritos do regime que se 
seguiu à revolução e, graças a Cárdenas, adquiriu uma nova 
dignidade, principalmente com o novo impulso da reforma agrária e a 
restauração dos ejidos em 1936 com a criação do Banco Ejidal, os 
ejidatarios podem obter os empréstimos necessários para o 
desenvolvimento dos ejidos. No momento da consolidação da 
revolução, Cárdenas aparece como o grande restaurador da 
propriedade coletiva dos índios. 
Infelizmente, o apoio determinado que Cárdenas deu aos ejidos 
desapareceu com o fim de seu mandato em 1941. (BARRE, 1983, p. 
6234) 

 

Nas décadas de 40 e 50 esse quadro mudou e o Estado se voltou para a 

produção industrial e agrícola em larga escala e o indígena foi mais uma vez 

excluído do processo. O período pós independência é considerado o de maior 

aceleração na expropriação de terras indígenas, crescentemente incorporadas às 

extensas haciendas. O discurso era de incorporação dessas terras para a produção 

de gêneros exportáveis. 

Sobre as terras indígenas Díaz (1995, p. 45) assinala: “Os poucos que os 

mantiveram reconhecidos como povos, foram com os anos afetados por leis de 

desamortização que proclamavam os liberais na época de Benito Juárez35”. O autor 

                                            
33

 [...] En los regimes de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho se crearon y consolidaron las 
primeras estructuras indigenistas, como por ejemplo el Instituto Nacional Indigenista. Desde estas 
instancias habría de canalizarse toda la voluntad del estado hacia su meta única con respecto a los 
indios mexicanos: integrarlos al desarrollo nacional... 
34

 [...] el indio represento uno de los temas favoritos del régimen que siguió a la revolución y, gracias a 
Cárdenas, adquirió una nueva dignidad, especialmente con el nuevo impulso de la reforma agrária y 
la restauración de los “ejidos” em 1936. Con la creación del Banco Ejidal, los ejidatarios pueden 
obtener los prestamos necesarios al desarrollo de los ejidos. En la época de consolidación de la 
revolución, Cárdenas aparece pues como el gran restaurador de la propriedad colectiva de los indios. 
Desgraciadamente, el decidido apoyo que Cárdenas presto a los ejidos, fue desapareciendo con el fin 
de su mandato en 1941. 
35

 Los pocos que las conservaron reconocidos como pueblos, fueron com los años afectados por las 
leyes de desamortización que proclamaran los liberales en tiempos de Benito Juárez. 
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inclusive cita um Decreto da Comunidade Lacandona36 firmada por Luis Echeverría37 

que titulava 614 321 hectares a sessenta e seis famílias descendentes de colonos e 

com isso negava o direito originário de terra às famílias indígenas choles y tzeltales. 

Os indígenas durante esse processo não se mantiveram impassíveis e alheios à 

política, posto que sempre se mobilizaram em constantes e acirrados 

enfrentamentos, mas também em negociações pacíficas nas quais apresentavam 

suas reivindicações. Desconstruindo teses que ressaltavam a passividade indígena, 

torna-se fundamental reiterar que desde o período colonial os indígenas nunca 

permaneceram estáticos e sempre reivindicaram direitos que consideravam 

inalienáveis. Algumas das demandas foram atendidas, mas depois da 

independência se acelerou o alijamento desse contingente autóctone. 

Na América Latina, na segunda metade do século XX,  após vários países 

terem passado pela experiência de uma ditadura militar38, iniciou-se o processo de 

abertura de suas economias, tendo como finalidade inserirem-se no mundo 

globalizado e reintegrar-se ao cenário econômico mundial. Era o avanço do modelo 

econômico conhecido como Neoliberalismo39 que expandia-se por todo o continente. 

Analistas de correntes mais afinadas com as concepções progressistas consideram 

esse como um período de ampliação das desigualdades sociais e certamente os 

grupos indígenas foram severamente afetados.  

Nesse cenário controverso o Subcomandante Marcos publica algumas 

teorias a respeito do que seria sua perspectiva sobre o Neoliberalismo. Em um dos 

seus textos, DURITO II (el neoliberalismo visto desde la Selva Lacandona)40, escrito 

no ano de 1995, há um diálogo com um dos personagens mais emblemáticos 

                                            
36

 Segue matéria do La Jornada publicada em 19.02.2006 a respeito dos conflitos ainda referentes a 
esse decreto. Disponível em: 
<http://www.jornada.com.mx/2006/02/19/index.php?section=estados&article=037n1est>. Acesso em: 
14.08.2018. 
37

 Presidente do México no período de 1970 a 1976. 
38

 O livro Ditaduras Militares na América Latina da historiadora Claudia Wasserman aprofunda esse 
tema. 
39

 Essa prática política/econômica ganha fôlego a partir da década de 1980 com políticas introduzidas 
por Margaret Thatcher, a “Dama de Ferro” no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos. 
Segundo Moraes (2001) uma das principais ideias do Neoliberalismo está em que: “Elas acentuam 
duas grandes experiências gerais e complementares: privatizar empresas estatais e serviços 
públicos, por um lado; por outro, ‘desregulamentar, ou antes, criar novas regulamentações, um novo 
quadro legal que diminua a interferência dos poderes públicos sobre os empreendimentos privados. 
(MORAES, 2001, p. 18) 
40

 Disponível em: < http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1995/03/11/durito-ii-el-neoliberalismo-visto-
desde-la-selva-lacandona/>. Acesso em: 23.09.2019. 
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utilizados na sua estratégia de comunicação chamado Durito41, via do qual ele 

expressa sua concepção: 

 

[...] resulta que o “neoliberalismo” não é uma teoria para enfrentar a 
crise. É a própria crise transformada em teoria e doutrina econômica! 
Quer dizer que o “neoliberalismo” não tem a menor coerência, não 
tem planos nem perspectiva histórica. Enfim, é pura merda teórica. 
(EZLN, 1995, online42) 

 

Em finais da década de 80, sob o governo do então presidente Carlos 

Salinas de Gortari43 o neoliberalismo se expandia também no México, aprofundando 

as crises sociais e econômicas para os camponeses e indígenas. Na Primera 

Declaración de La Realidad. Contra el neoliberalismo y por la humanidad44 de 1996 

é reiterado o discurso a respeito da nocividade do neoliberalismo: 

 

Uma nova mentira é vendida para nós como história. A mentira da 
derrota da esperança, a mentira da derrota da dignidade, a mentira 
da derrota da humanidade. O espelho do poder nos oferece um 
equilíbrio para a balança: a mentira da vitória do cinismo, a mentira 
da vitória do servilismo, a mentira da vitória do neoliberalismo. 
Em vez de humanidade, eles nos oferecem índices nas bolsas de 
valores, em vez de dignidade, globalização da miséria, em vez de 
esperança, nos oferecem vazio, em vez de vida, nos oferecem a 
internacional do terror. 
Contra o terror internacional que representa o neoliberalismo, 
devemos elevar a internacional da esperança. A unidade, além das 
fronteiras, línguas, cores, culturas, sexos, estratégias e 
pensamentos, de todos aqueles que preferem viver a humanidade. 
(EZLN, 1996, online45) 

 

                                            
41

 Don Durito de Lancandona é um escaravelho falante que tece críticas à política neoliberal. Esse 
personagem é encontrado em vários textos do Subcomandante Marcos. 
42

 [...] resulta que el «neoliberalismo» no es una teoría para enfrentar o explicar la crisis. ¡Es la crisis 
misma hecha teoría y doctrina económica! Es decir que el «neoliberalismo» no tiene la mínima 
coherencia, no tiene planes ni perspectiva histórica. En fin, pura mierda teórica. 
43

 Gortari exerceu seu mandato de 1988 a 1994. 
44

 Disponível em: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/primera-declaracion-de-la-realidad-
contra-el-neoliberalismo-y-por-la-humanidad/>. Acesso em: 09.09.2019. 
45

 Una nueva mentira se nos vende como historia. La mentira de la derrota de la esperanza, la 
mentira de la derrota de la dignidad, la mentira de la derrota de la humanidad. El espejo del poder nos 
ofrece un equilibrio a la balanza: la mentira de la victoria del cinismo, la mentira de la victoria del 
servilismo, la mentira de la victoria del neoliberalismo. 
En lugar de humanidad nos ofrecen índices en las bolsas de valores, en lugar de dignidad nos 
ofrecen globalización de la miseria, en lugar de esperanza nos ofrecen el vacío, en lugar de vida nos 
ofrecen la internacional del terror. 
Contra la internacional del terror que representa el neoliberalismo, debemos levantar la internacional 
de la esperanza. La unidad, por encima de fronteras, idiomas, colores, culturas, sexos, estrategias, y 
pensamientos, de todos aquellos que prefieren a la humanidad viva. 
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As políticas empreendidas pelo governo mexicano aumentaram ainda 

mais a desigualdade social, gerando maior dependência do mercado externo. O 

presidente Gortari era filiado ao Partido Revolucionário Institucional (PRI), que se 

mantinha no poder desde o seu surgimento e que perpetuava o poder das elites 

dominantes por várias gerações.  

A vitória presidencial de Gortari diante do candidato da oposição, 

Cuauhtémoc Cárdenas, do Partido da Revolução Democrática (PRD), foi envolta em 

polêmicas e permaneceu sob fortes acusações de fraude. Naquelas eleições, as 

pesquisas indicavam que finalmente parecia que o PRI deixaria o poder, mas na 

apuração das urnas evidenciou-se a continuidade de décadas.  

Nesse contexto de fortes contradições e questionamentos de toda ordem, 

mas que não conseguiram reverter o resultado eleitoral, entre as medidas adotadas 

pelo governo de Gortari, uma foi fundamental para o posterior levante em Chiapas. 

Trata-se de uma emenda ao Art. 27 da Constituição Mexicana, que diz respeito ao 

direito à terra de propriedade comunal, os ejidos46. Artigo esse que era uma vitória 

conquistada pela Revolução Mexicana. A proposta da emenda consistia em diminuir 

os ejidos proporcionando assim a possibilidade de investimentos privados. A 

emenda acabou por ser aprovada em 1992. Para Arellano (2002):  

 

O modelo econômico neoliberal aprofundou o processo de êxodo 
rural ao excluir os camponeses do grupo de agentes produtivos. Com 
a reforma do artigo 27 da Constituição, o governo não apenas anulou 
juridicamente a possibilidade de fortalecer a produção camponesa, 
tornando ilegal a luta pela terra, como acentuou a repressão seletiva 
e a exclusão das organizações camponesas pobres ou indígenas dos 
espaços de negociações. (ARELLANO, 2002, p. 31) 

 

A mudança desse artigo seria o estopim para convencer as comunidades 

a aderirem à luta junto ao EZLN. Evidentemente foi o ápice de um processo de 

insatisfação pela penúria que se avolumava há décadas. 

Conforme os dados apontados e em virtude do processo opressor que se 

estabeleceu desde o período colonial sobre esse contingente étnico, o Exército 

Zapatista de Libertação Nacional se constitui em um momento no qual as lutas 

revolucionárias pareciam ilusões perdidas com as experiências do Leste Europeu e 
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 No México o ejido é uma propriedade rural de uso coletivo, essas terras não podiam ser vendidas e 
nem arrendadas. 
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o esfacelamento da URSS em 1991. Nesse período, novas teorias ganhavam força 

fundamentadas no “triunfo do capitalismo” ou mesmo no “fim da história47”.  

 

O século XX termina com a hegemonia mundial do capitalismo. A 
crise dos países socialistas, e o fim de muitos deles, colocou a utopia 
socialista em crise. Muitos gritaram e escreveram que o sonho tinha 
acabado, que a história tinha acabado. O capital passava a reinar 
soberano em uma economia mundializada. (ARELLANO; OLIVEIRA, 
2002, p. 51) 

 

Nesse cenário quase hegemônico, os zapatistas parecem tecer uma rede 

de recusa a essas teorias que iam ao encontro com o fim da história, numa espécie 

de resgate da utopia e da esperança. Dentre as demandas zapatistas anunciadas 

conforme a já citada Primera Declaración de la Selva Lacandona estão: alimentação, 

justiça, democracia e terra. Entretanto, a mudança no Artigo 27 faz com que os 

ejidatários se desfaçam de suas terras a preços baixos, pois vivem em um sistema 

de extrema escassez. A revogação desse artigo deu por encerrada a Reforma 

Agrária no México e acendeu o rastilho que em seus desdobramentos deflagraria o 

levante zapatista.  

Segundo Casaldaliga (2002): 

 

Chiapas e, por um lado, essa larga margem do Continente, 
marginalizada culturalmente, economicamente e socialmente. 
Riquíssimo e paupérrimo. Sempre esquecido pela política oficial e 
manipulado por “coronéis” prepotentes e corruptos. Por outro, e 
agora definitivamente, Chiapas e a calada, paciente, dignidade 
indígena, que conserva a memória, ou tem a palavra consequente, 
que luta pelas obviedades da vida: a terra, a cultura, a liberdade, a 
paz. (CASALDALIGA, 2002, p. 67) 

 

José Saramago também tece algumas palavras a respeito do levante 

zapatista. Segundo o qual: 

 

Chiapas foi, nestes últimos anos, o lugar onde os mais desprezados, 
os mais humilhados e os mais ofendidos do México foram capazes 
de recuperar intactos uma dignidade e uma honra nunca 
definitivamente perdidas. [...] Levantaram-se com algumas armas na 
mão, mas levantaram-se sobretudo com a força moral que 
unicamente a mesma honra e a mesma dignidade são capazes de 
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 Teoria que ganhou maior expressividade com o intelectual estadunidense Francis Fukuyama e sua 
obra O Fim da História. É preciso destacar que Fukuyama foi um intelectual a serviço do governo de 
Ronald Reagan. 
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fazer nascer e alimentar no espírito, ainda quando o corpo esteja 
padecendo de fome e das misérias de sempre (SARAMAGO, 2002, 
p. 35). 

 

Diante do exposto, percebemos que a eclosão do levante zapatista foi 

apenas o estopim de uma situação precária e explosiva em que os índios se 

encontravam ao longo dos anos, agravada desde a conquista com as políticas 

excludentes que sempre foram direcionadas aos autóctones. Conforme apontamos, 

na história do México as condições para essa eclosão estavam latentes. 

 

2.2. Origens do EZLN e a Persona do Subcomandante Marcos 

  

Para os propósitos da pesquisa torna-se fulcral mapear os antecedentes 

da formação desse movimento que eclodiu em Chiapas, mas que teve seu início 

forjado alhures, na capital mexicana, com bases urbanas e em um contexto marcado 

pelos sucessos da experiência revolucionária cubana. Evidentemente, a tese do foco 

guerrilheiro popularizada por Guevara, de que bastaria um grupo de guerrilheiros 

para atrair os camponeses e acender a chama revolucionária tinha mostrado seus 

limites no Congo e na Bolívia com a morte do próprio autor dessa teoria e os 

encaminhamentos no México foram distintos. Com um grupo que não mostra sua 

face para evitar a dura repressão oficial as teses são as mais diversas mas há certo 

consenso, conforme inúmeras análises, de que o EZLN tem origem nas Forças de 

Libertação Nacional. Segundo Díaz (1995): 

 

As Forças de Libertação Nacional haviam surgido, com esse nome, 
nos finais da década de sessenta, influenciadas pelo triunfo da 
Revolução Cubana, no contexto da repressão desencadeada pelo 
governo de Gustavo Díaz Ordaz. (DÍAZ, 1995, p. 6748)  

 

Gustavo Díaz Ordaz Bolaños exerceu seu mandato de presidente no 

México no período de 1964 a 1970. Sob seu governo ocorreu na capital federal o 

Massacre de Tlatelolco49 na Praça das Três Culturas, em 1968, momento em que 
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 Las Fuerzas de Liberación Nacional habían surgido, con esse nombre, a finales de la década de los 
sesenta, influidas por el triunfo de la Revolución en Cuba, en el contexto de la represión desatada por 
el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. 
49

 Para mais detalhes a respeito vide o artigo México 1968: o massacre de Tlatelolco e a 
Universidade Latino Americana do professor Dr. Everaldo de Oliveira Andrade. Disponível em: 
<https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/2355/1431>. Acesso em: 14.08.2018. 
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diversos movimentos estudantis se manifestavam não somente no México como em 

vários outros locais do mundo50. Como desdobramento à repressão que se seguiu 

ao massacre, grupos de resistência se formaram para o enfrentamento às forças 

oficiais. Um dos mais conhecidos e ativos no período foram as FLN – Forças de 

Libertação Nacional. Diaz (1995) aponta que:  

 

[...] em 6 de agosto de 1969, em uma quarta-feira, numa casa muito 
humilde de Monterrey, localizada na Calle 5 de Mayo, fundaram com 
outros companheiros as Forças de Libertação Nacional. Os 
fundadores das FLN – eram apenas nove – elegeram Cesar Yáñez 
como primeiro líder nacional, que por sua vez designou como 
segundo líder Alfredo Zárate. (DÍAZ, 1995, p. 6751) 

 

Segundo Díaz (1995), as FLN foram descobertas após troca de tiros entre 

os seus dirigentes e a polícia, ainda em Monterrey. Após esse episódio e fugindo da 

perseguição que se instalou um grupo das FLN partiu para a região da Selva 

Lacondana, em Chiapas. 

Nesse contexto, torna-se necessário citar um importante acontecimento 

anterior ao levante do EZLN, demonstrando assim que mesmo antes da formação 

do grupo com as demandas específicas já existia certa organização por parte dos 

indígenas, com a ajuda de outros atores sociais em Chiapas. Trata-se do Primeiro 

Congresso Indígena de Chiapas, que aconteceu no ano de 1974, tendo como um 

dos seus principais coordenadores o Bispo da Igreja Católica Samuel Ruiz. Sob os 

auspícios da Teologia da Libertação e desde o sínodo em Puebla a Igreja na 

América Latina procedeu a uma significativa guinada na direção dos pobres e 

oprimidos como foco precipuo da evangelização. O México foi um dos baluartes 

nesse processo, sobretudo pelo expressivo contingente indígena e camponês que 

compõe as estatísticas dos piores indicadores sociais em todo o continente. 

No caso paradigmático do México em geral e de Chiapas em particular, a 

participação do bispo Samuel Ruíz, segundo Díaz (1995), fez com que o congresso 

girasse em torno das propostas dos grupos étnicos tzeltales, choles, tzotziles e 

tojolabales que compõem o extenso contingente étnico chiapaneco e se centravam 

em quatro temas: terra, saúde, educação e comércio. O Bispo Samuel Ruiz se 
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 Por exemplo o Maio de 68 na França. 
51

 [...] Así, el 6 de agosto de 1969, un miércoles, en uma casa muy humilde de Monterrey, ubicada en 
la Calle 5 de Mayo, fundaron con otros compañeros las Fuerzas de Liberación Nacional. Los 
fundadores de las FLN – eran apenas nueve – elegieron como primer responsable nacional a César 
Yáñez, quien a sua vez designo como segundo responsable a Alfredo Zárate. 
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destacou como importante defensor dos indígenas de Chiapas e conquistou adeptos 

dentro e fora daquele país com propostas concretas de ação em favor desse grupo 

excluído das políticas públicas efetivas. Díaz (1995, p. 63), ao referenciar as ações 

do clérigo, aponta que ele foi um dos protagonistas da Teologia da Libertação52 no 

México: “[...] um dos seus partidários no México, junto com Sergio Méndez Arceo, 

era sem dúvida Samuel Ruiz, o bispo de San Cristobál de Las Casas53”  

Foi nesse contexto e sob os augurios de novos tempos para a região, 

quando as proclamações desse bispo se disseminavam local e mundialmente, que 

paralelamente à atuação emblemática da instituição religiosa localmente ocorre a 

conexão de duas concepções que se afinariam pelos objetivos comuns. Díaz (1995, 

p. 110) afirma: “No final de 1983, de fato, os dirigentes mais importantes do 

movimento chegaram a Selva para fundar o Exército Zapatista de Libertação 

Nacional54”. Evidentemente a conexão de objetivos não significava a identificação 

nos propósitos de ação, uma vez que os dirigentes do movimiento se preparavam 

para o enfrentamento com as forças oficiais quando se dessem a conhecer.. O autor 

segue afirmando: 

 

Os quadros que fundaram o EZLN treinavam sob o comando do 
comandante Germán, o chefe supremo das FLN. Germán deu-lhes 
curso de guerra de guerrilhas: ensinou-os a caminhar nas 
montanhas, a caçar, a manejar armas que depois seriam 
fundamentais na guerra de libertação. (DÍAZ, 1995, p. 11155) 

 

 Há que se destacar o termo “guerra de libertação”. Certamente o 

enfrentamento com as forças oficiais era esperado em termos de violência e 

repressão extremas. Enquanto isso, a Igreja católica seguia incisiva no tema da 
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 Movimento que surgiu na América Latina na década de 60, propondo resgatar a ideia de um 
cristianismo libertador das injustiças sociais, políticas e econômicas. Dentre as suas bases 
ideológicas incorporava o marxismo, lembrando que os objetivos são, acima de tudo, religiosos e 
podem ser resumidos à política social. Dentre os seus representantes mais conhecidos estão: 
Leonardo Boff (Brasil), Gustavo Gutiérrez (Peru) e Juan Luis Segundo (Uruguai). Para um maior 
aprofundamento sobre a influência da Teologia da Libertação e importância do bispo Samuel Ruiz na 
região vide a obra do historiador Igor Luis Andreo: Teologia da Libertação e Cultura Política Maia 
Chiapaneca: o Congresso Indígena de 1974 e as raízes do Exército Zapatista de Libertação Nacional 
(2013).  
53

 [...] uno de sus partidarios en México, junto con Sergio Méndez Arceo, era sin duda Samuel Ruiz, el 
bispo de San Cristobál de Las Casas. 
54

 Hacia fines de 1983, en efecto, los dirigentes más importantes del movimiento llegaran a la Selva 
para fundar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
55

 Los cuadros que fundaron el EZLN entrenaban bajo las órdenes del comandante Germán, el jefe 
supremo de las FLN. Germán les daba cursos de guerra de guerrillas: les enseñaba a caminar en la 
montaña, a cazar, a manejar las armas que serían después fundamentales en la guerra de liberación. 
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inclusão social como único caminho para dirimir uma dívida histórica com os grupos 

originários, reiterando um tema caro à instituição de que a fé sem obras é morta. 

Contudo, o discurso da ação salvífica, perpassado pelo diálogo e pela paz, logo 

dividiria espaço com outros métodos de ação. Díaz (1995) aponta que em meados 

de 1984 um dos membros do grupo começa a se destacar, o homem que seria 

posteriormente conhecido como Subcomandante Marcos.  

 

Figura 3 – Subcomandante Marcos 

 

Fonte: Site – Solidarity Us56 

 

Usamos a Figura 3 para apensar a indumentária tradicional usada pelos 

zapatistas em seus contatos externos, visando manter em sigilo as identidades 

individuais por questões de segurança; sobressai a indagação sobre uma das 

figuras que mais se destaca no EZLN, o Subcomandante Marcos: Quem é a pessoa 

por trás do passa-montanhas? Herói? Celebridade? Porta-voz? Personagem? 

Intelectual? Talvez essas questões fiquem sem respostas, mas a partir dessas 

perguntas é possível elencar algumas hipóteses a respeito do mais conhecido porta-

voz zapatista há mais de duas décadas. Esse anonimato certamente contribui para 
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 Disponível em: <http://www.solidarity-us.org/files/marcoshorse.jpg>. Acesso em: 05.11.2019. 
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manter a aura do personagem e do movimento e mantém desperto o interesse pelo 

movimento. 

Desde que se noticiou o primeiro levante do EZLN esse personagem 

tornou-se reconhecido como o representante máximo do movimento, o auto 

proclamado Subcomandante Marcos57. Sua figura é carregada de simbolismo, tendo 

se tornado uma espécie de ícone, com o rosto sempre coberto com o passa-

montanhas, roupas e coturnos que remetem à guerrilha, portando sempre um rádio 

comunicador, boina, por vezes aparecendo munido de armas e cartucheiras e na 

grande maioria das vezes portando um cachimbo. Figura carismática e com boa 

oratória, logo o Subcomandante Marcos tornou-se popular nos meios de 

comunicação, sendo convidado para vários programas com o objetivo de conceder 

entrevistas a respeito das propostas do EZLN. Com essa postura enigmática, muitos 

autores apontam uma espécie de messianismo em torno de sua figura. 

Fuser (1995) registra o surgimento58 do Subcomandante Marcos no 

contexto do levante do EZLN e  a impressão que o mesmo causou: 

 

No meio da Praça de Armas de San Cristobál, um homem alto, 
branco, com o rosto coberto por um passa-montanhas preto, 
destaca-se entre os rebeldes. É o subcomandante Marcos, 
visivelmente o líder do movimento armado. Seu primeiro contato com 
o mundo exterior na identidade de Marcos tem lugar ás 10 horas da 
manhã do primeiro dia da ocupação de San Cristóbal. O dono do 
Hotel Santa Clara, de sobrenome Pedrero, acompanhado de alguns 
hóspedes estrangeiros, vai até a prefeitura e pede uma entrevista 
com os sublevados. São recebidos por esse estranho personagem, 
que carrega uma metralhadora Ingram, de tamanho pequeno e, ao 
falar, ajeita o tempo todo o passa-montanhas sobre o rosto. Indagado 
pelo hoteleiro, responde que no dia seguinte, 2 de janeiro, serão 
entregues salvo-condutos a todos os que quiserem deixar a cidade. 
Um turista norte-americano pede a tradução ao hoteleiro e Marcos 
lhe repete a resposta, num inglês impecável. Na sequência, 
conversas em francês com outro turista do grupo. Os estrangeiros 
saem de lá visivelmente impressionados... (FUSER, 1995, p. 51) 

 

A sua identidade segue sendo mantida em mistério, mas segundo Assis 

(2013) foi revelada no ano de 1995, quando o México estava sob o governo de 

Ernesto Zedillo59. O governo mexicano afirmava que o Subcomandante Marcos era 
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 Nome fictício. Em outro capítulo discorremos a respeito da identidade do Subcomandante Marcos. 
58

 No site YouTube podemos encontrar o vídeo desse primeiro momento no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=kf3HCbq1ntU. Acesso em 13.02.2019. 
59

 Ernesto Zedillo exerceu a presidência no final de 1994 ao final de 2000. 
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na verdade Rafael Sebastián Guillén Vicente, nascido em 1957 em Tampico, 

México. Rafael seria filósofo e ex-professor da Universidade Autônoma 

Metropolitana da Cidade do México. Essa identidade segue sendo negada pelo 

Subcomandante Marcos, apesar de que existam poucas dúvidas de que se trata da 

mesma pessoa.  

Em virtude dessas considerações, nos coadunamos à tese de que o 

Subcomandante Marcos seria uma espécie de “Persona” e não um personagem e 

nos reportamos a Carl Gustav Jung, quando ele se refere a Persona como uma 

máscara, um papel que interpretamos, na busca de atingir determinado ideal. Para 

Jung (1979):  

 

“[...] a persona não passa de uma máscara da psique coletiva. No 
fundo, nada tem de real; ela representa um compromisso entre o 
indivíduo e a sociedade, acerca daquilo que "alguém parece ser: 
nome, título, ocupação, isto ou aquilo. De certo modo, tais dados são 
reais; mas, em relação à individualidade essencial da pessoa, 
representam algo de secundário, uma vez que resultam de um 
compromisso no qual outros podem ter uma quota maior do que a do 
indivíduo em questão. (JUNG, 1979, p.134.) 

 

Na trajetória do movimento o  Subcomandante60 Marcos tornou-se peça 

chave, uma vez que é evidente sua liderança, mesmo que não única e fulcral para 

os zapatistas tanto no campo intelectual como político. Além de membro 

proeminente do EZLN, o Subcomandante Marcos também é exímio orador e maneja 

com maestria a comunicação escrita, transitando por vários gêneros literários, do 

ensaio em prosa e verso, aos contos e documentos redigidos de forma protocolar. 

Comprovando essa assertiva, em seu nome o movimento publicou diversos livros 

contendo comunicados, cartas e contos, ou seja, possui uma produção literária 

extensa e ativa. A respeito da escrita do Subcomandante Marcos uma característica 

interessante é que ele utiliza uma linguagem mais simples, poética, muitas vezes 

recorrendo ao lúdico. Hilsenbeck Filho (2013) aponta:  

 

Os escritos de Marcos alcançam, assim, forte efeito político, talvez 
exatamente por não terem a forma de um panfleto político ou tratado 
sociológico; nessa medida, constituem uma via privilegiada para a 
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 Utiliza-se o termo Subcomandante para Marcos porque trata-se de um representante não indígena 
dentro do movimento Zapatista, deixando explícita sua posição de subordinação diante os demais 
membros dos povos originários, que seriam o móvel dessa ação orquestrada para tornar possível 
outro mundo com mais justiça social. 
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transmissão do conhecimento [...] (HILSENBECK FILHO, 2013, p. 
85) 

 

Considerando a identidade de Marcos como dada pela maioria dos 

pesquisadores que se dedicaram a rastrear a trajetória dessa persona, fossem eles 

acadêmicos ou não, apesar da mesma não ter sido assumida pelo próprio e pelo 

EZLN, segundo Assis (2013) em casa o ainda então menino Rafael61 teve influência 

paterna para o desenvolvimento intelectual, pois seu progenitor estimulava os filhos 

à leitura. Assis aponta: 

 

Seu pai, Alfonso Guillén, estimulou desde cedo aos oito filhos a 
leitura de notícias de jornal, romances e poesias; é ele quem 
apresentou a Rafael, como exemplo, os autores do chamado “boom 
latino-americano”, cuja influência no Subcomandante Marcos 
sobressairia abertamente em seus escritos, entrevistas e 
comunicados. (ASSIS, 2013, p. 27) 

 

Pensando no intelectual, partindo das ideias a respeito do “Campo Intelectual” 

Bourdieu (2007) enfatiza: 

 

é preciso perceber e considerar que a relação que um criador 
mantém com a sua obra e, por isso mesmo, a própria obra são 
afetadas pelo sistema de relações sociais nas quais se realiza a 
criação como um ato de comunicação ou, mais precisamente, pela 
posição do criador na estrutura do campo intelectual... (BOURDIEU, 
2007, p. 105) 

 

Assim é importante observar que o Subcomandante Marcos está inserido em 

um campo intelectual, veio de um meio acadêmico e vários autores importantes o 

endossam como um grande intelectual, enfatizando a importância dos seus escritos, 

tendo muitos desses autores uma relação estreita com o EZLN. Nesse sentido, é 

possível arrolar o contato do movimento com distintos e reconhecidos intelectuais 

denominados de anti sistêmicos, por manterem um tom crítico aos rumos da 

economia e da política atuais, como Eduardo Galeano, Noam Chomsky e José 

Saramago. Eduardo Galeano, por exemplo, esteve presente no Primeiro Encontro 

Intercontinental pela Humanidade e contra o Neoliberalismo em julho de 1996, a 

convite dos zapatistas e participou da obra Los Otros Cuentos (2007), Noam 
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 Segundo Díaz (1995) o nome Marcos foi adotado em homenagem a Alberto Híjar que fora seu 
mentor na FLN e que usava o nome “Marcos”. Alberto Híjar faleceu junto com sua mulher em um 
tiroteio com a polícia na cidade de Puebla. 
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Chomsky redigiu o prefácio de ¡Ya Basta62! (2004) e José Saramago elaborou o 

prefácio da obra Nuestra Arma es Nuestra Palabra (2001). A respeito da ligação do 

Subcomandante Marcos com outros intelectuais Hilsenbeck Filho (2013) afirma: 

 

Por colocar em sintonia sua produção literária-política e o plano 
estético, o subcomandante zapatista é considerado um grande 
literato por escritores e críticos renomados. Conforme Antonio 
Candido, “Marcos sabe dar o melhor realce ao contorno das ideias, 
revigoradas pela justeza e a eloquência da expressão”; e para José 
Saramago, “Nas suas ideias e na forma como se expressa, Marcos 
não é só uma grande inteligência, é também uma extraordinária 
sensibilidade”. (HILSENBECK FILHO, 2013, p. 91). 

 

Com essas características apontadas por muitos que com ele tiveram 

contato, pessoalmente ou por meio da difusão da sua produção literária, evidencia-

se a importância de sua atuação no campo intelectual e o alcance que os seus 

escritos atingem. Marcos ultrapassa fronteiras e suscita debates no mundo todo, 

atraindo pessoas para a causa e fazendo ouvidas as vozes das minorias63. 

Desse modo, de acordo com Vitali (2014, p. 193): “o subcomandante 

Marcos é o tradutor das palavras indígenas ao mundo exterior, ao mundo ocidental”. 

Sua tradução não se restringe à língua espanhola, já que grande parte dos 

integrantes indígenas não tem o espanhol64 como língua materna. Além de traduzir 

as ideias do zapatismo, o Subcomandante Marcos traduz elementos e símbolos de 

um mundo poucas vezes compreendido pela sociedade externa ao movimento, as 

sociedades não indígenas. O Subcomandante Marcos com seus textos aponta 

distintas perspectivas do EZLN, mostrando além de um movimento de aparato 

militar, o cotidiano das comunidades chiapanecas, seus mitos, dificuldades, situação 

precária de vida, enfatizando que o movimento zapatista é bem mais amplo. O 

Subcomandante Marcos seria: 

 

A ponte que uniu os dois universos, aquele indígena, mítico e ao 
mesmo tempo contemporâneo, e o metropolitano da sociedade de 
consumo e de massa, foi a linguagem sincrética dos escritos do 
Subcomandante Marcos. Nestes se juntam diferentes estilos 
literários, mas sobretudo linguagens heterogêneas, que unem a 
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 Coleção de ensaios publicados em 2004 que comemora os dez anos do levante zapatista. 
63

 Encontramos em seus escritos as questões a respeito da pobreza, propriedade privada, gênero, 
política, etc 
64

 Arellano (2005) destaca quatro principais grupos étnicos de origem maia: tzeltales, choles, tzotziles 
e tojolabales.  
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simbologia mítica dos descendentes dos maias aos estilos literários 
latino-americanos e europeus. (FELICE; MUÑOZ, 1998, p. 22) 

 

O Subcomandante Marcos não “transformou-se” em um índio, mas 

construiu uma ponte entre esses dois mundos. Sua atuação desperta a comunidade 

internacional para os problemas referentes aos indígenas no México. Sua militância 

utiliza, sobretudo, a palavra como arma65, e os escritos do Subcomandante Marcos 

são de grande importância nessa atuação. Para Araujo (2010):  

 

[...] Na trama do discurso zapatista, pode-se encontrar os esperados 
fios analíticos, que procuram esmiuçar e interpretar o campo 
sociopolítico e econômico. Também se descobrem outras fibras que, 
ao entrelaçar alegorias, paródias, contos, crônicas, poemas e 
romances, compõem um discurso que diversifica suas formas 
estéticas e seus recursos estilísticos. Um dos aspectos singulares é 
que esse discurso se desenvolve sobre dois níveis que mesclam 
referências da história factual da guerrilha com elementos míticos, ou 
mágico- alegóricos, em narrativas que escancaram o discurso 
político para o universo literário. De fato, o ponto mais surpreendente 
desse discurso é a sua intensa literarização e o uso inédito da ficção 
literária. (ARAUJO, 2010, p. 07) 

 

Assis (2013) também registra o contato de Marcos/Rafael com autores de 

perspectivas revolucionárias: 

 

É fundamental destacar que foi nesse período do fim dos anos 70 que 
Rafael encontrou a perspectiva revolucionária por meio da ação em 
guerrilhas. A partir da recomendação de um professor (várias fontes 
apontam que seja Alberto Híjar), ele passou a lecionar, por quatro anos, na 
Universidade Autônoma Metropolitana, a UAM, fundada em 1974 e famosa 
pela reputação de abrigar radicais de esquerda, local onde se viveu uma 
atmosfera de “efervescência permanente”. Os grupos guerrilheiros das 
Forças de Libertação Nacional, as FNL, tinham muitos membros na UNAM 
e sobretudo na UAM, de modo que a historiografia não consegue afirmar 
peremptoriamente qual das duas universidades teria sido o canal definitivo 
para Rafael ingressar na corrente sulista das FLN, em Chiapas. (ASSIS, 
2013, p. 34) 

 

Nesse passo e considerando que a atribuição dessa identidade, feita 

externamente, apesar de nunca corroborada também não foi suficientemente 

refutada pelo Subcomandante, Fuser (1995) aponta que: 
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 Na Sexta Declaração da Selva Lacandona os zapatistas ponderam: “Assim, colocamos de lado o 
fogo e reiteramos a palavra”. Disponível em: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/sdsl-pt/>. Acesso em: 
27.02.2019 
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O suposto Marcos recebeu nota dez, com louvor, ao se formar em 
filosofia, em1980, com uma tese em que analisa a maneira pela qual 
o Estado tenta se legitimar através da educação. Suas principais 
referências teóricas: Karl Marx, Louis Althusser, Michel Focault e 
Noam Chomsky. (FUSER, 1995, p. 189) 

 

Sendo assim, a produção e função intelectual sempre estiveram 

presentes na vida do Subcomandante Marcos. No texto citado anteriormente 

DURITO II (el neoliberalismo visto desde la Selva Lacandona)66 ele também faz 

alusão a Gramsci67, utilizando o conceito de “intelectual orgânico” para se referir a 

seus questionamentos sobre a vida de guerrilheiro e no mesmo texto escreve:  

 

[...] e eu continuava repetindo que, agora sim, o próximo passo seria 
o último, maldizendo a hora em que tinha passado na minha cabeça 
ser guerrilheiro. Tão boa era a minha vida de intelectual orgânico. A 
revolução tem muitas tarefas e todas são importantes. E por que fui 
me meter nisso... (EZLN, 1995, online68) 

 

Para Gramsci (2001) os intelectuais orgânicos são aqueles inseridos nas 

relações sociais de uma classe. Estão ligados ao mundo do trabalho, organizações 

políticas, atividades culturais. Esses intelectuais seriam os responsáveis por 

desenvolver o projeto de classe. Segundo Gramsci (2001): 

 

Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função 
essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo 
tempo, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe 
dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no 
campo econômico, mas também no social e político: o empresário 
capitalista cria consigo o técnico da indústria, o cientista da economia 
política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito, etc. 
(GRAMSCI, 2001, p. 15) 

 

Problematizando o conceito de intelectual segundo Asor Rosa (1996) 

esse termo é muito recente, mas isso não quer dizer que não existiam pessoas que 

exerceram a função intelectual antes da conceituação do termo. Para Rosa (1996): 
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 Disponível em: < http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1995/03/11/durito-ii-el-neoliberalismo-visto-
desde-la-selva-lacandona/>. Acesso em: 23.09.2019. 
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 Antonio Gramsci, autor marxista italiano. Foi membro do Partido Comunista da Itália. 
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 [...] y yo seguía repitiéndome que ahora sí el siguiente paso sería el último y maldecía la hora en 
que se me ocurrió hacerme guerrillero y tan bien que estaba de intelectual orgánico y la revolución 
tiene muchas tareas y todas son importantes y yo por qué me fui a meter en ésta...” 
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[...] as primeiras reflexões sistemáticas sobre o papel e sobre a 
função do trabalho intelectual se incluem precisamente no decorrer 
das análises que focaram o conjunto dos problemas levantados pelas 
transformações da economia. Se hoje já não estaríamos dispostos a 
atribuir um valor absoluto à afirmação de Marx, segundo a qual “a 
divisão material do trabalho é o pressuposto da divisão do trabalho 
intelectual”. (ROSA, 1996, p. 151) 

 

Ou seja, efetiva-se uma estruturação organizativa do intelectual no interior do 

desenvolvimento capitalista que vai se complexificando e tornando o intelectual 

também mais complexo. Asor Rosa (1996) traça um perfil histórico daqueles que em 

distintos tempos podem ser compreendidos enquanto intelectuais, citando os 

filósofos da antiguidade e do medievo cristão como Platão, São Tomás de Aquino e 

outros. Menciona, inclusive outras civilizações como as orientais, chegando ao 

Renascimento, quando o intelectual se torna cada vez mais autônomo. Nesse 

percurso histórico torna-se perceptível como vai se tornando mais visível a 

separação entre o intelectual da área de humanas e das ciências da natureza. Essas 

rupturas se evidenciam até chegarmos ao intelectual na sociedade capitalista, 

quando o mesmo se liberta da tutela do Estado, desdobrando-se no intelectual 

crítico, que tem importância para abalizar a luta de classes, por exemplo. 

Partindo do pressuposto de que os intelectuais estão ligados à hegemonia 

de uma classe, sua organização, modo de atuação e aglutinação de pessoas, é 

possível identificar essas características no Subcomandante Marcos. Essa 

constatação se sustenta uma vez que ele está inserido nas comunidades indígenas, 

participando de seu cotidiano, convivendo com eles, lutando e organizando 

estratégias de reivindicação por melhores condições de vida num contexto de 

desigualdade social e econômica que impera há séculos. Ele faz parte de um 

movimento vivo, elaborando concepções e articulando pontes de diálogos com os 

demais grupos externos à realidade de Chiapas, sendo um gestor importante no 

Movimento Zapatista. 

Apesar de sempre se apresentar como subalterno ante os demais 

representantes indígenas é possível perceber certo protagonismo intelectual por 

parte do Subcomandante Marcos. Outro ponto a se destacar é que tanto ele como o 

EZLN se utilizam da internet69 para fazerem os seus comunicados, que são emitidos 

pelo denominado Comitê Clandestino Revolucionário Indígena – Comando Geral do 
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Uma espécie de ciberativismo, quando os comunicados chegam em tempo real a qualquer lugar do 
mundo. 
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Exército Zapatista de Libertação Nacional (CCRI-CG do EZLN). Estes são discutidos 

e aprovados70 pelos membros do Comitê antes de serem veiculados. 

Essas características são apontadas por muitos que com ele tiveram 

contato, demonstrando assim a importância de sua atuação no campo intelectual e o 

alcance que os seus escritos atingem. Marcos ultrapassa fronteiras e suscita 

debates no mundo todo, atraindo pessoas para a causa e fazendo ouvidas as vozes 

das minorias. A atuação do Subcomandante Marcos desperta a comunidade 

internacional para os problemas referentes aos indígenas no México, passando para 

uma militância no campo político. Utilizando a palavra como arma, seus escritos são 

de grande importância nessa atuação.  

Conforme problematizamos o conceito de intelectual, vemos essas 

características no subcomandante zapatista. Concebido enquanto gestor do 

movimento, porta-voz ou escritor, Marcos caminha entre dois mundos e divulga as 

demandas zapatistas através de sua literatura.  

 

 

  

                                            
70

 Todos os comunicados firmados pelo EZLN são aprovados por membros do Comitê, às vezes pela 
totalidade deles, às vezes por representantes. (FELICE; MUÑOZ, 1998, p. 33)  
 



49 
 

3. SINGULARIDADES DO ZAPATISMO 

 

3.1. A construção de uma Identidade Zapatista 

 

Neste tópico partimos do pressuposto de que se configurou um processo 

de construção de uma específica Identidade Zapatista que pode ser mapeada, como 

propusemos no exame que aqui se procede, na narrativa literária do 

Subcomandante Marcos. Visando defender nossa hipótese a esse respeito, 

utilizaremos comunicados elencados no site ofical do EZLN do período de 1992 a 

2005; escolheu-se esse recorte temporal porque após 2005 inicia-se um processo 

chamado “Otra Campaña”. Desde então o Subcomandante Marcos passa a ser 

denominado de Subcomandante Galeano e não consideramos cotejar as 

perspectivas buscando similaridades ou diferenças e sequer cogitamos aqui 

verticalizar questões a respeito dessa nova denominação, daí o recorte temporal 

proposto. 

 

Figura 4 – Exército Zapatista de Libertação Nacional 

 

Fonte: Site – Latinta (2017) 71 
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Disponível em: <https://latinta.com.ar/wp-content/uploads/2017/04/chiapas-sub-2marcos-galeano-
guerra-migracion-cideci.jpg>. Acesso em: 05.11.2019.
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Na Figura 4 do Exército Zapastista de Libertação Nacional percebemos o 

uso do passa-montanhas, as vestes militares tradicionais e também percebemos o 

pouco recurso armamentista. Isso não quer dizer que o EZLN não as possua, uma 

vez que esse tópico pode ter sido uma escolha para destacar o caráter pacífico do 

agrupamento. 

Nesse primeiro momento nos deteremos sobre o conceito de Identidade e 

o percurso no interior da Historiografia. A despeito de diversos autores afirmarem a 

dificuldade de se pensar em termos de identidade, nos aproximamos daqueles que 

reiteram essa perspectiva, no interior dos estudos culturais. Nessa concepção que 

endossamos, Identidade parte do questionamento basilar de “Quem eu sou?” e 

“Quem é o outro?”. Encontramos esse conceito sendo utilizado pela Sociologia, 

Psicologia, Antropologia e demais áreas das Ciências Humanas. Partiremos da 

perspectiva da Identidade como o modo com que o sujeito ou determinado grupo se 

apresenta ante os demais. O modo pelo qual os indivíduos se identificam.  

Nesse sentido, a Identidade se estabelece nas relações do indivíduo com 

a sociedade com a qual ele interage em um processo de reconhecimento e 

diferenciação em relação ao outro. A Identidade de um povo centra-se no 

reconhecimento de um modo de vida, língua, costumes, hábitos, símbolos e suas 

mais diversas especificidades. Na obra Comunidades Imaginadas (2008), Benedict 

Anderson enfoca o debate acerca das construções dos nacionalismos e esse 

sentimento de pertencimento a um determinado grupo social, que pode significar 

desde um grupo de revolucionários até uma Nação. Para ele a nação é uma 

“comunidade imaginada” construída através da enunciação de vários discursos, nas 

mais variadas formas de difusão (rádio, literatura, jornais, cinema, televisão, etc.) A 

ideia de nação é palco de disputas simbólicas entre a narrativa oficial e as narrativas 

contra hegemônicas que competem entre si para outra forma de organização da 

“comunidade”: 

 

Ela é imaginada porque mesmo os membros da mais minúscula das 
nações jamais conhecerão, encontrarão, ou sequer ouvirão falar da 
maioria de seus companheiros, embora todos tenham em mente a 
imagem viva da comunhão entre eles. (ANDERSON, 2008, p.32)  

 

De outro lado, em O Poder da Identidade – Vol. II (1996), Manuel Castells 

assinala que toda identidade é construída e que a “principal questão, na verdade, diz 
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respeito a como, a partir de quê, por quem, e para que isso acontece” (CASTELLS, 

1996, p. 23). Valendo-se de matérias-primas fornecidas por diversas ciências, pelas 

instituições, memórias coletivas etc., essas matérias-primas são processadas pelos 

indivíduos, grupos sociais e sociedades que reorganizam o seu significado para a 

construção de uma Identidade. Em grande parte, essa construção é determinada 

pelo seu conteúdo simbólico estabelecido nas relações de poder. O autor apresenta 

três categorias de Identidade: 

 

1) Identidade legitimadora: Introduzida por instituições dominantes da 

sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua dominação em 
ralação aos atores sociais,  [...]  2) Identidade de resistência: criada 
por atores que se encontram em posições/condições desvalorizadas 
e/ou estigmatizadas pela lógica de dominação, construindo, assim, 
trincheiras de resistência e sobrevivência [...] 3) Identidade de 
projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de 
material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade 
capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar 
a transformação de toda a estrutura social.  
(CASTELLS, 1996, p. 24) 

 

Ainda segundo a linha de raciocínio de Castells uma Identidade de 

Resistência pode vir a se tornar um projeto ou mesmo tornarem-se dominantes. 

Nosso pressuposto é de que a Identidade Zapatista se reforça na resistência ao 

poder dominante e a despeito de ter perdido parte do impacto obtido no seu 

surgimento ainda tem força suficiente para arregimentar adeptos e defensores. 

Nessa mesma perspectiva, na área dos Estudos Culturais, Stuart Hall em 

A Identidade Cultural na Pós-Modernidade (2006) reitera que o advento da 

Modernidade e suas transformações causaram uma “crise de identidade”, 

modificando o entendimento do ser sobre si mesmo e o mundo que o cerca. O autor 

aponta momentos históricos que marcam concepções diferentes de identidade que 

se sustentariam no sujeito do iluminismo, no sujeito sociológico e no sujeito pós-

moderno. Nessa perspectiva, o sujeito do iluminismo seria centrado, unificado, 

racional, possuindo uma identidade fixa que emergia por ocasião do seu nascimento 

e o acompanhava durante sua existência. Contudo, esse pressuposto perdeu 

espaço com teorias inovadoras como a Psicanálise que desvelaram categorias 

menos cartesianas o que implica também profundas mudanças sociais. Segundo 

Hall (2006): 
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[...] à medida em que as sociedades modernas se tornavam mais 
complexas, elas adquiriam uma forma mais coletiva e social. As 
teorias clássicas liberais de governo [...] foram obrigadas a dar conta 
das estruturas do Estado-nação e das grandes massas que fazem 
uma democracia moderna. (HALL, 2006, p. 32) 

 

Em face de um cenário em constante mudança, em que “tudo que é 

sólido desmancha no ar”, surge a concepção do sujeito sociológico que refletia o 

mundo moderno em sua complexidade. A construção de sua identidade se dá na 

interação com o outro, com a sociedade e a cultura; de forma que a identidade se 

constitui na relação do interior com o exterior. A partir dos processos sociológicos 

transita-se para novo patamar, dando espaço então para o que se convencionou 

denominar de sujeito pós-moderno cuja identidade é móvel, não permanente, que se 

constrói no decorrer da história e não é dado de forma inata. O sujeito poderá 

assumir identidades distintas em momentos diferentes. Segundo Hall (2006): 

 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 
estável, está se tornando fragmentando; composto não de uma 
única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou 
não-resolvidas. Correspondentemente, as identidades, que 
compunham as paisagens sociais lá fora, estão entrando em 
colapso, como resultado de mudanças estruturais e institucionais. 
(HALL, 2006, p. 12) 

 

Hall (2006) segue argumentando a respeito da identidade que ela: 

 

É definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume 
identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não 
são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há 
identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal 
modo que nossas identificações estão sendo continuamente 
deslocadas. (HALL, 2006, p. 13) 

 

Marcando assim uma distinção entre as sociedades definidas como 

“tradicionais”, nas quais os símbolos do passado são venerados e perpetuam o que 

é considerado sua essência através das gerações; as sociedades “modernas” estão 

sempre em uma mudança rápida e constante. 

Ao problematizar o caráter da constituição da nação como partícipe da 

construção da identidade Andreo (2013) reflete: 

 



53 
 

[...] uma cultura nacional cria padrões de alfabetização nacionais, 
estabelece uma única língua como meio dominante de comunicação, 
cria uma cultura homogênea e mantém instituições culturais 
nacionais, como um sistema de educação nacional que não 
respeitam as particularidades étnicas e regionais. (ANDREO, 2013, 
p. 37) 

 

No interior dessas postulações, no caso do México esse processo se deu 

de forma violenta durante o longo processo histórico de conquista e consolidação da 

nação. Mesmo existindo diversas culturas e identidades buscou-se unificá-las em 

uma única nação, apagando ou ofuscando, desse modo, a história de diversos 

grupos étnicos, causando sua marginalização ou mesmo eliminação. 

Ao discorrer sobre as questões identitárias a partir da concepção de 

distintos autores, mas que convergem com nossa perspectiva, a hipótese principal 

do exame que aqui se procede parte do princípio de que a Identidade Zapatista se 

constrói no intercâmbio das culturas indígenas de Chiapas com os integrantes 

remanescentes de grupos militantes como, por exemplo, as Forças de Libertação 

Nacional, apresentando assim um movimento no qual há uma reação à 

marginalização e pobreza preponderantes nas comunidades indígenas; por isso 

reiteram em novos termos as suas demandas por alimentação, justiça, democracia, 

paz e terra.  

A legitimação do EZLN como representante das comunidades indígenas 

se estabelece no interior da construção de uma renovada identidade, então 

veiculada como zapatista, com o propósito de distingui-la das elaborações 

anteriores, mesmo que com sentido similar. Com o propósito de firmar essa 

identidade, dentre outras iniciativas, o movimento criou novas datas comemorativas 

como aquele em que o clérigo Hidalgo deu início ao processo de independência do 

México e que passou à história como Grito de Dolores, bem como a data 

comemorativa a Zapata, líder camponês que se forjou na Revolução Mexicana de 

1910 e que dá nome ao movimento. 

Em muitas das declarações do EZLN o termo “nós os zapatistas” aparece 

frequentemente. É importante destacar que Chiapas é, ao lado de Oaxaca, com 

quem tem limites geográficos, um dos estados mexicanos com maior concentração 

de indígenas; esse fator é fundamental na formação da Identidade Zapatista que se 

sustenta fortemente numa identidade primordial, aquela dos povos originários. 

Entretanto, é fulcral ressaltar que um dos expoentes mais conhecidos do EZLN, o 
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Subcomandante Marcos não é indígena, pertence ao espectro urbano no México e 

caucasiano. Embora parte das experiências e concepções oriundas do grupo urbano 

tenham permanecido no EZLN e deem o tom nos enfrentamentos e nos contatos 

com a sociedade externa, o fator indígena das comunidades se tornou mais 

representativo no interior do movimento. Exatamente por essa novidade a sociedade 

inclusive respaldou as demandas apresentadas. Essa convergência já havia sido 

tentada anteriormente por figuras paradigmáticas como José Carlos Mariátegui que 

preconizava uma revolução no Peru a partir do contingente indígena. Nos rastros 

dessa tese a guerrilha do Sendero Luminoso, também no Peru, buscou essa 

alternativa e fracassou, mergulhada em sangue. Quando o EZLN mostra a sua face 

consegue acalentar sonhos e projetos que não prosperaram anteriormente. 

Nesse processo de formação e consolidação, os zapatistas se 

apresentaram como diferentes dos demais cidadãos mexicanos devido a uma 

exclusão étnico-social que remonta ao período da conquista espanhola. Segundo 

José Gaspar Bisco Junior em sua dissertação Guerrilha em foco: a presença na 

mídia do discurso Zapatista, de seu surgimento até a Quinta Declaração da Selva 

Lacandona: 

 

Sem dúvida, os elementos do passado que se incorporam a sua 
poesia são os que vão construindo o que há por vir. Os zapatistas 
apóiam-se nos símbolos e nas imagens de heróis nacionais isso 
acaba por lhe constituir uma forma de interação direta com a 
população mexicana e mundial. Além disso, a criação de 
personagens ajuda a constituir uma visão bastante simplificada e 
direta para a grande massa, podendo ser compreendida inclusive 
pelas crianças. A aceitação pelo grupo, torna-se presente pela união 
destes fatores. O grupo, não deixa de olhar para o passado, ainda 
luta por direitos reivindicados desde o antigo regime, entretanto não 
deixa de se tornar contemporâneo principalmente no modo de 
interação com a comunidade mexicana e mundial. (BISCO JUNIOR, 
2007, p. 88) 

 

Na construção dessa identidade os zapatistas utilizam-se dos elementos 

indígenas, do passado de séculos de marginalização, da resistência e exploração 

para reivindicarem seus direitos e autonomia de suas comunidades.  

Ao nos fundamentarmos na História evocamos um passado, mesmo que 

recente, porém sempre falamos a partir do presente. Em O 18 brumário de Luís 

Bonaparte, Marx (1997, p. 21) enuncia: “[...] os homens conjuram ansiosamente os 

espíritos do passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os gritos de guerra, e as 
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roupagens [...]”. Nesse passo, a identidade de um povo está no reconhecimento de 

uma ancestralidade, de um modo de vida, línguas, costumes, hábitos, símbolos e 

suas mais diversas manifestações. 

A carta intitulada A Emiliano Zapata: Aquí estamos mi General, aquí 

seguimos72, escrita pelo Subcomandante Marcos, tendo como destinatário um dos 

heróis da paradigmática Revolução Mexicana de 1910, contribui para ilustrar essa 

citação de Marx. O Subcomandante Marcos evoca a figura de Zapata como 

legitimação para as reivindicações presentes dos contingentes que se 

autodenominam de zapatistas, como se o grupo fosse uma extensão das demandas 

propostas pelo revolucionário há mais de um século. Em trecho da carta ele registra: 

 

Aqui estamos, meu General, e aqui seguimos. Aqui estamos porque 
os governos continuam sem memória para os indígenas e porque os 
ricos fazendeiros, entre outros nomes, continuam a despejar os 
camponeses de suas terras. Como, por exemplo, quando o senhor 
convocou que lutássemos pela terra e pela liberdade, hoje as terras 
mexicanas são entregues aos ricos estrangeiros. Com o passar do 
tempo, agora os governos fazem leis para legitimar o roubo de terras. 
Da mesma forma, aqueles que se recusam a aceitar as injustiças são 
perseguidos, encarcerados, mortos. No entanto, meu General, há 
homens e mulheres idôneos que não estão calados e lutam para não 
permitir, organizam-se para exigir terra e liberdade. Por isso escrevo 
ao senhor, Don Emiliano, para que saiba que estamos aqui, que aqui 
seguimos”. (EZLN, 1997, online73) 

 

Dom refere-se a um título, sendo tradicionalmente utilizado também pela 

igreja católica. Aqui Marcos utiliza como uma forma de respeito a figura de Zapata, 

reportando-se a essa emblemática figura do passado para legitimar a luta 

contemporânea. 
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 Disponível em: < http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1997/04/10/a-emiliano-zapata-aqui-estamos-mi-
general-aqui-seguimos/> Acesso em: 23.09.2019. 
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 Aquí estamos mi General, aquí seguimos. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin 
memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados, con otros nombres, siguen despojando 
de su tierra a los campesinos. Como cuando usted llamó a luchar por la tierra y la libertad, hoy las 
tierras mexicanas se entregan a los ricos extranjeros. Como entonces pasó, ahora los gobiernos 
hacen leyes para legitimar el robo de tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las 
injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi General, hay hombres y 
mujeres cabales que no se están callados y se luchan para no dejarse, se organizan para exigir tierra 
y libertad. Por eso le escribo a usted Don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos, aquí 
seguimos. 

http://www.ihu.unisinos.br/561660-zapatistas-irao-lancar-uma-candidata-indigena-a-presidencia-do-mexico
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3.2. Uma Identidade de Resistência 

 

Ao examinar a própria denominação do grupo, os discursos, os 

manifestos, os contos, evidencia-se que o movimento zapatista faz parte de uma 

resistência histórica, presente há séculos na América Latina e, sobretudo na região 

chiapaneca74, resistência essa que defende os próprios direitos, cultura, língua e 

religião, ou seja, direitos sobre suas próprias vidas. Passados mais de 100 anos da 

Revolução Mexicana os indígenas chiapanecos ainda se encontram sob o estigma 

da pobreza, exploração e marginalização. A adesão de seus ancestrais ao projeto 

revolucionário liderado por Zapata na conhecida Divisão do Sul fundamentava-se em 

demandas similares e que foram minimamente atendidas, mas com o passar dos 

anos foram sendo olvidadas. Nas novas propostas uma identidade geral como 

mexicanos e particular como zapatistas é postulada com muita intensidade. 

Garcia (2002) ao problematizar a respeito da identidade mexicana no 

mundo atual aponta: 

 

[...] a busca pelos direitos fundamentais das etnias culturais cuja 
educação antepassada, tem sido transmitida normalmente por meio 
da comunicação oral e dos saberes, de boca em boca, de pai para 
filhos, segue existindo em numerosos lugares do nosso planeta. 
No entanto, ao mesmo tempo, essa falta de formalização ou 
sistematização das diferentes manifestações culturais tem facilitado o 
desaparecimento de um grande número de povos. Evidentemente, 
devemos acrescentar a isso a colonização, conquista, esquecimento 
e decadência de umas e outras sociedades que tem sido a 
combinação de tão fatídica resolução para certas culturas, que como 
no México tem engrossado a lista de civilizações extintas. (GARCIA, 
2002, p. 10475) 

 

Apesar de grande presença indígena em estados como Oaxaca e 

Chiapas, o seu peso sócio-político é desconsiderado. Não é nossa intenção 

                                            
74

 Barre (1983, p. 122) cita o caso de Chiapas em 1524 quando os índios ainda no período colonial se 
levantaram contra tributos e imposição da religião. 
75

 [...] la búsqueda de los direchos fundamentales de las etnias culturales cuya atávica educación, se 
ha sido transmitiendo normalmente mediante la comunicación oral de los saberes, de boca en boca, 
de padres a hijos, sigue existiendo en numerosos lugares de nuestro planeta. [...] 
Sin embargo, simultáneamente, esta falta de formalidad o sistematización de las diferentes 
manifestaciones culturales ha facilitado la desaparición de un gran número de pueblos. 
Evidentemente, debemos añadir a estas características la colonización, conquista, olvido y 
decadência de unas y otras sociedades que han sido la combinación de tan fatídica resolución para 
ciertas culturas, que como en México han ido engrosando la lista de civilizaciones extinguidas. 
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reiterarmos a respeito dos problemas que a chegada dos espanhóis causou aos 

povos indígenas. Entretanto, enfatizamos que a identidade não se constrói de forma 

unilateral, ela se estabelece na dialética do indivíduo com a sociedade. No exame 

aqui proposto essa dialética se estabelece nas relações dos indígenas ante o 

governo mexicano. 

Retomando a linha de raciocínio de Castells (1996) cada tipo no processo 

de construção das identidades leva a um resultado. Segundo Castells (1995) nesse 

processo a identidade de resistência encontra-se entre as mais importantes: 

 

Ela dá origem a formas de resistência coletiva diante da opressão 
que, do contrário, não seria suportável, em geral com base em 
identidades que, aparentemente, foram definidas com clareza para a 
história, geografia ou biologia, facilitando a “essencialização” dos 
limites da resistência. (CASTELLS, 1996, p. 25) 

 

Seguindo esse argumento, Castells (1996, p. 25) cita alguns exemplos 

dessas manifestações de identidades, ressaltando “[...] a construção de uma 

identidade defensiva nos termos das instituições/ideologias dominantes, revertendo 

o julgamento de valores e, ao mesmo tempo, reforçando os limites da resistência”. E 

para uma melhor compreensão dessa construção de identidades é necessário situá-

las historicamente. 

A nossa hipótese defende que a Identidade Zapatista está na ordem da 

resistência, devido a todo contexto histórico da situação dos indígenas desde a 

chegada dos espanhóis no México, sendo o Movimento Zapatista um importante 

representante dos indígenas mexicanos na contemporaneidade.  

Ainda tendo como aporte teórico Castells (1996), podemos afirmar que 

em um sentido amplo movimento social pode ser entendido como a união de 

determinadas coletividades que reivindicam mudanças sociais por meio do embate 

político dentro de um contexto específico. Para possibilitar essa formação é preciso 

um compartilhamento de interesses entre indivíduos, que partilham dos mesmos 

ideais. Segundo Castells (1996):  

 

[...] os movimentos sociais podem ser conservadores, 
revolucionários, ambas as coisas, ou nenhuma delas. Afinal, 
concluímos (espero que em definitivo) que não existe uma direção 
predeterminada no fenômeno da evolução social, e que o único 
sentido da história é a história que nos faz sentido. Portanto, do 
ponto de vista analítico, não há movimentos sociais “bons” ou 
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“maus”. Todos eles são sintomas de nossas sociedades, e todos 
causam impacto nas estruturas sociais, em diferentes graus de 
intensidade e resultados distintos que devem ser determinados por 
meio de pesquisas. (CASTELLS, 1996, p.95) 

 

Reiterando, nem sempre um movimento social se mobiliza no sentido 

revolucionário, uma vez que em um contexto de mudanças políticas podem existir 

movimentos que se engajam para a manutenção de determinada ordem, no âmbito 

do que se considera movimentos sociais conservadores. Castells (1995) partindo da 

tipologia de Alain Touraine e fazendo a sua adaptação define: 

 

[...] indentidade refere-se à autodefinição do movimento, sobre o que 
ele é, e em nome de quem se pronuncia. Adversário refere-se ao 
principal inimigo do movimento, conforme expressamente declarado 
pelo próprio movimento. Meta societal refere-se à visão do 

movimento sobre o tipo de ordem ou organização social que almeja 
no horizonte histórico da ação coletiva que promove. (CASTELLS, 
1996, p. 96) 

 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a liderança zapatista é 

camponesa e formada em sua maioria pelos indígenas inseridos no processo 

histórico mexicano. Cinco séculos de colonização não foram capazes de apagar as 

heranças culturais indígenas. Para ilustrar, citamos uma história inclusa no livro do 

documentarista Pedro Ortiz76, no livro Zapatistas – a velocidade do sonho77 que 

descreve: “Um guia turístico das ruínas de Palenque, no norte do Estado de 

Chiapas, costuma contar uma história. Uma turista, depois de ficar boquiaberta com 

a visão esplendorosa das pirâmides Maias, virou-se para o guia e disse: ‘Os edifícios 

são maravilhosos, mas onde foi parar toda a gente que os construiu?’ Ela estava 

falando justamente com um descendente da cultura Maia, lembra ironicamente o 

guia, que respondeu: ‘Nós ainda estamos aqui, nós nunca fomos embora’”. Ou seja, 

os indígenas ainda existem e resistem mesmo que ignorados e não reconhecidos 

como remanescentes daqueles que edificaram tais monumentos, que maravilham 

quantos os visitam. 

Segundo Ceceña (1999) a respeito das culturas que resistem: 

 

                                            
76

 Foi codiretor do documentário 100 Canicas – Chiapas entre Tormenta y Paz e produtor jornalístico 
do especial México Rebelde para a TV Bandeirantes. 
77

 ORTIZ, Pedro; BRIGE, Marco; FERRARI, Rogério. Zapatistas: a velocidade do sonho. Brasília: 
Entrelivros – Thesaurus, 2006, p. 30. 
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[...] algumas culturas foram arrasadas, outras buscaram desenvolver 
diversas formas de interrelação que lhes permitiram manter-se em 
resistência. Algumas delas reapareceram hoje transformadas, 
modernizadas, em um processo de rearticulação territorial, cultural e 

até populacional e de reconstrução de sua própria visão de mundo e 
organização social.  (CECEÑA, 1999, p. 9478) 

 

E o caso de Chiapas é um claro exemplo desse processo de resistência. 

Também segundo Ceceña (1999): 

 

Ainda considerando que o povo maia não existe como tal, mas que é 
um conjunto de grupos étnicos organizados regionalmente, com 
iniciativas próprias e inclusive com diferenças que em ocasiões 
chegam a ser importantes em suas relações, existem características 
comuns que se repetem com modalidades diferentes e um grande 
número de confluências que compõe um mesmo universo cultural, 
uma mesma cosmovisão e uma história compartilhada. Os zapatistas 
não somente formam parte desse povo em reconstrução, mas são 
também portadores da expressão mais completa e sistematizada de 
sua representação de mundo e sua utopia, assim como sua critica a 
modernidade ocidental. (CECEÑA, 1999, p. 103-10479) 

  

Endossando o pressuposto de que toda narrativa, seja literária ou 

histórica, parte de uma intenção, assim propomos perscrutar a literatura como faria 

um historiador social, contextualizando os sujeitos dessas narrativas, colocando a 

fonte em relação com o que aconteceu no seu entorno.  

A ficção faz parte da História. O que as pessoas escrevem como ficção é 

uma força ativa na sociedade e no caso dos zapatistas mais do que escrever 

romances e contos, produzir esses textos faz parte de uma estratégia de 

comunicação. Sendo assim, uma das personagens do Subcomandante Marcos que 

remete ao conceito de Resistência é el Viejo Antonio, o paradigmático personagem 

indígena que tem voz e, nessa narrativa, o Subcomandante escuta e aprende.  

                                            
78

 [...] algunas culturas fueron arrasadas, otras lograron desarrollar diversas formas de interelación 
que les permitieron mantenerse en resistencia. Algunas de ellas reaparecen hoy transformadas, 
modernizadas, en un proceso de rearticulación territorial, cultural y hasta poblacional y de 
reconstrución de su própria visión del mundo y de la organización social. 
79

 Aun considerado que el pueblo maya no existe como tal, sino que es un conjunto de grupos étnicos 
organizado regionalmente, con iniciativas particulares e incluso con diferencias que en ocasiones 
llegan a se importantes en sus relaciones, hay rasgos comunes que se repiten con modalidades 
distintas y un gran número de confluencias que conforman un mismo universo cultural, una misma 
cosmovisión y una historia compartida. Los zapatistas no solamente forman parte de ese pueblo en 
re-construcción, sino que son portadores de la expresión más completa y sistematizada de su 
representación del mundo y su utopia, así como de su crítica a la modernidad occidental.  
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No prólogo do livro Relatos de el Viejo Antonio (1998), uma série de 

contos que também se encontram publicados no site do EZLN, escrito pelo filósofo 

mexicano Antonio Bartra intitulado “Mito en la aldeia global” cita-se um mito tzotzil: 

 

O mito tzotzil diz que o ladino “roubou o livro”. Engendrado pela 
cópula de um índio com uma cadela, o ladino tornou-se perverso e 
ao nascer roubou a palavra escrita da comunidade, o apoio simbólico 
do conhecimento. Como resultado desse roubo, os índios originários 
são chamados de ignorantes e os ladinos se proclamam “homens de 
razão”. Mas no fim do milênio o mito adquire sua devida simetria 
simbólica quando outro ladino, agora justiceiro e narigudo, devolve “o 
livro” aos maias de Chiapas. Por sua mediação, desde primeiro de 
janeiro de 1994 a palavra índia navega pela “rede” e outros meios. 
(MARCOS, 1998, p. 0680) 

 

Já no prólogo, Bartra (1998) aponta a importância que a palavra tem para 

os autóctones em geral e, nesse caso, para os zapatistas, sobretudo por meio desse 

mito. Percebemos ao longo do livro o recorrente recurso ao uso das cosmologias 

indígenas reiteradas pelo Subcomandante Marcos. E o autor do prólogo segue 

apontando que no Congresso Indígena Chiapaneco de 1974 começaram a mudar as 

discussões a respeito dos indígenas e que apesar de uma incomoda presença do 

governo e da igreja, o predomínio foi da palavra indígena “... quando começou a 

fundar-se uma nova identidade maia chiapaneca graças ao inédito diálogo público 

dos quatro grandes grupos linguísticos iniciais”. (MARCOS, 1994, p. 0881). 

Nesse contexto, Viejo Antonio seria o fundador simbólico do EZLN e a 

consciência rebelde da comunidade: “quinhentos anos depois Marcos traduz à 

linguagem digital da “rede” os ritmos da oralidade campesina e a estrutura simbólica 

dos mitos associados a caça e agricultura, colocando-os a serviço de uma 

mensagem política libertadora”. (MARCOS, 1998: p. 11-1282) e segue afirmando que 

“Pela boca do Viejo Antonio – o de seu mediador, subcomandante Marcos – fala a 

                                            
80

 Dice el mito tzotzil que el ladino “se robô el libro”. Engedrado por la cópula de un índio y una perra, 
el ladino resulto perverso y al nacer le arrebato a la comunidad la palabra escrita, el soporte simbólico 
del saber. A resultas de esta ratería originaria a los indios se les llama ignorantes y los ladinos se 
proclaman “hombres de razón”. Pero en el fin del milênio el mito adquiere su debida simetria 
simbólica cuando outro ladino, ahora justiciero y narigudo, les devuelve “el libro” a los mayas de 
Chiapas. Por su mediación, desde el primero de enero de 1994 la palabra india navega por “la red” y 
otros médios. 
81

 ...donde comenzó a fundarse una nueva identidad maya chiapaneca gracias al inédito diálogo 
público de los cuatro grandes grupos lingüísticos de la entidad. 
82

 ...quinientos años después Marcos trasvasa al lenguaje digital de ‘la red’ los ritmos de la oralidad 
campesina y la estructura simbólica de los mitos asociados a la caza y la agricultura, poniéndolos al 
servicio de un mensaje político liberador. 
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consciência imemorial e transcendente da comunidade, a voz do povo profundo 

encarnada nos anciãos. (MARCOS, 1998: p. 1383). Para Martínez (2009): 

 

[...] a voz de Antonio, resgatada por Marcos, rememora liricamente a 
origem mítica do mundo, a sabedoria dos sonhos, os jogos e 
disputas dos deuses para organizar o mundo ante o caos primeiro. A 
palavra do velho se articula em torno da significação do dia e da 
noite, da lua e das estrelas, da luta e do amor. (MARTÍNEZ, 2009: p. 
15184) 

 

Uma constante é a presença dos mitos que segundo o Subcomandante 

Marcos lhes foram narrados pelo Viejo Antonio e uma espécie de recuperação da 

memória coletiva dos indígenas chiapanecos, criando assim uma noção de 

pertencimento e reconhecimento. A natureza e seus elementos fazem parte da vida 

societária dos indígenas e através de metáforas percebemos a proposta da criação 

de um mundo novo “un mundo donde nos quepamos todos” conforme a Cuarta 

Declaración de la Selva Lacandona85. 

Segundo Vitali: 

 

O uso de cosmologias indígenas é um recurso bastante explorado 
pelo subcomandante Marcos em suas construções narrativas. Com 
essa apropriação o autor nos proporciona o conhecimento de 
histórias e informações que estão além do conhecimento tangível e 
racional, ou seja, é ter acesso a um conhecimento que provém do 
imaginário dos grupos indígenas. (VITALI, 2014, p. 104) 

 

Assim, por meio das narrativas se constrói essa comunicação, 

demonstrando a resistência ante o poder vigente. Os indígenas não se rendem, 

assim como não se renderam seus ancestrais, aos quais foi imposta uma nova 

realidade histórica. No conto Los zapatistas no se rinden86 relata-se como os 

zapatistas estavam discutindo toda a tarde sobre o significado da palavra RENDIR, 

buscando uma tradução para o tojolabal ou em chol e concluem: “- Essa palavra não 

                                            
83

 Por la boca del Viejo Antonio – o de su médiun, el subcomandante Marcos – habla la conciencia 
memoriosa y transcedente de la comunidad, la voz del pueblo profundo encarnada en los ancianos. 
84

 [...] la voz de Antonio, recuperada por Marcos, rememora líricamente el origen mítico del mundo, la 
sabiduría de sueños, los juegos y disputas de los dioses por ordenar el mundo ante el caos 
primigenio. La palabra del viejo se articula en torno a la significación del día y de la noche, de la luna 
y las estrellas, de la lucha y del amor. 
85

 Disponível em: < http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/cuarta-declaracion-de-la-selva-
lacandona/> Acesso em: 27.02.2019. 
86

 Disponível em: < http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/06/10/los-zapatistas-no-se-rinden/>. 
Acesso em: 24.09.2019. 
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existe em língua verdadeira, por isso nosso povo nunca se rende e morre melhor, 

porque nossos mortos mandam que as palavras que não andam não sejam vividas”. 

(EZLN, 1994, online87) 

De acordo com Hilsenbeck Filho (2013, p. 83) “A produção literária é uma 

das facetas do conflito comunicativo, pois contém um significado estético, didático e 

político, contribuindo para a apreensão da realidade e de suas contradições”. 

Entendendo essa literatura como fruto de um meio social, os zapatistas utilizam a 

literatura como recurso de engajamento político para que as suas vozes sejam 

ouvidas. 

Outro ponto importante a se destacar é que Viejo Antonio sempre aparece 

para Marcos durante a noite, como uma espécie de gestação para esse novo mundo 

que nascerá com o ressurgimento da luz no novo dia que se inicia ciclicamente.  

 

  

                                            
87

 - Esa palabra no existe em lengua verdadera, por eso nuestros nunca si rinden y mejor se muer 
en, porque nuestros muertos mandan que las palabras que no andan no se vivan. 
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4. DISCURSO ZAPATISTA 

 

4.1. Estratégia Política dos Zapatistas 

 

Após alguns anos de isolamento na selva, segundo Gennari (2002), o 

EZLN passou a estabelecer maior contato com as comunidades indígenas, numa 

espécie de troca de experiências. Enquanto os indígenas ajudavam o grupo militante 

com as provisões de alimentos e demais produtos que necessitassem, esses 

ofereciam treinamento militar. Desse intercâmbio ocorreram mudanças no EZLN, 

quando o contato com o elemento indígena levou os zapatistas a repensarem suas 

estratégias de luta. Anteriormente estes se pautavam unicamente na tradição 

revolucionária marxista-leninista88.  

Sobre a etapa que precede os levantes capitaneados pelo EZLN, o 

Subcomandante Marcos declara: 

 

Nós chegamos à selva como uma clássica elite revolucionária em 
busca desse sujeito, o proletariado, no caso da revolução marxista-
leninista. Mas essa proposta inicial entrou em choque com as 
propostas das comunidades indígenas, que têm outro substrato, uma 
completa pré-história de emergências e insubmissões. Nós 
modificamos nossas propostas interativamente.  
O EZLN não nasce de propostas urbanas, mas tampouco de 
propostas vindas exclusivamente das comunidades indígenas. Nasce 
dessa mescla, desse coquetel molotov, desse choque que produz um 

novo discurso. O que dissemos é que a transformação histórica não 
deve ser feita à custa da exclusão de setores da sociedade. (apud 

ARELLANO; OLIVEIRA, 2002, p. 42) 

 

A partir do estreitamento desse contato, o grupo que se formara a partir 

de demandas, sobretudo urbanas na cidade do México-DF, passou a se pautar 

também pelas demandas indígenas. Devido à simbiose com as comunidades 

indígenas o então autoproclamado EZLN conseguiu se fortalecer. Gennari (2002) 

reproduz uma entrevista do Subcomandante Marcos na qual ele aponta as 

transformações ocorridas no grupo e a relação com os contingentes indígenas: 

 

                                            
88

 Marxismo-leninismo é o termo utilizado para definir o método da revolução desenvolvido por Lênin 
em O Estado e a Revolução a partir de sua interpretação do aspecto político presente na obra de 
Marx e Engels, fundamentalmente centrado na tomada do aparelho do Estado dirigida pelo partido de 
vanguarda revolucionária. (SPINELLI, 2009, p. 182) 
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É o início de um longo processo de transformação do EZLN, de 
exército de uma vanguarda revolucionária em exército das 
comunidades indígenas, ou seja, numa das muitas formas de luta de 
um movimento indígena de resistência mais amplo. Na época, não 
víamos as coisas desse jeito. Para nós a luta armada era a coluna 
vertebral, o nível mais alto, enfim, todos os chavões que você pode 
imaginar. Ao contrário, no momento em que o EZLN se adequa às 
comunidades, ele se torna uma das várias formas de resistência, é 
contagiado pelos indígenas e se submete às comunidades. 
(GENNARI, 2002, p. 38) 

 

Com o tempo essas mudanças no interior do movimento ficaram cada vez 

mais evidentes. No texto Chiapas: la treceava estela. Segunda parte: una muerte89 é 

reiterado essa mudança do EZLN. Segundo o qual: 

 

Nós estávamos aprendendo e, imagino, esta sociedade civil, 
também. Nós aprendíamos a ouvir e a falar, do mesmo modo, 
imagino, que a sociedade civil. Também imagino que a 
aprendizagem foi menos árdua para nós. Afinal de contas esta havia 
sido a origem fundamental do EZLN: um grupo de “iluminados” que 
chega da cidade para “libertar” os explorados e que se depara com o 
fato de que, mais que “iluminados”, confrontados com a realidade 
das comunidades indígenas, parecíamos focos fundidos. Quanto 
tempo demoramos em darnos conta de que tínhamos que aprender a 
ouvir e, depois, a falar? Não tenho certeza, já passaram não poucas 
luas, mas calculo uns dois anos pelo menos. Ou seja, o que em 1984 
era uma guerrilha revolucionária de tipo clássico (levante armado das 
massas, tomada do poder, instauração do socialismo a partir de 
cima, muitas estátuas e nomes de heróis e mártires em qualquer 
lugar, purgantes, etc, enfim, um mundo perfeito) por volta de 1986 já 
era um grupo armado, esmagadoramente indígena, ouvindo com 
atenção e balbuciando apenas suas primeiras palavras com um novo 
professor: os povos indígenas. (EZLN, 2003, online90) 

 

Nesse sentido, é preciso reiterar que a experiência de lutas sociais na 

América Latina tem certas especificidades com relação às lutas europeias. Não 
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 Disponível em: < http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2003/07/21/chiapas-la-treceava-estela-
segunda-parte-una-muerte/>. Acesso em: 02.11.2019. 
90

 Nosotros estábamos aprendiendo y, me imagino, esa sociedad civil también. Nosotros 
aprendíamos a escuchar y a hablar, al igual, imagino, que la sociedad civil. También imagino que el 
aprendizaje fue menos arduo para nosotros.Después de todo, ése había sido el origen fundamental 
del EZLN: un grupo de «iluminados» que llega desde la ciudad para «liberar» a los explotados y que 
se encuentra con que, más que «iluminados», confrontados con la realidad de las comunidades 
indígenas, parecíamos focos fundidos. ¿Cuánto tiempo tardamos en darnos cuenta de que teníamos 
que aprender a escuchar y, después, a hablar? No estoy seguro, han pasado ya no pocas lunas, pero 
yo calculo unos dos años al menos. Es decir, lo que en 1984 era una guerrilla revolucionaria de corte 
clásico (levantamiento armado de las masas, toma del poder, instauración del socialismo desde 
arriba, muchas estatuas y nombres de héroes y mártires por doquier, purgas, etcétera, en fin, un 
mundo perfecto), para 1986 ya era un grupo armado, abrumadoramente indígena, escuchando con 
atención y balbuceando apenas sus primeras palabras con un nuevo maestro: los pueblos indios. 
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poderia ser diferente devido ao processo de colonização e variadas formas de 

exploração, que continuaram avançando até o século XX, desdobrando-se nas 

conhecidas políticas neoliberais. Entende-se assim que o EZLN surge do conflito 

direto com o Estado, desde o início da conquista espanhola e das contradições 

geradas pelo capitalismo, colocando em cheque o poder vigente, mesmo que 

segundo os comunicados não tenham a intenção de tomada do poder. 

Considerando o cenário sobejamente conhecido e ressaltado 

anteriormente de condições inóspitas de sobrevivência, dentre as demandas da 

causa zapatista estão: alimentação, justiça, democracia, educação, saúde, paz e 

terra. Conforme outro trecho da já citada Primera Declaración de la Selva 

Lacandona91: 

 

POVO DO MÉXICO: Nós, homens e mulheres íntegros e livres, 
estamos conscientes de que a guerra que declaramos é uma medida 
extrema, porém justa. Os ditadores estão aplicando há muitos anos 
uma guerra genocida não declarada contra os nossos povos. Por 
isso pedimos sua participação decidida, apoiando este plano do povo 
mexicano que luta por trabalho, terra, teto, alimentação, saúde, 
educação, independência, liberdade, democracia, justiça e paz. 
(EZLN, 1994, online92) 

 

O zapatismo constitui-se em um movimento complexo que tem no seu 

escopo uma maioria indígena, mas que também tem entre seus membros militantes 

urbanos. Outras correntes políticas tem ligações com os zapatistas, os quais entram 

em conflito direto com grupos das classes dominantes, fazendeiros e os guardias 

blancas93, como também grupos auxiliares do movimentos, como por exemplo, a 

Igreja Católica e seus membros vinculados à Teologia da Libertação.  

Nessa ambiência percebida como injusta e desigual, os zapatistas foram 

considerados nova esperança, um grito de resistência que surge de um lugar remoto 

                                            
91

 Disponível em: < https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/01/primera-declaracion-de-la-selva-
lacandona/>. Acesso em: 09.09.2019 
92

 PUEBLO DE MÉXICO: Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que 
la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra 
genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu 
participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha 
por trabajo, tierra, techo,alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia 
y paz. 
93

 Grupo paramilitar. Segundo Arellano (2002) indivíduos pagos para realizar crimes e ações 
coercitivas a mando, principalmente, de grandes proprietários de terra. 
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do México, um “México profundo94” e até então desconhecido do restante do mundo. 

Os zapatistas levantam reflexões sobre as diversas formas de lutas sociais, desde 

conflitos armados, atos de resistência, uso da internet e da literatura, indicando não 

existir um modelo pré-determinando de como os movimentos sociais devem atuar, 

assinalando que cada região tem as suas especificidades.  

Em A Utopia Desarmada, o autor Jorge G. Castañeda (1994) no prefácio 

à edição brasileira examina a natureza do EZLN, afirmando que não se trata de um 

grupo revolucionário no sentido clássico: 

 

Desde suas primeiras declarações, os zapatistas e seu enigmático e 
encapuzado porta-voz, Marcos, insistiram na tônica reformista de sua 
luta e de suas exigências: terra para os camponeses, dignidade para 
os indígenas, democracia e eleições livres para todos os mexicanos. 
Dali não sai nenhuma revolução. Além disso, Marcos formulou um 
raciocínio cheio de novidades, por ser extremamente reformista: o 
EZLN não tinha como objetivo a tomada do poder... [...] 
(CASTAÑEDA, 1994, p. 10) 

 

Esse mesmo autor aponta que tampouco se trata de um movimento 

armado no sentido estrito do termo, mesmo que possua armas, e que dentre as suas 

estratégias não consta a conquista de territórios ou tomada de poder:  

 

No fundo, o movimento de Altos de Chiapas é de natureza 
eminentemente política. Soube utilizar o escasso armamento de que 
dispunha e ter um extraordinário senso cênico e de oportunidade 
para irromper na vida política mexicana depois de menos de 72 
horas de combate, sem que tivessem a menor possibilidade de 
persistir em sua atividade militar além desse tempo ou de enfrentar 
uma ofensiva sustentada das Forças Armadas mexicanas. 
(CASTAÑEDA, 1994, p. 11) 

 

Reportando-se ao movimento num sentido clássico, por sua vez Merino 

(2003) aponta que há três características no pensamento de Marx e que parecem 

estar presentes na origem do EZLN: 1. a aspiração libertadora, 2.  a racionalidade 

da crítica existente e 3.  unidade da teoria e da prática. Sendo assim, apesar de 

todas as especificidades o Exército Zapatista de Libertação Nacional prima pela 

                                            
94

 Esse termo foi retirado do livro México profundo: una civilización negada, publicado em 1987 pelo 
antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla; o autor se atém à civilização mesoamericana (e sua 
negação) e sua relação com a civilização ocidental, quando os considerados povos profundos do 
México, os ameríndios, têm sido dominados por um México imaginário ocidental que nega a realidade 
cultural mexicana. 
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mudança concreta da realidade por meio de estratégias que vão contra o poder 

estabelecido e contra a prática neoliberal econômica.  

Em princípios da sua formação o EZLN parecia ter características 

revolucionárias clássicas, conforme se evidencia na Primera Declaración de la Selva 

Lacandona. Contudo, já na Segunda Declaración de la Selva Lacandona95. 

sobressaem distintas propostas: 

 

Não estamos propondo um mundo novo, mas apenas algo muito 
anterior a isso: a ante-sala de um novo México. Neste sentido, esta 
revolução não se concluirá numa nova classe, fração de classe ou 
grupo no poder, e sim num "espaço" livre e democrático de luta 
política. Este "espaço" livre e democrático nascerá sobre o cadáver 
fétido do sistema de partido de Estado e do presidencialismo. (EZLN, 
1994, online96) 

 

Nesse cenário, tornam-se mais claras as mudanças de estratégia na 

Tercera Declaración de la Selva Lacandona97: 

 

Na primeira convocávamos o povo mexicano a levantar-se em armas 
contra o mau governo, principal obstáculo para transição rumo à 
democracia em nosso país. Na segunda, através da Convenção 
Nacional Democrática, chamamos os mexicanos a um esforço civil e 
pacífico para alcançarmos as profundas mudanças que o país 
precisa. 
[…] o EZLN conclamou a um esforço civil e pacífico que, sem opor-
se à via eleitoral, não se esgotava nela e buscava novas formas de 
luta que incorporassem um maior número de entidades democráticas 
do México e tecessem relações com os movimentos pela democracia 
de outras partes do mundo. (EZLN, 1995, online98) 

 

                                            
95

 Disponível em: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/06/10/segunda-declaracion-de-la-selva-
lacandona/>. Acesso em: 09.09.2019 
96

 No estamos proponiendo un mundo nuevo, apenas algo muy anterior: la antesala del nuevo 
México. En este sentido, esta revolución no concluirá en una nueva clase, fracción de clase o grupo 
en el poder, sino en un “espacio” libre y democrático de lucha política. Este “espacio” libre y 
democrático nacerá sobre el cadáver maloliente del sistema de partido de Estado y del 
presidencialismo. 
97

 Disponível em: < https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1995/01/01/tercera-declaracion-de-la-selva-
lacandona/>. Acesso em: 09.09.2019. 
98

 En la primera llamamos al pueblo mexicano a alzarse en armas en contra del mal gobierno, 
principal obstáculo para el tránsito a la democracia en nuestro país. En la segunda llamamos a los 
mexicanos a un esfuerzo civil y pacífico, a través de la Convención Nacional Democrática, para lograr 
los cambios profundos que la Nación demanda.  
[...] El EZLN empeñó su palabra y su esfuerzo, entonces, en la búsqueda del tránsito pacífico a la 
democracia. A través de la Convención Nacional Democrática, el EZLN llamó a un esfuerzo civil y 
pacífico que, sin oponerse a la lucha electoral, no se agotara en ella y buscara nuevas formas de 
lucha que incluyeran a más sectores democráticos en México y se enlazara con movimientos 
democratizadores en otras partes del mundo.” 
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Apresentam-se assim algumas contradições com a questão revolucionária 

de tomada do Estado e início do seu desmantelamento. A FLN que deu origem ao 

EZLN tinha esse caráter revolucionário de luta como método de tomada de poder 

para estabelecer um sistema socialista; com o EZLN na medida que evoluem 

abandonam o projeto revolucionário. Segundo Merino (2003): 

 

[…] a luta armada que empreenderam os zapatistas em 1994 estava 
impregnada de inspiração libertadora, partia de uma análise racional 
crítica da realidade mexicana, e parecía unir teoría e prática ao 
emprender a luta para transformar a realidade. Todas estas, 
características que Adolfo Sanchez Vázquez assinala como próprias 
do pensamento marxista. Porém, esta concepção marxista está 
presente somente na origem do movimento zapatista, sobretudo nas 
FLN que antecederam o EZLN. (MERINO, 2003, online99) 

 

Também problematizando a questão do enfrentamento para o controle do 

poder, Spinelli (2009), reportando-se a Lênin, enfatiza:  

 

Segundo Lênin, a tomada do poder do Estado era parte fundamental 
para a tarefa civilizatória do socialismo; uma vez que, ao tomar 
controle do poder do Estado (poder político), a vanguarda do 
proletariado (o partido comunista) empregaria os instrumentos de 
repressão do Estado burguês a favor do proletariado em caráter 
“educativo” para todas as outras classes sociais. (SPINELLI, 2009, p. 
185) 

 

Ainda segundo Spinelli (2009) a problemática envolvendo os zapatistas é 

que não se enfatiza a tomada do poder como parte do movimento: 

 

[...] o neozapatismo ignora a centralidade do Estado na sociedade 
capitalista, não se apresenta apto ao poder, embora seja detentor da 
legitimidade (direção ética e intelectual). E não se apresentar apto ao 
poder significa se sujeitar ao funcionamento da sociedade capitalista, 
através da cooptação ou da repressão. (SPINELLI, 2009, p. 188) 

 

É inegável a popularidade que o Movimento Zapatista alcançou em todo o 

mundo, tecendo uma grande rede de apoio de diversas partes do globo nessa busca 

                                            
99

 [...] la lucha armada que habían emprendido los zapatistas en 1994 estaba impregnada de la 
aspiración liberadora, partía de un análisis racional crítico de la realidad mexicana, y parecía unir 
teoría y práctica al emprender la lucha para transformar la realidad. Todas estas, características que 
Adolfo Sánchez Vázquez señala como propias del pensamiento marxista. Sin embargo esta 
concepción marxista está presente tan sólo en el origen del movimiento zapatista, sobre todo en las 
FLN que antecedieron al EZLN. 
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por um “outro mundo”. Grande parte devido aos seus constantes comunicados 

veiculados na rede mundial da internet. 

De acordo com Vitali (2014): 

 

O que vem diferenciar o EZLN da grande maioria dos movimentos 
guerrilheiro, que se desenvolveram na América Latina na segunda 
metade do século XX é esta permissão a “derrota”. É incluir as 
descobertas advindas desses contatos interrelacionais e a partir 
disso, formular e reformular. Foi importante para a gestação do 
exército o reconhecimento de que estes indígenas possuíam no 
interior de suas comunidades uma história própria, uma trajetória de 
sobrevivência baseada em lutas e principalmente resistência. 
(VITALI, 2014, p. 49) 

 

O movimento Zapatista, o Exército Zapatista de Libertação Nacional e o 

Subcomandante Marcos se estabelecem no interior de um processo histórico, no 

qual as relações entre as estruturas políticas e as sociedades indígenas entram em 

conflito, gerando uma rebelião que busca transformações na estrutura política. 

Posicionando o Subcomandante Marcos como intelectual checamos parte 

da literatura produzida pelo mesmo, percebendo assim o EZLN além do conflito 

armado.  

Retomando as reflexões sobre os estilos adotados na estratégia 

discursiva do EZLN, particularmente a respeito da obra literária, reportamo-nos a 

Finazzi-Agrò (2008) citado por Asor Rosa: 

 

A obra literária é, ao meu ver, um sistema de relações entre 
possibilidades e níveis expressivos diferentes do homem (em 
primeiro lugar linguísticos, mas também sígnicos, fônicos, 
ideológicos, psíquicos, antropológicos), um sistema de relações 
sendo organizados segundo uma ordem pela assunção de 
determinados códigos formais (que existem sempre ainda a despeito 
das intenções do “autor”), e é, ao mesmo tempo, parte de sistemas 
de relações mais amplos, os quais são por sua vez, em relação entre 
si, determinando uma transgressão contínua, uma osmose 
incessante entre outras ordens, outros códigos formais e estilísticos, 
outras formas de expressividade e da comunicação humana. 
(FINAZZI-AGRÒ, apud, ASOR, Rosa, 2008, p. 74) 

 

Pensando a literatura como um sistema, encontram-se vozes que estão à 

margem da sociedade mexicana, levantando debates a respeito da pobreza das 

comunidades indígenas, questões de gênero e os problemas sociais referentes aos 

indígenas. No exame aqui proposto entende-se que os escritos do Subcomandante 
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Marcos são produzidos em um contexto político e social, atingindo um amplo público 

que ultrapassa as fronteiras não somente do Estado de Chiapas e também do 

México. O Subcomandante Marcos a respeito dos seus escritos afirma que: 

 

[...] não queríamos construir um discurso sentimentalista, apolítico ou 
contrário à teoria, procurávamos apenas recolocar a teoria ao nível 
do ser humano, da vida, de partilhar experiências vivenciadas sobre 
as quais refletir. [...] (MARCOS, 2004 apud HILSENBECK FILHO, 

2013, p. 84-85). 

 

Evidencia-se nesses discursos as relações entre o poder vigente e as 

sociedades indígenas camponesas. Distinguem-se traços das culturas originárias 

que se estabeleceram localmente muito antes dos tempos da colonização e que 

ainda permanecem nos dias atuais.  

Assim como o campo discursivo do EZLN se diversifica, aprimorando uma 

gama de recursos narrativos é importante enfatizar que em um campo de pesquisas 

cada vez mais multidisciplinar novas abordagens são suscitadas e Albuquerque 

Junior (2007) assinala:  

 

A relação entre a História e Literatura é um dos temas mais 
recorrentemente debatidos, nos últimos anos, pelos historiadores. 
Desde que o estruturalismo e a chamada virada linguística colocaram 
a linguagem e a narrativa no centro das discussões, no campo das 
Ciências Sociais, os historiadores vêm se debatendo com o fato de 
que escrevem, de que utilizam a linguagem, de que narram e de que 
a narrativa é a forma através da qual costroem a própria noção de 
temporalidade e, portanto, articulam o próprio passado e seus 
eventos. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 43) 

 

Albuquerque Junior (2007) problematiza a respeito da História e Literatura 

assinalando que a formalização da História acabou por torná-la distante da vida para 

tornar-se uma narrativa de eventos sem sangue, sem vida e que “[...] a partir dos 

anos 1960, se reivindica a volta dos homens para a narrativa histórica, quando se 

reclama que se tenha gente e agentes como sujeitos de seus acontecimentos...” 

(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 48). Essa reivindicação vai ao encontro da 

questão zapatista, quando os mesmos reclamam uma história própria, bem como 

seu lugar no mundo, seus territórios e para dar voz a essas reivindicações utilizam 

também os aportes da literatura. 



71 
 

Outro ponto importante na interpretação desses textos é a interação que 

se dá entre o texto e o contexto em que ele está inserido. Entendendo essa 

produção não somente como produto do meio social, mas também como produtor. 

Segundo Candido (1985): 

 

De fato, antes procurava-se mostrar que o valor e o significado de 
uma obra dependiam de ela exprimir ou não certo aspecto da 
realidade, e que este aspecto constituía o que ela tinha de essencial. 
Depois, chegou-se à posição oposta, procurando-se mostrar que a 
matéria de uma obra é secundária, e que a sua importância deriva 
das operações formais postas em jogo, conferindo-lhe uma 
peculiaridade que a torna de fato independente de quaisquer 
condicionamentos, sobretudo social, considerado inoperante como 
elemento de compreensão.  
Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar 
nenhuma dessas visões dissociadas; e que só a podemos entender 
fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, 
em que tanto o velho ponto de vista que explicava pelos fatores 
externos, quanto o outro, norteado pela convicção de que a estrutura 
é virtualmente independente, se combinam como momentos 
necessários do processo interpretativo. (CANDIDO, 1985, p. 12-13.) 

 

Entre as obras do Subcomandante Marcos podemos apontar alguns 

títulos: História de las Colores (1999), ¡Ya Basta! (1994), Nuestra Arma es Nuestra 

Palavra (2002), Los Otros Cuentos I e II (2007 e 2013), (Muertos Incómodos: falta lo 

que falta (2005), etc. Neste tópico ressaltamos a obra Relatos de el Viejo Antonio 

(1998) como ilustração dessa importante produção literária do Subcomandante 

Marcos. 

Essa opção parte do pressuposto de que os discursos podem ser 

considerados como práticas sociais e uma forma de engajamento político. A opção 

de tomarmos a obra do Subcomandante Marcos como fonte da pesquisa deve-se à 

consideração desta como importante conexão entre os zapatistas e a sociedade 

mexicana e mundial, assinalando que essa narrativa literária parte de uma intenção.  

 

4.2. Construindo a Autonomia 

 

O conceito de autonomia tem sido construído historicamente de diversas 

formas em contextos diferentes. Grosso modo, a autonomia seria a liberdade de 

tomar decisões sem a aprovação de um poder maior, nesse caso, o Estado. Aponta-



72 
 

se aqui a autonomia para além da questão individual e sim autonomia coletiva, 

quando indivíduos autônomos se juntam para discutir a gestão dos seus coletivos. 

Nesse sentido, a luta por autonomia do movimento zapatista é o elemento 

principal. Essa luta se estabelece como uma nova ordem “abajo y a la izquierda”. 

Existe um projeto autonômico zapatista. A autonomia não está dada, ela é uma 

construção e essa construção ocorre por vias múltiplas. 

Segundo Diez (2012) a questão autonômica não estava delineada 

claramente no levante de 1994, mas isso não quer dizer que ela não estava 

presente. Com o tempo passou-se a delinear essa proposição. Lembrando que no 

caso da autonomia indígena existe uma dinâmica que não se baseia em esquemas 

pré-estabelecidos, sendo preciso pensar num sentido mais plural, pois o movimento 

zapatista não se caracteriza como um movimento homogêneo. 

Díaz-Polanco (1997)  aponta que: 

 

[...] a autonomia resulta de um pacto entre a sociedade nacional, cuja 
representação assume os poderes do Estado-nação, e os grupos 
socioculturais (nacionalidades, povos, regiões ou comunidades) que 
reivindicam o reconhecimento do que consideram como seus 
particulares direitos históricos.  (DÍAZ-POLANCO, 1997, p. 55100) 

 

Assim se constituiria a dinâmica da construção da autonomia. E o autor 

segue afirmando: 

 
A autonomia possibilitaria o florescimento das culturas indígenas. 
Mas isso não pode ser alcançado enquanto a paisagem dos grupos 
étnicos indígenas da América Latina for a de uma pobreza sombria 
que invade como um câncer dos povos e comunidades. Nós 
sabemos disso: muitas vezes onde a indigência cresce como grama 
ruim, é porque a mão salvadora da "nação" chegou anteriormente 
com seus planos indigenistas, com suas promessas e ofertas, com 
seus políticos e funcionários, com seu mercado e sua publicidade, 
com sua tecnologia e seu progresso. (DÍAZ-POLANCO, 1997, p. 
73101) 

 

                                            
100

 [...] la autonomía resulta de un pacto entre la sociedad nacional, cuya representación asumen los 
poderes del Estado-nación, y los grupos socioculturales (nacionalidades, pueblos, regiones o 
comunidades) que reclaman el reconocimento de ló que consideran como sus particulares derechos 
históricos. 
101

 La autonomia haría posible el florecimento de las culturas indígenas. Pero esto no podrá 
alcanzarse mientras el paisaje de las etnias autóctonas de Latinoamérica sea el de una desoladora 
pobreza que invade como um câncer a los pueblos y comunidades. Lo sabemos: a menudo allí donde 
la indigência crece como mala yerba es porque previamente ha llegado la mano salvadora de la 
“nácion” com sus planes indigenistas, con sus promesas y ofertas, con sus políticos y funcionários, 
con su mercado y su publicidad, con su tecnologia y su progreso. 
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A citação acima não causa nenhum espanto ou sobressalto uma vez que 

retrata uma situação recorrente e já naturalizada pela sociedade inclusiva, qual seja: 

o índio genérico ocupa a escala mais baixa da pirâmide social e pouco se faz para 

mudar esse estado de coisas para além do âmbito discursivo. Evidentemente há 

grupos autóctones que escapam dessa injunção, mas são minoritários em meio a 

uma diversidade que se situa às margens não apenas no México. 

Com o propósito de forçar uma guinada mais radical e sistemática nesse 

estado de coisas é importante apontar diversas leis autonômicas zapatistas102 

criadas a partir de demandas distintas: Ley de Impuestos de Guerra, Ley de 

Derechos y Obligaciones de los Pueblos en Lucha, Ley de Derechos y Obligaciones 

de las Fuerzas Revolucionarias, Ley Agraria Revolucionaria, Ley Revolucionaria de 

Mujeres, Ley de Reforma Urbana, Ley del Trabajo, Ley de Industria y Comercio, Ley 

de Seguridad Social e Ley de Justicia. 

Segundo Diez (2012) o projeto de autonomia foi se constituindo a partir 

dos Acordos de San Andrés que estabelecia acordos entre o EZLN e o governo 

mexicano. E seguindo as reflexões de Diez: 

 

Mas esse processo não se deteve aí. Apesar do não cumprimento do 
acordado por parte do governo, a proposta de lei elaborada pela 
Comissão de Concórdia e Pacificação (COCOPA) a partir dos 
Acordos de San Andrés foi debatida por indígenas, intelectuais, 
legisladores, juristas, antropólogos, analistas, organizações sociais e 
especialistas em assuntos indígenas de vários países. Durante 
quatro anos, os zapatistas conseguiram laboriosamente construir 
uma forte legitimidade para as lutas indígenas pela autonomia. (diez, 
2012, p. 2017) 

 

Mais uma vez reportando aos textos do EZLN, no Discurso de la Junta de 

Buen Gobierno ‘El camino del futuro’ el 31 de diciembre de 2005103 no seguinte 

trecho é assinalado: 

 

A autonomia ajudou os povos construírem seus sistemas normativos, 
político, econômico, social e cultural. Queremos que a autonomia 

                                            
102

 Todos os artigos sobre essas leis estão disponíveis em: 
<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/category/1993/> 
103

 Disponível em: < https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2005/12/31/discurso-de-la-junta-de-buen-
gobierno-el-camino-del-futuro-el-31-de-diciembre-de-2005/>. Acesso em: 28.09.2019. 
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seja para que todos sejamos valorizados o tempo todo, para que 
quem governe, governe obedecendo. (EZLN, 2005, online104) 

 

A autonomia se constitui na principal bandeira dos indígenas, por direitos 

a autodeterminação dos seus povos e reivindicação dos seus territórios, respeito da 

sua cultura e suas formas de organização. 

Os Municípios Autônomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) não foram 

demarcados aleatoriamente, há questões na sua definição que englobam o 

pertencimento a uma etnia e localização geográfica. São construídos a partir de 

afinidades e esse controle territorial é importante ferramenta na gestão autonômica 

pretendida das comunidades. Conforme o comunicado Creación de Municipios 

Autónomos105 na campanha denominada Paz con Justicia y Dignidad para los 

Pueblos Indios, foram criados municípios106 em cidades tomadas pelo EZLN, 

enfatizando: “As populações civis destes municípios nomearam e declararam novos 

municípios e territórios rebeldes.” (EZLN, 1994, online107).  

 

Figura 5 

 

                                            
104

 La autonomia ha servido que los pueblos solos construyan sus sistemas normativos, politico, 
economico, social y cultural. Queremos que la autonomia sea para que valgamos todos en todos 
tiempos, para que el que mande, mande obedeciendo. 
105

 Disponível em: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/12/19/creacion-de-municipios-
autonomos/> Acesso em: 05.11.2019. 
106 

Para acesso a lista completa dos municípios, acesse o texto da nota de rodapé de número 100.
 

107
 Las poblaciones civiles de estos municipios se dieron a nombrar nuevas autoridades y a declarar 

nuevos municipios y territorios rebeldes. 
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Fonte: Site – Javier Soriaj (2011) 108 

 

Na Figura 5 destaca-se uma placa em Chiapas, que representa a 

ambiência que aqui problematizamos no que concerne à autonomia, na qual 

evidenciam-se os ideais dos municípios autônomos, o mando do povo acima do 

governo estatal, construído em aportes coletivos. 

Em Chiapas la treceava estela. Cuarta parte: un plan109  cita que a ideia 

de autonomia não faz parte de um desligamento da nação mexicana, como se 

lutassem por uma espécie de separatismo. Conforme a afirmação: 

 

Há vários anos, as comunidades indígenas zapatistas estão 
empenhadas num processo de construção da autonomia. Para nós, a 
autonomia não é fragmentação do país ou separatismo, mas sim o 
exercício do direito de governar e governar-nos, conforme estabelece 
o artigo 39 da Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos. 
Desde o início do nosso levante, e bem antes, nós indígenas 
zapatistas temos insistido que somos mexicanos... mas também 
somos indígenas. Isso quer dizer que reivindicamos um lugar na 
Nação Mexicana, mas sem deixar de ser o que somos. O suposto 
projeto zapatista de uma “Nação Maia” só existe nos papéis de 
alguns dos militares mais estúpidos do Exército Federal Mexicano 
que, sabendo que a guerra que travam contra nós é ilegítima, usam 
este pobre argumento para convencer suas tropas de que, atacando-
nos, defendem o México. Contudo, o alto comando militar e seus 
serviços de inteligência sabem que o EZLN não aspira a separar-se 
do México, mas sim que, como diz o seu sobrenome, pretende a 
“libertação nacional”. (EZLN, 2003, online110) 

 

                                            
108

 Disponível em: < 
https://javiersoriaj.files.wordpress.com/2011/07/253197_259372750746122_100000201985909_1218
075_5973798_n1.jpg>. Acesso em: 05.11.2019. 
109

 Disponível em: < http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2003/07/21/chiapas-la-treceava-estela-cuarta-
parte-un-plan/>. Acesso em: 02.11.2019. 
110

 Desde hace varios años, las comunidades indígenas zapatistas están empeñadas en un proceso 
de construcción de la autonomía. Para nosotros la autonomía no es fragmentación del país o 
separatismo, sino el ejercicio del derecho a gobernar y gobernarnos, según establece el artículo 39 
de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Desde los inicios de nuestro alzamiento, y aún mucho antes, los indígenas zapatistas hemos insistido 
en que somos mexicanos… pero también somos indígenas. Esto quiere decir que reclamamos un 
lugar en la Nación Mexicana, pero sin dejar de ser lo que somos. 
El supuesto proyecto zapatista de una ‘Nación Maya’ sólo existe en los papeles de algunos de los 
militares más estúpidos del Ejército Federal Mexicano que, sabiendo que la guerra que realizan 
contra nosotros es ilegítima, usan este pobre argumento para convencer a sus tropas de que, 
atacándonos, defienden a México. Sin embargo, el alto mando militar y sus servicios de inteligencia 
saben que el EZLN no aspira a separarse de México sino que, como lo dice su apellido, pretende la 
‘liberación nacional’. 
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E seguem afirmando no mesmo texto que a globalização do dinheiro 

precisa da destruição do Estado Nacional. E sobre o temor que os ricos tem em 

relação aos movimentos sociais, ressaltam: 

 

Quem despojará de vez os Slim, os Zambrano, os Romo, os Salinas 
Pliego, os Azcárraga, os Salinas de Gortari e os demais sobrenomes 
do reduzido universo dos ricos mexicanos, não fala tzeltal, tzotzil, 
chol ou tojolabal, e nem tem pele morena. E menos ainda fala 
espanhol. Fala inglês, tem a pele cor verde-dólar, estudou em 
universidades estrangeiras e é um ladrão de hábitos refinados. Por 
isso, de nada lhes servirão os exércitos e as polícias. Estes se 
preparam e ficam entrincheirados para combaterem contra forças 
rebeldes, mas seu maior inimigo, o que os aniquilará por completo, 
professa a mesma ideologia: o capitalismo selvagem. (EZLN, 2003, 
online111) 

 

Ainda na sequência dos textos Chiapas: la treceava estela. Quinta parte: 

una historia112 é destacada a distinção que o EZLN tem em relação aos municípios 

autônomos. Segue: 

 

Hoje, o exercício da autonomia indígena é uma realidade em terras 
zapatistas, e temos o orgulho de dizer que tem sido conduzido pelas 
próprias comunidades. Neste processo, o EZLN tem se dedicado 
unicamente a acompanhar e a intervir quando há conflitos ou 
desvios. Por isso, é que a voz do EZLN não coincidia com a dos 
municípios autônomos. (EZLN, 2003, online113) 

 

Segundo Ornelas (2005) 

 

Desde janeiro de 1994 até o nascimento dos Caracoles em agosto 
de 2003, a autonomia tem sido concebida como um projeto 
construído pelos civis, onde os militares cumprem uma função de 
“acompanhantes”, função crucial, sem dúvida, mas que parte da 

                                            
111

 Quien despojará de todo a los Slim, los Zambrano, Los Romo, los Salinas Pliego, los Azcárraga, 
los Salinas de Gortari, y los otros apellidos del reducido universo de los ricos mexicanos, no habla 
tzeltal, tzotzil, chol o tojolabal, ni tiene la piel morena. Es más tampoco habla español. Habla inglés, 
tiene la piel de color verde dólar, estudió en universidades extranjeras y es un ladrón de costumbres 
refinadas. 
Por eso de nada le servirán los ejércitos y policías. Éstos se preparan y atrincheran para pelear 
contra fuerzas rebeldes, pero su mayor enemigo, el que aniquilará por completo, profesa la misma 
ideología: el capitalismo salvaje. 
112

 Disponível em: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2003/07/21/chiapas-la-treceava-estela-quinta-
parte-una-historia/. Acesso em: 02.11.2019. 
113

 Hoy, el ejercicio de la autonomía indígena es una realidad en tierras zapatistas, y tenemos el 
orgullo de decir que ha sido conducido por las propias comunidades. En este proceso el EZLN se ha 
dedicado únicamente a acompañar, y a intervenir cuando hay conflictos o desviaciones. Por eso es 
que la vocería del EZLN no coincidía con la de los municipios autónomos.  
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vontade de não intervir diretamente no exercício do governo. Em 
todos os pronunciamentos essenciais do EZLN e em todos os 
momentos cruciais da construção das autonomias, os zapatistas 
deixaram claro que as tarefas de governo não devem ser realizadas 
pelo exército rebelde. (ORNELAS, 2005, p. 131) 

 

“Caracoles” se constituem territórios que se estruturam de baixo para 

cima, divididos em comunidades, municípios e zonas autônomas nas quais a 

centralidade administrativa se concentra nos caracóis. Os caracóis são as sedes das 

Juntas de Bom Governo estabelecidas pelo EZLN. 

É interessante observar em Chiapas: la treceava estela. Primera parte: un 

caracol114, o que os zapatistas afirmam a respeito da figura do caracol: 

 

Dizem por aqui que os mais antigos dizem que outros anteriores a 
eles disseram que os primeiros destas terras tinham apreço pela 
figura do caracol. Dizem que dizem que diziam que o caracol 
representa o entrar no próprio coração, que é assim que os mais 
primeiros chamavam o conhecimento. E dizem que diziam que o 
caracol também representa o sair do coração para andar pelo 
mundo, que é assim que os primeiros chamavam a vida. E não só, 
dizem que dizem que diziam que com o caracol se denominava o 
coletivo para que a palavra fosse de um para outro e o acordo 
crescesse. (EZLN, 2003, online115) 

 

E discorrendo de uma forma lírica o que seriam os caracóis o texto 

Chiapas: la treceava estela. Tercera parte: un nombre. La historia del sostenedor del 

cielo116 afirma: 

 

Desta forma, os Caracóis serão como portas para entrar nas 
comunidades e para que as comunidades saiam; como janelas para 
que nos vejamos dentro e para que vejamos fora; como alto-falante 
para levar longe a nossa palavra e para ouvir a de quem está longe. 
Mas, sobretudo, para lembrar-nos que devemos velar e ficar de 
prontidão diante da totalidade dos mundos que povoam o mundo. 
(EZLN, 2003, online117) 

                                            
114

 Disponível em: < http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2003/07/21/chiapas-la-treceava-estela-
primera-parte-un-caracol/>. Acesso em: 02.11.2019. 
115

 Dicen aquí que los más antiguos dicen que otros más anteriores dijeron que los más primeros de 
estas tierras tenían aprecio por la figura del caracol. Dicen que dicen que decían que el caracol 
representa el entrarse al corazón, que así le decían los más primeros al conocimiento. Y dicen que 
dicen que decían que el caracol también representa el salir del corazón para andar el mundo, que así 
llamaron los primeros a la vida. Y no sólo, dicen que dicen que decían que con el caracol se llamaba 
al colectivo para que la palabra fuera de uno a otro y naciera el acuerdo. 
116

 Disponível em: < http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2003/07/21/chiapas-la-treceava-estela-tercera-
parte-un-nombre-la-historia-del-sostenedor-del-cielo/>. Acesso em: 02.11.2019. 
117

 Así los «Caracoles» serán como puertas para entrarse a las comunidades y para que las 
comunidades salgan; como ventanas para vernos dentro y para que veamos fuera; como bocinas 
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É importante destacar esses textos em sequência Chiapas: la treceava 

estela no ano de 2003 pois é nesse ano que se data o nascimento dos Caracoles e 

as Juntas de Bom Governo. Uma forma de estrutura mais organizada para a 

construção da autonomia zapatista. Esses locais também se tornam ponto de 

encontros da sociedade civil com a comunidade zapatista.  

A respeito da adoção desse termo e dessa forma de organização 

comunitária e autonômica Ornelas detalha: 

 

Assim, a criação dos Caracoles e das Juntas de Bom Governo não 
implica uma centralização dos poderes (ou, o que dá no mesmo, um 
distanciamento da tomada de decisões com respeito às 
comunidades), uma vez que os municípios conservam o controle das 
atividades decisivas da vida comunitária, e as comunidades 
continuam sendo as instâncias de discussão e aprovação das 
iniciativas. Trata-se, portanto, de melhorar as relações entre as 
comunidades da área e a interação das comunidades zapatistas com 
a sociedade civil nacional e internacional. Da mesma forma que os 
Conselhos Autônomos, as Juntas recebem mandatos das 
comunidades e estão sujeitas aos mesmos mecanismos de 
vigilância. (ORNELAS, 2005, p. 147) 

 

E ao destacarmos os proclamados processos de autonomia torna-se 

inevitável mencionar as relações de poder, pois os zapatistas entram em choque 

com o poder estatal para reivindicar suas demandas. Se a política corresponde a 

relações de poder, implica evidentemente as relações das comunidades com o 

Estado no caso do nosso estudo. O poder não é uma questão de que um manda e o 

outro obedece, ele se dá de formas mais complexas. Segundo o Dicionário de 

Política, de modo genérico: 

 

Em seu significado mais geral, a palavra Poder designa a capacidade 
ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos. Tanto pode ser 
referida a indivíduos e a grupos humanos como a objetos ou a 
fenômenos naturais (como na expressão Poder calorífico, Poder de 
absorção). Se o entendermos em sentido especificamente social, ou 
seja, na sua relação com a vida do homem em sociedade, o Poder 
torna-se mais preciso, e seu espaço conceptual pode ir desde a 
capacidade geral de agir, até à capacidade do homem em determinar 
o comportamento do homem: Poder do homem sobre o homem. O 
homem é não só o sujeito mas também o objeto do Poder social. E 

                                                                                                                                        
para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la del que lejos está. Pero sobre todo, para 
recordarnos que debemos velar y estar pendientes de la cabalidad de los mundos que pueblan el 
mundo. 
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Poder social a capacidade que um pai tem para dar ordens a seus 
filhos ou a capacidade de um Governo de dar ordens aos cidadãos. 
(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 933.) 

 

O EZLN em suas declarações deixa explícito que não anseia tomar o 

poder no sentido estrito da palavra e também não busca a adoção de um modelo de 

gestão já definido, mas sim:  

 

[...] a construção de um poder paralelo que, a partir da organização 
popular, reafirme a integridade coletiva e individual, afirme a 
construção de espaços autônomos, espaços de contra-poder; ilhas 
que aspiram a condição de arquipélagos para alcançar continentes. 
(ORTIZ; BRIGE; FERRARI, 2006, p. 21) 

 

Busca-se a autonomia em relação ao governo, mas essa autonomia é 

construída no cotidiano das comunidades, conforme deliberações conjuntas e 

ajustes coletivos, fazendo jus à concepção utópica no sentido de que ainda não 

existia plenamente, mas seria possível a partir de sua concepção e posterior 

materialização. Assim como o EZLN quando chegou a Selva Lacandona como um 

grupo guerrilheiro e modificou-se no contato com a realidade desconhecida da 

cultura originária a autonomia também pode ser trabalhada, modificada, discutida e 

definida com a participação de todos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No governo de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) ampliaram-se 

políticas neoliberais no México. Nessa conjuntura e como consequência dessas 

políticas e respaldando-se em demandas por justiça e igualdade, no dia 1º de janeiro 

de 1994 o Exército Zapatista de Libertação iniciou o levante contra o governo. 

Buscamos com essa dissertação de mestrado discutir os modos de 

atuação que os zapatistas encontram para alcançar o público além do estado de 

Chiapas e como utilizam estratégias que vão além da luta armada para demonstrar 

os problemas que ocorriam nas comunidades indígenas desse estado mexicano. 

Para esse propósito, tomamos como fonte basilar os seus comunicados, textos e 

cartas publicados no site oficial do EZLN. 

A proposta dessa pesquisa fundamentou-se em estabelecer um paralelo 

entre discursos publicados no referido site e a importante atuação do 

Subcomandante Marcos como porta-voz do grupo e provavelmente principal sujeito 

da sua produção. O Subcomandante Marcos é uma figura representativa que nos 

leva a melhor entender o que se passava no estado de Chiapas no final do século 

XX, as condições em que se encontravam os indígenas. Esse acervo digital 

disponível em sua totalidade possibilita a quem o acessa compreender melhor os 

fundamentos ideológicos do Zapatismo. Por fim buscamos discorrer sobre o papel 

do intelectual, no caso o Subcomandante Marcos, mesmo que ele não seja o único 

no interior desse movimento e como ele se torna um articulador, uma ponte entre 

dois mundos e manuseia habilmente a palavra como forma de engajamento político. 

Ainda buscamos nesta pesquisa elaborar reflexões e hipóteses a respeito 

das lutas sociais a partir da experiência do Exército Zapatista de Libertação Nacional 

no México. Apontamos também o contexto no qual o grupo surge, qual seja a 

expansão do neoliberalismo e a consequente precarização da vida dos indígenas no 

Estado de Chiapas. Reiteramos que esse aporte teórico/metodológico não foi 

proposto pela pesquisa, mas é central do discurso anti sistêmico do EZLN e 

sustentado em vários dos seus manifestos. Objetivamos ainda identificar as origens 

do EZLN que apesar de ser conhecido por sua maioria indígena também é composto 

por elementos de grupos urbanos de luta inspiradas pelo marxismo-leninismo.  
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Outro importante tema abordado foi a questão da identidade zapatista e 

como ela se torna eixo fundamental no processo de resistência das comunidades 

indígenas. Resistência essa que já é histórica e se adapta aos novos moldes do 

mundo contemporâneo.  

Ante as políticas neoliberais os zapatistas afirmam terem buscado a sua 

forma de se impor, lutando pela autonomia das suas comunidades por meio de 

políticas que vão se adequando conforme as demandas locais. Os Municípios 

Autônomos e as Juntas de Bom Governo são essenciais nessa construção 

permanente. A singularidade desse movimento reside no fato de como os zapatistas 

se utilizam da palavra para alcançar debates e públicos importantes, existindo um 

projeto comunicacional ativo até os dias de hoje. Seu site é constantemente 

atualizado com as novidades do movimento, constituindo-se enquanto fonte 

riquíssima de pesquisa e entendimento do processo histórico da luta zapatista. 

Os objetivos consistiram em analisar de que forma os discursos zapatistas 

ajudam a entender melhor os fundamentos políticos, sociais e ideológicos do 

movimento, bem como a sua forma inovadora de comunicação. Além de identificar 

os principais assuntos políticos, econômicos e sociais tratados no discurso zapatista 

e estudar de que forma o contexto social e político apresentado nos discursos 

oficiais e na literatura reflete a ideologia do Movimento Zapatista. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram feitas a leitura dos discursos 

do site do EZLN que são as fontes dessa dissertação e posteriormente foram 

trabalhados os autores/pesquisadores do tema aqui proposto. Buscou-se desde os 

autores emblemáticos até as publicações mais recentes como aporte teórico para o 

desenvolvimento do projeto. Na pesquisa encontramos livros, dissertações, teses, 

documentários e artigos publicados em programas de Pós-Graduação de diversas 

Universidades, Revistas Acadêmicas e Anais de Congresso, sobre o Exército 

Zapatista de Libertação Nacional e os vários desdobramentos que essa temática 

possibilita. 

Os principais conceitos trabalhados foram: Identidade, Resistência e 

Autonomia e como a articulação desses três geram a proposta de criação de um 

novo mundo proposto pelos zapatistas.  

O Movimento Zapatista segue firme até os dias atuais, seu site continua 

ativo e eles se encontram em constante movimento na busca pela sua autonomia. 
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Trata-se de um movimento riquíssimo de estudo e que trabalha constantemente na 

construção de um mundo mais justo para todos. 
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