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Introdução  
 

Na história recente do capitalismo mundial, tivemos uma forte crise econômica 

nos anos 70 do século XX. Segundo Codas (2007), a burguesia internacional como 

alternativa à crise, implementou, décadas depois, o programa neoliberal que se baseia 

em ações articuladas como, liberalização, privatização, desregulamentação, 

desestatização, ou seja, no desmantelamento do Estado, o qual, cada vez mais, tinha seu 

papel reduzido na economia, essa ficando a mercê da dependência das leis de mercado, 

transformando-se em mero instrumento dos interesses dos setores dominantes. Essas 

ações visam dominantemente desfazer o que é feito. Destruir usando a força do poder 

político-estatal, tudo para favorecer as forças econômicas dominantes, em nome da que 

se apropriam do discurso da eficiência, do produtivismo, da concorrência total. 
As políticas neoliberais se implantaram de forma decisiva em instituições 

multilaterais, velhas, mas renovadas como o FMI e Banco Mundial, ou novas e já 

globais como é o caso da Organização Mundial do Comércio. Desde o final dos anos 70 

do século XX, como afirmado anteriormente, foram se forjando políticas e idéias 

legitimadoras que visam à recomposição de uma hegemonia capitalista, não mais de um 

imperialismo estatal-nacional, mas de um sistema-mundo a serviço das grandes 

corporações econômico-financeiras privadas. 

Em resposta a todo esse processo observam-se, sobretudo na América Latina, 

movimentos que atuam de forma significativa na luta contra o projeto neoliberal e ao 

próprio modelo de globalização imposto pelo capital. 

Neste cenário político da América Latina emerge “novos” sujeitos sociais, o 

principal deles é o movimento indígena, tendo como resultado de suas práticas a forte 

influência na decisão de campanhas eleitorais presidenciais, como, por exemplo, o caso 

de Evo Morales na Bolívia em 2006, e a criação de organizações sociais representativas, 

por exemplo, a Coordenadora Andina de Organizações Indígenas, a Confederação 

Nacional de Comunidades Afetadas pela Mineração do Peru e a Coordenadora Nacional 

de Ayllus e Marqas. No entanto, temos como principal exemplo da organização 
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indígena e do seu poder de mobilização, o levante organizado pelo Exército de 

Libertação Nacional – EZLN no estado mexicano de Chiapas. 

Na América Latina, os movimentos e partidos de esquerda sempre falaram em 

aliança operária e camponesa, sem levar em consideração o elemento indígena no 

processo de renovação social. No entanto, temos algumas exceções no que tange 

estudos sobre o papel dos indígenas nos movimentos sociais, como é o caso das obras 

de José Carlos Mariátegui2, que valorizam o componente indígena no processo de 

renovação social da nação peruana, procurando com isso potencializar sua ação política 

autônoma.  

Para o Subcomandante Insurgente Marcos, as lições dos movimentos indígenas 

no México, no Equador, na Bolívia e em outras partes, são provas de que é possível 

colocar o poder em crise com uma mobilização pacífica, civil, massiva e que resulta a 

partir de “baixo”. Fazendo uma crítica à esquerda tradicional que continua não 

enxergando os povos indígenas, o SCI Marcos diz que: “Ou somos campesinos ou 

somos operários, mas não somos indígenas”. 

Falando sobre a realidade na Bolívia, García Linera3 destaca que as elites custam 

a compreender a emergência desse novo ator social. Segundo ele, a elite está “muito 

acostumada a mandar sozinha, por tradição, por herança, por hábito, por costume e por 

formação. Os indígenas sempre eram os que serviam à mesa, cozinhavam, cuidavam das 

crianças, eram pedreiros”. A partir das organizações e atuações do movimento indígena, 

reconhece-se que existe, na atualidade, um novo núcleo articulador do poder político na 

América Latina. Esse novo núcleo articulador do poder, como afirma Linera, manifesta-

se, por exemplo, no Paraguai em 2008, onde, pela primeira vez, os indígenas do país 

exercem um papel importante na articulação de uma candidatura à presidência do país4.  

Se, por um lado, há um novo ator social emergente nas lutas sociais da América 

Latina, por outro existe aquele que já foi importante e vem perdendo o seu poder de 

mobilização e, conseqüentemente, seu espaço no âmbito das decisões políticas: o 

movimento operário. A perca do protagonismo do movimento operário como propulsor 

de mudanças reside no fato de que o mundo do trabalho alterou-se profundamente nos 
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suas relações com a problemática indigenista, tentando aplicar uma outra forma de marxismo conforme a 
realidade latino-americana (PEIXOTO, 2007). Suas principais obras são: História de las crisis mundiais, 
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últimos anos, fragilizando, assim, os sindicatos. Entretanto, mesmo fragilizado, os 

sindicatos, continuam exercendo um determinado papel na conjuntura política latino-

americana, como se observou, por exemplo, no Peru, com a greve geral realizada em 

2007, organizada pela Confederação Geral de Trabalhadores do Peru – CGTP contra o 

Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, e na Argentina, onde as greves e 

manifestações políticas são constantes. Segundo pesquisa realizada pelo Centro de 

Estudos Nueva Mayoría, apenas em 2004 os trabalhadores argentinos realizaram um 

total de 244 greves e protestos, o dobro do ano anterior. 

Por sua vez, o movimento camponês é outro ator social relevante nas lutas 

latino-americanas. Particularmente no caso brasileiro, constitui-se como o principal 

movimento social, onde se destaca no cenário político nacional e internacional o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), como principal sujeito político 

atuante contra a ofensiva do agronegócio e de toda estrutura agrária concentradora que 

perpetua na maioria dos países latino-americanos.  

Dentro da atual conjuntura política da América Latina e do papel político dos 

movimentos sociais mencionados anteriormente, daremos maior atenção ao movimento 

indígena enfatizando suas atuações, seja na influência nas eleições constitucionais de 

seus respectivos países, seja na “pura e simples” insurreição, como é o caso do Exército 

Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) e seu levante armado de 1º de janeiro de 1994 

em Chiapas/México. Para tanto, partiremos da análise do movimento indígena na 

América Latina, tendo como pressuposto teórico a visão marxista de Mariátegui. 

Sequencialmente, partiremos para análise do EZLN, passando pelo entendimento da 

idéia de Zapatismo, pelas causas que levaram ao EZLN realizar o levante em Chiapas e 

pela territorialização do movimento.     

 

O Movimento Indígena na América Latina  
 

Mariátegui: uma visão marxista do indigenismo 
 

A obra do peruano José Carlos Mariátegui, desde meados do século XX, 

representa um expoente na América Latina para o estudo da teoria marxista. Ele teve 

sua formação teórica e política dentro das tradições marxista que lhe foram propiciadas 

na Europa, especificamente na Itália. Mariátegui tomava essa formação teórica-política 

como instrumento necessário para compreender a realidade do seu país de origem e 

contribuir para a transformação revolucionária do mesmo. 



No entanto, para Escorsim (2006), ao retornar ao Peru, Mariátegui se defronta 

com dilemas nacionais aos quais não se pode fugir. Ele se confronta com a questão do 

índio, já colocada na ordem do dia e que exigia respostas e propostas para as quais, no 

interior do referencial marxista, praticamente não havia precedentes. Logo, ao se 

deparar com essa realidade, Mariátegui elabora alternativas e soluções realmente 

originais sobre a problemática indígena no Peru.         

Para Mariátegui indigenismo é interpretado como um problema econômico-

social, se contrapondo às teorias “... que consideram a questão com um destes critérios 

unilaterais e exclusivos: administrativo, jurídico, étnico, moral, educacional, 

eclesiástico” (MARIÁTEGUI, 1975, p. 37).  

Ele traz à tona e denuncia as relações de submissão e opressão gamonalista5, a 

discriminação, preconceitos e a sobrecarga de tributos impostos aos índios. Situação que 

não pode ser compreendida simplesmente pela condição de índio, mas pelas relações 

sociais que se estabelecem no campo. 

Com o entendimento da questão dos indígenas, Mariátegui (1982) propõe um 

plano de ação que inclui a luta pela terra, a organização e o armamento de camponeses e 

operários de forma independente e coordenada, além da revogação das leis onerosas a 

índios e negros. Na sua visão, essa mobilização deveria alcançar sindicatos e 

movimentos urbanos, superando todo o processo de exclusão política que as 

comunidades indígenas sofreram durante séculos. No entanto, deixa claro que se o 

intercâmbio com outros setores é importante, a solução do problema deve vir dos 

próprios índios. 

Outro ponto relevante é o entendimento de que culturas indígenas têm 

importante potencial para contribuir na construção do socialismo. Essa visão não 

significa a tentativa de reconstituir antigas civilizações pré-colombianas, mas utilizar-se 

de diversos elementos da cultura e das tradições indígenas na construção da nova 

sociedade (MARIÁTEGUI, 1982). 

Segundo Montoya (1964), Mariátegui não era um indigenista, mas se deu conta 

da importância dos mesmos na revalorização do componente indígena do Peru, no 

questionamento do poder dos latifundiários e na elaboração de um projeto político para 

o futuro do país. Mariátegui está, como já afirmamos, muito longe do enfoque racial do 

problema do índio. Segundo este autor, a raça por si só não é despertada para o 

entendimento de uma idéia emancipadora. O que assegura sua emancipação é o 
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dinamismo de uma economia e uma cultura que carregue em suas entranhas o germe do 

socialismo. 

Nesse sentido, Mariátegui, depois de refutar as teses reacionárias que pretendiam 

solucionar o problema do índio pelas vias administrativas, policiais, jurídicas, 

religiosas, morais, raciais, suscita que “a questão indígena surge de nossa economia... 

tem suas raízes no regime de propriedade da terra”. (MARIÁTEGUI, 1928, p. 42). 

Contudo, é importante ter em conta que Mariátegui não se detém numa apreciação 

economicista do problema indígena. Ele assinala que as populações indígenas são 

objetos de uma dupla opressão – de um lado, a exploração de classe e, de outro, a 

opressão nacional – ao se fazer valer contra eles uma secular discriminação racial, 

educacional, jurídica, política e cultural. 

Nesse sentido, o resgate à visão integral do problema do índio, desenvolvida por 

Mariátegui, se faz atual, especificamente no cenário latino americano, segundo o qual a 

contradição somente poderá ser resolvida com um processo emancipatório: o 

socialismo. 

 

O indigenismo hoje na América Latina  
 

O movimento indígena atual tem suas origens mais imediatas no final da década 

de 1960 e, principalmente, na década de 1970. Ao longo desses anos realizaram-se 

congressos, encontros e surgiam órgãos governamentais e federações, assim como 

diversas organizações indígenas pelo continente como, por exemplo, a Confederação 

Nacional de Comunidades Afetadas pela Mineração do Peru, a Coordenadora Andina de 

Organizações Indígenas, a Coordenadora Nacional de Ayllus e Marqas, a Confederação 

Amazônica do Equador (Confenaie), a Confederação das Nações Indígenas do Equador 

– (Conaie), a Confederação Indígena do Oriente Boloviano (Cidob) e a Frente de 

Libertação Nacional (FLN) no México. 

Foi nos anos de 1990 que essas organizações ganharam maior projeção, 

inserindo-se de forma contundente na vida nacional de países como México, Bolívia e 

Equador e realizando ações que repercutem internacionalmente. 

Na Bolívia, segundo Delgado e Lemgruber (2006), os movimentos sociais, 

principalmente o indígena, não constituem um fator novo e decisivo no cenário político 

nacional até a vitória de Evo Morales, com a eleição presidencial de 2006. A estrutura 

social boliviana destinguia-se na divisão clássica entre operariados e burgueses. No 

entanto, o cenário de forças locais experimentou um processo de reformulação, 

reforçado pela intensificação e reestruturação das relações sociais globais e pelas 



políticas neoliberais aplicadas no país ao longo da década de 1990. Ainda segundo esses 

autores, foi durante esse período que se observou, de forma mais incisiva, a ascensão de 

movimentos sociais calcados em “novas identidades”, como a indígena, diferenciando-

se dos “tradicionais” singularizados pela divisão de classes, embora a construção da 

identidade indígena remeta a década de 1970. 

Um dos mais importantes e atuais movimentos sociais, na Bolívia localiza-se nas 

cidades de La Paz, capital do Estado, e Oruro. Esse movimento é composto pelo povo 

indígena aymara e integra a Federação Sindical Única dos Trabalhadores Camponeses 

de La Paz “Tupac Katari” (Fsultclp-TK), que esta vinculada à Confederação Sindical 

Única dos Trabalhadores Camponeses da Bolívia (Csutcb)6.  

Outro movimento boliviano importante, surgido na década de 1990, foi o 

movimento dos cocaleiros, congregados na Federação dos Produtores de Coca de 

Yungas e Chapare. Esse movimento defende o uso tradicional da folha da coca como 

símbolo da identidade cultural, representando o poder simbólico de resistência dos 

indígenas ao estado boliviano e à política de imperialismo norte-americana (DELGADO 

e LEMGRUBER, 2006). O movimento dos cocaleiros na Bolívia foi uma reação dos 

camponeses plantadores de coca à política governamental, implantada em 1997, como 

aprofundamento da política anti-coca adotada desde 1988 no país. Em conseqüência 

dessas políticas, o número de hectares plantados na Bolívia caiu de 46 mil para 23,6 mil 

e, na mesma medida, aumentou a pobreza entre os plantadores de coca, o que deu 

origem ao movimento dos cocaleiros.   

No México, em resposta a entrada em vigor do NAFTA, ocorreu, em 1994, o 

levante armado no estado de Chiapas. O levante foi organizado pelo Exército Zapatista 

de Libertação Nacional (EZLN), braço armado da FLN, formada essencialmente por 

indígenas. O EZLN é um dos movimentos que recebe maior destaque no cenário 

internacional, devido ao seu levante em plena década de 1990 e pela sua luta contra o 

neoliberalismo. No entanto, esse movimento contradiz a visão de Mariátegui (1928), 

segundo a qual afirma que no México: 

...não existe animosidade em relação ao índio. A percentagem de 
índios puros é tão forte, e, principalmente a mestiçagem é tão 
ampla, que as características raciais indígenas são características 
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nacionais. (...) o índio não encontra as resistências espirituais ou 
materiais que, da parte de outras nações, pesam sobre ele (p.26). 

 

A despeito da imagem de plena integração e de políticas avançadas com relação 

aos índios, principalmente após a revolução mexicana zapatista de 1910 que criou uma 

constituição voltada para os interesses da comunidade indígena campesina, o México 

tornou-se referência política, no período em que perdurou a revolução, no que diz 

respeito a relação política com os povos indígenas. Na atualidade isso não é mais 

verdade, tendo em conta que a constituição mexicana apresenta graves atrasos no 

reconhecimento dos povos indígenas. Posteriormente a algumas reformas neoliberais 

realizadas na década de 1990, esses povos sofrem no campo uma situação de extrema 

opressão, miséria e discriminação. Logo, sua insurreição foi um grito de basta e de 

denúncia dessas contradições. 

Como já afirmamos, o surgimento do levante zapatista causou surpresa e alento 

no cenário mexicano e internacional. Até antes do levante, em 1994, as esquerdas de 

todo o mundo ainda não haviam encontrado alternativas para o neoliberalismo que se 

alastrava como política adotada pelos governos capitalistas e o fracasso da experiência 

soviética. A alternativa das armas parecia totalmente fora de cogitação deste então. Mas 

essa foi a opção do EZLN.  
 

O que se entende por Zapatismo 
 

O termo Zapatista tornou-se uma referência para os movimentos sociais 

mexicanos após a revolução mexicana de 1910. Uma das principais lideranças dessa 

revolução foi Emiliano Zapata (1879-1919), que comandou o Exército Libertador do 

Sul7. A revolução mexicana foi um grande movimento popular de caráter anti-

latifundiário em resposta a fraude eleitoral comandada pelo general Porfírio Díaz Mori. 

Esse processo revolucionário foi responsável por grandes transformações no México. 

Após a tomada do poder, Zapata realizou várias reformas que favoreceram o 

povo indígena campesino, dentre elas destaca-se o Plano de Ayala, que baseava-se em 

um plano de reforma agrária propondo a distribuição de 1/3 das terras de todos os 

latifundiários e a reorganização do ejido8. 

                                                 
7 Destaca-se no processo revolucionário mexicano de 1910 a existência de dois exércitos rebeldes, o 
Exército Libertador do Sul, liderado por Emiliano Zapata e o Exército dos camponeses rebeldes do norte, 
liderados por Pancho Villa.  
8 Porção de terra não cultivada e de uso público, também é considerada, em alguns casos, como 
propiedade do Estado ou dos municípios. No México, o ejido é uma propiedade rural de uso coletivo de 
grande importância na vida agrícola do país. 



Embora as raízes Zapatistas se encontrem no maoismo e na clássica esquerda 

revolucionária latino-americana, o EZLN tem vindo a alterar esses fundamentos, de tal 

modo que hoje a sua ideologia é mais abrangente e flexível e integra uma mescla de 

elementos democráticos, populistas e socialistas, retirados do modo de vida indígena. 

Assim, o verticalismo cedeu lugar a um processo de decisão baseado no modelo 

organizativo indígena que os Zapatistas designam por mandar obedeciendo.  

 A vitória da revolução cubana em 1959 deu um grande alento ao nascimento de 

um dos mais destacáveis movimentos zapatista, a Frente de Libertação Nacional (FLN), 

na década de 1960, assim como a outras organizações político-militares. A revolução da 

Nicarágua também foi um fator que contribuiu para a expansão desse movimento, 

inclusive pelo apoio logístico e treinamento de líderes do EZLN, o qual representa o 

braço armado da FLN. 

 Compreender o ideário Zapatista vai muito além da análise de ideologias ou 

doutrinas revolucionarias, adotadas pelos movimentos de esquerda da América Latina. 

Para melhor exemplificar e entender o Zapatismo parte-se das afirmações do SCI 

Marcos, Alcalde e Ives Le Bot.   

Sobre o Zapatismo o SCI Marcos, citado em Alcalde (2001), diz que: 
 

Es necesario construir una nueva cultura política. Esta nueva 
cultura política puede surgir de una nueva forma de ver al Poder. 
No se trata de tomar el Poder, sino de revolucionar su relación con 
quienes lo ejercen y con quienes lo padecen. El Zapatismo no es 
una nueva ideología política o un refrito de viejas ideologías. El 
Zapatismo no es, no existe. Solo sirve, como sirven los puentes, 
para cruzar de un lado a otro. Por tanto, en el Zapatismo caben 
todos, todos los que quieran cruzar de uno a otro lado. Cada quien 
tiene su uno y otro lado. No hay recetas, líneas, estrategias, tácticas, 
leyes, reglamentos o consignas universales. Solo hay un anhelo: 
construir un mundo mejor, es decir, nuevo. En resumen, el 
Zapatismo no es de nadie y por lo tanto, es de todos (p. 24). 

 
Ainda sobre o Zapatismo, o próprio Alcalde (2001) afirma: 

 
El Zapatismo no es una ideología, no es una doctrina comprada o 
pagada. Es….una intuición. Algo tan abierto y tan flexible que 
realmente ocurre en todas partes. El Zapatismo levanta la pregunta: 
“que es lo que me ha excluido?” “que es lo que me ha 
aislado?”...en cada lugar la respuesta es diferente. El Zapatismo 
simplemente hace surgir la pregunta y afirma que la respuesta es 
plural, que la respuesta es inclusiva…(p. 26) 

 
Para tentar elucidar (ou confundir) ainda mais a idéia do que vem a ser o 

Zapatismo, partiremos da explanação Le Bot (1997): 
 

O zapatismo não consiste em condutas de retorno à comunidade ou 
de reações nacionalistas fechadas. Ele articula as experiências de 



comunidades heterogêneas, divididas e abertas, a questão da 
democracia nacional e o projeto de uma sociedade de sujeitos, 
individuais e coletivos, que se reconhecessem na diversidade. Ele 
luta por um mundo onde numerosos mundos possam convier (un 
mundo donde quepan muchos mundos), um mundo uno e diverso. 
O ator zapatista é étnico, nacional e universal. Ele se vê como 
mexicano sem deixar de ser indígena. Ele quer um México onde ele 
seja reconhecido e escutado. Ele é universal não em detrimento de 
sua identidade indígena, mas porque é indígena (p. 37). 

 
 Como podemos destacar nas citações acima, o zapatismo, não remete a uma 

linha ideológica estruturada ou esquematizada como o marxismo-leninismo, maoísmo, 

comunismo ou anarquismo, mesmo tendo influências dos mesmos. O zapatismo pode 

ser considerado como uma postura política a ser compreendida e praticada, fazendo com 

que essa prática política transforme a sociedade, na qual os movimentos sociais 

zapatistas atuam.   

 
Causas do Levante em Chiapas 
 

São diversos os autores que analisam e buscam entender as causas que teriam 

dado origem ao levante do EZLN na região de Chiapas. Uma multiplicidade de causas 

são apontadas por diversos autores. Alguns buscam entendê-las a partir da própria 

história do México. Outros entendem que as raízes da rebelião se encontrariam na 

própria história de exclusão dos indígenas. Condearena (1997), por exemplo,  

reconstitui os marcos da ocupação hispânica e da luta pela independência, da revolução 

mexicana e, concomitantemente, da exclusão da população indígena. Alguns chegam 

mesmo a buscar o entendimento acerca do levante e do seu apoio pela população 

mexicana, uma cultura de rebelião que se formou no país e estaria “inscrita en la 

pratica social y en la estructura de los textos legales. Esa cultura hace que en la 

concinencia social y jurídica d ela república, en determinadas condiçiones y momentos, 

pueda parecer a casi todos los estratos sociales un derecho natural y un recurso 

legítimo.” (GILLY, 1998: p. 13)  

Le Bot (1997) observa que, dentre as causas originárias do conflito deve-se 

destacar o esquecimento em que vive a população indígena do país, que constitui entre 

10 e 15 por cento da população total e, que toda a política em relação às suas 

necessidades teria sido constringida ao indigenismo oficial. “O indigenismo oficial, a 

partir das flutuações sexenal e variações regionais, demonstrou até aquele momento 

sua capacidade de absorver ou de neutralizar as reivindicações indígenas”.  (LE BOT: 

1997: p. 31). 



O movimento indígena seria fruto deste esquecimento e da própria 

modernização do México: 
 

Os insurrectos zapatistas são ao mesmo tempo o produto de um 
movimento de modernização, são os atores, as vítimas e os 
beneficiários de uma revolução silenciosa, do desenvolvimento e da 
democratização da sociedade de Chiapas, o que passou 
despercebido para o resto da sociedade mexicana e frequentemente 
da própria sociedade chiapaquense (Op. cit: p 38).  
 

O autor para provar a sua tese discorre sobre os efeitos da modernização sobre 

os índios de Chiapas, salientando a migração para a Selva, a mudança nas tradições e a 

criação de uma nova identidade cultural “uma nova indianiade genérica, aberta, 

modernizada”. Será este novo tipo de indígena que encontrará os militantes do EZLN. 

Estes últimos também sofreriam metamorfoses no modo de pensar a revolução, vendo-

se obrigados a aprender com a comunidade indígena e a abandonar certos princípios 

estabelecidos nas suas doutrinas revolucionárias. Desta forma, Le Bot percebe a 

dimensão material das transformações econômicas do México contemporâneo e os seus 

resultados sobre as formas de vida indígenas, levando ao surgimento de uma nova 

mentalidade. 

No entanto, essas caracterizações convergem quanto ao entendimento de que às 

condições sócio-econômicas da população indígena foram o fermento básico da 

preparação da rebelião ocorrida em 1994 e da sua continuidade nos dias atuais. 

Casanova, sobretudo, chama atenção para a crise da fazenda tradicional, que tem 

ocorrido desde 1930 e aprofundou-se na década de 70, após o decreto do governo 

concedendo a maior parte da Selva Lancadona à etnia, quase extinta, dos Lancadonas. 

As grandes empresas madeireiras  e os latifundiários, beneficiaram-se, pois passaram a 

ter os aparatos legais para comprarem terras na floresta, expulsar os indígenas e explorar 

a área. Todo este período foi marcado por intensas ondas migratórias para o interior da 

Selva. Segundo Hernändez Navarro (1994), iniciada a crise dos latifúndios cafeeiros, os 

peões "agregados" da fazendas fugiam para outras regiões menos desgraçadas. Por outro 

lado, esta migração teria permitido o encontro de várias etnias e a formação de uma 

nova cultura política. 

Podemos localizar, desde então, causas estruturais para o conflito em Chiapas, 

pois, como afirma Stavenhagen (2000): 
 

En primer lugar, está presente lo que podríamos llamar el conflicto 
estrutural. Este no es privativo de Chiapas, ya que existe en muchas 
otras partes del país, particularmente en aquelas zonas donde 
predominam pueblos y poblaciones indígenas. El conflicto 
estrutural tiene varias raíces históricas, basado como lo esta en un 



sistema socio-económico que ha generado grandes desigualdades 
sociales y producido la discriminación y la marginación de amplios 
sectores de la población, así como una estrutura simétrica del 
poder  (STAVENHAGEN, 2000: p. 01). 

 
 A partir disto, podemos identificar os componentes deste conflito estrutural, a saber: a 

concentração de riquezas desde a época colonial, a concentração fundiária, a corrupção 

e o caciquismo como formas de controle político. Outro conflito estrutural, destacado 

por Stavenhagen (2000) é o do conflito étnico. Sobre essa questão este autor afirma que: 
 

a veces latente a veces aberto, entre indígenas y mestizos, 
enraizado también en la situación de colonialismo interno. 
Contrariamente a lo que afirmam algunos comentaristas tal 
conflicto no es una invención de los antropólogos. No solo ellos 
quienes han inventado las diferenças étnicas. Aunque sí las han 
estudiado y analizado, sino que estas son el producto de las 
relaciones assimétricas de poder econômico y social que se 
establecieron desde la Colonia (Op Cit p. 02). 

 
 

Para tentar explicitar melhor as causas, os motivos que levaram ao levante de 

Chiapas, nos debruçamos sobre as teorias apresentadas por Casanova (1994). Este autor 

considera que na origem da rebelião está o desenvolvimento sócio-econômico de 

Chiapas, particularmente marcado na crise das fazendas tradicionais, como já 

mencionado anteriormente. 

Segundo Casanova (1994) a ação pastoral, a presença de líderes estudantis da 

mobilização de 1968 e a questão fundiária, foram fatores que contribuíram 

decisivamente para a rebelião em Chiapas. Desta forma, merecem atenção, sendo 

tratados detalhadamente a seguir.  

 

A Ação Pastoral  
 

 Influenciados e baseados na Teologia da Libertação, a ação pastoral que 

influenciou o movimento de rebelião em Chiapas iniciou-se nos anos 60, quando 

párocos e catequistas se dedicaram a ensinar aos índios considerados, então, como seres 

humanos. Ensinaram-lhes a expressar seu pensamento, a valorizar a vida de sua 

comunidade com a palavra de Deus e com a interpretação da Bíblia. Ensinaram-lhes — 

com base em seus costumes de discutir e chegar ao "acordo" — novas formas de 

organização do trabalho coletivo, a discussão fraternal e a tomada de decisões. A partir 

da fé, levaram-nos a interpretar os textos sagrados: a ler o Êxodo, por exemplo, para que 

identificassem o povo judeu com seus povos e encontrassem na história dos judeus, a 

história de sua própria opressão. 



O trabalho de educação e de catequese foi extraordinário. Também o de 

organização. Nenhum partido político ou instância cultural fez algo parecido. Temos 

como exemplo o trabalho do bispo de San Cristóbal, que trabalhou em 2.608 

comunidades (CASANOVA, 1994). 

Todo esse trabalho político-educacional de catequização contribuiu de certa 

forma para que os índios tomassem conhecimento da realidade vivida e passassem a 

contestá-la, além do mais importante, tivessem orgulho de ser índio e sentissem 

necessidade de auto-afirmação. Todo esse processo confluiu para que se realizasse a 

rebelião de Chiapas.      

 

Os Estudantes de 1968 
 

Ainda segundo Casanova (1994), outro fator que contribuiu para a rebelião foi a 

entrada dos estudantes a partir da década de 1970 nas organizações populares de 

Chiapas.  

 Depois da grande mobilização estudantil de 1968, os líderes estudantis seguiram 

muitos caminhos: uns ingressaram nas estruturas burocráticas do sistema, ou o sistema 

os cooptou; outros organizaram movimentos sociais urbanos e bairros populares; outros 

contribuíram para formar partidos políticos, como o Partido da Revolução Democrática 

(PRD), o maior partido de esquerda da história do México; outros ajudaram a formar 

movimentos camponeses ou foram participar das guerrilhas de Sonora, Chihuahua e 

Guerrero. Na ideologia dos antigos estudantes havia um elemento comum: lutar por 

uma democracia em que o povo trabalhador e explorado tomasse as decisões por si 

mesmo, e lutar pelo fim do sistema repressivo, autoritário e excludente vigente no 

México. 

 Em meados dos anos 70, os antigos sobreviventes de 1968 começaram a chegar 

em Chiapas. Integraram-se nas organizações populares, ajudando-as a organizarem-se e 

a adquirirem uma maior consciência para levar adiante suas lutas. O principal objetivo 

desse processo de organização popular é fazer com que, a partir das demandas mais 

sentidas do povo, formem-se organizações de massa. O movimento expressava a 

atmosfera revolucionária com suas variantes na luta contra a exploração do homem pelo 

homem. Postulava também a instauração de um sistema que fizesse da democracia nas 

próprias organizações de massa sua arma fundamental. Os dois objetivos — o da luta 

contra a exploração e o da luta pela democracia — se mantêm até hoje, e têm-se 

estendido como valores já internalizados pelas organizações da Lacandona e do 

Exército Zapatista de Libertação Nacional (CASANOVA, 1996). 
 



 

 

A Questão Fundiária em Chiapas  
 
 

Em 1971, por decreto presidencial, foi entregue a metade da Selva a uma etnia 

quase extinta: os Lacandones, arrebatando, assim, as terras das outras 5 etnias.  

 Apoiada e ajudada pelo governo central, a Companhia Florestal Lacandona S.A. 

se propôs a "relocar", isto é, expulsar os supostos intrusos que ali residiam antes do 

decreto de 1971.  

 Os habitantes da selva Lacandona já haviam sido expulsos de outras terras, como 

por exemplo, dos vales centrais, a partir da reconstrução das represas nestes vales, mais 

de cem mil pessoas foram forçadas a emigrar para outras áreas. A exploração do 

petróleo foi outro fator de expulsão de famílias de suas terras, pois esta atividade 

inutilizou grandes extensões de terra, convertidas em terras inóspitas ou mananciais, 

algo como cinqüenta mil pessoas se viram obrigadas a sair do local onde habitavam. A 

crise econômica de fins dos anos 70 e princípios dos 80 diminuiu as fontes de trabalho 

urbanas, tendo como conseqüência o desemprego de cerca de duzentos mil 

trabalhadores obrigado-os, assim, a voltar à terra que haviam deixado anteriormente. 

Grande parte desta população “relocada” por fatores diversos foram para a floresta 

Lacandona em busca de no mínimo uma parcela de terra para trabalhar e viver.   

 

A terra em Litígio  
 

A terra, a principal fonte de sustento da população mais pobre do estado de 

Chiapas, tornou-se cada vez mais escassa, principalmente a partir da década de 70 com 

o agravamento da crise das fazendas tradicionais e da expulsão das comunidades 

indígenas da floresta a partir do decreto presidencial, que dava permissão para a 

exploração indiscriminada da mesma.    

Segundo Rodríguez (1989), os conflitos agrários com o Estado se acentuaram. 

Em princípios dos anos 80, quatrocentas propriedades e latifúndios foram ocupados 

pelos camponeses. As demandas e ocupações continuaram. Em princípios dos anos 90, 

Chiapas possuía 27% das demandas de terra de todo o país, sem que fossem satisfeitas 

(CASANOVA, 1996). Dos 10.600 expedientes em trâmite na Secretaria da Reforma 

Agrária, três mil eram de Chiapas. Por trás de longos e custosos processos, os 

camponeses não ganhavam nada. Quando havia uma resolução presidencial em seu 

favor, ela não era executada.  



 Os sem-terra adquiriram consciência de que, apesar do fato deles terem sido 

empobrecidos, marginalizados e excluídos, os grandes proprietários tinham latifúndios 

que nem sequer exploravam. Como não apenas realizaram mobilizações de protesto, 

também deram início à ocupação de algumas terras e o caráter violento da resposta dos 

fazendeiros tornou-se sistemático. Desde então, a luta pela democratização da terra 

tornou-se um símbolo de resistência em Chiapas, o que culminou no levante de 1994.  

 
O NAFTA e o Artigo 27 
 

Em 7 de novembro de 1991, o Executivo Federal — em cumprimento da política 

neoliberal acordada com o Fundo Monetário Internacional, das exigências do Tratado de 

Livre Comércio (TLC-NAFTA) e seguindo os interesses dos grandes latifundiários e 

políticos mexicanos e estrangeiros — enviou ao Congresso um projeto de reforma do 

Artigo 27 da Constituição mexicana de 1917. O novo texto não somente legalizava os 

latifúndios disfarçados e legitimava as declarações de que não havia mais terra para 

destinar à reforma agrária, como facilitava a privatização de terras sem dono e comunais 

pelos latifundiários. 

O referido artigo regulamentava a posse das terras coletivas dos ejidos e a 

proibição de alienação das mesmas. Este foi alterado por imposição dos EUA e do 

Canadá como condição sem a qual o México não faria parte do NAFTA. Com a 

alteração os ejidos podem ser vendidos, o que fatalmente acontece. Além disso, esta 

alteração transforma os indígenas em mão-de-obra barata para os grandes latifundiários.  

O artigo 27 da constituição mexicana apresentava-se, antes da reforma do 

Executivo Federal de 1991, da seguinte maneira: 

Las comunidades que no tengan tierras y aguas, o no las tengan em cantidad 
suficiente para las necesidades de su población, tendrán el derecho a que se les dote de 
ellas tomandolas de propiedades cercanas, respetando siempre la pequeña propiedada 
grícola. 
 
IV- Las empresas por acciones no podrán comprar o administrar fincas o terrenos 
vírgenes. 
X- Las comunidades que no tengan terrenos o ejidos, aunque no tengan papeles, 
pueden lograr que se les de nuevas tierras con papeles. El gobierno expropiará los 
grandes terrenos para este fin. 
XI- Se crea la Secretaría de la Reforma Agraria que se encarga de repartir estas 
tierras. 
XII- Los estados y municipios tienen la obligación de resolver los problemas de la 
tierra y sus papeles legales. 

 



No entanto, após a reforma, o referido artigo constitucional é redigido da 

seguinte maneira: 
 

Desaparece o primeiro parágrafo. 
 

IV- Las empresas por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero 
únicamente para el cumplimiento de su objeto. 
X- Desaparece 
XI- Desaparece 
XII-Desaparece  
  

Essa política neoliberal tomada pelo governo mexicano agravou ainda mais as 

condições sócio-econômicas da população mais pobre e principalmente as comunidades 

indígenas, que começaram a perder suas terras para os grandes empresários.  

 
Origem do EZLN 

Em agosto de 1969, foi fundada a Frente de Libertação Nacional (FLN), que 

anos mais tarde daria origem ao EZLN. Cinco dos nove de seus fundadores eram 

originários do extinto Exército Insurgente Mexicano. A FLN combinou, na 

clandestinidade, três formas de luta: a política, a militar e a ideológica. Seus fins, a 

longo prazo, eram derrotar política e militarmente a burguesia e estabelecer um sistema 

socialista que, mediante a propriedade social dos meios de produção, suprimisse a 

exploração do homem pelo homem. A curto prazo, o objetivo era integrar as lutas do 

proletariado urbano à dos camponeses e indígenas e formar o Exército Zapatista de 

Libertação Nacional (EZLN). 

Em 1° de janeiro de 1994 insurge no México, no estado de Chiapas, o Exército 

Zapatista de Libertação Nacional – EZLN. Essa insurgência zapatista ocorre 

concomitantemente à implementação do NAFTA, como resposta à essa política 

neoliberal. 

O levante armado de Chiapas, organizado principalmente por camponeses 

indígenas, tinha como objetivo lutar pelo direito a terra, dignidade, democracia, justiça e 

liberdade. Tendo como principal foco do levante, a tomada da cidade de San Cristobal 

de las Casas. 

Segundo Silvestre (2003), o EZLN encontrou respaldo para sua sublevação no 

artigo da mesma Constituição mexicana, o artigo 39, pautando-se no princípio de que o 

povo mexicano detém o poder público e a soberania nacional para escolher a forma de 

governo do país. Na Primeira Declaração da Selva Lacandona, o Comitê Clandestino 

Revolucionário Indígena (EZLN-CCRI, 2000) apresenta o texto constitucional:“ A 



soberania nacional reside essencialmente e originalmente no povo. Todo poder público 

emana do povo e se institui em benefício dele. Em qualquer tempo, o povo tem o 

inalienável direito de alterar ou modificar a forma de seu governo.” A própria 

Constituição mexicana de 1917, oriunda da Revolução, assegura aos mexicanos o 

“direito a ter direitos” (Lefort,1991) e o EZLN encontrou nas armas a única opção para 

insurgir contra o autoritarismo de um governo de “partido-Estado” que limitava as vias 

de participação política no país.  

   

Organização Territorial do EZLN: los caracoles. 

Dentro dos limites territoriais do estado de Chiapas, em agosto de 2003, o EZLN 

decretou a criação da “Junta de Buen Gobierno” nas cinco zonas territoriais sobre seu 

controle, as quais viriam a chamar de “Caracoles”, paralelamente, declarando o fim dos 

Aguascalientes9 (BURCH, 2003). O EZLN possui nessas cinco zonas territoriais ou 

coordenadorias centrais 30 municípios autônomos. As Juntas de Buen Gobierno como 

forma de organização territorial do EZLN são respostas ao Estado burocrático 

mexicano. Nelas os zapatistas desdenham o Estado, dão as costas ao Estado, não 

demandando nada dele nem confrontando-o abertamente, somente fazendo sua própria 

organização e produção.    

 A organização territorial do EZLN pode ser visualizada a partir da figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Centros de expansão política e cultural criados em 08 de agosto de 1994. Poucos meses depois da 
aparição pública do EZLN. (BURCH, 2003)   
 



 

 

 

 

 

Considerações Finais 

O EZLN demonstra características que o aproxima dos chamados, a partir do 

entendimento de Ghon (1999), novos movimentos sociais como, por exemplo, a 

democracia participativa de base, a noção de direitos como construção coletiva, a 

estrutura interna não hierárquica, a luta para politizar as relações do cotidiano e, 

diferencia-se dos movimentos voltados para a conquista do poder do Estado, apesar dos 

traços de guerrilha antiimperialista. No entanto, o que se pode dizer, longe da pretensão 

de querer entalhar rótulos, é que se trata de uma tentativa de construção de uma cultura 

política, com uma nova forma de lidar com o poder.  

A ofensiva do neo-zapatismo10 impede que se complete o mecanismo ideológico 

de negação e esquecimento dos grandes movimentos sociais com objetivos utópicos, 

considerados pelo pós-modernismo enquanto formas ultrapassadas de protesto social, 

inadequadas à nova era. O EZLN ao recriar a revolução, incomoda o meio intelectual, 

pois exige que os indivíduos posicionem-se ideológica e politicamente obrigando-os ao 

rompimento da indiferença generalizada. 

As evidências do zapatismo podem ser rastreadas, por um lado, em alguns dos 

movimentos mais frescos e menos institucionalizados, e incluem, por outro, alguns 

temas que os novos sujeitos sociais vêem colocando no centro dos debates: o poder, a 

autonomia, a autogestão e a forma de entender as mudanças sociais. 

Já a célebre proposta zapatista que diz "não queremos tomar o poder", têm sido 

retomada por intelectuais e dirigentes políticos e sociais, mas também impregna boa 

parte dos debates de alguns importantes movimentos do continente.  

O EZLN parece tentar construir uma cultura política constituída por valores 

democráticos voltados para a prática política participativa de toda a sociedade, para a 

democracia de base, para a autogestão e não para a centralização ou para a 

hierarquização das organizações políticas. O EZLN não apóia qualquer partido político, 

não apóia a própria idéia de partido político, mas busca dissolver o poder político nas 

                                                 
10 É o resultado da fusão de idéias oriundas da esquerda com as concepções e práticas indígenas; deste 
processo teria surgido um novo ator social identificado com a defesa dos direitos indígenas e dos direitos 
universais. 
 



práticas cotidianas em todas as esferas sociais por meio de uma atitude política voltada 

para a transformação das condições imediatas de vida (SILVESTRE, 2003).  

A contribuição do EZLN é muito modesta e, ao mesmo tempo, muito ambiciosa: 

defender, pelas armas, na Selva Lacandona e nos Montes Azules, a terra, a liberdade e a 

dignidade que os alçados não puderam defender de outra maneira; e iniciar uma 

transformação na consciência do povo de Chiapas e do México para que, com a 

democracia e a paz, alcancem objetivos de liberdade e justiça não somente nas 

montanhas, nem somente na Selva, nem somente em Chiapas, mas no país. O EZLN 

recorda a bela imagem da borboleta que desata uma tormenta. É o mais exato dos 

grandes movimentos que parecem começar do zero e que se tornam universais. Implica 

uma negociação que não seja "arresto" e uma revolução que ponha um basta à violência 

contra os povos indígenas para abrir caminho a uma democracia com liberdade e justiça, 

com dignidade e autonomia. 
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