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Não seria exagero afirmar que o movimento zapatista mexicano oferece uma 

das mais promissoras leituras sobre o tema das mobilizações sociais e, 

especificamente para nosso foco de atenção, sobre a importância das 

territorialidades autônomas para aquilo que pensamos ser um objetivo maior de 

transformação social num horizonte emancipatório. O movimento, que apareceu à 

luz pública no dia 01 de janeiro de 1994, após 10 anos de formação e organização 

clandestina, percorreu, nesses mais de trinta anos de existência, uma trajetória que 

nos arriscamos a definir aqui, sem maiores pretensões no sentido de proposição de 

alguma nova categoria ou conceito, mas apenas no sentido de conferir alguma 

legibilidade à nossa proposição, uma “guinada territorial”. Tentar compreender, ainda 

que brevemente, o que afirmamos ser essa guinada, e como ela se relaciona com a 

temática mais abrangente dos territórios autônomos é o objetivo deste artigo. 

O Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) 

Comecemos esse percurso a partir de uma breve retomada da trajetória 

zapatista. O movimento surgiu à luz pública no dia 01 de janeira de 1994, data 

emblemática pelo fato de marcar a oficialização do ingresso do México no Tratado 

de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN).  De rostos cobertos por 

pasamontañas (balaclavas) e de armas em punho, os membros do Exército 

Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) tomaram de assalto as sedes do poder 

municipal de um conjunto de cidades do Estado de Chiapas, no sul do México, num 

movimento claramente espetacular, despertando a atenção pública não apenas no 

país como em outras partes do mundo. 

Se tomarmos como referência alguns dos elementos presentes nessa 

“estreia” do movimento – armas, movimento de libertação nacional, investida contra 

as sedes do poder estatal – somos levados a pensar na retomada dos movimentos 
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de mesmo perfil que assomaram a cena política e social da América Latina 

inspirados na exitosa experiência da guerrilha cubana. Em suma: predominaria, 

como nos exemplos e experiências sugeridas, a tática da tomada do Estado através 

das armas, e o Estado propriamente dito como horizonte para a transformação 

política. 

Reconhecendo, de antemão, que o que propomos aqui é uma visão de 

sobrevoo sobre um percurso possuidor de uma gama muito maior de detalhes do 

que aquela sobre a qual podemos nos debruçar neste momento, o fato é que, 

paulatinamente, a organização militar EZLN passou a ocupar os bastidores da 

organização/mobilização, enquanto o palco principal passa a ser ocupado pelos e 

pelas militantes “civis”, conhecidos “bases de apoio” no jargão zapatista. Essa não é 

uma mera troca de protagonistas: ao colocar na “vitrine” o aspecto “civil” de sua 

organização, os zapatistas explicitaram qual era sua proposta e, nesse mesmo 

movimento, abriram as possibilidades de diálogo e aprendizado a partir dela.  

Fique claro que o lado militarizado da organização não deixou de existir nem 

perdeu importância. Pelo contrário: é preciso reconhecer que persiste uma 

hierarquia na qual a organização militar ocupa um patamar superior, estando a frente 

de muitas das decisões tomadas pelo movimento em seu conjunto. O quanto essa 

atuação coloca em xeque a autonomia do movimento é um tema sobre o qual a 

análise é necessária. 

Porém, deixando momentaneamente de lado essa tarefa, coloquemos nossa 

atenção na “novidade” anunciada pelas comunidades zapatistas a partir de 2003, 

quando passaram a adotar uma nova forma de organização sócioespacial, com um 

igualmente novo modelo de organização política: respectivamente, os Caracóis e as 

Juntas de Bom Governo (JBG). Tomando como princípio os Municípios Autônomos 

Rebeldes Zapatistas (MAREZ), áreas emancipadas a partir do levante armado de 

1994, os Caracóis atuam como uma confederação desses municípios, administrados 

coletivamente a partir de uma autoridade central que é a JBG. Num sentido prático, o 

que se observa é a consolidação de um processo de crescente autonomização 

daquelas comunidades em relação à presença estatal. Assim, áreas como a 

educação, economia, política e saúde, entre outros, passaram a ser regidas por 

parâmetros próprios de administração. Aos municípios, além da escolha de 



lideranças locais para assumirem a responsabilização por essas áreas, caberia a 

escolha de representantes para a esfera supramunicipal de administração (JBG). 

Propomos analisar essa caminhada sob a seguinte formulação 

(reconhecidamente insuficiente): de movimento político que opera tendo como 

horizonte o Estado, a movimento social que opera tendo como horizonte a 

autonomia. E o que ressalta a autonomia enquanto horizonte de mobilização é 

exatamente a “guinada territorial” a que nos referimos anteriormente. Em outras 

palavras, afirmamos que a caminhada em direção à autonomia se dá no mesmo 

passo em que o movimento constrói e assume uma forma de organização 

socioespacial específica, própria e, com o perdão da redundância, autônoma. 

É fundamental pensarmos em algumas das especificidades desse percurso. 

Desde sua aparição pública o movimento foi se afastando progressivamente das 

negociações com o Estado mexicano e das relações e/ou mediações com/dos 

partidos políticos. De um lado, desapontamentos, frustrações, traições. De outro, 

amadurecimento, experiência, capacidade reflexiva. Os sucessivos governos 

mexicanos – denominados “maus-governos” - são apontados como responsáveis 

pelas mazelas vividas pela maior parte da população do país. Os partidos 

demonstram não serem merecedores da confiança do movimento, visto que em sua 

busca desenfreada pelo poder submetem tudo e todos a suas agendas. A “Outra 

Campanha” (2005) surge nessa trajetória como momento simbólico de rompimento 

com as estruturas políticas tradicionais ao afirmar categoricamente que a solução 

das demandas pendentes não está nas urnas e com nenhum dos candidatos ao 

pleito eleitoral. 

A construção de “um outro mundo possível” – mais um dos jargões presentes 

no discurso zapatista – só seria possível através da construção autônoma dessa 

jornada, ainda que ela implique em possíveis erros e frustrações inerentes a quem 

caminha por trajetos ainda não trilhados. Mas, com a certeza de que, como o caracol 

que simboliza seus territórios, sempre avança, mesmo que lentamente. 

O Muro e as Fendas 

Uma das características marcantes do movimento zapatista ao longo de sua 

trajetória foi ter buscado, constantemente, manter o diálogo com outros setores e 



movimentos com os quais identificassem convergências político-estratégicas. Ao 

longo desses mais de vinte anos de existência pública, foram vários os eventos 

promovidos pelo movimento nos quais convidavam a comunidade nacional e 

internacional para o debate e a reflexão coletivas. 

Em maio de 2015 o movimento abriu novamente a porta de suas 

comunidades para um evento aberto chamado “O Pensamento Crítico frente à Hidra 

Capitalista”. Resumidamente, o seminário propunha uma analogia entre o sistema 

capitalista e a Hidra de Lerna, monstro da mitologia grega que foi abatido pelo 

semideus Hércules em um dos seus doze trabalhos. A Hidra tinha como 

característica o fato de ter muitas cabeças que, quando cortadas, se recompunham 

e, até mesmo, se multiplicavam. A analogia proposta pelos zapatistas afirmava que o 

capitalismo, assim como a hidra, possui muitas “cabeças”, ou seja: não ataca em 

apenas uma das dimensões das existências sob seu controle. Sua ferocidade pode 

ser sentida tanto na relação entre capital e trabalho – dimensão obviamente 

priorizada por muitos analistas e pensadores críticos – como em outros aspectos de 

nossas existências: a informação, o consumo, as relações inter-gêneros, a dimensão 

ambiental, etc. Ao mesmo tempo, era destacada a capacidade de reconstrução das 

“cabeças cortadas” do capitalismo: a reconhecida capacidade do capital de 

apropriar-se de iniciativas surgidas para enfrentá-lo. 

Neste seminário, num dos momentos reservados à palavra do movimento, foi 

trazido ao público a leitura de um conto intitulado “O Muro e Fenda”2. Neste conto, 

um muro era apresentado como sendo algum sistema de dominação, possivelmente 

o capitalismo, ainda que não explicitamente denominado. A narrativa acompanhava 

as reações despertadas pelo fato de que os zapatistas não se obstinavam em 

derrubar o muro, mas dedicavam-se a arranhá-lo constantemente abrindo fendas, 

ranhuras, buracos. Os personagens que passam pela cena têm reações diversas, 

assim como apresentam diversas soluções: há os que imaginam que o muro deva 

ser derrubado em um único e estrondoso movimento; há quem afirme que ele é 

indestrutível e que, portanto, deve-se aceitá-lo; há quem, ainda que afirmando 

sonhar com a derrubada, afirme que ela não é possível, mas que se pode, sim, 
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tornar o muro mais brando. Há também aqueles que se aproveitam da situação para 

a promoção pessoal, política ou acadêmica.  

A essa miríade de personagens e estratégias, os zapatistas respondem com a 

diligente continuidade de sua tarefa de arranhar o muro, abrindo fendas pelas quais 

observam. Quando perguntados para quê servem as fendas, por aqueles que se 

detêm a observar a atividade, os zapatistas respondem: para imaginar aquilo que se 

poderá fazer amanhã. 

O conto, através de uma linguagem permeada de um certo lirismo e por meio 

de analogias, traça um primoroso panorama da mobilização social mais ou menos 

recente na América Latina, tanto no que diz respeito aos enfrentamentos que se 

colocam em seu horizonte quanto nas estratégias adotadas. Propomos aqui esboçar 

um diálogo entre uma leitura crítica do processo de colonização e as formas com 

que o texto zapatista expressa esse mesmo movimento. E nesse diálogo, ganha 

destaque a ainda presente dimensão espacial do processo colonizador. 

A dimensão espacial do processo colonizador 

Moraes (1994) apontava como essa dimensão era essencial para a 

compreensão das formações sociais latino-americanas, a ponto de qualificá-la como 

ontológica. Sua análise interpreta a forma em que se concretiza o empreendimento 

colonial ou, em outras palavras, como foi possível cumprir com os objetivos daquela 

empresa. É aí que a dimensão espacial ganha destaque. Sintetizando a 

argumentação do autor, podemos afirmar que, sendo o objetivo principal da 

colonização a extração de recursos para envio às metrópoles, sua concretização 

dependia de organizar os espaços conquistados de forma a viabilizar esse processo. 

Impôs-se a partir daí uma territorialidade complexa, tanto no sentido de uma 

redefinição dos fins e meios para os quais os espaços passavam a servir, como 

também pela imposição de uma racionalidade correspondente a esses fins.  

O autor nos apresenta o conceito de ordenamento territorial no padrão “bacia 

de drenagem” para descrever como se organizavam os espaços, a partir da 

articulação em rede entre os pontos de extração e os de exportação dos recursos, 

localizados preferencialmente junto às faixas litorâneas. Fica delineado, assim, o 

padrão através do qual se observa uma interiorização seletiva das áreas 



conquistadas, de acordo à existência ou não de recursos exploráveis, ligando-as aos 

portos de onde eram enviadas aos mercados consumidores. Essas mesmas áreas 

centralizavam circuitos secundários, destinados ao abastecimento dos recursos 

necessários à atividade exploratória propriamente dita.  

Neste processo não se colonizavam apenas as áreas, entendidas enquanto 

substrato físico, mas também as populações, submetidas a regimes diversos de 

trabalho forçado. A necessidade de “mão-de-obra”, fator essencial para que a 

realização do que antes era apenas riqueza potencial, implicava na submissão dos 

“recursos humanos” existentes nas regiões colonizadas, impondo-lhes, além do já 

mencionado regime coercitivo de extração de trabalho, um novo ordenamento 

político e social que acabaria por naturalizar aquele regime de dominação que se 

constituía com a colônia. Associe-se a isso os deslocamentos forçados, destinados a 

suprir as necessidades de mão-de-obra nos locais de atividade 

extrativa/exploratória. 

O argentino Horácio Machado Aráoz (2014) denomina esse processo como o 

“Princípio Potosí”, em alusão ao largamente conhecido caso da cidade boliviana 

que, entre os séculos XVII e XVII, concentrou uma das maiores populações urbanas 

do mundo em torno ao Cerro Rico, de onde saia a prata que abasteceria o então 

embrionário sistema financeiro europeu. Potosí, isolada a mais de 4.000 metros de 

altitude em meio ao altiplano andino, viveria de forma emblemática o auge e a 

decadência de um ciclo econômico associado à extração de recursos minerais. 

Ainda hoje a cidade sofre com as conseqüências daquele processo. Para Machado, 

a trágica história de Potosí não é um caso isolado, mas constitui-se no próprio 

paradigma que guia a trajetória latino-americana desde o início do processo colonial. 

Ainda que variando os graus de riqueza gerada, são milhares – talvez milhões – os 

exemplos de ascensão e queda de pequenas localidades que, em algum momento, 

se viram atingidas pela chegada dos colonizadores. O saldo trágico dessas histórias 

não costuma aparecer nas páginas dos livros que as contam. 

Talvez já esteja claro que quando nos referimos aos colonizadores não 

estamos nos referindo apenas aos personagens daquele período histórico 

específico. Concordando com a proposição de Quijano (2000), à qual se somaram 

dezenas de pensadoras e pensadores ao longo do continente, entendemos o 



colonialismo não apenas enquanto momento histórico, mas a partir dos princípios 

que guiaram aquele período, que nos conferem aquilo que o autor peruano 

denominou colonialidade. Esse padrão de relações sociais, políticas e econômicas 

pautado na dominação e hierarquização das formas de existência é o padrão vigente 

ainda hoje. A partir dessa compreensão é possível denominar de “colonizadores” 

tanto os antigos espanhóis e portugueses que para cá vieram quanto as grandes 

mineradoras canadenses ou chinesas que hoje exploram as porções mais isoladas 

da cordilheira. A diferença tecnológica entre essas práticas não implica em 

diferenças na racionalidade subjacente ao processo. 

 A continuidade do processo colonial é analisada, ainda que não nesses 

termos, por Harvey (2004) através do conceito de acumulação por espoliação, por 

meio do qual o autor procura demonstrar a atualidade dos mecanismos presentes na 

definição marxiana de “acumulação original ou primitiva”. A análise de Harvey foca 

no período posterior ao fim da URSS, concomitante ao auge das medidas de ajuste 

estrutural de cunho neoliberal que, no caso da América Latina, tiveram como 

conseqüência a inserção de uma série de novos ativos no mercado e a abertura de 

novas possibilidades de atração de “investimentos”. A abertura dos mercados 

associada à privatização das estatais, assim como as demais medidas associadas a 

esse processo, deu início a uma nova febre colonizadora cujos impactos não 

tardaram a se fazer sentir. O conceito proposto por Harvey deixa claro: o atual 

momento de acumulação capitalista se constrói a partir do saqueio, do despojo e da 

espoliação de populações tradicionais que vivem nos espaços que se encontram na 

mira dos grandes projetos extrativistas. 

Por fim, cabe destacar que o período atual desmascara uma das mais 

arraigadas crenças do imaginário político latino-americano. Por anos se acreditou 

que as práticas extrativistas e desterritorializantes, pautadas em interesses e 

demandas externas, eram políticas econômicas e de ordenamento territorial 

vinculadas exclusivamente a grupos políticos conservadores, tradicionalmente 

associados à direita. Mas a suposta “guinada à esquerda” que se deu nos países 

sul-americanos a partir da chegada de Hugo Chávez à presidência da Venezuela, à 

qual se seguiram países como Brasil, Argentina, Bolívia e Equador, serviu para 

mostrar que, como se diz na linguagem popular, o “buraco é mais embaixo”.  Ficou 

claro, a partir das práticas e das políticas de planejamento adotadas por esses 



governos, que existe uma espécie de consenso em torno à necessidade de 

intensificação das práticas exploratórias e extrativistas que ultrapassa os limites do 

tradicional espectro político conformado em torno a posições de “esquerda” e 

“direita” – além de, obviamente, um “centro”. 

O uruguaio Eduardo Gudynas (2009) é parte da corrente crítica do 

pensamento latino-americano que aponta os limites das políticas adotadas pelos 

chamados governos progressistas, processo classificado por  esse autor como 

“neoextrativismo desenvolvimentista”. Para além da retórica empregada pelos 

governos de “esquerda”, para além de uma eventual maior participação dos Estados 

nessas atividades, para além das políticas sociais adotadas por esses governos 

como sustentáculo de sua pretensão ao vínculo popular, o que temos é o “velho e 

bom” extrativismo desterritorializador e promotor da acentuação das desigualdades. 

Cabe destacar aqui o pensamento que sustenta a convergência de políticas 

vindas de campos aparentemente distanciados em relação ao entendimento da 

solução dos problemas sociais: o desenvolvimento. Não estamos falando aqui de 

alguma das variantes já construídas em torno a esse conceito, mas a uma leitura 

que nos parece reducionista que é aquela que associa de forma unívoca 

desenvolvimento com crescimento econômico.  

Seria equivocado de nossa parte não reconhecer as inúmeras carências 

estruturais das sociedades latino-americanas e o quase infindável número de 

serviços básicos que não são oferecidos à grande maioria das populações do 

continente. Nesse sentido, pensar em formas de aumento da arrecadação que 

permitam sanar essas lacunas não é um pensamento em si desdenhável. O 

problema é que, submetidos a essa meta principal, os governos da “guinada à 

esquerda” mantiveram alianças de governo com os mesmos setores que por séculos 

haviam estado à frente das políticas e do planejamento econômico dos diferentes 

países da América Latina. E dentro de um sistema que prioriza a articulação das 

economias globais através do mercado, é praticamente inevitável que o sustentáculo 

do crescimento econômico e, por conseqüência, do desenvolvimento, tenha sido o 

aproveitamento das potencialidades naturais do continente, quais sejam, o 

extrativismo em suas diferentes facetas. Uma aposta arriscada, para dizer o mínimo, 

que consistia em oferecer “desenvolvimento” para sanar os problemas que o próprio 



“desenvolvimento” havia criado. 

Enfim, fosse qual fosse a orientação política dos governos de turno na 

América Latina nas últimas décadas, assistimos a uma intensificação dos 

mecanismos de acumulação por espoliação na qual as principais vítimas, aquelas 

que sofreram de forma mais clara as conseqüências, foram os povos tradicionais 

que construíam suas existências naqueles espaços que se viram inseridos nas 

articulações mercadológicas, recordando que o ordenamento no padrão “bacia de 

drenagem” não é mera recordação de tempos passados. 

A resposta a esse processo, ainda que com variável intensidade e impacto, 

veio dessas mesmas comunidades e povos tradicionais, e se deu através da 

articulação em torno ao território e às territorialidades. 

As fendas no muro 

Viemos defendendo, em sintonia com um consistente movimento político-

acadêmico que se constituiu no acompanhamento a esse cenário anteriormente 

descrito, que a década de 1990 marcou o início de um novo protagonismo político no 

cenário latino-americano, exercido agora pelos movimentos de comunidades e 

povos tradicionais. Essa compreensão não significa dizer que se trata de “novos 

movimentos sociais”, inserindo-os numa definição acadêmica transposta do cenário 

europeu para cá. Afinal, não é possível denominar como “novos” a movimentos que, 

na verdade, existiram desde que o conflito colonial se instalou nessas terras. A 

“novidade”, se é que podemos defini-la assim, estava no fato de que agora esses 

movimentos trilhavam um caminho pautado pela autonomia, tanto na definição de 

suas agendas quanto na condução de suas táticas de mobilização. 

Já é quase um senso comum apontar que o ponto de partida dessa inflexão 

foram as mobilizações indígenas na Bolívia e no Equador, em 1990, que se 

organizaram em torno à demanda por “território e dignidade”. Mais do que um mero 

jogo de palavras, a menção ao território e não à “terra” exigia um movimento 

analítico de maior envergadura, uma vez que colocava em pauta o próprio conceito 

de território na forma em que havia sido consagrado pelo sistema westafaliano e 

pela própria ciência geográfica. 

É emblemático que essa ressignificação tenha partido dos próprios sujeitos 



ignorados pelas ciências políticas e sociais, entre as quais incluímos a Geografia. Ao 

associar “território” com “dignidade”, problematizava-se o conceito de 

territorialidades, definindo-as como não apenas a forma e os fins através e para os 

quais a sociedade apropria-se dos espaços (substrato físico material), mas 

igualmente como a própria racionalidade constituída concomitantemente a esse 

movimento. Territorialidade enquanto processo ao mesmo tempo concreto e 

simbólico, que materializa a experiência dos coletivos na sua relação com os 

espaços por eles habitados. A demanda expressada pelas grandes marchas 

indígenas bolivianas e equatorianas explicitava que uma vida digna para aqueles 

povos só seria conquistada a partir da possibilidade de exercício autônomo de suas 

formas de existência, de seus “usos e costumes” ou, em outras palavras, de suas 

territorialidades. 

Não é mero acaso o fato de que algumas das vitórias populares mais 

contundentes da trajetória latino-americana tenham sido conquistadas a partir desse 

“novo” perfil de mobilização. Recordemos brevemente, sem a pretensão de uma 

análise exaustiva, algumas delas: a Guerra da Água, em abril de 2000 na Bolívia, 

quando a população de Cochabamba, levantada em torno a estruturas tradicionais 

de organização popular, conseguiu reverter a privatização dos serviços de água da 

cidade, em meio a um avanço avassalador e aparentemente irrefreável de 

privatizações ao longo do continente; a derrubada de dois presidentes no Equador 

como resultado das mobilizações indígenas lideradas pela Confederação de 

Nacionalidades Indígenas do Equador (CONAIE)3; a derrubada do presidente da 

Bolívia em 2003, no processo conhecido como a Guerra do Gás; e outros tantos, de 

menor envergadura, mas de igual significado no sentido da compreensão de uma 

estrutura emergente de mobilização que transformava o cenário político do 

continente. 

Não podemos ignorar o fato de que alguns desses movimentos, apesar de 

sua caminhada autônoma, transitaram dentro de um horizonte marcado pela esfera 

estatal e, em algum momento, optaram por compor forças que tinham o Estado 

como meta. É desse recurso tático que nascem momentos emblemáticos e 

paradoxais como a eleição de Evo Morales à presidência da Bolívia, em 2005, e de 
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Rafael Correa à presidência do Equador (2006). Consideramos esses momentos 

como emblemáticos em razão da natureza da aliança que alcançava o mais alto 

escalão da estrutura estatal através das urnas, largamente sustentada por 

movimentos populares e indígenas, fato até então inédito na trajetória desses 

países. Mas eles foram, igualmente, momentos paradoxais, pois a trajetória 

assumida por esses governos, de reforço à estrutura primário-extrativa-exportadora, 

e o conseqüente rompimento com as mesmas forças que haviam sido responsáveis 

por sua chegada ao poder, expunha os limites e as incompatibilidades existentes 

entre as políticas desenvolvimentistas e a demanda por territórios autônomos. 

Foi dentro desse mesmo período ao qual fazemos referência que surgiu à luz 

pública o EZLN. Cabe recordar, brevemente, o contexto específico que cercou essa 

aparição do dia 01 de janeiro de 1994. Como já mencionado na introdução deste 

texto, essa data marcava o ingresso oficial do México no TLCAN. Porém, mais do 

que esse ingresso em si, o que por si só já representava uma ameaça aos povos 

tradicionais e camponeses do país, foram as negociações anteriores ao início do 

Tratado que representaram o estopim para as comunidades chiapanecas. Mais 

especificamente, a alteração promovida em 1992 do artigo 27 da Constituição 

mexicana. Esse artigo, herança da Revolução Mexicana de princípios do século XX, 

consagrava a propriedade estatal das terras comunitárias, declarando-as 

inalienáveis e colocando-as em usufruto coletivo por comunidades indígenas e 

camponesas. Os Ejidos, figura jurídica construída por esse artigo, foram a partir de 

então a célula comunitária vital do campo mexicano. A reforma do artigo 27 inseria 

essas terras no mercado, ao permitir seu parcelamento, titulação e venda, se assim 

o quisessem seus moradores, tudo em nome de uma suposta modernização da 

produção agrícola no México. 

A retirada da proteção estatal aos povos e comunidades tradicionais, que por 

quase oito décadas estivera plasmada na Constituição, foi o sinal para que o 

movimento decidisse sair da clandestinidade na qual vinha se construindo já há dez 

anos. Em outras palavras: foi no momento em que seus territórios estiveram mais 

explicitamente ameaçados que o EZLN decidiu tomar as armas em punho e dizer o 

já mítico “já basta”4. 

                                                 
4 Para acesso à íntegra da Primeira Declaração da Selva Lacandona, ver: 



O conflito de territorialidades é uma das formas mais abrangentes de conflito 

hoje na América Latina. Os megaprojetos de mineração, geração de energia, de 

expansão do agronegócio e de integração de infraestruturas significam a imposição 

de uma territorialidade heterônoma, colonizadora e desterritorializadora que avança 

amparada num suposto consenso gerado a partir da inclusão do “desenvolvimento” 

no discurso dos planejadores. Frente a esse avanço, a estratégia político-partidária 

de resistência se mostra ineficiente uma vez que, como visto anteriormente, as 

alianças construídas pelos governos de “esquerda” para a governabilidade tiveram 

como parceiros os mesmos setores interessados nessa expansão. A queda de 

alguns desses governos no momento atual, associada ao enfraquecimento daqueles 

que ainda persistem, só pode ser entendida como um sinal de recrudescimento 

dessa perspectiva. 

A estratégia zapatista, sintetizada no conto mencionado aqui, lança luzes 

sobre esse cenário pouco otimista. Frente a um muro aparentemente indestrutível, 

contra o qual as forças políticas hegemônicas demonstram incapacidade de investir, 

os zapatistas, no conto e em sua experiência concreta, arranham, escavam, abrem 

fendas. Em outras palavras: os zapatistas constroem, cotidiana e diligentemente, 

territórios autônomos nos quais colocam em prática territorialidades contra-

hegemônicas. Esses territórios são os buracos através dos quais é possível 

observar um outro amanhã, um horizonte, no sentido da meta em direção à qual 

mover-se. 

É obrigatório que reconheçamos que essa é uma estratégia com ao menos 

um limitante mais óbvio (não desconsiderando outras restrições que possam ser 

apontadas): o risco de que qualquer um desses territórios autônomos venha a se 

constituir em espaços isolados, com pouca ou nenhuma chance de uma 

sobrevivência prolongada. Frente a esse risco, cabem duas linhas de argumentação. 

Em primeiro lugar, como nos recordam as Zonas Autônomas Temporárias (TAZ, do 

original em inglês), a pouca durabilidade temporal não invalida os aportes trazidos 

pelas diferentes experiências de construção de territórios autônomos para o conjunto 

das forças emancipatórias. Em segundo lugar, admitindo que o objetivo é a 

permanência dessas experiências, é fundamental que elas se articulem em redes 
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solidárias através dos quais possam construir laços de complementaridade e de 

reciprocidade que lhes permitam sua continuidade. Para ficarmos nos termos do 

conto zapatista, é fundamental não apenas que o muro seja permeado de fendas, 

dos mais diferentes tamanhos, e que elas mesmas cresçam e se ampliem; o que é 

prioritário é que essa expansão permita que essas fendas se unam numa única 

grande fenda capaz, aí sim, de derrubar porções maiores do muro. 

A própria experiência zapatista ilustra esse caminho: os caracóis não são 

manchas únicas sobre o território chiapaneco, e sim uma espécie de “arquipélago” 

de comunidades autônomas entremeadas por zonas não-zapatistas. A viabilidade 

econômica daquelas comunidades também se sustenta a partir de redes 

estabelecidas com comunidades não-zapatistas no México e no mundo, através das 

quais sua produção é comercializada, permitindo-lhes o acesso aos recursos que as 

comunidades não podem produzir. 

Não é mera coincidência que aquela que consideramos a outra experiência 

fundamental de construção de territórios autônomos hoje em prática no mundo 

mantenha um diálogo profícuo com os zapatistas. A experiência que vem sendo 

construída nas montanhas do Curdistão, inspirada de forma mais explícita no 

municipalismo libertário de Bookchin (2010), é análoga aos caracóis zapatistas e, 

ainda que pautadas em referenciais teóricos distintos, comungam um entendimento 

comum de que somente a construção de territórios autônomos pode lhes garantir um 

caminho consistente no sentido de construção de uma vida digna. 

Por fim, cabe destacar que, ainda que tenhamos feito referência em especial 

a movimentos relacionados a povos e comunidades tradicionais, esse não é um 

tema e/ou uma estratégia que se resume a esses protagonistas. Esses movimentos 

apontam um caminho num cenário em que as tradicionais opções de mobilização 

política demonstram seu esgotamento. Não podemos esquecer que a construção de 

espaços autônomos é uma constante na ação de movimentos de caráter 

emancipatório nos espaços urbanos das pequenas e das grandes metrópoles. 

Recordemos que a territorialidade, conforme o entendimento que pauta estas 

páginas, é mais do que um ato concreto de apropriação de espaços, mas em 

especial o entendimento de mundo que pauta e acompanha essa ação. Nesse 

sentido, é preciso aproximar a compreensão de territorialidade do conceito de 



“imaginário social” proposto por Castoriadis (2002), lembrando, junto com esse 

autor, as instituições – em sentido amplo – nas quais esse imaginário se produz e se 

reproduz. 

Nesse sentido, são muitas as arenas que, a despeito de sua suposta 

insignificância, são fundamentais para a constituição de um novo imaginário de 

sociedade. Vemos hoje uma ampla diversidade de experiências autônomas em 

nossas cidades: ocupações para moradia, hortas comunitárias, escolas autônomas, 

circuitos de economia solidária, circuitos culturais, entre outras, são experiências 

que demarcam a existência de outros imaginários em disputa. Evidências de um 

conflito de territorialidades cujos limites já não podem ser circunscritos apenas às 

áreas marginalizadas pelo mercado. 

A experiência zapatista, longe de querer se alçar como cânone sagrado das 

lutas sociais, coloca-se como exemplo com o qual dialogar para uma reconfiguração 

do acionar político nos tempos em que vivemos. A aparente apatia causada pela 

decepção vivida por muitos com os governos progressistas sul-americanos, seja 

pelo alcance limitado de suas políticas, seja pelo volumoso caudal de escândalos em 

que se envolveram, poderia ser um estímulo a mais para que se voltassem os olhos 

– assim como a percepção – para esses movimentos que já há décadas apontam 

para um outro caminho de exercício da política.  

Em suma: alargar as fendas, para que seja possível construir um mundo onde 

caibam muitos mundos.  
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