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O Exército Zapatista de Liberação Nacional (EZLN) e suas bases de apoio são 

formados predominantemente por indígenas falantes das línguas tzeltal, ch’ol, 

tzotzil e tojolabal que vivem na região de Chiapas, México. Desde seu surgimento, 

tem se intensificado, no movimento, a busca por construir instituições, saberes e 

todo um modo de vida de maneira autogestionada e independente ao Estado 

mexicano. Uma das atividades desenvolvidas é o Centro de Español y Lenguas 

Mayas Rebelde Autónomo Zapatista  (CELMRAZ), um curso de espanhol e tzotzil 

voltado para alunos não-zapatistas. A partir de trabalho de campo realizado 

enquanto aluna de tzotzil no Centro, a proposta deste trabalho é explorar a 

dimensão política dos saberes apresentados pelos promotores de educação 

autônoma no decorrer das aulas. Caminhando, assim, em um sentido um pouco 

diferente dos trabalhos que analisam o zapatismo a partir dos discursos dos 

subcomandantes e do contexto sócio-político, buscamos nos debruçar sobre a 

imaginação conceitual dos indígenas bases de apoio zapatistas. Encontramos 

nessa uma poderosa teoria crítica ao capitalismo, ao Estado e à colonização que 

se desenvolve a partir de conceitos como ch’ulel e autonomia. O ch’ulel (alma, 

espírito, consciência) estaria adormecido no mundo capitalista, enquanto a 

construção da autonomia seria uma luta constante e cotidiana que possibilita 

ichbail ta muk (reconhecimento da grandeza recíproca do outro) engrandecendo o 

ch’ulel. 
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O Exército Zapatista de Liberação Nacional (EZLN) e suas bases de apoio 

são formados predominantemente por indígenas falantes das línguas tzeltal, ch’ol, 

tzotzil e tojolabal que vivem na região de Chiapas, México. Não há contabilizações 

exatas do números de zapatistas atualmente1. Na última marcha pública realizada 

no dia 21 de dezembro de 2012 foi contabilizada a participação de cerca de 30 mil 

zapatistas, sem contar os muitos zapatistas que permaneceram em suas 

comunidades2. Os milhares de zapatistas vivem em comunidades que, em geral, 

são divididas entre os “partidistas” (indígenas apoiadores do governo) e bases de 

apoio do movimento. O movimento veio a público a partir do levantamento armado 

de 1 de janeiro de 1994 e, desde então, é conhecido mundialmente por construir 

cada vez mais suas instituições e todo um modo de vida de maneira 

autogestionada e independente ao Estado mexicano3. 

É importante ressaltar que, diferente da ideia muito comum fora do México 

de que existiriam grandes territórios completamente controlados pelos zapatistas, 

na verdade, o que ocorre é que os territórios são perpassados por uma dupla 

institucionalidade zapatista e estatal que co-existe e se choca. Os milhares de 

zapatistas vivem em comunidades que, em geral, são divididas entre indígenas 

partidistas4 e indígenas bases de apoio do movimento. Os indígenas zapatistas 

auto-organizam suas vidas a partir do movimento e os indígenas partidistas são 

aqueles que aceitam programas do governo e, em geral, apoiam algum partido 

político. É interessante reparar como, após o fim do conflito armado direto com o 

exército, uma das maiores estratégias de contra-insurgência, além do 



financiamento de grupos paramilitares, tem sido a implantação cada vez maior de 

programas assistenciais.  Esses, após o fim do conflito armado, aumentaram 

consideravelmente na região. Diante disso, uma das decisões tomadas pelo 

movimento é que para ser zapatista não se pode aceitar nenhum tipo de programa 

assistencial ou participar diretamente de política pública.  

Os zapatistas tem, então, em geral, um duplo trabalho: o trabalho na milpa5 

da família, de onde provém parte fundamental de seu alimento, e o trabalho 

coletivo. Esse trabalho coletivo pode ser tanto em uma milpa coletiva, geralmente 

há uma em cada comunidade, como também podem cumprir algum cargo como 

autoridade autônoma, promotor de educação, saúde, etc. O trabalho coletivo é um 

dos principais fundamentos dessa institucionalidade zapatista.  

Diante disso, uma das questões que parece dar tanta repercussão ao 

zapatismo dentro do cenário da esquerda libertária é que, este, se constitui, nos 

dias de hoje, assim como a experiência libertária do povo curdo, como uma certa 

materialização contemporânea e em grande escala, da afirmação clastriana de 

que sociedade não é sinônimo de Estado e que pode existir sociedade contra o 

Estado.  

 Para mencionar brevemente a história do movimento, é importante destacar 

que ela é marcada pela relação entre indígenas e grupos de esquerda de origem 

urbana (mais precisamente grupos próximos ao maoismo, ao foquismo e à 

teologia da libertação) articulando diferentes mundos e modos de vida. Segundo o 

Subcomandante Marcos, o  núcleo inicial do EZLN, chamado Frente de Liberación 

Nacional (FLN), era “un grupo que viene con toda la tradición de las guerrillas 

latino-americanas de los setenta, grupo de vanguardia, ideología marxista-

leninista, que lucha por la transformación del mundo buscando la llegada al poder 

de una ditadura del proletariado.” (p.320, 1996) Seguindo essa perspectiva, um 

grupo de cerca de 6 pessoas  de origem urbana que fundaram a Frente de 

Liberación Nacional (FLN) foram para a Selva da Lacandona buscar organizar os 

camponeses para a revolução com inspiração no foquismo e na revolução cubana, 

partindo do princípio de que a existência de diversos focos de guerrilha 

possibilitaria uma explosão de revolta que levantaria as massas de todo o território 



nacional levando à tomada do poder.  

Bom, inicialmente, vale dizer que a relação entre os indígenas e esse grupo 

de vanguarda traz consigo uma vasta polêmica. Podemos identificar desde 

aqueles que acreditam ter havido uma “política ventríloqua” (PITARCH) até os que 

vislumbram uma possibilidade de “interação criativa” (BASCHÊT). Os defensores 

da primeira opção acreditam ter ocorrido uma mudança rápida e por razões 

estratégicas (para convencer a opinião pública mexicana) da organização 

revolucionária comunista para movimento de autonomia cultural indígena. Este 

último carregaria um indigenismo artificial e instrumentalizado, em que o índio 

seria apenas uma marionete usada pelos militantes do movimento. Os defensores 

da segunda vertente acreditam existir uma interação entre diferentes forças 

políticas e culturais (marxista, indígena, católica) que atravessam o zapatismo, o 

que o impossibilitaria de ser interpretado como um todo único homogêneo.  

A partir da nossa experiência de campo, pensamos as relações entre 

vanguarda - e atualmente mais do que vanguarda, nos deparamos, no decorrer da 

pesquisa, com militantes apoiadores de origem urbana - e indígenas maias como 

uma relação de mútua implicação que possibilita transformações em ambas 

direções. Percebemos como ocorrem traduções em diferentes sentidos que 

constroem a própria teoria política do movimento zapatista.  

 Essa experimentação que se constrói a partir do “respeito escrupuloso” à 

imaginação conceitual zapatista, se coloca, então, não em separado, mas, 

caminhando junto a meu compromisso enquanto militante e aluna da Escuelita 

Zapatista. A proposta de levarmos a sério a “teoria nativa” nesse caso é levar a 

sério também o fato de ter sido aluna da Escuelita, quer dizer, estar em território 

zapatista para escutar e aprender com os indígenas zapatistas. Esta proposta nos 

traz diversas analogias com o próprio trabalho antropológico, já que a ideia da 

Escuelita é justamente partir da alteridade e propiciar uma mútua transformação. 

O que a Escuelita propõe é que diferente das práticas políticas de boa parte da 

esquerda clássica, onde os letrados de origem urbana ensinam aos indígenas e 

camponeses, dessa vez, são os indígenas que vão ensinar sobre seu modo de 

vida, sua prática de autonomia aos militantes de origem urbana.  



 Podemos dizer, então, que isso não significa pensar como os zapatistas, 

inclusive, a própria ideia da Escuelita não é servir de modelo, mas que se possa 

aprender e se transformar nessa aprendizagem para pensar a partir de suas 

questões locais. Como certa vez me disse o promotor de educação autônoma 

Emiliano, o zapatismo, o que se desenrola através da Escuelita, é um 

chamamento dos povos à luta. E desse caminho também compartilhamos talvez 

não nos afastando tanto de alguma antropologia - afinal, como disse Bruce Albert, 

o etnógrafo deve estar preparado para compreender que um dos fundamentos da 

cooperação dos interlocutores indígenas, que possibilita alguma inversão da “troca 

desigual” da prática etnográfica, é justamente converter o pesquisador em aliado 

político, quer dizer, em seu representante diplomático junto à sociedade de onde 

ele provém. Conhecendo a já considerável ressonância do zapatismo no mundo, 

que inquestionavelmente tem seus ecos no Brasil, através de diversas 

publicações, livros, relatos, vídeos e, inclusive, comunicados em português dos 

comunicados do próprio EZLN, busco na medida dos pequenos passos dessa tese 

deixar uma contribuição nesse sentido. Uma contribuição que tem sua 

originalidade menos por buscar descrever e comentar o contexto sociopolítico do 

zapatismo do que por propor se debruçar sobre a “imaginação conceitual” desses 

povos que produzem cotidianamente suas lutas e aprender com o pensamento 

zapatista. 

  

 

 

 
 
Aprendizados do bats’i k’op, língua verdadeira... 
 

 

 No tempo em que estive em Chiapas frequentei diferentes espaços do 

movimento zapatista que me permitiram ter uma visão um pouco mais geral do 

movimento. Para este trabalho, me focarei em apresentar o início de uma 



sistematização da minha experiência enquanto aluna de tzotzil do Centro de 

Español y Lenguas Mayas Rebelde Autónomo Zapatista (CELMRAZ), um curso de 

espanhol e tzotzil voltado para alunos não-zapatistas, considerando que esta nos 

dá muitas possibilidades de refletir sobre a “imaginação conceitual” dos  indígenas 

zapatista. Apresento, então, primeiros apontamentos em relação a essa 

experiência de campo. 

O Centro faz parte do Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de 

Liberación Nacional (SERAZLN) e fica no mesmo espaço físico da Escola 

Secundária Rebelde Autónoma, no Caracol de Oventik, na região dos Altos de 

Chiapas. A proposta do Centro é que seja um espaço de “intercâmbio entre os 

diversos povos do mundo, oferecendo aulas no contexto da realidade dos povos 

indígenas em resistência”. Outro objetivo do Centro é arrecadar fundos para o 

Sistema Autónomo Educativo de Los Altos, através do apoio econômico recolhido 

dos alunos mexicanos não-zapatistas e estrangeiros, lá chamados de 

internacionales.  

 Durante o tempo do curso, os alunos dormem em um alojamento dentro do 

caracol de Oventik.  Os caracóis são espaços de encontro do zapatismo com 

outros povos do mundo. As famílias zapatistas não vivem nos caracóis, mas se 

revezam por turnos para realizar determinadas atividades. Essas famílias têm, 

então, uma casa na sua comunidade de origem e uma casa ou alojamento no 

caracol, onde ficam o tempo necessário, pode ser por semanas ou meses, para 

cumprir seu cargo (seja de autoridade autônoma nas Juntas de Buen Gobierno, 

promotor de educação ou saúde, ou um posto em uma cooperativa). O promotor 

Emiliano nos diz que a proposta do Centro é dar seguimento a própria proposta do 

caracol: realizar uma abertura, construir um diálogo com o de fora, com outros 

movimentos e povos.  

 A estrutura do curso se baseia em aulas de línguas na parte da manhã e 

atividades diversas na parte da tarde (como ida à milpa, debate de filme, canções, 

feitura de tecido, visita a alguma cooperativa zapatista). As aulas são dadas pelos 

promotores autônomos de educação, todos bilingues, falantes de tzotzil e 

castelhano, que vivem nas comunidades próximas ao caracol. Segundo os 



próprios promotores, as aulas não se baseiam em uma pedagogia fechada, mas 

no caminhar que vai se construindo no decorrer dos dias.  

 Para mim, foi de grande interesse, como foram apresentadas as teorias 

políticas desenvolvidas a partir dos conceitos tzotzil. Para apresentar o material 

obtido, me focarei nos conceitos principais apresentados no decorrer das aulas 

que tive com três promotores de educação autônoma, Maria (25 anos), Emiliano 

(27 anos) e Rosa (17 anos). Busquei agrupar os diferentes relatos das aulas e 

reuni-los a partir dos conceitos apresentados. Quer dizer, reúno na mesma parte 

do texto, por exemplo, sobre ch’ulel, narrativas diferentes dadas por distintos 

promotores que abordam esse conceito.  

 O primeiro conceito que me foi apresentado foi de bats’i k’op. Segundo a 

promotora Rosa, esse seria o verdadeiro nome da língua que começamos a 

estudar e não tzotzil. Na tradução apresentada por Rosa, bats’i significa real, 

originário e verdadeiro, quer dizer, está diretamente relacionado com a vida dos 

povos. Enquanto k’op significa guerra, palavra, luta, problema.   

É importante enfatizar que essa noção de verdadeiro é muito diferente do 

que entendemos usualmente por verdadeiro, no sentido de uma única verdade. 

Sobre isso, explica Emiliano: “Bats’i no es la verdad de todo el mundo, pero de 

aquí, de nuestros pueblos, de nuestra experiencia. Tal vez otros pueblos 

indígenas tengan otras. Bats’i es para decir de aquí.” Rosa, em outra ocasião, me 

diz: “Traducimos bats’i como verdadero pero es sólo una traducción, no es el real 

significado. Bats’i no es algo que es más verdad, es donde empezó la vida, 

regresando atrás, que tiene una origen verdadera, es algo real”.  

 O conceito que me pareceu mais central na cosmopolítica apresentada nas 

aulas foi o de ch’ulel. Os promotores sempre que falavam sobre apresentavam 

como algo muito importante para eles, algo muito presente nas discussões dos 

povos. A tradução de ch’ulel que me foi apresentada tanto por Rosa quanto por 

Emiliano foi de alma, espírito, consciência e também dignidade. O tempo todo 

Emiliano ressaltou que essa definitivamente não era uma palavra que se 

encontrava na língua espanhola e que as traduções são muito distantes do que a 

palavra significa em tzotzil, poderíamos dizer, para usar um termo da antropologia 



contemporânea, são “traduções equivocadas”. Emiliano me explica que tudo que 

existe no mundo tem ch’ulel, em suas palavras: “Todo lo que existe está en una 

relación de sujetos, todo tiene valor. En la educación de arriba enseñan a dar 

menos valor a algunas cosas y personas, este es el problema del mundo, es lo 

que posibilita el racismo.” Emiliano me diz que uma árvore, um cachorro, tudo que 

cresce tem ch’ulel.  

 Maria também me contou que ch’ulel não é o que a Igreja chama de 

espírito. O ch’ulel é algo que pode se enfraquecer e engrandecer de acordo com 

os caminhos e atualmente o capitalismo e a colonização fazem o ch’ulel ficar 

adormecido. Emiliano também conta de uma frase que ressoa nas comunidades  

que é necessitamos trazer de volta nossos ch’ulel. Ele fala que é necessário 

ch’ulelizar o mundo, o que seria uma descolonização, uma desintoxicação e um 

aprendizado. E essa engradecimento do ch’ulel só pode se dar coletivamente, na 

relação com o mundo, com os outros, com as árvores.  

 Emiliano explica sobre as diferentes maneiras de engrandecer o ch’ulel, que 

incluem sempre novas perguntas e problemas, assim como conflitos e diferenças. 

A  autonomia zapatista seria também um processo, onde buscam constantemente 

o lekil kuxlejal que é traduzido como buen vivir, vida digna. Ele explica que o lekil 

kuxlejal é muito diferente da ideia de bem viver do governo: “Para el gobierno, 

buen vivir significa desarrollo y para nosotros eso es una destrucción brutal de los 

pueblos y de la naturaleza.” Fica claro que Emiliano diferencia muito bem o que o 

governo propõe como viver bem nos marcos do desenvolvimentismo capitalista da 

concepção indígena a partir do zapatismo do que é viver bem. Para falar dessa 

última, apresenta esse outro conceito ichbail ta muk que Emiliano traduziu como o 

reconhecimento da grandeza recíproca do outro. Sobre isso, diz: “Todo debe de 

tener lugar en el mundo, las diferencias. El lekil kuxlejal sólo es posible con ichbail 

ta muk, que significa el recoñocimento recíproco de la grandeza del otro, del 

mundo.” 

 Outro conceito apresentado foi o de chanel que poderia ser traduzido como 

aprender ou conhecer, ou, mais que isso, observa Emiliano depois de pensar um 

pouco, como uma realização. Mas, reitera Emiliano, é um pouco diferente do que 



pensam os kaxlans sobre educação.  

 É importante ressaltar também que o chanel não diz respeito apenas aos 

humanos, mas trata de toda uma rede que inclui humanos e não humanos. 

Emiliano explica que a palavra ba que está presente em chanu’m tarbail (o 

aprendizado, o conhecimento) pode ser traduzida como recíproca entre a 

comunidade, mas também entre a terra, as montanhas e até o sol e a lua. Assim, 

nos dá um exemplo: se alguém quer aprender a plantar uma árvore tem que 

conhecer a terra e avaliar como está a lua, dependendo se quer que a árvore dê 

frutos grandes ou não. Pois, diz Emiliano, o chanel leva em conta que tudo está 

em relação, em rede. 

  Para falar da educação vinda da colonização e do capitalismo nos é 

introduzida outra expressão: chan vun. Essa palavra nova que aparece, “vun”, 

significa livro, papel, folha e a expressão significa, então, aprender com o livro. 

Emiliano nos conta: “El zapatismo llama eso de teorización, necesita mucho de la 

cabeza. Es una forma de decir los conocimientos académicos.” Sobre esse tipo de 

conhecimento diz: “Tiene sus cosas bonitas, pero, al mismo tiempo, también 

puede ir negando la primera palabra, el chan. El chan vun está presente en 

muchas partes del mundo, viene de arriba, es un proceso para ser víctima del 

capitalismo. Ya no puedes tener tu tiempo, te impone un tiempo, ahí ya no somos 

libres.” 

 Outro debate que tivemos foi a partir da ideia de trabalho. Emiliano nos 

apresentou a palavra a’mtel, que, segundo ele, nomeia o trabalho verdadeiro. Nas 

suas palavras: “Dicimos eso cuando lo que haces cada dia es para tu familia, 

comunidad o para ti mismo como persona. Con a’mtel cada familia tiene su proprio 

tiempo, nadie va dicir cuanto tiempo y como tiene que trabajar. Tu corazón va 

dicir. En otras palabras, son las necesidades que tiene tu familia o comunidad, eso 

es a’mtel.” Ele nos apresenta, então, outra expressão: pak k’ak’al. A primeira 

palavra, pak, significa intercâmbio e a segunda, k’ak’al, sol ou dia, a expressão 

como um todo significaria intercâmbio de dia. Para explicar essa expressão nos dá 

um exemplo: se uma pessoa tem que fazer um trabalho hoje e pede ajuda para 

outra, amanhã essa outra pessoa vai também pedir ajuda à primeira.  



  Em seguida, nos apresenta um outro conceito o de kanal que, segundo 

Emiliano, é uma palavra em castelhano que se “tzotzilizou”. A origem seria o verbo 

em castelhano ganar. O promotor explica: “Es que antes no se ganaba, trabajaba 

para las necesidades, no para ganar. Eso nasció cuando ha llegado la 

colonización. Nos quitaran nuestras tierras y nos ofrecieran ganar. Primero 

gañamos objetos, después dinero. Sólo es posible kanal con un patrón, un jefe, si 

non no es más kanal. Cuando una persona se aprovecha de otra nasce el kanal.”. 

Emiliano traduz seus conceitos tzotzil para os conceitos marxianos: a’mtel é o 

valor de uso e kanal é o valor de troca. 

 
 

Algumas reflexões... 
 
 As narrativas aqui descritas se constroem, muitas vezes, a partir de 

traduções das teorias de esquerda do mundo kaxlan (branco). Ocorre uma 

operação semelhante ao livro La chute du ciel, de Davi Kopenawa e Bruce Albert, 

mas em uma direção contrária. Se Davi Kopenawa busca traduzir conceitos do 

português, como o de ecologia, para a língua yanomami, os promotores zapatistas 

fazem o caminho oposto, traduzem do tzotzil para os conceitos em espanhol. 

Essas traduções, no caso zapatista, dialogam com elementos das teorias 

ecologistas, marxistas, anarquistas e da teologia da libertação. Reconhecer essa 

intertextualidade não significa, entretanto, dizer que as vozes indígenas estão 

abafadas ou sendo perdidas. Mas, para fazer uma apropriação do temo de 

Marshall Sahlins, poderíamos dizer que ocorre uma “indigenização da política”, no 

sentido de que há uma re-criação das teorias políticas clássicas a partir de seus 

próprios termos. 

Mencionar essa intertextualidade tampouco significa reduzir essas teorias 

como determinadas pelo seu contexto. Elas nos apresentam novidades e criações, 

vemos como diferente de parte das teorias de esquerda mencionadas, as teorias 

zapatistas se constituem a partir de um mundo que é uma rede de ch’ulel que 

perpassam seres humanos e não-humanos. Como dito pelos promotores, tudo o 



que existe e cresce tem ch’ulel (seja plantas, animais, humanos), mas não 

nascemos com ch’ulel pronto é algo que vai se desenvolvendo quando 

aprendemos a ter consciência. É preciso atentar que consciência aqui parece 

ganhar um sentido bastante diferente do utilizado na filosofia cartesiana, já que 

não se trata de uma dominação consciente das paixões pela alma, baseada na 

compreensão de que quando o corpo age a alma padece. Segundo os zapatistas, 

ter consciência e engrandecer o ch’ulel é aprender da vida, ter respeito ao que 

existe, é se encontrar, é algo que vai se desenvolvendo continuamente na relação 

com o mundo. Já quando não se tem essa consciência não sabemos quem 

somos, nem para onde vamos, nosso ch’ulel fica adormecido.  

Podemos fazer uma analogia com o tipo de existência do homem bom 

mencionado na Ética de Spinoza, o filósofo o descreve como aquele que se 

esforça tanto quanto pode por organizar os encontros, por se unir ao que convém 

à sua natureza, por compor a sua relação com relações combináveis e com isso 

aumentar sua potência (Deleuze, 2002). Engrandecer o ch'ulel é, de certa 

maneira, se esforçar para organizar os encontros, as relações na vida coletiva - 

passando por uma noção de “comunidade” que inclui humanos e não-humanos -, 

o que no pensamento zapatista está vinculado ao respeito da grandeza recíproca 

do outro (ichbail tamuk) Sobre isso, é interessante atentar como uma tradução 

dada para autonomia foi stuk sbaj skel que foi apresentado como: stuk significa 

sozinho (ninguém de fora vai falar ou decidir), sbaj skel significa cuidar-se ou 

também aquele que organiza. Ou seja, uma comunidade autônoma é aquela que 

pode cuidar-se, quer dizer, organizar suas relações e encontros sem um agente 

externo que imponha uma moral, lei, ou corpo político.  

É importante ressaltar que essas proposições não são sinônimo de uma 

fórmula de como deve ser a organização social, o comportamento, ou a luta, mas 

baseiam-se em um constante “caminhar perguntando”. Se tudo que cresce tem 

ch’ulel, não quer dizer tampouco que exista uma evolução linear e inexorável do 

ch’ulel. É sempre um processo que pode levar ao engrandecimento do ch’ulel ou 

não e que segue diferentes caminhos que se transformam nos diferentes 

momentos da luta. Emiliano sempre reiterou: é esse caminho em que estamos 



agora, nossos pais se depararam com outras questões e nossos filhos certamente 

se depararão com novas. É um caminhar perguntando que passa por um 

constante aprendizado de organização da vida coletiva, que é também diferença. 

Como dito por Rosa, “sólo es posible ser feliz cuando somos iguales sendo 

diferentes, en la horizontalidad”.  

 O mundo atravessado por redes de ch’ulel não parece estar atravessado 

por leis morais, um dever ser, mas nos efeitos dos encontros e relações entre 

ch’ulel que podem produzir seu engrandecimento e alegria (ju’un ko’on) ou seu 

enfraquecimento e tristeza (chkat ko’on). Segundo os promotores zapatistas, a 

partir de suas experiências verdaderas, do povo de um lugar, quer dizer, enquanto 

indígenas de Chiapas, percebem que a colonização e o capitalismo se 

desenvolveriam pelo kanal e pelo chan vun, em uma “tradução equivocada”, pela 

exploração e por modos de aprendizado que separara das relações com a 

comunidade, o que produziria tristeza, faria a força vital dos seres se enfraquecer. 

Diante disso, a luta zapatista desenvolvida através de um constante questionar e 

organizar coletivamente seria um caminho para engrandecer o ch’ulel.  

Além dos ch'ulel, o mundo também seria atravessado pelos ya'val, os 

deuses ou donos dos lugares importantes do mundo, como rios, montanhas, 

terras... A arte de engrandecer o ch'ulel estaria ligada há uma constante 

negociação com os deuses. Sem respeitar e buscar esse diálogo, os efeitos, para 

as pessoas, seriam negativos. Para se relacionar com o mundo de maneira alegre 

seria preciso considerar esses deuses. Sendo a deusa da terra a mais 

fundamental com a qual se deve manter diálogo pois ela é uma mãe que 

possibilita a vida. Os kaxlans (brancos), em geral, baseiam suas relações no lucro 

através do trabalho, na aprendizagem, promovem a separação da cabeça em 

relação ao resto da vida, no esquecimento da importância da terra e sem 

estabelecer relações de respeito recíproco nem com os ch'ulel, nem com os ya'val 

produziriam destruição, tristeza, sofrimento. 

 Se é possível aproximar o pensamento zapatista da crítica de Espinosa aos 

valores, à consciência e às paixões tristes, podemos dizer que os zapatistas 

acrescentariam em sua ética uma preocupação com o capitalismo e seus efeitos e 



a luta por autonomia. Quer dizer, compreender a política dos afetos estaria 

diretamente vinculado à compreensão dos mecanismos do capitalismo 

(exploração, poder, modos de subjetividade) e de suas linhas de fuga, no caso, a 

luta por autonomia.  

 A partir dessas questões, percebemos também como nos deparamos com 

uma teoria nativa do viver bem, do lekil kuslejal. Entre os zapatistas, o bem viver 

ou a vida digna parece sempre partir de perguntas, não é um modo de vida ou 

mesmo um determinado tipo de organização política estática, há sempre novas 

perguntas que vão surgindo no caminhar da luta. Não haveria um único viver bem. 

Isso, para Emiliano, estaria estritamente vinculado ao conceito de respeito a 

grandeza recíproca do outro, ichabail tamuk. Sendo esse outro não 

necessariamente um ser humano, mas um rio, uma árvore, deuses. (Um ponto 

interessante a aprofundar na próxima fase do trabalho de campo é como as 

relações de alteridade são entendidas a partir desses conceitos, levando em 

consideração também noções como de kaxlans e internacionales.) Desde já o que 

podemos perceber é que há um encadeamento baseado nas seguintes premissas: 

o engradecimento do ch’ulel possibilita o reconhecimento recíproco da grandeza 

do outro que possibilita o viver bem e essas conexões se estabelecem a partir de 

um constante movimento, transformação.  

Outra questão a ser aprofundada no decorrer da tese é a diferenciação 

entre o viver bem e a noção de desenvolvimento. Uma das diferenças entre o viver 

bem e a vida na cidade é que para viver bem não pode haver centro nem periferia, 

o que atravessaria, como dito por Emiliano, tanto “coisas grandes, como coisas 

pequenas”, quer dizer, isso atravessaria tanto a vida cotidiana das famílias, como 

também estaria vinculado à proposta política que constitui as Juntas de Buen 

Gobierno. As Juntas não se separariam dos povos, são pessoas que não se 

separariam da comunidade, estando sempre indo e voltando para trabalhar na 

terra. Mais do que representantes, as autoridades autônomas seriam porta-vozes 

entre comunidades e com os não-zapatistas.  

 Creio que outra questão fundamental, enquanto antropóloga e 

militante, é também como a experimentação com os saberes dos promotores de 



educação possibilita transformar nossos próprios conceitos de capitalismo, 

Estado, luta, organização... Como vimos, segundo os promotores de educação, a 

organização comunitária e a luta permitem uma vida mais alegre, entretanto, nos 

lembra Emiliano, sempre haverá muito que caminhar e muitas novas perguntas a 

fazer... 
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