0
-

1
MURILO MORAES GAULÊS

O queijo, a ratoeira e a fome:
contratreinamentos criativos de desobediência ou zapatismo
hackeado

Versão original

Dissertação apresentada à Escola de Comunicação e Artes da
Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre
em Teoria e Prática do Teatro
Área de concentração: Texto e Cena
Orientador: Antônio Carlos de Araújo Silva

São Paulo
2019

2
Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catalogação na publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação
Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo

Catalogação na Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
Dados inseridos pelo(a) autor(a)
__________________________________________________________________________
Gaulês, Murilo Moraes
O queijo, a ratoeira
e a fome: contratreinamentos criativos de
desobediência ou zapatismo hackeado / Murilo
Moraes Gaulês ; orientador, Antônio Carlos
de Araújo Silva. - São Paulo, 2019.
426 p.: il.
Dissertação (Mestrado) - Programa de PósGraduação em Artes Cênicas - Escola de
Comunicações e Artes / Universidade de São
Paulo.
Bibliografia
Versão corrigida
1. terrorismo poético 2. artivismo 3.
zapatismo 4. ação política 5.
anticolonialismo I. de Araújo Silva, Antônio
Carlos II. Título.
CDD
21.ed. - 700

__________________________________________________________________________
Elaborado por Alessandra Vieira Canholi Maldonado - CRB-8/6194

3
GAULÊS, M. M. O queijo, a ratoeira e a fome: contratreinamentos criativos de desobediência
ou zapatismo hackeado. 2019. 426f. Dissertação (Mestrado em Teoria e Prática do Teatro) –
Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

Aprovado em:

Banca Examinadora

Prof. Dr. ___________________________________________________
Instituição: _________________________________________________
Julgamento: ________________________________________________

Prof. Dr. ___________________________________________________
Instituição: _________________________________________________
Julgamento: ________________________________________________

Profa. Dra. _________________________________________________
Instituição: _________________________________________________
Julgamento: ________________________________________________

4

À CiA dXs TeRrOrIsTaS e Semilla Digna por todo o
Molotov. À Maria Galindo, Carolina Nóbrega, Juliana
Melhado e Victor Serra pelas ataduras. A presença de
vocês me deformou o suficiente para poder sangrar
estas palavras. Sem esse amor duro, nada disso jamais
teria se tornado matéria...
Viva o EZLN!!!

5
AGRADECIMENTOS

Agradeço à Carolina Nóbrega por me orientar tão magistralmente nessa jornada bélica
antifascista onde escrevemos a dramaturgia de nossos machucados. Por todas as
referências, pelas instigações, pelos espaços de desabafo e pela dureza melancólica e de
potência poética estrondosa desse seu Sol em Câncer defrontado com sua Lua em
Capricórnio. Obrigado por me ajudar a olhar para as estrelas.
Agradeço à Juliana Melhado pela eutonia, pelos chás, loções e poções que me
trataram o corpo, a mente e a alma desde muito tempo. A guerra jamais será possível de
vencer sem pessoas que suturam as dores todas.
A Victor Siqueira Serra, pela revisão do texto, pelas inúmeras horas de conversa e
escuta, pelos afagos, pelas cobertas, pelos incentivos, pelas pizzas, por me alimentar de
poesia e feijão. A imensidão que você ganhou nesse trajeto jamais caberia aqui neste texto.
Obrigado por me coisar.
A Anne Motta, Breno Andreta, Diego Nascimento, Helena Araújo, Ndjamba Tayó eTaís
Mahogany, os terroristas que explodiram tudo e reinventaram tantos modos de agir, criar e
resistir. Essas letras foram escritas com nossas lágrimas, suor e sangue. Para que nosso
feitiço marcasse a carne do mundo e se perpetuasse para as gerações que virão depois de
nós.
Agradeço ao meu orientador, Antônio Araújo, por bancar essa loucura totalmente na
contramão de muita coisa, por me deixar fluir pelos instintos aguçados na experiência. Por me
incentivar a encontrar o corpo necessário para habitar, neste texto e além, tantos rasgos que
me deformaram para poder chegar aqui.
Agradeço à Cláudia, por me ensinar tanto sobre o que é ensinar. Por ser uma das professoras
mais incríveis que já conheci e referência pedagógica e de luta tatuada em mim para todo o
sempre.
A Adrian, Augusto, Biane e Emília por toda a bravura, pela luta e resistência. A força
infinita que vocês carregam redesenhou estas páginas por diversas vezes, seja pelos rabiscos
e rasuras na busca da melhor forma de dizer, seja nas lágrimas doloridas de saudade, mas
preenchidas de presença.
A Elvia e Tibúrcio pelos cafés com tamales, pelos filmes assistidos durante a noite.
Por mostrar de forma tão simples e avassaladora o que é ter sangue zapatista correndo nas
veias. Espero poder me tornar um pouco do que vocês são com o tempo.
Agradeço ao Juninho Sendro, por ser essa resistência constante da cultura contra
todos os achatamentos das instituições. Obrigado por sustentar e lutar pela permanência de
nosso território físico.
Agradeço à Andrea Tedesco por acreditar tanto neste trabalho. Sua vontade de vê-lo
pronto me ajudou a terminar tudo.
A Rafael Bicudo por sangrar comigo e me dar a mão durante todo esse processo. Que
bom que estivemos juntos nessa jornada.
Agradeço a André Boni, Danna Lisboa, Gil Oliveira, Hélio Beltrânio, Rafael Truffaut e
Thiago Rezende pelos treinamentos todos, dados com tanta dedicação e delicadeza.
À Maria Galindo por todos os ensinamentos profanos sobre a arte de esquartejar o
patriarcado.
Agradeço a Tata Guiamazy por cuidar das dores do espírito e acalmar um coração
ansioso em todo esse processo. Por trocar meu cheiro e me fazer atrair outras forças para
minha volta.

6
À Thaís Di Marco pelas trocas potentes, pela residência e p ela sabedoria ancestral
que emanava em seus papos de bastidores. Com você aprendi outras formas de lidar com as
cobras que criei neste livro e deixa-las sair para picas o mundo.
A Maria Carolina Oliveira pelos ouvidos emprestados por tanto tempo que
acomodaram muitas das perturbações deste trajeto.
À Bruno Marcitelli pela parceria que permitiu projetar tantas lutas em tantas formas.
À Dani por me ajudar a desconsiderar, pela sua intervenção cirúrgica nas angústias
todas e por me mostrar repetidamente que há sempre uma hora para terminar. É com você
que este ciclo termina para que outro comece.

Viva o Exército Zapatista da Libertação Nacional!

7

)

“Àquelas de nós cuja existência social é matizada pelo terror; àquelas de nós para quem a
paz nunca foi uma opção; àquelas de nós que fomos feitas entre apocalipses, filhas do fim
do mundo, herdeiras malditas de uma guerra forjada contra e à revelia de nós; àquelas de
nós cujas dores confluem como rios a esconder-se na terra; àquelas de nós que olhamos de
perto a rachadura do mundo, e que nos recusamos a existir como se ele não tivesse
quebrado: eles virão para nos matar, porque não sabem que somos imorríveis. Não sabem
que nossas vidas impossíveis se manifestam umas nas outras. Sim, eles nos despedaçarão,
porque não sabem que, uma vez aos pedaços, nós nos espalharemos. Não como povo, mas
como peste: no cerne mesmo do mundo, e contra ele.”
JOTA MOMBAÇA (Trecho de “O Mundo é meu Trauma”)
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RESUMO

GAULÊS, Murilo Moraes. O queijo, a ratoeira e a fome: contratreinamentos criativos de
desobediência ou zapatismo hackeado. 2019. 404f. Dissertação (Mestrado em Teoria e
Prática do Teatro) – Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2019.
Este trabalho trata de um estudo panorâmico do levante zapatista, a partir de uma perspectiva
indisciplinar e contrassistêmica. Com um entendimento da potência performativa das ações
políticas do EZLN, este trabalho busca por possibilidades de hackeamento de seus modos de
organizar e produzir para produzir contratreinamentos para uma arte contemporânea útil no
contexto brasileiro ou qualquer outro contexto dissidente possível.
Palavras-chave: terrorismo poético. artivismo. zapatismo. ação política. anticolonialismo
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RESUMEN

GAULÊS, Murilo Moraes. El queso, la ratonera y el hambre: contraentrenamientos creativos
de la desobediencia o zapatismo hackeado. 2019. 404f. Dissertação (Mestrado em Teoria e
Prática do Teatro) – Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2019.
Esta disertación se ocupa de un estudio panorámico del levantamiento zapatista, desde una
perspectiva indisciplinaria y contra-sistémica. Con una comprensión del poder performativo
de las acciones políticas del EZLN, este documento busca posibilidades de piratear sus
formas de organización y producción para producir contra-entrenamiento para un arte
contemporáneo útil en el contexto brasileño o cualquier otro contexto dissidente posible.
Palabras llave: terrorismo poético. artivismo. zapatismo. acción política. anticolonialismo
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INTRODUÇÃO OU GLOSSÁRIO

16
GLOSSÁRIO do latim GLOSSARIUM, “coleção de glosas (sendo estas
anotações num texto para explicar uma passagem ou palavra). Glosa vem do
grego GLOSSA, “linguagem, palavra obscura ou obsoleta”, literalmente
“língua”.

PODER verbo (do latim possum,potes,potŭi) 1. ter a faculdade ou a possibilidade de.
2. possuir força física ou moral; ter influência, valimento. 3. ter autorização para. 4. ser
capaz de; estar em condições de. 5. correr risco de, expor-se a. 6. ter ocasião ou meio
de; conseguir. 7. ter autoridade moral para; ter o motivo, a razão de. 8. ter capacidade,
força ou saúde para suportar. 9. ter a oportunidade, o ensejo, a ocasião de. 10. ter
domínio ou controle sobre.1 11. Como verbo atua de forma ativa. É ação. Entretanto
consegue operar na inércia e na estagnação. Poder é vibrar uma força (in)visível que
organiza as estruturas sociais, estéticas e coreográficas dos corpos e dos espaços.
Se articula a priori pelas vias institucionais, mas permite uma performance paródica
destas para mover-se para esferas relacionais (amor, círculos de amizades,
desorganizações etc), inclusive as que se dizem combater o modus operandi do
sistema vigente. 12. É estrutura, estruturado e estruturante e delimita modos (viciados)
de agir em diversas instâncias. 13. Textos acadêmicos são performances do poder,
inclusive este. O número de referências citadas em um mesmo parágrafo pode nivelar
a intensidade dessa performance. Escrevemos academicamente para obedecer às
estruturas de poder que muitas vezes visamos burlar. A capacidade de
apoiar/ancorar/tercerizar

minhas

reflexões

em

autores

(majoritariamente

eurocentrados e/ou norte-americanos) me garante o poder de estabelecer um status
quo de fala neste espaço segregador, hegemonicamente branco, cisgênero e
masculino (que aqui é questionado por um outro homem branco e cisgênero). 14. O
poder determina o que é o saber e o que eu devo saber para manter o poder
estabelecido. Estrutura as formas de conceber um pensamento e nega as que lhe
diferem. 15. O poder não é uma entidade, não é material e não é palpável. É
religiosamente seguido em todos os espaços institucionais. O poder também pode ser
substantivo. PODER sm. 1. capacidade de decidir, agir e ter voz de mando;
autoridade. 2. governo de um país, de um Estado etc. esse poder considerado a partir
de suas formas e manifestações. 3. possibilidade, natural ou adquirida, de fazer
determinadas coisas; capacidade, faculdade. 4. vigor, potência. 5. supremacia em
1

As normas brasileiras de formatação (ABNT) recomendam o termo latim “idem”, “ibidem” e “op cit”
para informações que se repetem em sequência nas notas de rodapé. Para manter este texto
acessível, usarei “igual”.
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dirigir e governar as ações de outrem pela imposição da obediência; domínio,
influência. 6. domínio de fato exercido sobre uma coisa; posse.2 7. O poder
performado pela estrutura do Estado-Nação capitalista ficciona e materializa em ação
concreta sobre a morte. Essa manifestação de poder, intitulada de necropoder, é
mecanismo de controle do Estado e do capital que coreografa as nações em
movimentos repetitivos que se retroalimentam do medo, gerando pânico e operando
a partir dele para estabelecer a hierarquia dada pelo sistema vigente.3 8. “o poder
opera por ficções, que não são apenas textuais, mas estão materialmente engajadas
na produção do mundo.”4 Nesta perspectiva, o poder se compõe por uma elaboração
ficcional que é sustentada por um grupo de pessoas, estabelecendo as estruturas
relacionais que inferem na forma de operar com o real. Assim, não é o dinheiro que
estrutura o poder de manutenção do capitalismo sobre a vida (e a morte) e sua
complexa oroboros dominante, mas a ficção de que cédulas impressas possuem
maior valor do que o emprego da força de trabalho. Como o poder se estrutura pela
produção de ficção, a lógica inversa pode ser empregada e, dessa forma, pode-se
dizer que a produção de ficção implica diretamente na produção de poder ou de novos
poderes. FICÇÃO sf. (do latim fictĭo,ōnis -

'criação') 1. ato ou efeito de fingir;

fingimento. 2. elaboração, criação imaginária, fantasiosa ou fantástica; fantasia. 3.
grande falácia; mentira, farsa, fraude. 4. criação artística, em que o autor faz uma
leitura particular e geralmente original da realidade. 5. caráter imaginativo e criativo
de uma obra literária construída a partir de elementos imaginários calcados no real
e/ou de elementos da realidade inseridos em contexto imaginário; ficcionalismo,
ficcionismo, narrativa.5 6. Se produzir ficções é produzir poder, então produzir poder
é o mesmo que produzir boas fantasias ou contar boas mentiras? Seria assim a ficção
“‘um terreno de investigação, um laboratório para experimentar novas táticas,
estratégias, e visões sem um custo imediato do mundo real.”6 7. A ficção é o terreno
DICIONÁRIO da Língua Portuguesa. Lisboa: Priberam Informática. Disponível em:
<https://www.priberam.pt/dlpo>. Acesso em: 02 maio 2018.
3 VALÊNCIA, Sayak. Capitalismo Gore. Espanha: Romaya Valls, 2010.
4 MOMBAÇA, Jota. Rumo a uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da
violência!
Disponível
em:
<https://issuu.com/amilcarpacker/docs/rumo_a_uma_redistribuic__a__o_da_vi>. Acesso em: 04
maio 2018. p. 4.
5
DICIONÁRIO da Língua Portuguesa. Lisboa: Priberam Informática. Disponível em:
<https://www.priberam.pt/dlpo>. Acesso em: 02 maio 2018.
6 IMARISHA, Walidah. Reescrevendo o futuro: usando ficções visionárias para rever a justiça.
Disponível
em:
<https://issuu.com/amilcarpacker/docs/walidah_imarisha_reescrevendo_o_fut>.
Acesso em: 05 maio 2018. p. 4.
2
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onde se materializa o imaginário. Um lugar de utopias e distopias que distorcem,
tensionam e alargam a realidade para outras possibilidades para além das que
coreografam a vida. É material fértil para a elaboração de projetos de utopias de
mundo ou ficções visionárias, sendo esta última a materialização estética de novos
mundos que não necessitem dos pressupostos existentes no tempo-espaço vigente
para se conceber, ou seja, uma rematerialização da realidade que pressupõe que “o
único modo de desafiar o direito divino dos reis é se tornando capaz de imaginar um
mundo no qual reis já não nos comandem - ou sequer existam.”7 A ficção então tornase campo de disputa, de produção de rumor, espaço (re)organizador de matérias e
saberes, que não vem do éter, mas que parte de demandas humanas
(des)organizadas em consonâncias autônomas que utilizam do universo fantástico
como ponte para elaborar outros mundos possíveis. Ao imaginá-los coletivamente,
inauguramos uma possibilidade de trabalhar para fazê-lo existir. Assim, “não há nada
de novo sob o sol, mas há novos sóis.”8 Poderíamos então performar, por meio da
ficção, outros mundos que em sua emulação simbólica e virtual de ser, emanassem
potência suficiente para romper e fraturar a realidade? PERFORMANCE: sf. (do grego
pəɹ'fɔɹməns) 1. atuação, desempenho. 2. espetáculo em que o artista atua com inteira
liberdade e por conta própria, interpretando papel ou criações de sua própria autoria.
3. ação ou efeito de desempenhar(-se).9 4. É o vão entre o trem a plataforma. 5.
Emerge da potência de poder “turbinar a relação do cidadão com a polis; do agente
histórico com seu contexto; do vivente com o tempo, o espaço, o corpo, o outro, o
consigo.”10 6. Pondera diversas formas de estar e perceber o real, assim como fraturar
as verdades pré-concebidas pelas ficções de poder vigentes. 6. “É o transe das artes
[...] é na carnavalização que a performance assume, de uma forma prática/contínua,
a definição de [...] que ‘o corpo é o motor da obra’11 7. “Coloca todos os sentidos e os
sentidos em jogo no jogo [...] é a arte que saiu da galeria, fugiu de casa, deixou a

Igual.
Igual, p. 7.
9 DICIONÁRIO da Língua Portuguesa. Igual.
10 FABIÃO, Eleonora. Performance e teatro: poéticas e políticas da cena contemporânea. Revista Sala
Preta, São Paulo, v. 8, [s. n.], nov. 2008, pp. 235-246. p. 237. Disponível em:
<https://www.revistas.usp.br/salapreta/issue/view/4700>. Acesso em: 06 maio 2018.
11 LEPECKI, André. Coreopolítica e coreopolícia. Revista Ilha. Florianópolis, v. 13, n. 1, pp. 41-60, jan.
2012.
Disponível
em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/download/21758034.2011v13n1-2p41/23932>. Acesso em: 10 maio 2018.
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escola, foi aprender na rua que um mais um pode ser Chernobyl ou Fukushima” 12 8.
Fuleragem13 9. “Repetição do processo, mas essa repetição é entendida como
reformulação, reinvenção, reformulação.”10 10. “É um outro em mim que pede
passagem.”14 11.“Acontecimento de ativação eletromagnética que proporciona tornarse um momento do mundo, perfurando cada segundo de tempo, cada composto já
exaurido de si, cada milímetro desse corpo já saturado de uma presença que é
ausência.”11 12. “Insistência como subjetividade questionadora e aberta ao contexto
que o cerca.”15 13. “É fazer uma arte [...] de colocar em posição de risco o corpo, [...]
arte cuja economia é de afetos e a ecologia de performers que insistem em sua
produção.”12 14. “Arte da pessoa em emergência. Incauto é aquele que pontua a
performance como uma tabula rasa, desprovida de um lugar para a pesquisa… um
lugar ermo onde perdura o vazio, o abominável ou a esquizofrenia consentida.”16 15.
“Transgênero ou degenerada, uma vez que escapa ao que é tido como normativo.”17
16. Uma conduta livre da necessidade humana.18 17. “Convergência dissonante do
propósito comprometido com a arte viva.”14 18. “Forma de produção de arte que salta
sobre a separação entre erudito e popular. Aquilo que não pertence necessariamente
a nenhum dos dois universos, [...] a reversão da idéia de marginalidade ou periferia.” 19
19. “Campo experimental por natureza, e por isso, não passível de ser delimitado.20
20. “Não representa idéias e sim as apresenta.”21 21. “A performance não é. Essa
afirmação negativa dá a dimensão exata da impossibilidade de dizer qual seriam os
limites da performance.”22 22. “A capacidade de afetar e ser afetado, de ser
transtornado, transformado e transbordado pelo outro, de perder-se nele para
alimentá-lo e ser alimentado de volta.23 23. “Ao mesmo tempo atrito e enlace, instaura-

BRUSCKY, Paulo. In: SESC CAMPINAS. Projeto PERFORMANCE 2013-2015. Disponível em:
<https://issuu.com/sesccampinas/docs/catalogo_performance_junho_2015>. Acesso em: 03 maio
2018.
13 CORPOS INFORMÁTICOS. Igual.
14 CAMPOS, Wagner Rossi. Igual.
15 BEZERRA, André; SILVA, Chrystine. Igual.
16 MUNHOZ, Rodrigo. Igual.
17 CORPOS INFORMÁTICOS. Igual.
18 NAGAOKA, Rogério. Igual.
19 AGRA, Lucio Agra. Igual.
20 VEIGA, Luana. Igual.
21 STELINI, Cecília. Igual.
22 ROLLA, Marco Paulo. Igual.
23 ALICE, Tânia. Igual.
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se pela intensificação dos agenciamentos entre os corpos, o tempo e o espaço.”24 24.
“Pode ser tudo que se anuncie como tal.”25 25. “Momento de rasura, mas rasura gentil,
daquela que abre um espaço por onde se quer entrar de corpo inteiro. 26 26. Se
estabelece para que o corpo se expanda e atire em algo novo e transitório, capaz de
transbordar e reverberar em todos os outros corpos presentes como num rito de
passagem, sempre coletivo e com tendência à catarse silênciosa.27 27. “Oferecer sem
pedir, receber sem recusar. Aceitar.”28

28. “Forma de ruptura com o sistema

mercadológico da Arte, recusando o papel do artista como um produtor de obras para
o consumo de uma elite, subvertendo a noção convencional de beleza, substituindo a
contemplação do objeto artístico pelo choque perceptivo e pelo estranhamento
poético.29 29. “Um tipo de arte que traz no seu cerne a idéia como linguagem.”30 30.
Uma perspectiva para o corpo e o espaço que permite criar ou acionar dispositivos
que desestabilizem as coreografias de poder sistematicamente dadas. DISPOSITIVO:
sm. (do latim disponĕre 'dispor') 1. norma, preceito, artigo. 2. aparelho construído com
determinado fim. 3. conjunto de ações planejadas e coordenadas, visando a um fim.
4. trecho que contém o que se decide numa lei, declaração ou sentença. 5.
Dispositivos são instrumentos de poder.31 6. Poderia ser chamado de aparato de
fala32. 7. São coisas que determinam o poder sobre os homens cujos entrechoques
dessas instâncias - coisas e homens - produzem a subjetividade, ou como já citado,
novas performances das ficções de poder. Assim, dispositivos também podem ser
entendidos como mecanismos de intermediação entre as instâncias humanas e suas
demandas de participação no fluxo performativo das ficções de poder. A radicalidade
de seus desdobramentos pode ser compreendida como terror ou terrorismo. É
possível que um dispositivo performático opere como intermediador nas estruturas
representativas da polis? É possível que um texto acadêmico, salvaguardado sob

CAMBAR COLETIVO. In: SESC CAMPINAS. Projeto PERFORMANCE 2013-2015. Disponível em:
<https://issuu.com/sesccampinas/docs/catalogo_performance_junho_2015>. Acesso em: 03 maio
2018.
25 MENDES, Eloísa Brantes. Igual.
26 COMPANHIA FLUTUANTE. Igual.
27 ESPÍNDOLA, Felipe; PANAMBY, Sara. Igual.
28 SHIMA. Igual.
29 DESVIO COLETIVO. Igual.
30 PIZA, Mariana. Igual.
31
DICIONÁRIO da Língua Portuguesa. Lisboa: Priberam Informática. Disponível em:
<https://www.priberam.pt/dlpo>. Acesso em: 02 maio 2018.
32 Definição dada por Maria Galindo, mulher boliviana anarcofeminista, compartilhada na residência
prática que integra este trabalho (Ver o Movimento 18 do Terceiro Ato deste texto)
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ambos os guarda-chuvas, avance questões para além de um questionamento
acadêmico engessado que não proponha ações efetivas para além do território da
universidade? Seria possível criar uma forma de escrita que se torne dispositivo que
possa desencadear modos de agir e, dessa forma, fraturar as ficções dadas de poder
hegemônico estabelecido, como intermediador entre este que escreve e a instituição
que demanda pela escrita? E sendo possível, seria então viável dizer que a
performance e os dispositivos gerados são intermediadores políticos entre atores e
instituições diversas? Como se dá esse jogo na polis, em diálogo com os modos de
operar da performance no espaço urbano? TERRORISMO s.m. (terror + -ismo) 1. Uso
deliberado de violência, mortal ou não, contra instituições ou pessoas, como forma de
intimidação e tentativa de manipulação com fins políticos, ideológicos ou religiosos. 2.
Sistema de governo por meio de terror ou de medidas violentas. 3. Atitude intencional
e geralmente continuada de intimidação ou intolerância.33 4. “É a necessidade de
existir enquanto urgência. Uma maneira efetiva de intervir de uma maneira inteligente
no espaço. É a necessidade de romper com a ordem, acabar com a paz, se infiltrar,
destruir e resistir esteticamente e politicamente”34. 5. “O preço de destruir a merda
toda que nos constrange é demorar tempo demais até notar que a explosão também
te deixa destruídx.”35 “Empenhar-se com terrorismo, também nos dá tempo de suturar
algumas feridas para poder voltar mais forte. E se terrorismo está atrelado à
banalização do mal, o único mal que banalizo é o racismo, o machismo, a LGBTfobia,
a dominação sobre nossos corpos, a colonização e tudo que vem junto com ela.”27 6.
O terror pode ser uma produção estética promotora de novas ficções de poder. Tem
a

capacidade

de

reorganizar

as

violências

distribuídas

esteticamente

e

geograficamente na cidade, seja essa redistribuição a serviço do Estado e do poder
hegemônico, seja na contramão com pequenos grupos insurgentes em ações
micropolíticas. O terrorismo pode ser também poesia narrativa. “Na medida em que
tudo no mundo-economia-global em que vivemos é narrativa, toda proposta de ação
sobre ele é narrativa também”36. 7. Existe também o terrorismo poético. Este se trata
de uma ação política em si. Ainda que para isso sua poesia tenha de ser escrita em

DICIONÁRIO da Língua Portuguesa. Lisboa: Priberam Informática. Disponível em:
<https://www.priberam.pt/dlpo>. Acesso em: 02 maio 2018.
34 Depoimento de Breno Andreata, terrorista poético da CiA dXs TeRrOrIsTaS (informação verbal).
35 MOMBAÇA, Jota. O mundo é meu trauma. Disponível em: <https://piseagrama.org/o-mundo-e-meutrauma/>. Acesso em: 03 maio 2018.
36 Depoimento do artista Pedro Felício (informação verbal).
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paredes, muros, asfalto, no fogo das explosões ou na própria pele. Terrorismo pode
ser uma poética de resistência. RESISTÊNCIA s.f. 1. Força por meio da qual um corpo
reage contra a ação de outro corpo. 2. Defesa contra o ataque. 3. Oposição. 4. Delito
que comete aquele que não obedece à intimação da autoridade.37 5. “É a arte de
resistir. Palavra que se encontra marcada no corpo de todas as pretas e pretos,
pobres, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres transexuais, homens trans,
indígenas e povos originários/tradicionais de matriz africana. Banhada por sangue
daqueles que lutam ou ainda estão de pé para lutar. Resistir pela liberdade, resistir
pela terra e resistir pelo empoderamento das “minorias” é a prática constante de
movimentos sociais, organizados ou não institucionalmente, todos na direção de
enfrentamento às armas de fogo, às bombas de gás, às balas de borracha, os
cassetetes e até das canetas parlamentares da bancada BBB (da Bala, do Boi e da
Bíblia) do congresso nacional brasileiro. Logo, resistir não é só uma questão de
sobrevivência, é instinto, é necessário resistir para que outras e outros possam viver
um dia ou dois a mais do que é possível hoje. Não resistir, como corpos dissidentes,
é uma contradição genética.”38 CONTEMPORÂNEO adj. e s.m. 1. Que ou quem é do
mesmo tempo ou da mesma época. 2. Que ou quem é do tempo. Atual. 3. Que é
relativo ao período histórico iniciado em 1789 com a Revolução Francesa.39 4. Poderia
ser substituído por pós-colonial, decolonial, anti-colonial, entre-colonial ou pósapocalíptico.

Ex:

arte

pós-colonial,

teatro

decolonial,

dança

entre-colonial,

performance pós-apocalíptica. 5. Estas últimas versões do contemporâneo podem se
apropriar da produção de paródias. PARÓDIA s.f. 1. Imitação burlesca de uma obra
séria. 2. Imitação, reprodução burlesca de qualquer coisa. 3. Animação, farra,
pândega.40 4. A tentativa de imitação do colonizado que copia o colonizador em um
processo de mímica. Essa tentativa se dá como falha e esta racha pode ser
extremamente subversiva contra a ficção de dominação total do colonial. A escrita
paródica expõe estes processos de quase-identidade e forma disruptiva pois, “devido
a sua visão dupla, a revelação da ambivalência do discurso colonial subverte a
autoridade desse mesmo discurso”41 em processos de fala autogestionados.
DICIONÁRIO da Língua Portuguesa. Lisboa: Priberam Informática. Disponível em:
<https://www.priberam.pt/dlpo>. Acesso em: 02 maio 2018.
38 Depoimento de Jonathan Silva, enfermeiro, militante da UNALGBT e integrante de parte do
contratreinamento que se desdobra desta e para esta pesquisa (informação verbal).
39 DICIONÁRIO da Língua Portuguesa. Igual.
40 Igual.
41 BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998. p. 88.
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AUTOGESTÃO s.f. 1. Gestão de uma empresa por uma comissão de trabalhadores.42
2. Processo horizontal e de espaço participativo onde, mesmo com a presença de
lideranças, todas as vozes podem ser ouvidas e consideradas. Processo
autogestionados são perigosos para as ficções atualmente operantes de poder, pois
fraturam os imaginários servis performados nas micro e macro esferas que nos fazem
crer acreditar que sempre há a necessidade de seguir alguém, mesmo que
cegamente, para deslocar-se. 3. A autogestão é um método de contra-treinamento
antissistêmico que se contrapõe a milênios de doutrinas sobre nossos corpos
condicionados a obedecer às condições hierárquicas e institucionais como sendo a
única via concreta de realização de qualquer ação efetiva. CONTRA.TREINAMENTO
sm. 1. Palavra composta pelo prefixo ‘contra’ (que significa “inversão, oposição”; ou
“movimento similar em sentido contrário”; ou “reforço, complementaridade”; ou “ação
com intenção de verificação”; ou “pessoa auxiliar à indicada pela base”) e o
substantivo treinamento (que significa “ação ou efeito de treinar(-se)”; ou “treino,
destreza”).43 2. O poder opera por ficções coercitivas que coreografam os corpos no
espaço urbano e rural, público e privado, a fim de sustentar seus privilégios e forças,
desigualdades e injustiças. Essas coreografias prevalecem e se perpetuam por meio
de treinamentos ostensivos continuados passados de geração a geração pelas
instituições (família, escola, igreja, trabalho, academia, etc). Contratreinamentos são
procedimentos de ruptura, desobediência e rebeldia que objetivam a derrocada destes
(des)aprendizados ancestralmente impostos. A idéia e o termo de contratreinamentos
podem soar controversos e gerar debates polêmicos pois se trata de uma apropriação
de modos sistêmicos de atuar para perpeturar, insistir e permanecer utilizados em
suma pelos capitalistas, administrados em outras doses e outras óticas. Trata-se de
lembrar de que o inimigo com seus tentáculos articulados não é ingênuo, muito menos
despreparado. O capitalismo sabe utilizar de nossas estratégias e adequa-las para
atuar a seu favor com as devidas reprogramações. Dessa forma, o que se sugere aqui
é uma reflexão mais humilde e desprovida dos egos intelectuais, que por muitas vezes
nos impossibilitam de olhar estratégias e eficiências no modo de operar do inimigo,
para poder produzir contra-armas, contra-formas, contra-estruturas, entendendo
essas reapropriações dentro de um contexto bélico em que o sistema coloca corpas
DICIONÁRIO da Língua Portuguesa. Igual.
DICIONÁRIO da Língua Portuguesa. Lisboa: Priberam
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dissidentes todos os dias. É muito provável que o termo e as práticas aqui
desenvolvidas soem como estranhas ou incômodas, mas precisamos lembrar que
este trabalho é ancorado em um vocabulário obtido a partir da observação e
experimentação de um grupo militar insurgente, que se permitiu sabotar o discurso
pacifista das vertentes intelectuais privilegiadas da esquerda para poder produzir
revolução, mas ainda assim militar. Ou seja, há um entendimento aqui de que não nos
interessa replicar as formas e estratégias fascistas do exercíto necropolítico do capital,
mas que, em contexto de guerra e urgência, se faz por vezes potente e necessário,
readequar algumas dessas práticas para produzir dissidências de luta com
efeitos/consequências concretos, que transformem verdadeiramente a vida dos de
baixo, sem o medo de ter que explorar, estudar, esmiuçar e aprofundar tais práticas,
para aplica-las com suas devidas alterações. Contratreinar leva tempo, pois é um
embate prático e direto contra outras práticas que operam silenciosa ou
ensurdecedoramente no cotidiano das relações. Contratreinamentos são rumores
produzidos que rasgam a narrativa oficial e a destituem de sua certeza e verdade
absoluta, colocando o poder em dúvida, fomentando rumores de sua derrota. RUMOR
s.m. 1. Ruído surdo e confuso. 2. Murmúrio geral proveniente de indignação ou de
descontentamento. 3. Ruído confuso de muitas vozes. 4. Fama, notícia.44 5. Talvez
Boal chamasse de Teatro Invisível. 6. Hackeamento das estratégias de marketing e
propaganda para fins contra-sistêmicos. Reorganização estética e narrativa das
ficções de poder. 6. Hackeamento das normas, um canal de difusão do vírus da
desobediência. HACKEAR verbo 1.

encontrar falhas em sistemas e redes.45 2.

Emular ficções com base nas estruturas daquilo que está dado como realidade.
Aplicação terrorista do real. Reinventar aquilo que já existe, sob uma nova premissa
narrativa. 3. Produzir rubricas no meio da dramaturgia instaurada que contradizem o
texto, expõem suas contradições ou apontam para outras possibilidades. RUBRICA
s.f. 1. título dos capítulos de livros de direito civil ou canônico. 2. nota, geralmente em
letras vermelhas, colocada no texto do breviário, para orientar a maneira de dizer ou
celebrar o ofício. 3. preceito contido nessa nota. 4. pequena anotação ou comentário;
apontamento, lembrete, nota. 5. indicação geral do assunto e/ou da categoria de algo.
6. assinatura abreviada, geralmente reduzida às iniciais. 7. alteração que se faz numa
chapa tipográfica, depois de impressa, para adaptá-la a um novo trabalho, pouco
44

Igual.

45 Igual.
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diferente do primeiro. 8. indicação de como deve ser executado um trecho musical.46
9. Notas do autor que sugerem seus encaminhamentos movidos por desejo, ego,
crenças, dogmas ou paradigmas. As rubricas podem ter o poder de direcionar olhares
e conduzir ações para uma interpretação específica ou simplesmente podem ser
ignoradas para que haja espaço livre de interpretação e direcionamento por parte de
quem lê. Esses apontamentos desdobram o ápice de suas potências quando se
evidencia essa dicotomia: a de ser um portal que dispõe potências ou a de ser algo
meramente inútil e que pode ser ignorado para dar possibilidade a novas e potentes
interpretações. 10. Você pode ler um texto pulando as rubricas. 11. Este texto é uma
rubrica sobre o zapatismo. ZAPATISMO s.m. Movimento revolucionário mexicano,
baseado no Estado de Chiapas e ligado ao Exército Zapatista de Libertação
Nacional.47
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PRIMEIRO PRÉ-ATO
Diante do atual contexto político nacional, no qual a procura por uma social
democracia representativa que consolida Estados-Nação neoliberais deixa de se
apontar como um caminho para a conquista de transformações sociais, e no qual há
um fortalecimento de discursos e políticas fascistas, se faz urgente o encontro de
novos modos de organização coletiva.
As repetições parodísticas da conjuntura política atual perpetuam o extermínio
de vidas dissidentes e impedem outras formas de existir e criar no mundo. A iminência
da fome, primeira mobilizadora de todos os instintos, reorganiza os corpos dos de
baixo1 para sobreviver ao massacre e percorrer os campos minados de guerra para
se alimentar. No entanto, as repetidas reações de luta, sem um condicionamento para
readequar o corpo no real para atuações antissistêmicas, pautadas no entendimento
estrutural que configura o design do necropoder, apenas nos encaminham mais
rapidamente a fraturar ossos e esmagar nossas carnes nas ratoeiras neoliberais.
Somos envenenados pelas toxicidades do mercado e degladiamos por suas migalhas,
impossibilitados, assim, de uma verdadeira organização coletiva insurgente e
perigosa.
A procura por novas estéticas insurgentes de auto-governo, cujos processos
possibilitem contratreinamentos frente às coreografias neofascistas ostensivamente
repetidas que criaram as complexas e multifacetadas camadas culturais de nosso
contexto pós-apocalíptico, é o mote desta disputa contra as violências históricas que
fraturaram territórios autônomos em Estados-Nacionais.
Inspirado na luta zapatista, movimento que rompeu o silêncio dos indígenas
subalternos e reergueu os colonizados de baixo em organizações autogestionadas
nos Caracóis mexicanos, confluindo estética e política, este texto imprime algumas
inquietações e experimentos que suscitam instâncias de resistência anticolonial em
processo híbridos e complexos no fazer em arte e para além dela.
O Exército Zapatista da Libertação Nacional (EZLN) é um movimento indígena
que defende o autogoverno, a soberania da autonomia dos povos sobre a partilha de
terras em uma experiência singular de democracia que se tornou exemplo para a
O termo “dos de baixo” é uma livre tradução da expressão zapatista “los de abajo” que se refere às
existências sistemicamente minorizadas por questões de gênero, classe, raça ou outros
demarcadores sociais de diferença.
1
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América Latina e o Mundo. Reavivando o espírito e luta da Revolução Mexicana (1910)
contra o mau governo e evocando sua figura icônica de liderança, Emiliano Zapata,
os decentes dos maias rebeldes encontram alternativas outras para responder aos
achatamentos dos Estados-Nacionais em um complexo programa que integra
diversas frentes de ação de forma indisciplinar, integrando arte, política, filosofia,
culturas e pedagogias ancestrais.
O ano de 2016 foi um ano de importância e destaque para as imersões em arte
zapatista, dada a convocatória do Primeiro Festival CompArte por la Humanidad, onde
zapatistas e artistas de todo o mundo puderam compartilhar suas práticas em
tentativas de ampliar seus repertórios de luta com o engajamento de suas produções.
Os portões zapatistas foram abertos pela primeira vez para artistas de todo o
mundo, sob a premissa de que uma real democracia só pode ser consolidada se
construída por aqueles “de abaixo”, que carregam em suas carnes batidas saberes
primordiais para fundamentar novas e verdadeiras saídas revolucionárias, e que tanto
a arte quanto as ciências são elementos basilares de organização e operacionalização
destes saberes.
Em se tratando de arte e de um olhar para suas bases teóricas que
fundamentam as produções contemporâneas, esta mesma convocatória zapatista
sustenta um questionamento a duas recorrências naturalizadas.
A primeira seria o embasamento em narrativas científicas fundamentalmente
ocidentais, que separam completamente as noções de razão e espiritualidade,
delineando e organizando as bases discursivas e modos de operar que apenas
reproduzem as escolhas colonialistas e conservadoras, ausentes de um conteúdo
político.
A segunda recorrência aponta para uma cooptação neoliberal da luta
modernista em desvincunlar o papel de utilidade da arte. O que outrora soava como
uma resistência às garras do mercado sobre as produções artísticas de vanguarda,
hoje pode ser uma corroboração com a disputa egóica e individualista alimentada
pelos avanços do capitalismo transnacional, pouco ou nada conectando com uma real
resistência efetiva social.
Como ratos de laboratório do sistema capitalista, somos treinados
ostensivamente para acomodar nossas re(l)ações estéticas, físicas e narrativas para
manter a estabilidade de estruturas ficcionais de poder que operam sobre nós há
muitos séculos. O que se disputa aqui são noções performáticas das estruturas de
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poder que desautomatizem o giro das rodas, habilitando outros movimentos
contratreinados para fraturar as gaiolas e enganar as ratoeiras colonialistas dos
Estados Nacionais.
A experiência com as residências em territórios zapatistas inspirou a busca e
organização destes repertórios de ruptura, perigo, desobediência e subversão contra
a lógica coreográfica dos espaços institucionais. O levante que chacoalhou Chiapas e
inaugurou Municípios Autônomos atualizou os arsenais disponíveis para romper e
fraturar com as estruturas do apocalipse colonial, resgatando uma dignidade rebelde
dos becos marginalizados abandonados pela velha política. Este texto é um mergulho
em hibridismos indisciplinares que compõem vias complexas para um outro olhar em
formação estético-política, que gera rumores, propaga vozes silenciadas e mobiliza
gestões autônomas, transportadas para uma experiência prática realizada com um
grupo de artistas dissidentes da Zona Norte de São Paulo. Aprender a acessar,
produzir e compartilhar o queijo.
Diante de um quadro político nacional em iminência de crise sistêmica e
ascensão conservadora, parece urgente desautomatizar os modos de fazer das artes
cênicas, buscando posicionamento e capacidade de resistência na direção de outras
ficções possíveis.
Sob a luz das perspectivas pós-coloniais, decoloniais e anticoloniais, é possível
compreender os contextos de incidências políticas, econômicas, estéticas, sociais e
pedagógicas que se relacionam como opostas e similares, que co-habitam e cotensionam entre si. A dramaturgia e a cena contemporânea não deixariam também de
ser atravessados por esses fenômenos. Dessa forma, analisar texto e cena em um
contexto político de constante ascensão fascista, com a violação da democracia e do
Estado de Direito, sugerem a quebra de alguns tabus no modo de interpretar e dialogar
com a arte contemporânea.
Daí a urgência em trazer para o espaço acadêmico esta discussão, em que
estética e discurso se veem híbridos e latentes de uma apropriação e significação
prática. Que vão para além das construções utópicas erigidas no momento efêmero
do fazer artístico. A desmistificação da inutilidade da arte para a existência da arte em
resposta a uma demanda pulsante de vida, que urge da violência continuada em
territórios de maiorias minorizadas. Este texto sugere um hackeamento de
procedimentos práticos zapatistas para reimaginar/reinventar possibilidades de olhar
a cena contemporânea, seus fluxos, suas mutabilidades e os desvios da percepção
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para descolonização dos modos de operar em arte. Uma investigação dos fenômenos
pós-apocalípticos e anti-coloniais nos modos de operar do fazer cênico. Pensar as
artes cênicas como território real de resistência, de fricções performáticas da realidade
com a ficção de modo a poder reconfigurar e fraturar estruturas colonialistas.
Texto e Cena são percebidos aqui por um prisma contaminado da estética
fortemente discursiva do EZLN como campo de investigação dramatúrgica insurgente,
propondo uma investigação de inversão no modo de operação lógica da dramaturgia.
Uma experimentação e apropriação de uma lógica dramatúrgica que opera no sentido
inverso, criando realidades ao invés de criar ficções. A construção textual expressa no
enlace zapatista, canal virtual de comunicação por onde o EZLN opera em diversos
idiomas, atua na construção de realidades, como uma dramaturgia útil ao processo
revolucionário. Exemplo disso é a famosa carta de suicídio na qual o Subcomandante
Marcos extermina sua identidade criada para performar suas ações durante o levante
insurgente de 1994, e renasce como Subcomandante Galeano, em homenagem a um
companheiro que fora brutalmente assassinado por paramilitares no mesmo ano da
ação-suicídio.
Produções de dramaturgia que operam na alteração do real, como modos de
reperformar a realidade de forma concreta.
O anteparo bibliográfico desta pesquisa inicia-se das próprias publicações
zapatistas e da análise das produções textuais destes. Com um sistema
autogestionado de publicações autônomas, os zapatistas possuem um processo de
editoração próprio, criado inicialmente com a formação da FZLN - Frente Zapatista de
Libertação Nacional. Analisamos aqui este acervo junto a comunicados dispostos na
plataforma virtual enlace zapatista e aos materiais produzidos nas “Escuelitas”,
processo de abertura dos “caracoles” zapatistas para o mundo para formações em
autonomias. Neste contexto, a arte também é vislumbrada como um conhecimento útil
da revolução, propiciando caminhos estéticos-coreográficos de relacionamento do
escopo

pós-colonial

com

saberes,

disciplinas

e

indisciplinas

que

co-

habitam/coexistem em um mesmo tempo-espaço.
Para ampliar a possibilidade de perspectivas sobre os fenômenos observados,
e a fim de “estrangeirizar” olhares nas potências apontadas, trago também, como
referencial teórico, a produção de outros pesquisadores que investigam essas
coreografias e paisagens de opressão, assim como possíveis alternativas de ruptura
com estes espaços, como André Lepecki, Jota Mombaça, Walidah Imarisha, Sayak
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Valência, Márcia Tiburi; Ngugi wa Thiong’o, Carolina Nóbrega, Thaís Di Marco, assim
como artistas periféricos com práticas disruptivas e que pouco espaço tem para
colocar suas perspectivas e contribuições em espaços institucionais renomados, como
Breno Andreata, Anne Motta, Taís Mahogany, Rafaela Castro e Helena Araújo.
Além disso, todo o debate teórico desta pesquisa está amparado por
pensadores do movimento de e pós-colonialista, com nomes como Anibal Quijano,
José Carlos Mariátegui, Silvia Cusicanqui, Enrique Dussel, pluralizando olhares a
partir de um contexto específico: a violência fruto da colonização européia e as cotensões que estas produzem, na tentativa de criar novos sentidos estéticos, políticos
e culturais para a concepção de mundo.
Sob a ótica complexa e demasiadamente contraditória dos conceitos
decoloniais e pós-coloniais, parece possível cartografar alternativas ficcionais e
concretas de resistência contra a aparentemente indestrutível “hidra capitalista” (termo
utilizado pelos zapatistas para designar a luta contra o capitalismo transnacional
imortalizado). Não se almeja a construção de manuais nem a organização de sistemas
enrijecidos que desenhem o processo revolucionário ou a contribuição das artes
dentro deste de forma linear. Ao mesmo tempo, também não se objetiva uma
construção meramente utópica, distante da realidade a que se objetiva discutir, de
modo que finde como mofo em prateleiras esquecidas da universidade com o passar
dos anos.
Este trabalho se apresenta como movimento, como anti-inércia, entendendo o
vocabulário, corporal e literário, como coreografia de resistência a ser exercitada de
forma viva e conectada à realidade. Entende-se aqui a produção de saberes como
aniquilador das fronteiras que o poder hegemônico instala sobre si (fronteiras das
quais a academia também é uma performance), propositalmente ou não, fraturando
por meio de deslocamentos práticos e concretos, essa fina bruma de ficção de poder.
Um exercício prático, constante e vulneravelmente potente que se permite implodir
para explodir, onde a força reside no reconhecimento da fragilidade de cada palavra
e ação, constantemente colocadas em xeque.
O EZLN, com sua trajetória de luta autogestionada, mostrou ao mundo
possibilidades concretas de fraturar o Estado Nação, submisso aos donos de capital
e por isso fracassado por natureza, além de fomentar um debate sobre a social
democracia enquanto estética ilusória de que o povo é capaz de fazer escolhas pelas
vias legais de poder, enganando-o ao fazê-lo crer que este é capaz de eleger um plano
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de governo que lhe represente de forma legítima. Fez isso, também por uma via
estética, compreendendo os modos de produção visual e dramatúrgica como
importantes saberes na construção de uma sociedade autônoma e provedora de sua
própria cultura.
Nesta discussão, não se trata de abandonar as disputas de macro poder ou
desistir completamente da democracia como espaço de luta e resistência, isso seria
rendição e loucura! Trata-se de uma problematização que visa erigir ficções
alternativas de luta que sabotem esses processos viciados, de modo que estes
possam enfrequecer e ruir aos poucos, e assim sejam resignificados ou substituídos
por um novo modelo criado realmente em coletivo, por ecos do povo. E a ficção é um
caminho real de construção de poder. Segundo Mombaça:
o poder opera por ficções, que não são apenas textuais, mas estão
materialmente engajadas na produção do mundo. As ficções de poder se
proliferam junto a seus efeitos, numa marcha fúnebre celebrada como
avanço, progresso ou destino incontornáveis. [...] Além de uma ficção de
poder, a neutralidade do sistema de justiça – que torna moral e politicamente
plausível o monopólio da violência – é um mecanismo de alienação dos
conflitos, que isola as pessoas neles implicadas dos seus próprios processos
de resolução.2

Os zapatistas conseguiram ficcionar outros modos de poder, novos devires de
gestão, que depois de imaginados puderam ser impressos na realidade que vêm
construindo em mais de 25 anos de luta e rebeldia contra um Estado Nação que não
representa o desejo popular. No contexto revolucionário zapatista, a arte é entendida
como espaço de disputa e de potência para a construção de novos imaginários que
se desdobram em novas concretudes possíveis, são espaços para moldar e
permanecer como novas ficções.
E é a partir deste embate, desse olhar não privilegiado da arte e do artista – que
também é agricultor, indígena e rebelde; faca, queijo e fome – que se desencadeiam
os movimentos que deslocam esse texto da folha à urbe. A promoção de tentativas
de romper com o colonialismo perpetuado e desestruturar as algemas ficcionais do
poder. Fraturar o estado nação (também) com arte.

2

MOMBAÇA, Jota. Rumo a uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da
violência!
Disponível
em:
<https://issuu.com/amilcarpacker/docs/rumo_a_uma_redistribuic__a__o_da_vi>. Acesso em: 04
maio 2018. p. 5.
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Performo nesta escrita uma investigação vertical sobre os modos de produção
contemporâneos em arte, em um recorte mais direcionado para as artes do corpo e
artes performativas/performáticas, contrapostos com a ótica zapatista e sua produção
de novos meios de fraturar com o sistema neocolonial. Trata-se da construção
contrassistêmica, de um contratreinamento inspirado no modo autogestionado de
produção zapatista, apoiando-se nas artes performativas como prática relacional e
processual que se estabelece a partir de sobreposições discursivas – numa lógica que
se abre ao acaso e às escolhas e que se fazem a partir dele, produzindo rumores e
estéticas de propaganda subversiva.
A arte, assim como a ciência, é uma disputa de narrativa, uma disputa
discursiva. Talvez um dos eixos mais importantes para o entendimento deste texto
seja o olhar específico para as linguagens e as produções de novas linguagens em
busca dessas narrativas. Tanto na conjuntura política do Brasil de 2019 quanto no
escopo desta pesquisa, as estruturas-ficções que compõem as estruturas de poder
vigentes são fundamentais para o desenrolar do assunto. Dessa maneira, forma e
conteúdo tornam-se indissociáveis durante todo o percurso e cada escolha é
mobilizadora de novos modos de operar. As eleições brasileiras de 2018 nos provaram
que existem muitas formas de se jogar e contar uma história e que as escolhas
narrativas têm influência direta no desdobramento prático destas.
Surgem daí as primeiras perguntas que disparam os modos de ação deste
texto:
I - Quem sou?
II - Para quem escrevo?
III - O que eu espero com este texto?
A busca dessas respostas repercutiu em várias tentativas de escrita, estruturas
e acordos entre todas as partes envolvidas durante toda a pesquisa, em uma tentativa
de construir um diálogo com a classe trabalhadora, com artistas, com educadores,
com ativistas e progressistas em geral, da forma mais horizontal possível. Um texto
que fosse acessível sem ser raso, posicionado sem ser panfletário, que convide sem
impor.
O contato com os povos originários do México e do Brasil, assim como a
vivência diária com as periferias da cidade de São Paulo, me trouxeram a importância
pedagógica ancestral de contar histórias. Muitos povos pré-coloniais depositavam
seus ensinamentos nas narrativas passadas de geração a geração, dando nomes,
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cores, texturas e movimentos às problemáticas e resoluções apreendidas pelas
experiências vividas dos anciões. Ao final, creio que toda a discussão deste assunto
gire em torno do debate da narrativa, da produção de ficção. Assim, escolho fazer
deste texto uma história, entrecortada por afetos e percepções que rasgam a
linearidade das cenas na medida em que eu também fui me transformando com a
pesquisa. Uma estrutura-experiência, como tudo que urge destas palavras impressas.
A forma de escrita com estrutura dramatúrgica no texto a seguir tem o objetivo
de reclamar um registro cênico dos fenômenos evocados, incorporados e observados.
Assim como em textos dramatúrgicos, a potência aqui está no convite ao leitor para
se ver atuando nas situações narradas, ou seja, pressupõe que o trabalho só se dá
como realizado a partir do momento em que os verbos se completam ao tornarem-se
ações.
Dividida em três atos, essa dissertação-narrativa evoca diferentes partes que
se atravessam a todo o momento para a composição das materialidades e
provocações levantadas durante todo o percurso.
O primeiro ato faz uma abordagem histórica geral da luta zapatista, desde os
resquícios sociais pós revolução mexicana até meados de 2016. As ilustrações dos
períodos históricos são entrecortadas por reflexões que analisam, adequam e
contextualizam seus movimentos para materializar indícios de ações possíveis.
Observações que alimentam um repertório inventivo para ser aproveitado no
desenvolvimento da prática efetiva de processos de criação artivista. Apesar de correr
o risco de parecer um tanto quanto romântico para com o movimento e seus modos
de ação, achei importante reservar em todo o capítulo um espaço que organizasse as
potências, dificuldades externas e utopias promovidas pelo EZLN. Dada a
particularidade do movimento de raiz, tronco, ramos e frutos indígenas, me parece
justo e potente, além de um tanto quanto acalentador para os tempos duros de tantas
perdas que nos acomete, propiciar um espaço assim nesta escrita.
O segundo ato traz as vivências com a residência em território zapatista, que
fiz nos anos de 2016 (quando fui ao Festival CompARTE por la Humanidade, evento
que reuniu artistas de todo o mundo para pensar, junto às produções estéticas do
EZLN, qual o papel das artes na revolução) e 2017 (momento em que revisito o estado
de Chiapas para participar das BRICOs, Brigadas Civis de Observação que
acontecem em território de povos indígenas em processo de autonomia, zapatistas ou
não), assim como as observações e tentativas de materialização geradas com cada
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encontro. Estando fisicamente no local, a narrativa muda de perspectiva e coloca o
campo da presença, do encontro, para dar lágrimas, sorrisos, suor e sangue nas letras
que se imprimem a partir deste ato. A relação direta com os povos em insurgência de
Chiapas permitiu uma estrangeirização direta dos conteúdos anteriormente abordados
e estudados apenas na literatura e audiovisual. Nesse capítulo, esmiuço as
complexidades e contradições da relação cotidiana do movimento, além de discutir
mais aprofundadamente as noções de autonomia e seus pressupostos sob a ótica
zapatista. Há um foco nas deficiências do EZLN em lidar com as questões de gênero,
fortemente impressas em um México notoriamente machista, misógino e LGBTfóbico.
Essas fricções todas iniciam nesse ato um processo de conexões com a realidade
brasileira e sugestões de possíveis hackeamentos das experiências vividas no
contexto nacional, com ênfase na nossa geopolítica periférica. Por fim, esse ato
culmina em um desenho do panorama político e estético do território autônomo da
Chiapas contemporânea, assim como as mais recentes ações e posicionamentos do
EZLN frente à realidade dos acontecimentos na América Latina.
Por fim, o terceiro e último ato descreve os contratreinamentos aplicados
durante a construção do projeto Ditadura Gay, que dirigi junto com a CiA dXs
TeRrOrIsTaS (coletivo de terrorismo poético que atua na periferia norte da cidade de
São Paulo e que integro desde 2015). Este processo foi contaminado e disparado
pelas provocações vividas no contexto zapatista e adaptadas para as necessidades
de ação estético-política do contexto periférico nacional contemporâneo. Feito a
muitas mãos e com a colaboração de muitos artistas e ativistas, esse trabalho é uma
primeira materialização das potências erigidas dessa pesquisa, com espaço fecundo,
propício e disponível para uma experimentação prática possível de se reinventar,
negar e repetir. Nesse processo, movimentos de autocuidado, autodefesa e
autopreservação são pautados em procedimentos de criação artivistas em resposta a
demandas políticas do contexto periférico da Zona Norte de São Paulo. Esse ato narra
a residência realizada em 2018 entre o grupo e a anarcoativista boliviana Maria
Galindo, fundadora do grupo Mujeres Creando em La Paz, que co-produzi na Casa
de Cultura da Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo, e que possui muitas
similaridades com alguns caminhos trilhados nos procedimentos de zapatismo
hackeado aplicados. Serão analisadas três obras criadas com o grupo, assim como
as etapas político-pedagógicas do processo, que culminou na idéia de produção de
atentados de terrorismo poético.
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E assim começa(m) a(s) história(s)...
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ATO 1 EZLN: UMA TRILHA DE MILHO E PÓLVORA RUMO À DIGNIDADE
REBELDE
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CENA ZERO
Longe de estimular alguma aberração como variante de um
xenofobismo cognitivo e heurístico, o que quero ponderar é que as
programações epistêmicas por trás das reflexões sofisticadas da
elaboração sociológica colonizada são protegidas sanitariamente da
‘poluição’ do mundo cotidiano em tudo aquilo que questiona e aniquila.
Assim, para citar exemplos correntes, a ausência de Estado é tratada
como anomia; a ausência de mercado, como subdesenvolvimento; a
ausência de lógica empresarial e espírito empreendedor, como
ineficácia produtiva; a ausência de partidos políticos orgânicos e
competitivos, como cultura cívica inepta.1

[Rubrica nº1:2 Antes de tratar de uma discussão teórica sobre o zapatismo, que
envolva terminologia de utilização ampla, em um exercício de relação e tradução, é
necessário, antes de mais nada, elencar alguns princípios básicos de linguagem que
amparem e suportem o debate. Com isso, visa-se a construção simbólica e
epistemológica de um repertório conceitual que dê conta de estabelecer conexões
com a prática estético-política zapatista.
Primeiro porque este trabalho trata de um modo estético-político de
organização anti-colonial ou anti-apocalíptico (trataremos deste termo mais adiante)
e, assim sendo, parece contraditório não enunciar os processos coloniais e
colonizadores de produção de pensamento, com o objetivo de problematizar as
possíveis evocações teóricas que se pretendem relacionar com o sujeito/objeto do
trabalho.
Segundo, porque a escolha dos autores que podem vir a atravessar essa
discussão, que aqui é tratada assumidamente como um desvio ficcional de promoção
de múltiplas verdades, ou pós verdades, ou verdades fragmentadas, define a
dramaturgia e o enredo destas. Dessa forma, as escolhas pelos teóricos também
devem ser destacadas de forma crítica, para além de suas proposições relacionadas
ao tema, mas da origem prática e vivencial de seu discurso, sua localização
geopolítica, sua origem identitária, racial e lugar de fala daquilo que aborda, o que
justifica a ausência de alguns autores que pareceriam óbvios na contribuição do
debate.

BRANCALEONE, Cassio. Teoria Social, Democracia e Autonomia: uma interpretação da
experiência de autogoverno zapatista. São Paulo: Azougue Editorial, 2015.
2 Ler os conceitos de “RUBRICA” no Glossário ao início deste texto.
1
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Em terceiro lugar, em se tratando de produção de uma então ficção
acadêmica,3 é importante entender que narrar é – ou deveria ser –, em si, um perigo.
Estando submersos em narrativas forjadas na política continuada milenar de opressão
como estamos, narrar se tornou um sinônimo falsificado de repetir historietas e
anedotas sobre as estruturas sociais que definem as ferramentas de opressão,
reforçando-as a cada final feliz (ou mesmo infeliz), a cada nó narrativo que só observa,
para seu desenlace, as características patriarcais normativas estratificadas e
solidificadas de nossa organização social ocidental capitalista. Escrever, sob a ótica
que se experimenta aqui, é um estado de criar contranarrativas.
É escolha política e formal colocar-se em oposição às regras mais sólidas, mais
estabelecidas, no campo da construção da linguagem acadêmica/normativa, calcado
em experimentações da escrita dramatúrgica contemporânea e nos modos reflexivos
anti/pós/decoloniais. Assim, escrever é escolher. É imaginar utopias, partindo do
princípio de que nada jamais poderia ter existido sem antes ter sido imaginado, e para
isso procura-se aqui problematizar o que poderia vir a ser em sua estrutura formal e
de conteúdo.
O queniano Ngûgî wa Thiongo, um dos nomes mais emblemáticos da
dramaturgia africana contemporânea, defende a importância da língua como elemento
fundamental na estruturação da cultura e na produção de narrativas que a perpetuem
para seu povo. Segundo o autor, a “escolha de uma língua e os fins a que esta serve
são centrais na definição que um povo faz de si mesmo em relação ao seu entorno
social”.4
Thiongo segue sua reflexão atacando o imperialismo como grande causador
das rupturas culturais e narrativas no acúmulo histórico dos povos africanos e,
consequentemente, nos povos latino-americanos e outros colonizados. Como
consequência dessa fissura cultural, os povos africanos dividiram-se em duas
tradições que passam a imaginar e conceber o mundo de formas muito distintas,
opostas e até rivais.

O autor deste texto entende que todo trabalho científico é, na verdade, uma produção narrativadiscursiva, ou seja, a materialização e a pactuação de um determinado grupo e assimilação desse
discurso como verdade, a partir de regras estabelecidas pela mesma lógica. Dessa forma, o autor
deste texto chama esse trabalho de ficção acadêmica, justamente para sublinhar essa ficcionalidade
do poder, que opera da forma ao conteúdo de toda produção científica. É a ficção fraturando e
deformando a realidade, ou apenas se mobilizando na tentativa de fazê-la.
4 THIONG’O, Ngûgî wa. Descolonizar la mente: la política linguistica de la literatura africana. España:
Debolsillo, 2015. p. 29.
3
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Uma seria a tradição imperialista, disseminada pela burguesia neocolonial
africana, que perpetua uma cultura da repetição e da imitação, impondo sobre os
pobres a força das botas policiais e dos discursos vendidos de um grupo de
intelectuais estatais, acadêmicos e periodistas comungados com o establishment
internacional.
A outra, uma tradição de resistência mantida pelos trabalhadores campesinos
e o proletariado urbano, com a contribuição de estudantes patriotas e intelectuais
(acadêmicos ou não), soldados e outros elementos progressistas das classes menos
privilegiadas.
Estas duas tradições estariam em guerra, disputando espaços nos corações
da nação a fim de controlar, por meio da produção de narrativa e propaganda, as
ficções de poder que organizam e estruturam o Estado/Mundo. E essa disputa tem
como artilharia de (contra)ataque a língua, afinal, durante o período de dominação da
colônia “a bala era o meio de subjugação física [,mas] a língua era o meio de
subjugação espiritual”.5
Para embasar sua defesa da importância da língua como artilharia na guerra
cultural-imagética-espiritual, o autor a esmiúça e decupa suas estruturas para, a partir
destas, relacionar suas efetivações nas produções de verdade e na construção do
Estado-Nação Quênia, mas que julgo ser facilmente transportado e traduzido para o
cenário pós-apocalíptico de qualquer terra colonizada. Nesse espectro, a língua,
qualquer que seja ela, passa a ser entendida com um caráter dual: ela é
simultaneamente um meio de comunicação e um veículo da cultura humana.
Enquanto meio de comunicação, a língua pode ser compreendida em três
elementos ou aspectos.
Primeiro, a definição marxista de “a língua da vida real”,6 ou seja, o fator
elementar para toda a noção de linguagem, suas origens e desenvolvimentos, as
relações que as pessoas empreendem umas com as outras no processo de trabalho,
os vínculos que necessariamente são estabelecidos por um povo ou comunidade para
produzir riqueza ou meios de vida. Produção é cooperação, é comunicação, é
linguagem, é expressão de uma relação entre seres humanos, é especificamente
humana. É língua vivida.
THIONG’O, Ngûgî wa. Descolonizar la mente: la política linguistica de la literatura africana. España:
Debolsillo, 2015. p. 38.
6 Igual. p. 44.
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O segundo elemento é a fala ou, segundo Thiong’o, a “que imita a linguagem
da vida real”.7 São os sinais verbais que refletem e ajudam na comunicação e
construção de relações entre seres humanos.
Por fim, o terceiro elemento são os signos escritos ou “a palavra escrita que
imita a falada”.8
Já a língua como cultura também é dividida em três aspectos. Primeiro como
um produto e reflexo dos seres humanos comunicando-se uns com os outros na luta
para criar riqueza e controlá-la. Segundo como formadora de imagens na mente de
uma criança, ou seja, os desenhos que traçamos de nossas primeiras concepções
individuais e coletivas são constituídos por imagens baseadas na língua. Thiongo
defende que essas imagens
podem ou não corresponder corretamente com a realidade efetiva das lutas
com a natureza e com a educação que as produziram em um princípio, [mas]
nossa capacidade de enfrentar o mundo de forma criativa depende de em
que medida essa imagens se correspondem ou não com essa realidade, de
como distorcem ou evidenciam a realidade de nossa lutas.9

Dessa forma, o terceiro aspecto entende a cultura como responsável, ou
parcialmente responsável, por compartilhar essas imagens de mundo por meio,
também, da palavra escrita e falada, ou seja, a língua como difusora de cultura. Seria
essa a universalidade da linguagem, que também corresponde à universalidade da
luta contra a natureza, ambas tipicamente humanas. Mas a especificidade de cada
som, a ordem das palavras e organização das frases, as estruturas particulares e
modismos são as estruturas que regulam esta ordem e distinguem as línguas entre si
e, por consequência, a forma como estas ordenam o mundo.10
O massacre colonial se desdobrou em estratégias que atingiam estes aspectos
da língua como meio de comunicação e como cultura, implicando na aniquilação e na
desvalorização da cultura dos povos assinalados como “originários (assim como suas

THIONG’O, Ngûgî wa. Descolonizar la mente: la política linguistica de la literatura africana. España:
Debolsillo, 2015. p. 45. Tradução minha.
8 Igual.
9 Igual. p. 47.
10
O autor deste texto acha importante frisar o contraponto que a perspectiva zapatista assinala sobre
este último aspecto. A premissa da luta “contra” a natureza, influenciada pelo pensamento iluminista,
ocidental e eurocêntrico é totalmente refutada tanto pelo zapatismo quanto pela esmagadora maioria
dos movimentos de povos assinalados como indígenas. Para eles, o movimento revolucuonário tratase de uma luta “com” a natureza. Apesar de acreditar ser importante imprimir as colocações originais
de Thong’o, o autor deste texto questiona essa “universalidade da luta” pautada no discurso e atrela a
isso um olhar norteado por perspectivas ocidentais.
7
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obras/rituais em dança, música, performance, sua religião, sua oratura, história e
geografia) para uma supervalorização da língua do colonizador”.11
Para exemplificar o impacto estrutural causado pela artilharia linguística no
processo de colonização, Thiongo narra sua experiência no ensino básico do Quênia,
em sua infância/juventude. Suas brincadeiras, atividades cotidianas, as histórias que
ouvia e que contava permeando seu imaginário de mundo, seus afetos e lutas foram
concebidos e proferidos em gikuyu (língua tradicional do território hoje conhecido
como Quênia) durante toda a sua infância. No entanto, depois do regime colonial, as
escolas no Quênia passaram a adotar o inglês como idioma de formação, sendo esta
a disciplina mais valorizada dentro da grade estudantil e decisória na trajetória
acadêmica e curricular de qualquer jovem estudante queniano. A aprendizagem para
um garoto colonial havia se transformado em “uma atividade cerebral e não uma
experiência com impacto emocional”.12
Em contrapartida, o filósofo naturalizado brasileiro Vilém Flusser aborda a
questão afirmando que:
Somos, enquanto seres pensantes, produtos da língua e não podemos
superá-Ia pensando. Somos, enquanto ocidentais, produtos de um grupo de
línguas em estágio de conversação avançado. Não podemos, pensando,
ultrapassar essa nossa condição dentro da qual estamos jogados. As línguas
ocidentais, em seu estágio atual, são, de forma categórica, a nossa realidade.
(...) A realidade, tal como as línguas ocidentais em seu estágio atual a
estabelecem em nosso redor, tem todas as características de uma
conversação avançada. Quase nada nos espanta. O tédio da conversa fiada
é o clima prevalecente. É uma realidade ‘absurda’, no sentido de afastada
das suas raízes. Uma realidade profana. Não podemos superar essa
realidade altamente insatisfatória pensando. Mas podemos refletir contra ela.
Podemos retraçar-Ihe os passos e avançar, contra a sua correnteza, até às
suas fontes. Em outras palavras: podemos duvidar da dúvida da qual ela é
realização avançada. Nesse nosso duvidar reflexivo reencontraremos os
versos espantosos que lhe servem de base. Esses versos são inesgotáveis,
porque contêm nomes próprios inexauríveis. O nosso choque com esses
versos poderá resultar em conversação nova. Digo mais: poderá resultar em
língua nova, embora brotando das mesmas raízes.13

Assim sendo, como refletir contra a língua, desafiar a norma estabelecida nos
cânones da fala e dos lugares de fala? Quais seriam as raízes de linguagem que
permitiriam um diálogo coerente e justo entre os processos estético-políticos
zapatistas e o cenário de produção artística contemporânea nacional? Como
THIONG’O, Ngûgî wa. Descolonizar la mente: la política linguistica de la literatura africana.
España: Debolsillo, 2015. p. 49. Tradução minha.
12 Igual.
13 FLUSSER, Vílem. A Dúvida. São Paulo: Annablume, 2011. p. 73.
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estabelecer uma língua teórica cujas escolhas não colonizem a prática e não
emoldurem uma prática contrassistêmica dentro de uma ordem ocidentalizada e
normativa, cujos manuais foram escritos a sangue de outros saberes extinguidos em
guerra? Como ser ponte e não muralha na produção de saber, contrapondo-se à
lógica neoliberal capitalista que embrulha as divergências em papéis fluorescentes e
os comercializa com sua roupagem euro-norte-americanizada? Qual a língua
realmente proferida pelos corpos latino-americanos em insurgência? Como estimular
sua autonomia de produções estéticas típicas de suas próprias experimentações com
as periferias do capitalismo (mesmo que estas não sejam rotuladas como arte ou
artístico ou estético) debaixo de uma avalanche de contaminações de uma
língua(gem) que, historicamente, mata com eficiência e sabe curar com a mesma
arte?
O autor deste texto arrisca investir na luta como língua comum. Entende os
rasgos neocoloniais como estruturas, estruturadas e estruturantes, que desviam os
pensamentos e as possibilidades de invenção para caminhos pouco empáticos,
práticos ou propositivos para a vida de povos subalternos. Para realmente
compreender a complexidade do movimento zapatista e as (in)coerências de suas
escolhas frente à realidade genocida que historicamente sempre lhes foi apresentada,
é preciso encontrar uma narrativa que encontre paciência e afeto nos detalhes. Que
não tenha tédio com a repetição.
Afinal, assim como pode-se perceber no decorrer do registro histórico da luta
indígena mexicana, a repetição é um dos movimentos basilares do treinamento
sistêmico de manutenção do poder. A repetição da violência, a repetição dos cânones,
a repetição das instruções, a repetição dos campos de concentração que operam da
família ao Estado Nacional. Repetições que também são falsas repetições, já que
cada nova performance de violência e manutenção da ficção de poder hegemônica é,
em concreto, efêmera e só se estabelece como possível pelas mesmas vias porque
somos condicionados a operar pelas mesmas respostas.
Mas essa mesma repetição aqui é hackeada, deslocada e utilizada para
reverter estes mesmos processos de treinamento, pois é necessário o mesmo grau
de dedicação e esforço para se destreinar aquilo que já está assimilado no corpo. É
um contratreinar-se. Por isso, aqui se solicita um esforço para reencará-la sob outro
propósito.
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A linguagem da luta nos convida a olhar para cada repetição como algo único,
efêmero e não repetível. É o lugar de fala dos corpos negligenciados e que tem urgido
sem escuta por muitos anos naquilo que outrora se chamava de Terceiro Mundo.
Evidente que qualquer parâmetro de pureza é inalcançável e absurdo dentro
do contexto da miscigenação étnica-cultural brasileira. Performá-lo em qualquer
formato que seja seria dialogar com pressupostos basilares da estética e da narrativa
neofascista e eugenista, contra a qual este trabalho assumidamente se opõe. Seria
raso, medíocre e pouco crítico ignorar as contribuições que o pensamento europeu
deu para o acúmulo e construção dos modos de criar em arte na América Latina e em
outros países das periferias do capitalismo. Óbvio! No entanto, parece que as
articulações teórico-conceituais que tratam das diversas abordagens de pesquisa em
arte parecem percorrer o atalho da norma, como que em busca de uma pureza
criativa, um berço cultural puro e límpido que também parece pouco cabível. Basta
visitar as bibliografias de trabalhos acadêmicos em arte e perceber o percentual de
autores do referido Primeiro Mundo que estão ali citados. A própria forma como o
conhecimento se vê produzido em todo o sistema educacional formal, desde a escola
primária até a universidade, é eurocentrado e focado na distinção entre razão e
espiritualidade, embasado nos pilares da ciência moderna. Esta mesma ciência que
foi responsável por deslegitimar conhecimentos dos povos originários, descrevendoos como primitivos ou pouco científicos por não operarem no campo da racionalidade
branca eurocêntrica.
Para o autor deste texto, isso parece uma amarra colonial que trava e silencia
a língua da luta. Assim, o autor sustenta mais um exercício de desviar dos cânones
que constituem a norma. Logo, autoras e autores europeus ou norte-americanos,
brancos e cisgêneros, serão evitados, embora não excluídos caso necessário, durante
a trajetória narrativa deste texto. Isso não é uma declaração de guerra contra os
pressupostos e paradigmas da filosofia primeiromundista. Mas em se tratando de
produção de narrativa, de busca por novas possibilidades de se imaginar e entender
as artes cênicas e seus desdobramentos estético-político-pedagógicos, é justo uma
escolha que trate de dialogar, mesmo que como experimento, privilegiadamente com
aqueles e aquelas que não cabem na norma. Artistas e pesquisadores que têm o
estigma terceiromundista tatuado na testa. Há uma dívida impagável sendo
constantemente cobrada na relação entre estes dois mundos, da colônia e do império.
O saque dessa dívida é cultural e é debitado cada vez que um terceiromundista se
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dispõe a imaginar o mundo pelos desenhos de suas tatuagens. Sem demérito da
cultura do outro, porque isso já foi a estratégia usada para nos saquear, mas o
exercício a que se propõe esta narrativa é o de buscar um encaminhamento para uma
pesquisa séria e engajada para pensar novas alternativas de criar em terra arrasada,
em tempos sem futuro, que consiga dar protagonismo a vozes perdidas e silenciadas.
A exemplo de Thiong’o, o primeiro movimento deste treinamento é o de buscar
uma linguagem que dialogue com as camadas afetivas e cotidianas da classe
trabalhadora, dos corpos em diáspora e das existências dissidentes e, seguindo a
lógica de Flusser, rumar em direção a essa nova língua. Afastar o pensamento
normativo é uma forma de criar novas narrativas de produção e outros
desdobramentos possíveis para essas narrativas. Então, sob a ótica da cultura e do
imaginário criador da arte, cabe agora, ao autor deste texto, narrar esse mundo
saqueado pelo olhar de quem cobra a dívida.]
As sociedades contemporâneas provam o dessabor da derrocada da socialdemocracia. O sistema capitalista transnacional explicita cada vez mais a ilusão
democrática em que existimos e operamos, sendo mais uma vez e outra enganados
a acreditar que somos capazes de escolher coletivamente pelos nossos destinos e
obter relevância simbólica e material para nossos meios de produção e força de
trabalho. O cenário brasileiro, entre os anos de 2016 e 2019, período no qual este
texto vem sendo produzido, é uma pintura fiel dessas ficções de poder e de ilusão de
autonomia democrática que regulam e coreografam nossos corpos cotidianamente.
Um golpe parlamentar com apoio popular e eleições marcadas por ficções coercitivas
de manipulação coletiva (leia-se MENTIRAS, porque é patético o termo mídiatico “fake
news”

que

pouco

responsabiliza

ou

qualifica

devidamente

as

medidas

propagandísticas que deram rumo ao processo eleitoral de 2018) ...
A política brasileira, reduzida sob a ótica colonial que nos permite apenas fazer
discussões massivas sobre incidência política e não da política em suas
denominações epistêmicas e complexas, se pautou em discussões deliberadamente
aleatórias que alternavam entre um pseudosocialismo nacional e uma imaginária
promoção à sexualização de criancinhas ingênuas por professores pervertidos que
devoram crianças com molho e batatas em suas mesas com toalhas vermelhas,
usando foices e martelos como talheres de consumo de sua crueldade insana,
tomando vodka em suas mamadeiras em formatos de pênis. O poder das ficções e as
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ficções de poder foram muito bem compreendidos e empreendidos pelas forças da
extrema-direita nacional, que conseguiu, com uma excelência primordialmente
ignorada pelo intelectualismo apolítico da nossa esquerda institucional, criar
dramaturgias complexas com narrativas paradoxais que turvavam as possibilidades
de escolha da classe trabalhadora em geral. Isso, talvez, porque 13 simbólicos anos
de uma doce e ilusória social democracia operante no país não tivessem sido
suficientes para compreender que a classe trabalhadora, cansada pelo tempo
empenhado em suas tarefas diárias extensas, somado ao longo trajeto cotidiano de
sua casa ao trabalho, estaria propensa e vulnerável para ceder às tentações de habitar
a sedutora realidade virtual de seus smartphones, adquiridos graças ao processo de
conciliação entre a fantasia democrática institucional e o mercado neoliberal. O
conjunto de sedução e vulnerabilidade seria terreno propício para que os proprietários
do macro-capital, nomeados sociodemocraticamente de extrema direita, pudessem
experimentar laboratorialmente suas dramaturgias de novos poderes, rearticulando
tudo o que até então conhecíamos como política.
As regras do jogo mudaram sem nos avisar.
Mas mesmo percebendo a irregularidade do terreno, os corpos à esquerda
mantiveram-se sob uma cega devoção a seus princípios institucionais, forçados a
acreditar que a modalidade colonial do Estado-Nação poderia vir a ser a mesma velha
nova solução para a criatura maléfica e sem escrúpulos que havia sido programada
nas milhões de telas de 5 a 9 polegadas, frente à face de cada trabalhador.
Isso sem contar as estratégias de virada frustradas e vergonhosamente mais
radicais, como a viralização em rede de vídeos de orgias chiques (com a exposição
do rosto das profissionais do sexo que ali atuavam), na tentativa de alguma reviravolta
para o cenário estadual paulista, que também viveu uma tragicomicidade muito similar
à do cenário federal.
O gesto da “arminha” virou ícone nacional e aquele que outrora era apenas
uma piada sem graça, vociferando contra o horror da ditadura gayzista e abortista
instaurada pela esquerda do Brasil socialista, tornou-se o primeiro presidente mito da
nação tupiniquim.
Embora neste momento esses dizeres possam parecer muito óbvios ou pouco
relevantes para uma narrativa de um texto desta ordem, considero importante o
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registro, tendo em consideração a amnésia nacional que décadas de “ginkgo biloba”14
não deram conta de tratar. Faço aqui meu exercício precário e fora da curva de um
registro histórico e afetivo do momento recortado que cerceia, não o Brasil, mas a
realidade daquele que escreve este texto. Realidade a partir da qual dispara e conecta
tudo que aqui é discutido e proposto.
E é a partir dessa realidade que a narrativa deste capítulo se inaugura. Do
questionamento constante das coreografias políticas que direcionam nossas miradas
para uma única possibilidade de produção possível: a instituição.
Seja nas articulações políticas, nos modos de produzir arte ou nas experiências
de elaborar novos saberes, somos esmagadoramente condicionados a um loop de
ações que nos faz voltar às instituições na tentativa de enfrentar aquilo que elas
produzem. Curandeiros do capitalismo, que direcionam suas utopias para tempos
incertos da história e esquecem que cada tardar da luta significa o ceifamento de mais
vidas dissidentes, à margem do projeto colonial capitalista neoliberal.
Estamos em 2019, não em 1964, como pregam muitos dos intelectuais
libertários. Isso porque a história não volta, assim como a vida daqueles que já caíram
por não ter onde se agarrar nas engrenagens do looping. O que se perpetua são as
hastes sólidas onde se fincam tais engrenagens: o colonialismo e o patriarcado, cada
vez mais sofisticados. E estas hastes nunca caíram!
Hastes da máquina que embrulha nossas armas de luta e as vende no mercado
com laços coloridos e festivos, tornando-as dóceis e inofensivas.
Retomando afirmação de Brancaleone na abertura deste ato, perguntamos:
Como encontrar outras referências de olhar para nossos modos de produção, que nos
engajem como artistas nesta luta sem fim à qual estamos diretamente conectados
(seja pela relação com o mercado, que favorece a estrutura, seja pela insurgência de
produções que sugerem rompimentos radicais com a lógica estrutural, enferrujando
as engrenagens)?
E é a partir dessa narrativa, dessa realidade, dessas feridas, dessas fissuras e
inquietações que introduzo o Exército Zapatista da Liberação Nacional (EZLN), grupo
de pessoas assinaladas como indígenas, insurgentes que vivem em terras

Planta medicinal muito popular nas propagandas televisivas dos anos 90, que diz-se ter propriedades
que ajudam a fortalecer a memória.
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colonialmente demarcadas como Estado de Chiapas, México. Um grupo de pessoas15
que conseguiu se apropriar das narrativas do poder e rearticular as ficções coercitivas
e romper com treinamentos ostensivos do colonialismo, a ponto de conseguir abalar
todo um Estado-Nação e ter se tornado referência de luta em diversos lugares do
planeta a partir de sua cultura, espiritualidade, filosofia, política e arte.
CENA 1: ANTES
[Rubrica nº2:16 O poder opera por ficções, e um dos intentos deste texto é
entender como repetições ficcionais coercitivas coreografam nossas formas de ver e
atuar no mundo. Direcionados imediatamente para estas coreografias, nossos
processos criativos e modos de operar também são desviados para um entendimento
de naturalização de todos os desenhos institucionais que hoje são alicerces sólidos
do poder neoliberal. O primeiro exercício neste texto é o de propor uma leitura que
aja, em si, como um contratreinamento a essa lógica.
As geografias Estado Nacionais e os recortes territoriais naturalmente
entendidos em nossos processos civilizatórios são uma dessas camadas da narrativa
colonial. As terras que hoje chamamos de América, por exemplo, tiveram seus
desenhos geográficos estruturados e batizados na celebração do leilão de partilha das
terras entre os ricos homens brancos europeus. São demarcações que indicam os
alcances do poder institucional sobre os corpos e espaços. Para experimentar as
potências dos processos criativos das ficções como tecnologia para fraturar o poder
vigente, o autor deste texto sugere que, antes, recobremos a consciência sobre as
ficções que já nos foram dadas. Por isso, esta leitura se propõe como um exercício
para repensar. Como tentativa de localizar essas construções narrativas que nos
conduzem, este texto nega a naturalização das demarcações geográficas, reforçando

Aprendi com uma grande amiga e pesquisadora, Taís Di Marco, que antes de mais nada precisamos
lembrar que todos somos pessoas antes de nos assinalarmos com as demarcações ficcionais de
etnia, raça e gênero, e por isso defenderei até onde for possível nesta escrita o conceito de “pessoas”.
Essa defesa não pretende anular ou ignorar os privilégios instaurados pela branquitude cis
heteropatriarcal europeia, muitos dos quais eu sou beneficiário direto. Este conceito, que será mais
aprofundado adiante sob a luz do debate antropológico e cosmopolítico de povos assinalados
indígenas, entende a participação do ser humano com a mesma significância de criaturas nãohumanas, ou seja, toda matéria presente no planeta, animada ou não, é entendida como pessoa. Ou
seja, as diferenças hierárquicas estabelecidas entre humanidade vs não-humanidade, brancos vs
negros, homens vs mulheres, indígenas vs não-indígenas, também são frutos destas mesmas ficções
de poder que se instauram e são reproduzidas como lógica de dominação de corpos dissidentes.
16 Ver as definições de “Rubrica” no Glossário ao início deste texto.
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que são apenas territórios assinalados sob uma nomenclatura de posse e que as
linhas invisíveis de seus limites são concretamente possíveis de se burlar. Olhar para
um território como um lugar inventado é uma das premissas deste contratreinamento,
pois é nos espaços inventados por nós e pelos nossos que se dão as rupturas com as
travas institucionalizadas cisheteropatriarcais cotidianas.
Segundo Walidah Imarisha, a ficção científica, a criação de narrativas que
rompem completamente com a realidade estabelecida, é um caminho potente para
orquestrar e concretizar utopias, viabilizando uma imaginação livre das amarras
espaços-temporais da atual verdade como instrumento de luta.17
Já para Jota Mombaça e Sayak Valência, as estruturas de poder sobre os
corpos se validam pela força simbólica da ficção. Mombaça defende que o poder se
dá em princípio ficcional, pela criação de narrativas e justificativas que validam sua
materialização no espaço-tempo, de modo que elas possam ser compreendidas e
obedecidas por uma determinada sociedade.18 Valência usa o gênero cinematográfico
‘gore’ para ilustrar essas mesmas narrativas no que ela chama de necropoder, ou seja,
o poder de dominação de corpos subalternos a partir de narrativas que legitimam o
direito dos poderosos e a morte dos oprimidos.19
André Lepecki e Maria Galindo vão conduzir essa discussão com um olhar para
a arquitetura imaginária das instituições.
Lepecki aponta que essas ficções de poder geram coreografias que devem ser
respeitadas nos espaços institucionalizados e que todas as pessoas que o habitam
tornam-se polícia de manutenção da ordem desse sistema coreográfico.20 Segundo o
autor, essas mesmas ficções de poder operam um treino ostensivo de repetição
constante que conduzem os corpos a monitorar, corrigir e punir uns aos outros no
exercício inconsciente de não desestabilizar esta coreocompulsão.21
IMARISHA, Walidah. Reescrevendo o futuro: usando ficções visionárias para rever a justiça.
Disponível
em:
<https://issuu.com/amilcarpacker/docs/walidah_imarisha_reescrevendo_o_fut>.
Acesso em: 05 maio 2018.
18 MOMBAÇA, Jota. Rumo a uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da
violência!
Disponível
em:
<https://issuu.com/amilcarpacker/docs/rumo_a_uma_redistribuic__a__o_da_vi>. Acesso em: 04
maio 2018.
19 VALÊNCIA, Sayak. Capitalismo Gore. Espanha: Romaya Valls, 2010.
20 LEPECKI, André. Coreopolítica e coreopolícia. Revista Ilha. Florianópolis, v. 13, n. 1, pp. 41-60, jan.
2012.
Disponível
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Galindo vai tratar dessa mesma situação construindo um esquema de
exposição de dicotomias, onde divide os espaços em ‘dentro’ e ‘fora’. Os espaços de
dentro são as galerias, teatros, museus e instituições em geral, que conseguem
absorver para dentro de seus limites qualquer representação de perigo ao ‘status quo’,
por terem sido inventados para operarem como lugares de controle. Já os espaços
fora, seriam lugares ou não-lugares inventados, com o intento de romper com as
repetições cotidianas de condicionamento social para emanar ações rebeldes,
insurgentes e perigosas.22
Assim sendo, para inventar espaços é preciso repertório, e como exercício para
isso, o autor deste texto sugere a decupagem de todos os espaços inventados, como
passa a ser feito, daqui por diante, durante toda a escrita. O autor deste texto sugere
a repetição constante desse movimento daqui por diante para contratreinar as
repetições ancestrais que condicionam a crer na iminência das narrativas
hegemônicas. Com isso, não estranhe na leitura a repetição do termo “território
assinalado como” ou “terras assinaladas como”. É uma tentativa de evidenciar e
contratreinar, a partir da leitura, ficções geográficas, facilitando um olhar não Estatal
e não institucionalizado para a invenção de novos lugares].
Ano de 1969. O cenário é o território assinalado como Cidade do México. Estão
reunidos membros do recente grupo intitulado como FLN ou Forças da Libertação
Nacional, grupo de ativistas que lembra muito as organizações de movimentos
estudantis da época, que pautaram ações antiditatoriais por toda a América Latina. O
FLN é uma frente urbana que se organiza em núcleos distintos por toda a área
denominada como os estados do México. São egressos de uma antiga organização
revolucionária de esquerda, o Exército Insurgente Mexicano. Esse grupo defende uma
organização coletiva, que arregimenta recrutas de forma silenciosa, com uma rígida
disciplina militar, na busca por uma subordinação da violência estatal a um projeto de
autodefesa popular, guiados pelas premissas do marxismo-leninismo.
Meados da década de 1970. Território assinalado como Estados Unidos do
México. Sob o lema “Viva pelo país ou morra pela liberdade”, os membros do FLN são

desenvolvem no âmbito privado e público desde muito cedo na formação dos indivíduos em
sociedade.
22 GALINDO, Maria. Oficina de Despatriarcalização. Formação CiA dXs TeRrOrIsTxS, Projeto
Ditadura Gay, 20 a 23 ago. 2018.
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perseguidos pelas autoridades institucionais assinaladas como mexicanas, com
relatos de milhares de desaparecimentos e execuções. A guerra contra o comunismo,
assim como em muitos outros países das terras assinaladas como América Latina, é
justificativa para uma caçada aos grupos insurgentes que são contidos e exterminados
pelo regime opressor das forças armadas institucionais.
Início da década de 1980. Território assinalado como Estados Unidos do
México. As ruas das principais capitais do país são palco de conflitos e manifestações
diversas. Da janela de um apartamento, no território assinalado como Cidade do
México, uma pessoa assinalada como mulher observa um grupo de outras pessoas
caminhando para o espaço assinalado como Zócalo, região central da cidade. Ela
fecha a cortina, senta em seu sofá e toma o controle remoto da televisão. Liga-a. No
aparelho, enquanto a mulher muda de canal, matérias jornalísticas diversas são
exibidas. A chamada das notícias enuncia o processo de privatização em massa de
diversas instituições estatais. Mais trocas de canais. Cenas da novela “Aprendiendo a
Vivir”, de Sonia Furió. O programa é interrompido por mais um comunicado Estadonacional. O discurso fala sobre a impossibilidade do governo institucional ou mau
governo em administrar empresas estatais com transparência e honestidade. A fala
de corrupção é proferida como justificativa para todas as privatizações, alegando as
inúmeras vantagens de investimentos estrangeiros na administração dos setores
públicos nacionais. Ao fim, o próximo programa. Um documentário jornalístico. Inicia
com a história do revolucionário assinalado como nicaraguense, Augusto César
Sandino. É um rapaz jovem que assassina uma pessoa na sua comunidade, por
acreditar estar lutando pela honra de sua irmã. Perseguido pelo crime, Sandino foge
e vai parar nas terras assinaladas como Guatemala e México, no período pós
revolução. Em suas viagens, ele percebe a exploração das empresas assinaladas
como norte-americanas sobre os trabalhadores, em meados da década de 1930.
Inflamado por uma empatia nacionalista, Sandino recorda-se de seu povo em sua
terra natal e retorna para o território asssinalado como Guatemala. Lá, cria um exército
para expulsar aqueles assinalados como estadunidenses do território e é
assassinado. Ele consegue expulsá-los e isso dá início ao que a película vai retratar
como dinastia dos Somoza, que governou o país como uma ditadura hereditária.
Como resposta a esse regime autoritário, um grupo rebelde organiza a Frente
Sandinista de Libertação Nacional, que promove um fenômeno conhecido como a
Revolução Sandista. O filme termina com o grupo conseguindo a tomada do poder em
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1979, sendo a revolução nicaraguense a única assinalada como centro-americana
que conseguiu realmente tomar o poder.
[Rubrica nº3: Segundo registros históricos, um dos primeiros influenciadores do
levante zapatista foi a Revolução da Nicarágua. Os grupos assinalados como
indígenas iniciaram como participantes do movimento sandinista. Mas o decorrer do
movimento, como muitos outros movimentos ditos tanto de esquerda quanto de
direita, acabou deixando a causa destes povos em segundo plano, por priorizar o que
consideravam movimentos mais progressistas. Com isso, as pessoas assinaladas
como indígenas criaram um processo de autonomia de separatismo equivalente a
uma terça parte do território assinalado como nicaraguense.
Por fim, decorre um processo de pacificação e um processo de autonomia que
reconhece, pela primeira vez, a todas as regiões autônomas da região assinalada
como costa atlântica da América Latina. Este é um marco do reconhecimento das
autonomias no continente, o caso das terras assinaladas como Nicarágua.
Mas este caso ainda não constitui uma experiência plena de autonomia dos
povos assinalados como indígenas. Isso porque o Estado reconhece os processos de
autonomia, mas ao modo do Estado, ou seja, delimitando o alcance político, social e
econômico real que estes povos podem ter sobre si e seu território.
Uma das características no caso da Revolução assinalada como nicaraguense,
que perdura até o momento em que o autor deste texto aqui escreve, é que os povos
vão se eleger a partir dos partidos políticos e não nas assembléias comunitárias.
Dessa forma, eles passam a ser representados por algo que não é próprio das
comunidades. O sujeito político não conseguiu avançar. O grau de sustentabilidade é
muito baixo. Mas, em contrapartida, este processo emperrado possibilitou a criação
da Universidade Autônoma de Uraccan, que funciona como um espaço de respiro das
autonomias. Uma coisa interessante, no caso da revolução, e de extrema importância
para entender o contexto e a diferença que se pode perceber com o que virá a ser o
movimento zapatista, é o fato de que os sandinistas não têm contato com os povos
assinalados como indígenas, por dificuldade com a comunicação. O movimento
revolucionário tem uma base marxista que almeja nacionalizar as empresas e levar
trabalho aos assinalados como indígenas, entendendo-os como pobres. Mariátegui
vai falar muito sobre o que ele chega a chamar de “a questão do indígena”, ou seja, a
existência dos povos assinalados como indígenas vistas como um problema pelo
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ponto de vista da colônia ocidental, observando o quanto mesmo os movimentos que
se dizem mais progressistas não se deram conta de descolonizar suas práticas e ter
uma interpretação justa dos modos de vida desses povos. Em declarações, os
próprios comandantes sandinistas vão assumir que conheciam mais sobre
gastronomia do que sobre antropologia, que não tinham conhecimento algum sobre
as comunidades ou sobre como lidar com elas.
Com a Revolução Sandinista, os povos assinalados como indígenas
continuaram submissos às ordens externas. Havia uma ideia nacionalista de
progresso, mas a lógica continuava a mesma. O autor deste texto, enquanto estudava
mais sobre o fenômeno decorrente nas terras assinaladas como Nicarágua, assistiu
ao filme “La balada del pequeño soldado”, dirigido por Werner Herzog.23 Além de
inspirá-lo para a escritura desta cena, o filme mostra como esses grupos continuavam
submetidos à revelia dos desejos do Estado, mesmo pós revolução sandinista. Isso
faz o autor desse texto pensar que tanto numa ditadura de extrama direita quando no
sandinismo a questão étnica mantinha esses povos avassalados e silenciados, sem
poder sobre si, sobre os seus, desprovidos de potência política].
A cena se encaminha para as ruas. Na frente de uma fábrica um grupo de
trabalhadores, pessoas de baixa renda recebem um comunicado de demissão em
massa. Ao fundo um som de rádio. O locutor enuncia o crescimento dos investimentos
na bolsa de valores e a valorização das empresas privatizadas. O México cresce e
lucra! Enquanto isso, pessoas assinaladas como indígenas estão em situação de rua
pedindo esmolas. A condição de pobreza é evidente.
17 de novembro de 1983. Em uma sala qualquer.
Um grupo de 6 pessoas está reunido, são três pessoas assinaladas como
indígenas e três pessoas assinaladas como mestiços. São sobrevivente do FLN.
Debatem a situação das terras assinaladas como Estados Unidos do México e a
condição precária à qual estão sujeitos seus povos originários e campesinos. Nesta
reunião, chegam uma uma conclusão: não é possível promover uma revolução
assinalada como indígena na cidade, afinal os centros urbanos estão desenhados
para serem coreografados pelo capital, fazendo com que a luta pela sobrevivência
cotidiana seja um impeditivo de tempo/espaço para promover um trabalho comunal
LA BALADA DEL PEQUEÑO SOLDADO. Direção e Produção: Werner Herzog. Alemanha Ocidental:
1984 (46 min).
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concreto, potente e estruturado. Decidem, assim, se embrenhar nas terras
assinaladas como Estado de Chiapas, em um território conhecido como Pesadelo na
Selva Lacandona. Permanecem ali enquanto se organizam com leituras e debates de
teóricos e vertentes libertárias, reconhecimento do território, mapeamentos do entorno
e das comunidades locais.
[Rubrica nº4: Outro elemento que o autor deste texto acha interessantíssimo é
a relação comumente esboçada entre os zapatistas com o anarquismo. Afinal, o
zapatismo não se identifica como movimento anarquista, embora bebam de todas
essas teorias libertárias, entre elas o anarquismo. Passaram pelo marxismo, pelo
guevarismo, um pouco de Fidel Castro, um pouco de maoísmo, um pouco das lutas
libertárias do México, especialmente a revolução mexicana. Mas toda essa ideia da
não tomada do poder, ou seja, do objetivo de derrubar o poder e não trocar suas mãos,
está mais vinculada com os princípios de Emiliano Zapata do que com um processo
mais anarquista24].
Ano de 1985. Terras assinalas como Pesadelo, Selva Lancadona. O grupo
anterior de 6 pessoas agora está em 10. O grupo inicia um contato com as
comunidades locais assinaladas como indígenas. Com isso, o movimento deste grupo
de libertação nacional altera suas diretivas ao mesclar suas teorias libertárias com os
saberes práticos e cotidianos da vida das populações locais. Diferente dos
movimentos libertários espalhados pelo resto da área assinalada como continente
americano, há aqui uma inversão de valores que reconfigura todas as estratégias já
apreendidas de luta até o momento: não é o exército libertário quem controla as
comunidades assinaladas como indígenas, mas as comunidades que vão se apropriar
do exército, ou seja, as demandas do movimento agora passam a ser as demandas
dos povos nomeados como tzotzil es, tojolabales, tzoltales, choles e mames. Agora o
grupo de insurgentes da selva já é imenso.
O autor deste texto julga os aspectos libertários e revolucionários empreendidos pelo EZLN como
um movimento evidentemente anarquista. Apesar de não se reivindicarem como tal, os princípios da
experiência de autogoverno está muito mais ao encontro de 150 anos de luta e pregação anarquista
do que o contrário. O próprio movimento anarquista em sua trajetória histórica nunca teve como
premissa basilar autodenominar-se como tal. No entanto, após uma série de conversas com
especialistas, com membros dos municípios autônomos nas terras assinaladas como México e com
algumas lideranças do movimento, o autor deste texto entendeu por ser mais justo imprimir a
pluralidade encontrada nos discursos ao invés de evocar algum nome que poderia soar equivocado ou
colonizador.
24
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[Rubrica nº5: O autor deste texto acha importante ressaltar que, apesar de
próximos, os povos assinalados como indígenas não são uma massa hegêmonica.
Estamos falando de comunidades com culturas, políticas, idiomas e vontades distintas
e que, por isso, até o momento narrado, não necessariamente possuíam relação entre
si. A jornada do embrionário grupo pelas terras assinaladas como Selva Lancadona
vai colocar estes povos em rede e fazê-los perceber que muitos de seus problemas
são semelhantes, principalmente suas questões com o território. É esse
reconhecimento que vai angariar forças entre as populações lidas como indígenas
para dar corpo a um movimento insurgente, rebelde e revolucionário de ação possível,
ao mesmo tempo que é essa relação que vai recodificar todas as premissas desse
movimento. A semente do levante é cultivada neste período, não apenas no campo
material, pelo volume do contingente, mas no campo filosófico, estético e conceitual.
Daí é preciso tempo para poder assimilar e compactuar todas as diferenças entre os
membros deste novo agrupamento. O tempo da ação política, da aprendizagem do
corpo].
Final de 1993. Quase oito anos se passam desde a primeira jornada pelas
terras assinaladas como Selva Lancadona, Estado de Chiapas, México. Estas
mesmas pessoas trabalham ostensivamente em contratreinamentos continuados.
Uma construção de madeira, artesanalmente produzida, acolhe um grande arsenal de
armas de fogo e armas brancas. Um grupo de pessoas parece estar em treinamento
bélico. Atiram em alvos e se embrenham no meio da mata. Outro grupo participa de
debates intensos de formulações filosóficas e construção de novos sentidos às ficções
coercitivas de poder do Estado-Nação sobre a terra e os corpos. Um outro grupo pinta
pedaços de pau com tinta preta. Seu arsenal bélico não é muito e por isso improvisam
com objetos que possam performar armas, iludindo esteticamente na multidão a
quantidade real de equipamentos. Distribuem lenços coloridos e balaclavas negras
para que todos no acampamento possam cobrir seus rostos. Nos intervalos, todos têm
tempo para produzir contos e poesias, além de criar e ensaiar peças de teatro. Uma
unidade estética é visivelmente percebida no todo. O movimento é também território
de criação e difusão de processos e produtos culturais.
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Cada um ali presente sabe que esta identidade visual e as sensações que ela
produz são também munição de luta. Está nascendo o Exército Zapatista da
Libertação Nacional, o EZLN.
[Rubrica nº6: Emiliano Zapata foi uma das figuras de maior importância na
história do México, conhecido por liderar a revolução mexicana contra a ditadura
autocrática do governo de Porfírio Diaz, em meados de 1910. A ditadura porfirista
orquestrou a classe latifundiária a agregar pensamentos burgueses norte-americanos
e europeus, subjugando todas as tradições das pessoas assinaladas como indígenas
na modalidade colonial: México.

A figura emblemática de Zapata em todo o

movimento produziu um grande grupo de seguidores e um outro vasto número de
ideólogos até os presentes dias].
Diocese de San Cristobal de las Casas, território assinalado como Chiapas,
México, 1989. O Bispo Samuel Ruiz celebra uma missa, numa manhã de domingo.
Discursa em prol dos pobres e pela criação de políticas sociais para a população
assinalada como indígena. Ruiz é protagonista da Teologia da Libertação,
constantemente criticado pelas áreas mais conservadoras do Vaticano. Impõe à sua
diocese uma outra face da igreja católica frente às atrocidades que assolam não
apenas seu entorno, mas todas as terras assinaladas como América Latina,
dominadas por ditaduras militares e golpes de Estado. Samuel Ruiz foi também o
fundador da FRAYBA, organização não governamental de direitos humanos Fray
Bartolomé de las Casas, que desempenha um trabalho interdisciplinar entre o direito,
a assistência social, psicologia, antropologia e cultura para amparar as relações entre
as comunidades assinaladas indígenas em processos de autonomia e o governo
institucional ou mau governo.
Ano de 1993. O presidente Carlos Salinas de Gortari assina um acordo com os
governos dos EUA e Canadá, popularmente conhecido como NAFTA. A narrativa
salinista aponta o tratado como o passo decisivo para a entrada no Primeiro Mundo.
Entretanto, essa narrativa ignora completamente as necessidades das populações
assinaladas como indígenas.
[Rubrica nº 7: Para muitos povos ameríndios, o conceito de “pessoas” ou
“sujeitos” perpassa por uma interpretação cosmológica e espiritual dos seres. Eduardo
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Viveiros de Castro, em uma tentativa de tradução contra-ocidental das relações
sociais, evoca as percepções destes povos originários e propõe o que denomina como
ontologia multinaturalista ou “perspectivismo cosmológico”. Contrariando as
definições ocidentalmente marcadas sobre o ser, centrada na ontologia do homem,
Viveiros de Castro, numa interpretação da palavra do xamã Yanomami Davi
Kopenawa, debate uma virada ontológica que passa a equalizar as relações dos seres
sem a hierarquia da humanidade.25
Para um indígena, um homem é capaz de entender a si próprio como uma
pessoa, mas ao olhar para uma onça na mata não faz esse mesmo correlato. Em
contrapartida, sob essa mesma ótica, a onça deve perceber a si mesma como uma
pessoa e ao homem como algo que não parece também corresponder à mesma
definição. Dessa forma, o sujeito passa a ser percebido a partir de suas perspectivas
adquiridas, das construções sociais, psíquicas, cognitivas, instintivas e espirituais que
se dão na sua relação direta com os outros seres, independente de serem humanos
ou não-humanos.
O autor deste texto propõe esta perspectiva da virada ontológica para
desenvolver uma (des)leitura das construções raciais, étnicas e de gênero agenciadas
pelo olhar ocidental sobre os corpos humanos. Sublinha que negar a existência
dessas construções poderia soar demasiadamente ingênuo ou mesmo perverso, pois
poderia negligenciar as ações concretas de distribuição de violência que ocorrem à
sombra do racismo, machismo, e lgbtfobia estruturais. Não é este o propósito.
O que se sugere é o entendimento de que estas mesmas ficções étnicas e de
gênero, naturalizadas pela fixação de uma ficção de leitura de mundo, também são
estruturas que sustentam o poder e que operam nas distribuições de violência
vigentes.
O perigo é estético, e a disponibilidade dos corpos à distribuição de violência
está diretamente atrelado a essas ficções naturalizadas. Existe um ideal estéticonarrativo de corpos imunes ou pouco disponíveis à brutalidade que é cisgênero,
branco, macho, heterossexual, rico e europeu. Quanto mais próximo deste ideal,
menor a incidência de violência este corpo sofre, enquanto que, ao contrário, quanto
mais distante e dissidente, mais violência passa-lhe a ser atribuída.

CASTRO, Eduardo Viveiros de. Metafísicas canibais: elementos para uma antropologia pósestrutural. São Paulo: N-1, 2015.
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Esta proposta de (des)leitura das pessoas/sujeitos a partir do ângulo da virada
ontológica é uma tentativa de decupar e desnaturalizar suas interpretações ocidentais,
assim como seus devidos adjetivos e consequências. Um indígena talvez não se lesse
como indígena sem a interferência do olhar do homem branco cisgênero
heterossexual estrangeiro. Assim como o gay, o negro, x travestigênere...
Como é pressuposto desta primeira leitura-experimento um exercício prático de
repetição contrassistêmica, o autor deste texto aplica este recurso para desnaturalizar
todas as assinalações de gênero e etnia das pessoas aqui mencionadas. Acredita-se
que, mais adiante, isso pode ajudar na leitura de como os membros do EZLN
utilizaram desses (des)olhares para reinventar a si mesmos e redistribuir as violências
atribuídas historicamente a seus pares].
O NAFTA (North American Free Trade Agreement ou Tratado Norte Americano
para Livre Comércio) objetiva romper as barreiras para o comércio entre os países
assinalados norte-americanos, como tentativa de competir com o bloco econômico
intitulado como União Europeia (UE). A UE é o ápice do sucesso global das
transações econômicas e isso desperta sedutoramente os olhos das instituições
estadunidenses.
Madrugada, aproximadamente 5:00am. Território assinalado como a Cidade de
San Cristobal de las Casas, Chipas. Um calendário pendurado na geladeira marca o
dia 1 de enero (1º de janeiro). Celebrações pela entrada em vigor do NAFTA são
entoadas na TV e no rádio, ligados em cômodos distintos de uma casa, sobrepondo
suas interlocuções no ambiente. Sons de tiros ecoam do lado de fora.
Nas ruas, insurgentes armados com seus rostos cobertos por lenços coloridos
e balaclavas negras marcham. Contestam a participação mexicana no acordo
internacional. Pertencem ao EZLN.
Predominantemente desenvolvida à base de atividades agrárias, campesinas
e rurais, a região assinalada como Chiapas passa a ser protagonista no cenário
internacional. Vale lembrar que a população do Estado de Chiapas é composta por
cerca de 29% de pessoas assinaladas como etnias indígenas, das quais chol, mam,
tzoltal, tzotzil, tojolabal, maia e zoque.26 Apesar de ser uma das terras assinaladas
como Estado mais ricas do país, a metade dos chiapanecos não possuem água
BITTENCOURT, Libertad Borges. A formação de um campo político na América Latina: as
organizações indígenas no Brasil. Goiânia: UFG, 2007. p. 87.
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potável e nem saneamento básico. Aproximadamente 90% da população do campo
possui rendimentos mínimos ou nulos, além de possuir a pior sistema de educação
de toda a terra assinalada como o país mexicano.
Nas zonas rurais, 72 de cada 100 crianças não concluíram o ensino
fundamental e centenas de crianças morrem por doenças de fácil tratamento.
A revolta zapatista expõe uma precarização e subdesenvolvimento que marcou
a vida de uma grande parcela de pessoas residentes no território assinalado como
México.
CENA 2: Quando os passos cansados marcham para tremer a terra
Entra em cena o Comandante Marcos, forte liderança do EZLN. Ele é uma das
pessoas que se reunia em uma sala qualquer na cena anterior. Marcos não é seu
nome. Ele inventa um avatar de si para poder reinventar a si mesmo para a guerra. O
filósofo agora se inventa combatente, e por isso se batiza. O pseudônimo é muito mais
do que um modo de preservar a sua identidade, mas também uma ficção de poder
que ele cria, domina e opera. Sua própria armadura narrativa de Zapata. Veste um
uniforme militar e usa balaclava preta para cobrir seu rosto. Está sentado em uma
cadeira fumando um cachimbo.
COMANDANTE MARCOS:

Nós somos homens da noite, os tzotziles, somos
como morcegos.
Nós podemos despedaçar e desmembrar uma
unidade inteira homem por homem, dia a dia,
durante muito tempo, durante muitos anos, e
ninguém vai saber de onde veio o golpe.
As montanhas nos pertencem e a noite nos
pertencem.
Isso é o que eles não sabem.

ZAPATISTA: Viva a Revolução Mexicana!!!
EZLN: Viva!!!
ZAPATISTA: Viva o Exército Zapatista da Libertação Nacional!
EZLN: Viva!!!
ZAPATISTA: Viva a Liberdade!
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EZLN: Viva!!!
ZAPATISTA: Viva a Insurgência!
EZLN: Viva!!! 27
[Rubrica nº8: O autor deste texto, durante sua primeira viagem às terras
assinaladas como Estados Unidos do México, foi para um bar com um casal de amigos
artistas visuais para conversar. Durante a conversa, fala sobre seu objetivo naquele
lugar e de seu interesse em pesquisar o exército zapatista. Ambos se mostram muito
animados até que um deles afirma crer que o Sub Ma, apelido dado ao
Subcomandante Marcos, seja o mais importante artista da América Latina. Iniciam um
debate sobre as aparições e ações de Marcos na história do EZLN, a começar da
criação de seu pseudônimo/personagem.
Segundo o Comandante, em entrevista com o apresentador Jorge Ramos,
“Marcos é o nome de um colega que morreu” e ao usar “os nomes daqueles que
morreram” resiste a “idéia de que um não morre, se a luta continuar”.28
O autor deste texto revisita as definições da palavra performance no glossário
que antecede este texto e sugere que o leitor também o faça. Começa a fazer livres
associações entres tais definições e o levante zapatista.
Para dar suporte a esta defesa, o autor dessa obra começa por revisitar os
pressupostos conceituais e teóricos que fundamentam as fronteiras do que se nomeia
de arte. Faz isso, porém, sob a ótica de artistas, pesquisadores e pesquisadoras não
assinalados como europeus ou anglo-saxões e cujos apontamentos, ignorados pelo
olhar hegemônico das grandes galerias e processos curatoriais voltados para o norte,
indicam perspectivas outras de análise, levando em seu bojo os vértices do apocalipse
para embasar suas colocações.
Faith Wilding, artista visual assinalada como paraguaia radicada nos EUA,
defende que as fronteiras da arte foram desenhadas com suor de corpos dissidentes
com o pincel do patriarcado. Segundo ela, as divisões que estabelecem aquilo que é
arte (produção de mais valor e reconhecimento) e aquilo que é artesanato (produção
de menos valor e reconhecimento) se deram a partir das mesmas divisões que

Discurso retirado do documentário ZAPATISTAS: CRÓNICA DE UNA REBELIÓN. Direção e
Produção: Canal6dejulio. México: 2003 (90 min). Tradução minha.
28
SUBCOMANDANTE MARCOS. Entrevista a Jorge Ramos, 1996. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=BWX5xS7bHc4>. Acesso em: 06 ago. 2018.
27
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designaram o lugar do homem e o lugar da mulher nas sociedades patriarcais. Os
primeiros cânones das coreografias do poder conservador ocidental distinguem os
espaços público e privados como espaços a serem ocupados de acordo com as
leituras de gênero. O espaço público, lugar da comunicação, da criação de rede, dos
negócios, da exposição e das articulações políticas passa a ser restrito e designado
para o homem, enquanto que o espaço privado, lugar do segredo, da intimidade, das
tarefas de sobrevivência cotidianas, do cuidado pessoal e familiar, são atribuídos às
mulheres. Wilding afirma que as divisões conceituais de arte e artesanato se
fundamentam sob o mesmo chão. A arte seria a produção pública, sem utilidade
cotidiana, voltada ao ego e à articulação política, enquanto o artesanato seria o
inverso, ou seja, a produção voltada para o espaço da intimidade.29
Ainda sob esse raciocínio, obras artesanais de povos pré-apocalípticos, muitas
delas confeccionadas por mulheres, passam a ser entendidas como obras de arte a
partir da curadoria de homens que, desviando as ficções, atribuem um novo sentido
histórico e político para estes objetos, além de assumir a sua “descoberta” durante
suas glamourosas exposições. No entanto, a função histórica e de registro político
sempre habitara estas produções, que inauguram modelos estéticos e registram
agenciamentos políticos e culturais como as organizações e distribuições de trabalho,
costumes cotidianos, hierarquias de poder, etc.
As provocações de Wilding levam o autor deste texto a duas situações.
Primeiro, um reforço ao pensamento de que a ciência, assim como a arte, nada
mais é do que uma disputa discursiva narrativa e que traz consigo um posicionamento
político e uma intenção prática a ser desempenhada por sua difusão e perpetuação.
Segundo que, mesmo sob o olhar científico curatorial hegemônico do
patriarcado, as ações zapatistas ainda se enquadram nestes pressupostos primeiros
apontados pela artista assinalada como paraguaia: trabalhos de estética refinada,
voltados para o espaço público, com fim de articulação e mobilização política por meio
de imagens, gestos, sons e palavras, provocando estados de catarse e empatia
capazes de mobilizar as massas (ou o público) que presenciam seus trabalhos.
Marcos e os zapatistas criam para si uma nova identidade, totalmente fora das
estruturas narrativas das ficções de poder hegemônicas, causando uma ruptura na
coreopolítica atual. Pessoas assinaladas como indígenas de diversas etnias, sob o
BRONX MUSEUM OF THE ARTS. Division of Labor: “Woman's Work” in Contemporary Art. New
York, 1995.
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entendimento de que as regras do jogo institucional e suas limitações jamais
garantiriam-lhes qualquer reparação histórica, quiçá um estado de bem viver e
dignidade, criam para si uma nova raça, uma nova pele e passam a se autodeclarar
zapatistas. Suas imagens exibidas como personagens explicitamente ficcionais,
preenchidos dramaturgicamente da carga histórica de seus correlatos que já
morreram, compõem uma cena limítrofe que questiona as fronteiras entre o que era
até então dado como ficção e realidade. A potência estética e narrativa dessas
escolhas mostra uma preocupação que vai muito além de um levante armado para
uma tomada de poder. O rigor coreográfico e a preocupação visual e espacial das
intervenções zapatistas, que serão melhor desdobradas ao longo do texto, evidenciam
uma disputa simbólica e uma apropriação dos meios de produção da narrativa
hegemônica para se contrapor e criar outras alternativas possíveis. É como uma
encenação que objetiva concretizar-se na realidade e sobrepor as ficções coercitivas
dadas a partir de suas estruturas.
O autor deste texto entende as ações zapatistas como práticas de performance
que se nutrem de elementos conceituais e de uma tradição de protesto e dissidência.
Os zapatistas são engenhosos para "por em cena" os corpos que o poder pretende
invisibilizar, a vez que se encarregam de obstruir a "levianidade" e a velocidade sobre
a qual descansa a economia mundial contemporânea para construir sua própria
eficácia.
Não é apenas um jogar o jogo político, mas uma reestruturação completa das
regras do jogo já estabelecidas. Um hackeamento da hegemonia que instaura um
curto circuito nos modos de operar vigentes.
O autor deste texto percebe o quanto isso é parecido com o fenômeno eleitoral
de 2018 no Brasil, onde as velhas estruturas de poder engessam os discursos e
segregam os mais pobres.
Como é o exemplo da própria academia (que aqui o autor habita, ocupa e se
reconhece), que por muitos anos tem negligenciado saberes ancestrais e práticas
diretas que não se enquadravam em suas premissas excludentes. Sem a
possibilidade de vencer o discurso científico pela sua própria regra de produção, os
marketeiros políticos viabilizaram uma nova narrativa que prometia dar pertencimento
a todos aqueles excluídos do acesso intelectual das instituições.
O whatsapp passa a ser plataforma de conforto e uma nova ficção. Uma
completamente acessível e com possibilidade total de vazão de afetos diversos e
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experimentações das mais ingênuas, impossíveis de existir no território dos doutores.
A nova ficção hackeia as estruturas narrativas de poder e muda completamente as
regras do jogo, impossibilitando àqueles que já se garantiam com seus velhos hábitos
de disputa de poder sequer jogar.
Evidente que o uso desses recursos tem intenções e subjetividades
completamente avessas entre as/os zapatistas e a equipe de marketing do partido
brasileiro PSL. As/os zapatistas não inventaram mentiras e não caluniaram
adversários sem fundamento, mas utilizaram destas mesmas estruturas e do mesmo
desgaste com o rigor engessado do jogo ficcional anterior para criar rumor. O EZLN
mantém seus princípios éticos e morais (assim como o PSL, cujo posicionamento
político possui princípios completamente outros) e ergue uma nova narrativa capaz de
atrair os olhos de todo o planeta e suspender o tempo-espaço onde suas novas ficções
se instauram.
Por isso, o autor dessa obra acredita que seja pertinente a afirmativa de seu
colega de bar e passa a tentar aprofundá-la no decorrer deste texto. Passa a
interpretar o Subcomandante Marcos como o possível mais importante artista da
América Latina e, seguindo o raciocínio, o EZLN como o maior coro performático do
mundo, cuja primeira grande obra pública é a reinvenção de si próprios.
Para dar continuidade ao estudo, o autor deste texto seleciona três principais
“obras” do repertório zapatista, das quais pretende fazer uma análise aprofundada
enquanto proposição artística e seus desdobramentos efetivos. São elas: a) a marcha
do silêncio de 2012; b) a marcha das armas inúteis ou bandeira branca com pólvora
e; c) o suicídio do subcomandante Marcos e o (re)nascimento do subcomandante
Galeano.
Além destas obras principais, pretende atravessar estas análises com outros
atravessamentos estéticos constantes na produção zapatista, como a produção de
murais e a ressignificação simbólica das máscaras pretas com as quais protegem suas
identidades].
Palácio Municipal do território assinalado como San Cristóbal de las Casas. Os
rebeldes, em sua maioria pessoas assinaladas como indígenas, levantam-se armados
em guerra contra o exército mexicano. O palácio está tomado pelos insurgentes que
marcham pelas ruas. Nas paredes, é possível ver pixos com dizeres: VIVA EL EZLN!
REVOLUCIÓN O MUERTE!
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Um dos Comandantes surge acompanhado de outros soldados na varanda do
prédio municipal. Faz a primeira leitura pública da Primeira Declaração da Selva
Lacandona,30 documento de autoria zapatista elaborado a partir das premissas e
saberes adquiridos durante o período de contra-treinamentos desempenhados em
seus oito anos de preparo. Este é o primeiro de uma série de documentos oficiosos
que propagarão os rumores do movimento zapatista por todo o mundo. Após a leitura,
denunciam o sistema eleitoral mexicano de atuar sob processos fraudulentos e sem
transparência de apuração. O EZLN exige a renúncia imediata dos representantes
governamentais nas esferas federal e estatal, solicitando novas eleições com
princípios livres e democráticos.
De uma visão panorâmica, é possível avistar todo o território assinalado como
o Estado de Chiapas. É possível ver a presença das tropas zapatistas em sete
municípios: as terras assinaladas como as cidades de Chanal, Ocosingo, Las
Margaritas, Altamirano, Oxchuc, Huixtan e a própria San Cristobal de las Casas.
UM ZAPATISTA: Nós somos os portadores legítimos de nossa própria
nacionalidade. Nossa luta armada é uma alternativa para reconquistar a
dignidade perdida de nossos povos originários. É uma luta por saúde,
educação, terra, democracia, paz e liberdade.31
Madrugada de 2 de janeiro de 1994. As tropas zapatistas marcham para fora
das terras assinaladas como a cidade de San Cristobal de las Casas para atacar o
quartel militar do território denominado como Rancho Nuevo, situado há alguns
quilômetros de distância da capital chiapaneca. Enquanto marcham, a cena volta ao
quadro panorâmico do território assinalado como Chiapas. Agora a resistência
zapatista tem suas tropas presentes em catorze municípios. Soldados do EZLN estão
abrindo celas e retirando presos políticos de cárcere, aproximadamente 200 pessoas.
Dois homens encapuzados saem de dentro de uma propriedade em Rancho Nuevo e
trazem consigo um senhor alto, gordo, beirando os seus 70 anos, calvo, de barba e
bigode grisalhos. É o General Absalon Castellano Dominguez, governador
institucional das terras assinaladas com Estado de Chiapas e símbolo da repressão
contra o povo, declarado responsável por mais de 150 assassinatos durante sua

30Anexo

I.
ZAPATISTAS: CRÓNICA DE UNA REBELIÓN. Direção e Produção: Canal6dejulio. México: 2003 (90
min).
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carreira militar e política. O governador é levado com as tropas zapatistas e mantido
como refém em seu rancho particular, no município de Las Margaritas.
Sons de sirene. O exército federal mexicano é acionado, soldados aparecem
em sua primeira ofensiva ao território assinalado como Município de San Cristobal de
las Casas para retomar o Palácio Municipal ocupado pelos insurgentes.
Terras assinaladas como município de Ocosingo, Chiapas. O cenário é um
mercado municipal. O exército federal invade o local e inicia um tiroteiro. Dezenas de
pessoas assinaladas como indígenas zapatistas são assassinadas. O conflito
permanece por horas. Os soldados do governo institucional ou mau governo invadem
uma bodega local. Corpos sangrando estão espalhados pelo espaço e o único som
que se ouve é o de um televisor pendurado na parede da bodega. Na programação
noticia-se um discurso do presidente Carlos Salinas.
PRESIDENTE SALINAS: (voz em off) Não se trata de uma revolta indígena,
mas de uma simulação deste grupo violento. Armado contra a tranquilidade
das comunidades, a paz pública e as instituições do governo. Estão a agir
contra o povo mexicano e suas tantas relações que com grande esforço temos
construído e que por isso tanto apreciamos. O que fazem são ações
desacreditadas. Nos países que assim sucederam só conseguiram destruição
e retrocesso.32
Como resposta, a inteligência tática do governo institucional ou mau governo
mexicano envia tropas por terra e pelo ar, sob a alegação de que não existia nada que
poderia suprimir a capacidade de defesa do Estado no citado grupo agressor. No
entanto, após dez dias de intensa atividade militar no território, com a mobilização de
um contingente de mais de dezessete mil soldados, as altas patentes do exército
especulam um prazo aproximado de seis meses para poder controlar a insurreição.
Essa situação atrai a atenção de diversas organizações internacionais de
direitos humanos que difundem denúncias de desaparecimentos e execuções
sumárias, além de ataques contra a cruz vermelha e jornalistas, por parte do exército
federal.
[Rubrica nº9: Paradoxal e infelizmente, a truculência genocida do exército
federal tem papel fundamental na ascensão do movimento nacionalista de empatia ao

32Discurso

transmitido em 1994 pelo presidente Carlos Salinas Gotardi. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=ZlA-AZckqMM>. Acesso em: 09 maio 2018.
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zapatismo. A cobertura da imprensa nacional e internacional, tanto da mídia oficial
quanto de canais independentes, transmitiram a calamidade em que se encontravam
os povos originários locais e demandaram um apoio popular que foi capaz de frear,
embora não encerrar, a violência estatal. Os zapatistas, desde o início do levante, já
possuíam grande afinidade com a comunicação virtual e a difusão de notícias pela
internet e estes foram fatores fundamentais para sua permanência e resistência, tendo
em consideração a disparidade de contingentes e arsenal que tornavam a disputa
automaticamente vencida pela federação institucional. Ou seja, a iminência de morte
é um fator que atravessa a todo momento os embates e fomenta as radicalidades das
ações insurgentes.
O autor deste texto lembra do caso do assassinato da vereadora assinalada
como carioca Marielle Franco e nas semelhanças causais entre esses dois momentos
da história. Para além de um assassinato, Marielle precisou ser destruída,
desconfigurada por múltiplos tiros, para que sua voz ecoasse para todos os cantos do
mundo, agora não mais como um pedido de socorro, mas como um lamúrio que
evidencia os tentáculos do necropoder. A morte de Marielle ainda reverbera em ações
civis insurgentes que causam prejuízos à narrativa de poder vigente, incluindo à
família do atual presidente que se vê enredada a todo momento nos desenlaces do
caso. Mas será que a existência de mártires e a execução sumária e desumana de
corpos em luta seria necessariamente um pressuposto para evocar a empatia dos de
abaixo?
Nas terras assinaladas como Estados Unidos do México, o quadro político era
crítico e a vigência do NAFTA vinha acompanhada de outras medidas que
precarizavam ainda mais as poucas possibilidades de existência dos povos
assinalados como indígenas.
As modificações ao artigo 27 constitucional retirava aos mexicanos sem terra
o direito conquistado no período pós-revolucionário de demandá-la, enquanto
que a reforma do artigo terceiro retirava a garantia da gratuidade da educação
escolarizada em todos os níveis como um dever do Estado.33

A sociedade civil tem papel importante no sucesso das iniciativas zapatistas.
Entendendo isso, o EZLN começa a criar um diálogo direto com a população em geral,
principalmente com a classe trabalhadora, elaborando estruturas estéticas e
MACIEL, Lucas da Costa. Os murais zapatistas e a estética tzotzil: pessoa política e território em
Polhó, México. 2018. 240f. Dissertação (Mestrado em Estética e História da Arte) – Universidade de
São Paulo, 2018. p. 33.
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discursivas que empoderassem esse pertencimento afetivo conquistado. Os
uniformes e máscaras negras passam a ser estilizados em murais e associados com
a imagem do milho, produto que constitui a base agrícola do território.
As técnicas de muralismo, dramaturgia textual e coreografias performáticas,
como o autor deste texto pretende esmiuçar mais adiante, para aparições públicas
são apreendidas e empreendidas pelos insurgentes, sendo base para sua mais
importante estratégia de sobrevivência e resistência autônoma: a hipervisualização
como escudo de proteção e redistribuição de violência.
Registros de vídeo, cartas, chamamentos, convocatórias e anúncios dividem a
estética textual em tom de manifesto com os traços e cores muralistas naquilo que
passa a ser um dos principais repertórios de luta e de produção de linguagem de luta
dos zapatistas. Estar exposto a todo momento, sob o crivo empático do apoio popular,
torna-se mais seguro do que esconder-se da mira assassina do Estado. A primeira
grande barricada do EZLN é estética, artística, filosófica e cultural].
CENA 3: Das cores que retratam a luta
BEATRIZ AURORA: Me chamo Beatriz Aurora e nasci em Santiago, no Chile.
Sou filha de espanhóis republicanos exilados da Guerra Civil. Minha mãe é
catalã e pianista e meu pai é historiador nascido em Madri. Sempre gostei de
pintar, mas só me dediquei profissionalmente a isso a partir de 1985. Me
considero autodidata ainda que tenha estudado na Escola Experimental de
Educação Artística onde ensinavam arte no nível secundário.34 Em 1970, um
processo chamado "rota chilena ao socialismo" foi aberto no Chile com o
governo de Salvador Allende. Eu participei do movimento popular e estudantil
até que em 1973, Pinochet liderou um golpe de Estado que derrubou o governo
constitucional de Salvador Allende. A ditadura militar assassinou, torturou e
desapareceu milhares de chilenos, incluindo a maioria dos meus camaradas.
Depois do golpe de Estado, participei da Resistência até que em 1974 fui
seqüestrada pelo serviço de inteligência da Força Aérea do Chile. Eu estava
desaparecida há 10 dias e saí viva graças à solidariedade internacional e à
minha dupla nacionalidade chileno-espanhola. Depois de viver alguns anos em
Madri e em Havana. Em 1979, vim morar no México, país que me conquistou
desde que deixei o avião. Eu participei do movimento de solidariedade com o
Chile e a América Central. Em 1995, me tornei cidadã mexicana. Eu me sinto
uma cidadã do mundo, mas muito mexicana, embora eu leve o Chile ao meu
coração. Desde 1985, tenho me envolvido profissionalmente na pintura. Eu fiz
várias exposições individuais. A primeira foi em Tóquio entre 1986-1987,
Alicante em 1988, Santiago do Chile em 1989, Paris em 1997, Zaragoza 1998,
Catalunha 2007, Madri 2008, Itália, 2008. Outras foram em Montevidéu e
Valência. O surgimento, em 1994, dos zapatistas abriu um horizonte para a
34

Similar ao nosso Ensino Fundamental.
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humanidade e isso me levou a fazer um novo tipo de pintura que eu chamo de
"histórias pintadas", que têm o que eu experimentei ao ficar mais próxima das
comunidades zapatistas. É uma maneira de mostrar que um outro mundo é
possível e as grandes transformações são feitas por pequenos seres quando
reunimos nossos sonhos, nossas forças e acordamos. A maioria das pinturas
que eu faço agora são inspiradas na luta zapatista, para seu povo maravilhoso,
um exemplo de dignidade, qualidade e calor humano, o maior e mais nobre que
eu já conheci e devo a eles por ter me tornado a pintora que eu sou.35
Território assinalado como Estados Unidos do México, meados de 1910. A
estética muralista começa a se desenvolver como forma de expressão estéticopolítica-cultural. Fruto do modernismo assinalado como mexicano, as pinturas que
surgem a partir deste período dão sentido às urgências sociais que emergem da
Revolução Mexicana. Diretamente atravessados pelas estéticas vanguardistas
assinaladas como europeias, os murais são uma manifestação específica de tradução
em arte sob os hibridismos coloniais que passam a constituir este povo e suas lutas,
que se indissociam. Com apoio do governo revolucionário, sob o comando de José
Vasconcelos, Secretário de Educação Pública, os murais ganham força e passam a
integrar processos educacionais de forte cunho indigenista registrando e propagando,
de forma pictórica e lúdica, tradições, rituais e cotidianidades territoriais.
Meados de 1994, território assinalado como Estado de Chiapas, México. As
contribuições estético-políticas dos murais passam a ser assimiladas e absorvidas
pela estética de luta zapatista. Surge a figura de Beatriz Aurora, que é uma das
principais artistas que acompanha e colabora com a estética zapatista. Desde a
ilustração de livros a pinturas diversas, as obras de Aurora passam a ilustrar postais,
pôsteres, ímãs de geladeira e outros artefatos que são difundidos e comercializados
para ajudar nos custeios da luta insurgente. Aurora se recusa ser associada com o
circuito de Arte Contemporânea, atribuindo ao zapatismo suas referências criativas e
a difusão de seus trabalhos.
A contribuição de Beatriz para a produção estética zapatista é inegável e auxilia
na propagação das pinturas pelo território assinalado como Estados Unidos do México
e pelo mundo, com imagens que criam empatias visuais e propagantísticas com o
EZLN. Essa identidade visual é utilizada em todos os materiais de circulação do
movimento, principalmente em seus canais virtuais.

AURORA, Beatriz. Autodescrição. Disponível em: <http://www.beatrizaurora.net/bea/index.php>.
Acesso em: 11 maio 2018.
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[Rubrica nº10: A guerra da colonização também é uma guerra de imagens. Em
sua primeira viagem para as terras assinaladas como Estados Unidos do México, o
autor deste texto visita a Igreja de Santiago, nas terras assinaladas como praça de
Tlatelolco, Cidade do México. O local é conhecido por ter sido cenário de um massacre
onde centenas de estudantes, protestando contra uma série de ações impopulares do
governo institucional ou mau governo, foram alvejados e assassinados por militares e
tanques de guerra, em 2 de outubro de 1968.

Figura 1: Mural de Gustavo Chávez Pavón na Escuela Primaria Rebelde Autónoma
Zapatista de Oventik
Fonte: Museo a Cielo Abierto en La Pincoya

Ao lado dessa praça, olhando para a referida igreja, o autor deste texto ouve a
história de sua construção. Durante o período da colonização espanhola, os
colonizadores, no intuito de legitimar e sobrepor não apenas a sua força, mas a
relevância de sua cultura e crenças, destruíram os templos religiosos astecas locais e
construíram a Igreja de Santiago com as mesmas pedras da demolição. Este conto
verídico e simbólico ilustra a importância da imagem na disputa territorial da colônia.
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Como afirma Maciel, “iconoclasta, o mau governo é também iconófilo: ele troca uma
imagem por outra”.36
Nesse panorama, o autor deste texto começa a pensar nos potenciais perigos
que representa a arte, enquanto rememora o momento em que o então prefeito
institucional do território assinalado como São Paulo, sua terra natal, posa para
câmeras de vídeo vestido de pintor e apagando grafites pelas ruas. A violência
iconófila e iconoclasta é crime simbólico e extermínio cultural no processo de
dominação de povos subalternos].

MACIEL, Lucas da Costa. Os murais zapatistas e a estética tzotzil: pessoa política e território em
Polhó, México. 2018. 240f. Dissertação (Mestrado em Estética e História da Arte) – Universidade de
São Paulo, 2018.
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Figura 2:Mural de uma pessoa usando milho como máscara (Oventik)
Fonte: https://danestrom.com/the-zapatista-murals-of-oventic-mexico/

Figura 3: “Escuelita zapatista”, Beatriz Aurora, 46 x 34 cm / EZLN, pintura
Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-xRH_47eX8_U/Uq5OJ46b1_I/AAAAAAAAJEg/zsHXWtoVY9c/s1600/BEATRIZ+AURORA++Escuelita+Zapatista.JPG
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CENA 4: O governo institucional ou mau governo ou os desvios coreográficos
do poder
16 de janeiro de 1994. Território assinalado como Zócalo, Cidade do México.
Manifestações populares tomam as ruas, exigindo um cessar fogo por parte do
governo institucional ou mau governo. A causa zapatista já chega aos corações dos
centros urbanos e já possui apoio popular em grande escala para pressionar as
instituições.
PRESIDENTE SALINAS: (voz em off) Enviarei um projeto de lei de anistia geral
para todos os participantes dos atos de violência que afetaram vários
municípios do Estado de Chiapas desde o dia primeiro de janeiro de 1994 até
às onze horas de hoje, dia 16 de janeiro de 1994.37
Rancho particular do governador institucional Absalon Castellanos, território
assinalado como município de Las Margaritas. Como gesto de boa fé, o EZLN liberta
o General Castellanos, depois de condena-lo publicamente pelos seus atos. A
condenação simbólica tratou de um apontamento público de todas as atrocidades
executadas por Castellanos, que presenciou calado todas as acusações diante de
uma platéia de pessoas assinaladas como indígenas. Entrevistado sobre suas
condições de cativeiro, o general salienta o bom tratamento com o qual foi conduzido
durante toda a negociação e que não houveram quaisquer tipos de atentados à sua
integridade moral e física. Iniciam as negociações. O Exército Zapatista indica o bispo
da diocese San Cristobal de las Casas, Samuel Ruiz, como mediador para
negociações. A estratégia do governo institucional ou mau governo é de recuar e o
comissário Manuel Camacho é indicado para dirigir uma frente pela paz e
reconciliação. O discurso de cessar fogo é proferido e inicia-se o diálogo. Durante as
negociações, o Bispo Ruiz desempenha um papel fundamental, tornando-se famoso
à época. Sua participação evitou um massacre genocida de grandes proporções.
Ernesto Zedillo, político do PRI (partido governista que esteve no poder desde a
Revolução Mexicana até as eleições mais recentes, de 2018) atribui ao bispo a
responsabilidade de pregar uma ideologia de violência, por seu trabalho intenso nos
territórios onde se iniciou o levante zapatista e por sua luta em prol das causas sociais.
Discurso transmitido em rede nacional, no dia 16 de janeiro de 1994, pelo presidente Carlos Salinas
Gotardi. In: ZAPATISTAS: CRÓNICA DE UNA REBELIÓN. Direção e Produção: Canal6dejulio.
México: 2003 (90 min).
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Diocese San Cristobal de las Casas. Os representantes do governo
institucional ou mau governo aguardam a chegada do exército zapatista, que entra
aglomerado e com seus rostos todos cobertos por lenços coloridos e capuzes negros.
O subcomandante Marcos toma a palavra e se dirige a um microfone que foi instalado
no recinto. Leva uma folha de papel em uma mão e um cachimbo na outra.
[Rubrica nº11: O autor deste texto, muito depois de já ter escrito e desenhado
sua teoria narrativa que propõe o Subcomandante Marcos como um dos maiores
artistas da América Latina, se depara com um texto escrito por Guillermo GomezPeña, renomado performer mexicano, em que ele mesmo atribuí ao zapatista o título
de “Subcomandante da Performance”. Por acreditar que este texto é de extrema
importância e riqueza para sustentar a hipótese iniciamente levantada, o autor deste
texto decide traduzir o texto e esmiuçá-lo na íntegra, a fim de trazer outras camadas
de sentido ao trabalho. O texto segue assim:
O SUBCOMANDANTE DA PERFORMANCE
CIDADE DO MÉXICO ESTAVA DE RESSACA. BEM CEDO PELA manhã de
1 de janeiro de 1994, seus habitantes estavam se recuperando da celebração
épica do Ano Novo. Na tela da minha televisão, de repente, fui confrontado
com as imagens de guerrilheiros que lembravam a reviravolta sandinista do
final dos anos setenta e a guerra civil salvadorenha. Primeiro, pensei que
fosse um documentário sobre a América Central. Então, um repórter
empolgado anunciou que "um grupo armado autodenominado como o
Exército Zapatista da Libertação Nacional tomou a cidade de San Cristóbal
de las Casas e várias pequenas aldeias na floresta de Chiapas". Meu coração
começou a bater rapidamente. Eu telefonei para meus amigos. Eles achavam
que eu estava brincando.
O que fez a insurreição Zapatista diferente de qualquer outro movimento
Latino Americano de guerrilha recente era o seu autoconsciente e sofisticado
uso da mídia.
Desde o início, o EZLN estava plenamente consciente do poder simbólico de
suas ações militares. Eles escolheram como estratégia começar a guerra
bem no dia em que o NAFTA entrou em vigor. E a partir do segundo dia do
conflito, eles escolheram como prioridade em sua estratégia militar encenar
entrevistas coletivas e criar fotos teatrais. A guerra continuou como se fosse
performance. A maioria dos zapatistas, homens, mulheres e crianças
indígenas usavam balaclavas (máscaras de esqui negras). Alguns utilizaram
rifles de madeira como meros adereços. Um dos líderes, Subcomandante
Marcos, acabou por se mostrar um 'performancero' consumado38.

A idéia de guerra como performance é um conceito muito importante para o
entendimento

desta prática.

Guilherme Figueireido,

foi um dos primeiros
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pesquisadores a evocar este debate nas terras assinalads como Brasil em seu livro
“A Guerra é o Espetáculo”, em meados dos anos 90. Neste material, Figueiredo
analise o levante zapatista de 1994 e observa, a partir de pesquisa de campo e
registros em entrevistas para jornalistas, o uso da espetacularização como estratégia
de guerra contra o sistema e, por consequência, a performance como elemento bélico
perigoso e insurgente. O autor deste texto entende a ação performática do projeto
zapatista como uma estratégia de colapsar as estruturas de poder vigente por meio
de ações coletivas, que se utilizam da estética, da produção de rumor narrativo e da
revolta semântica pontos de partida para investir contra aquilo que nomeiam de Hidra
Capitalista. O autor lembra que, segundo relatos de alguns zapatistas e conversas
com diversos pesquisadores, essa criação estética coletiva não foi inicialmente
proposital. As balaclavas negras, símbolo primordial da indumentária zapatista, tinha
função de proteger o rosto dos insurgentes das baixas temperaturas do território
assinalado como as montanhas do Pesadelo na Selva Lacandona. Não foi préconcebido como aparato estético, mas adaptou-se à narrativa em curso produzida
pelas fricções do EZLN durante o levante e às empatias produzidas com a sociedade
civil. Isso é muito recorrente no movimento e o autor deste texto insiste em dizer que
este é um dos recursos criativos do coro performático zapatista: a utilização de
elementos do cotidiano, coreografados e repetidos em série, a fim de gerar uma
unidade empática territorial, expressando elementos da comunalidade39 com imagens
agregadoras e que causam tremenda comoção. Esse sim é, de fato, o maior elemento
bélico do EZLN, sua capacidade de trazer à tona suas identidades apagadas pela
narrativa hegemônica do colonizador, a partir do enaltecimento de detalhes cotidianos.
Essa estética simples, campesina, indígena, que dialoga diretamente com as
realidades presentes no povo assinalado como chiapaneco, traz uma empatia outra
para os discursos rebuscados e cheios de referências registrados nos comunicados
zapatistas, seja na plataforma virtual do enlance, seja em falas públicas em tons
inflamados. Tudo está a serviço de uma produção de narrativas discursivas não
hierárquicas, na língua, no tempo, no osso e na carne do povo.
Ele foi sem dúvida o mais recente herói popular em uma nobre tradição de
ativistas que inclui Superbarrio, Fray Tormenta (o sacerdote lutador) e SuperQualidade do que é comunal. Conceito importante para entender os modos de organização de
comunidades assinaladas como indígenas, onde ações coletivas em prol do bem viver público são
desempenhadas por seus integrantes sem necessidade de pagamento ou recompensa individual. É o
motor que move esses processos de autonomia.
39
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Ecologista, todos autoproclamados "lutadores sociais" que utilizaram
estratégias de performance e mídia para entrar na "arena de luta livre" política
do México contemporâneo.
Desde suas primeiras aparições na mídia, Marcos, também conhecido como
"el Sup" (o Sub), apelou para os mais diversos e improváveis setores da
sociedade mexicana. Na confusa era do "fim da ideologia", as visões políticas
hispânicas - apresentadas em linguagem simples, não ideológica e poética foram diretamente para os corações e mentes cansados de estudantes,
ativistas, intelectuais, artistas, jovens niilistas e até profissionais apolíticos da
classe média. Em uma época de neonacionalismos ferozes, ele evitou
jargões e dogmas nacionalistas. Sua combinação de clareza política, bravata
e humildade atraiu políticos progressistas e ativistas em todo o mundo. Seu
discurso eclético, temperado com humor e uma surpreendente variedade de
referências à cultura pop, escritores contemporâneos e notícias do mundo,
revelou um internacionalismo sofisticado.
Apesar de tudo isso, ele permaneceu humilde. (Ele se define como um mero
"sub", uma espécie de secretário de relações públicas, um intérprete para o
mundo exterior). Seu sério, mas indiferente comportamento, adornado com
um cachimbo e uma bandolera ao estilo de Zapata, com balas que não
combinam com o modelo de sua arma, o tornaram extremamente fotogênico.
Sua persona foi cuidadosamente trabalhada com colagem de símbolos
revolucionários do século XX, trajes e adereços emprestados de Zapata,
Sandino, Che e Arafat, bem como de heróis de películas de celulóide como
Zorro e o famoso personagem de lucha libre dos filmes mexicanos, "El Santo".
Por tudo isso, o New York Times o batizou de "o primeiro líder guerrilheiro
pós-moderno", e jornais e revistas em todo o mundo faziam questão de uma
entrevista com ele. O culto de Marcos nasceu40.

Guillermo Gomez-Peña esboça, neste trecho de seu depoimento, indícios de
outro elemento considerado, aos olhos do autor deste texto, basilar para entender os
modos de produção estético-política zapatista: o projeto de hackeamento. Marcos,
apesar de sua evidente intelectualidade e conhecimento rebuscado, abandona seu
aparente lugar de conforto para se manter em constante conexão com os discursos
que atravessam a realidade do povo assinalado como Chiapaneco. Ele se apropria de
referências pop, não para reproduzí-las com outro conteúdo, ou tentar repaginá-las,
mas reprograma essas referências em narrativas que sabotam o propósito anestésico
do entretenimento cultural, para gerar metáforas empáticas que exemplificam e
aproximam a sua narrativa de luta. É muito comum, em vários dos comunicados
escritos pelo Subcomandante da Performance, referências a séries da moda como
Game of Thrones, The Walking Dead ou os Simpsons, para fazer alusão ao fenômeno
político contemporâneo que se desenlaça no território. Ele extrai a essência popular
destes produtos culturais e os reprograma de modo a subverter seu objetivo, sem
fortalecer qualquer tipo de indústria cultural com isso. Para o autor deste texto, há uma
imensa potência nesse modo de articulação para produção da narrativa da
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performance. Ao mesmo tempo que não se nega a presença dos discursos
hegemônicos, pouco conectados à linguagem de luta dos povos subalternos e
comumente atrelada à ideia de produção de herói e redenção, ele rearticula estas
narrativas para promover um debate sobre a coletividade e a comunalidade,
desprotagonizando os heróis e colocando o povo assinalado como indígena como
centro da ação.
O Sub planejou sua relação com a mídia com muito cuidado. A imprensa
internacional era uma prioridade, claro. O Spiegel, o Cambio 16, o Le Figaro,
o New York Times, o San Francisco Chronicle, o NACLA e a Vanity Fair foram
imediatamente recebidos na Selva Lacandona. Em relação à imprensa
mexicana, ele foi um pouco mais cauteloso. Ele favoreceu os dois periódicos
independentes, La Jornada e El Financiero, e desenvolveu uma linha direta
de comunicação com eles. Ele também deu muita ênfase ao rádio, já que
para a maioria das comunidades indígenas de Chiapas e da zona rural do
México essa é a principal fonte de informação. O conglomerado de mídia prógoverno, Televisa, foi banido das conferências de imprensa e das
negociações de paz. E isso, claro, foi um ato de desafio que a Televisa não
pôde aceitar. Seus repórteres fizeram tudo que podiam para chegar perto
dele. Eles tentaram se infiltrar como membros de outras redes de TV. E
quando não conseguiram, compraram imagens da televisão européia. Os
resultados dessa campanha publicitária foram extraordinários. Em um mês,
Marcos se tornou um nome familiar em todo o mundo.
Uma indústria de souvenirs Zapatistas e inspirados em Marcos surgiu da noite
para o dia. Camisetas, máscaras de esqui, chaveiros, cartazes e pequenas
bonecas com minúsculas máscaras de esqui e rifles de madeira eram as
favoritas entre os turistas políticos. Durante os meses de fevereiro, março e
abril, era comum ver jovens mascarados participando de shows de rock. A
certa altura, tornou-se extremamente difícil traçar a linha entre a política
radical e a cultura pop41.

A utilização de recursos da cultura pop também possibilitou que o EZLN
utilizasse de um outro artifício bélico que souberam usar muito bem: o estrangeiro
solidário. O boom acalourado internacional que fez com que o México se tornasse o
centro das atenções da América Latina e do Mundo atraiu pessoas de todos os lugares
e o EZLN soube usar disso como estratégia de segurança. A presença dos gringos
por todos os cantos, simpáticos, desfilando com suas balaclavas e souvenirs diversos
intimidava as ações diretamente violentas do exército. Os turistas passam a ser o staff
da performatividade zapatista e integram o processo e execução de todas as
intervenções performáticas. São acionados como um tipo de equipe de segurança,
contra-regras do espaço fora que trabalham, mesmo que de forma nem um pouco
consciente, para garantir a continuidade da ação até o seu fim. A potência desse
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aparato de segurança está muito mais nos sorrisos e no êxtase descompromissados
dos visitantes estrangeiros do que em seus discursos inflamados e cheios de
referências da guerra dos artigos científicos. É um jogo de xadrez meticulosamente
organizado, que o EZLN e Marcos sabem jogar muito bem. O autor deste texto,
enquanto escreve esse trecho, lembra-se de uma conversa de bar com uma amiga
que trabalhou no CIMI - Conselho Indigenista Missionário, organização brasileira cristã
com princípios calcados na teologia da libertação, e fala do trato que, muitas vezes,
os povos assinalados como indígenas dão para alguns projetos implantados para a
“melhoria” do território. Ela conta, por exemplo, que já chegou a trabalhar em projeto
de construção de fornos de barro nas comunidades do Mato Grosso do Sul que eram
utilizadas pelos habitantes como casa de pato, guarda-roupa, espaço para guardar
tralhas e afins, ou seja, deixavam evidente que aquele produto importante para os
propositores não tinha tanta valia na vida cotidiana da aldeia. O interessante nessa
história é que ela diz que, sempre que as pessoas assinaladas como indígenas eram
questionadas se determinado projeto podia ser realizado na aldeia, eles respondiam
com “sim”. Com o tempo, essa amiga passa a perceber que o “sim” se traduzia como
o nosso “foda-se” (e o autor deste texto pede o perdão da palavra, mas não encontra
melhor maneira para chegar ao ponto que precisa sem dizê-la). Essa idéia do “fodase” é muito parecida com a estratégia que o autor deste texto percebe dos zapatistas
e que não tem a ver com um descaso, ou desatenção, mas está ligado a uma idéia de
que a ajuda de fora é uma colaboração, mas não é fundamental e nem pode
comprometer os processos de autonomia gerados nas comunidades. É disso que este
movimento trata.
O erotismo era um ingrediente crucial na hype de Marcos. Sua voz suave e
sincera, e seus "belos olhos cor de avelã" emoldurados pela máscara negra,
transformaram-no num ícone da sexualidade proibida. Muitas donas de casa
solitárias e estudantes de olhos arregalados projetavam suas fantasias
sexuais nele, escrevendo cartas de amor apaixonadas que eram publicadas
regularmente em jornais nacionais. Marcos respondeu a cada uma delas.
Uma de suas cartas mais famosas, endereçada à escritora Elena
Poniatowska, começou com a seguinte frase: "Senõra, estou prostrado a seus
pés". Em uma carta que eu li no 'La Jornada', uma señora da classe alta
descreveu seu desejo de "se perder na selva com Marcos". Em "Los
Supermachos", peça de teatro de cabaré político de Jesusa Rodriguez, um
Marcos suave fez um "striptease de máscara" incompleto ao ritmo de cumbia.
Em um bar de travestis em Guadalajara, um Marcos 'loca' fez um striptease
completo.
Embora ele tenha se tornado a mais famosa celebridade mexicana de 1994,
ninguém sabe quem ele realmente é. Discussões obsessivas sobre a
"identidade real" de Marcos continuam a dominar as conversas nos lares, nos
locais de trabalho, nos cafés, nas revistas e nos jornais. Mesmo que no íntimo
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ninguém queira desmascará-lo, todo mexicano tem uma teoria diferente
sobre sua identidade. Em uma das primeiras versões, ele era um intelectual
estrangeiro (ele fala inglês fluentemente, francês e algumas línguas
indígenas), mas logo seu sotaque da Cidade do México temperado com
'norteñismos' causou o descarte desse rumor42.

A utilização de pseudônimos é um recurso comum entre ativistas de diversos
lugares do mundo. Preservar a identidade é um elemento de autocuidado e
autodefesa quando se está em guerra. Mas a guerra zapatista é também uma guerra
semântica e por isso os nomes de guerra não são apenas pseudônimos, mas a
construção de personas performáticas que produzem linguagem a partir de sua
gênese. O autor deste texto percebe alguns parâmetros semelhantes na produção das
personas zapatistas. Uma linguagem específica, que trata da palavra e da enunciação
da palavra com um rigor e unidade dignos dos melhores encenadores e dramaturgos
da contemporaneidade. Há uma corporalidade, uma gestualidade, que se compõem
da relação comunal e coletiva, dos treinamentos diretos com o outro, que produzem
uma estética e presença específicas, que dão cor e empatia para a dureza dos temas
evocados em seus chamados.
Muitos detectaram traços da teologia da libertação em seus comunicados e
entrevistas, e acreditavam que ele era um padre jesuíta radical. Mas a igreja
católica negou veementemente essa hipótese. Outros o perceberam como
um ex-líder do movimento estudantil de 1968. Mas um jornalista que passou
algum tempo com o Sub disse que este tem apenas trinta e oito anos de idade
(o que significa que em 1968 ele tinha apenas treze anos). Outras teorias
descreveram-no como um fantoche de uma facção dissidente dentro do PRI,
um escritor frustrado encenando o livro que ele era incapaz de escrever, um
hipster bissexual, ou um místico impulsionado por forças antigas que está
cumprindo profecias maias que foram escritas no 'Popul Vuh' e 'Chilam
Balam'. Eventos da vida real muitas vezes ajudaram a nutrir a versão de
Marcos como místico. Durante a Convención Nacional Democrática que
ocorreu em agosto na aldeia chipaneca de Aguascalientes, assim que Marcos
leu as últimas palavras de seu discurso, um dossel gigante construído para
proteger os seis mil visitantes dos elementos da natureza, uma feroz
tempestade desmoronou em cima deles de repente.
Totalmente consciente de suas dimensões místicas, Marcos não negou nem
aceitou nenhuma dessas teorias. Durante suas muitas entrevistas com a
imprensa, ele forneceu muito pouca informação sobre si mesmo. Nascido "em
algum lugar entre o Rio Suchiate e o Rio Bravo", filho de pais imigrantes
espanhóis, ele alega ter passado algum tempo no norte do México e no
sudoeste dos EUA, onde diz que trabalhou como garçom em São Francisco
e como taxista no Texas. Seu uso da gíria "norteño" e sua familiaridade com
questões chicanas tornam essas alegações bastante prováveis. Segundo ele,
seus últimos dez anos foram passados na selva, treinando e se preparando
para o famoso levante. Isso é um pouco exagerado para alguns. "Se ele
esteve na selva o tempo todo", perguntou Arturo Turok, um fotógrafo que
passou algum tempo com ele durante os primeiros dias da insurreição, "como
Gomez-Peña, Guillermo In: KATZENBERGER, Elaine. First World, Ha Ha Ha! The Zapatista
Challenge. São Francisco: City Lights, 1995. pp. 92-93.

42

78
ele obteve seu vasto conhecimento da política mundial contemporânea e da
cultura urbana?"
Durante a Convención, ocorreu um incidente revelador. Em uma entrevista
coletiva, Marcos disse que era hora de revelar sua identidade e decidiu
realizar uma pesquisa "no espírito da democracia". Ele perguntou quantas
pessoas gostariam que ele tirasse sua máscara, e depois de uma longa
pausa, apenas dois ou três levantaram as mãos. Apesar das especulações
obsessivas sobre sua identidade, ninguém realmente queria ver seu rosto.
Desmascará-lo desnudaria sua performance, abriria o mito, o transformaria
em um homem comum. Isso o forçaria a aceitar uma derrota política e
interromper abruptamente sua performance. Há, claro, outro risco: e se ele
for feio ou nerd?43

Interessante ressaltar que durante a organização do levante, nos anos em que
o pequeno grupo de 5 pessoas se embrenhou na Selva Lacandona, não havia
nenhuma pretensão ou plano de que Marcos fosse algum tipo de liderança do
movimento. Isso, a priori, nem faria sentido, uma pessoa assinalada como branca
operando como figura representativa de um movimento assinalado como indígena.
Bom, talvez não fizesse sentido se olharmos pelos filtros neoliberais que foram
impostos

nas

formas

como

costumeiramente

encaramos

nossas

lutas

contemporâneas. Marcos foi escolhido como porta-voz do EZLN logo após o levante.
O grupo insurgente se deu conta que os canais de mídia em geral se interessavam
muito mais por sua figura culta, que domina vários idiomas, tem uma articulação e um
modo de falar que caem bem aos ouvidos treinados dos homens da colônia. Já que
aos de fora interessava mais ouvir o homem branco intelectual e que esse movimento
de escuta potencializava a empatia do movimento, então que assim seja. Os
zapatistas passam a nomear o Sub Ma como o novo garoto-propaganda do
movimento, entoando com seu discurso sensual e sua presença cênica os ecos das
vozes do movimento. O autor deste texto acha interessante pensar como o EZLN
também se apropriou disso, das próprias apropriações. Utilizando dos privilégios e das
narrativas de poder hegemônicas a seu favor, sem ego, mas sem desrespeitar o
princípio do mandar obedecendo.
Apenas um evento de dimensões épicas pode destruir um mito e impedir uma
performance épica. Quando ocorreu o trágico assassinato do candidato do
PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, na cidade de Tijuana (onde mais poderia
ocorrer um evento como esse?), a atenção do México foi drasticamente
desviada, e Marcos mudou-se para a pagina 2 da imprensa nacional. Com
medo de serem culpados pelo assassinato, os próprios zapatistas decidiram
adiar o processo de paz. Infelizmente, ao fazer isso, perderam tanto o ímpeto
quanto o poder de negociação. No momento em que eles finalmente
rejeitaram a proposta do governo para apaziguar sua raiva, o caso de amor
Gomez-Peña, Guillermo In: KATZENBERGER, Elaine. First World, Ha Ha Ha! The Zapatista
Challenge. São Francisco: City Lights, 1995. pp. 93-94.
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do México com Marcos e os românticos rebeldes indígenas estava
começando a desaparecer.
No mês anterior às eleições, os mesmos intelectuais mexicanos, triste,
contribuiram fervorosamente para que a mistificação de Marcos começasse
a esboçar desencanto. Carlos Monsiváis estava subitamente "farto de tanto
hype". O analista político radical Jorge Castañeda denunciou as/os Zapatistas
por "não fazer parte do processo democrático". Outros intelectuais
começaram a criticar a "romântica e desatualizada custódia de Chiapas" do
La Jornada, e quando a Convención fez convites a muitos proeminentes
intelectuais de oposição, apenas alguns responderam 44.

O autor deste texto não consegue deixar de perceber semelhanças deste
trecho do relato de Gomez-Peña sem imediatamente lembrar do caso do suposto
atentado ao atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, e nas semelhanças estratégicas
e discursivas que aqui se apresentam. Não interessa ao autor desse texto pontuar se
a polêmica facada foi um atentado real ou encenação. Este mérito não cabe neste
debate. A questão que se coloca é a forma como a direita política possui também um
aparato estratégico bélico-narrativo, que a intelectualidade da esquerda brasileira
parece ignorar ou subestimar. Afinal, se o adversário político é tão precário e
ignorante, por que este ainda hoje consegue inflamar e devotar tantas pessoas das
classes menos favorecidas, donos de corpos minorizados, hostilizados por estes
mesmos a quem lhe dão a devoção, mesmo com todas as ferramentas de propagação
de discurso que temos à disposição hoje? O autor desse texto entende que a principal
diferença na estratégia estético-política zapatista é a de não subestimar nada. Não é
o ego que mobiliza as ações coletivas, muito menos a prepotência de sentir-se mais
intelectualizado do que outro. O adversário é tratado como tal, com respeito! E com
isso os zapatistas também se veem dispostos a estudar e aprender (ou hackear) suas
estratégias, sem perder seus objetivos, princípios e ética.
O último paradoxo é que o medo de Marcos e do EZLN pode ter contribuído
para a (re) eleição do candidato do PRI em 21 de agosto. Durante a
campanha da mídia eleitoral, o PRI fez questão de igualar a mudança à
violência e sugerir indireta, mas firmemente que a oposição (quaisquer forças
de oposição) traria ao México a mesma incerteza e caos que inundou o exbloco soviético há alguns anos. E as pessoas engoliram.
Com o voto de nenhuma mudança, Marcos é confrontado com uma situação
muito séria. Sua aura está perdendo rapidamente seu brilho, seus homens
estão sendo silenciosamente assediados pelo exército federal, seus
principais aliados no PRD estão fora do jogo, e Zedillo, o novo presidente,
parece ser ainda mais autoritário e intransigente do que Salinas. Será
necessário o dobro de habilidades de performance e conhecimento de mídia
para que o Sub continue sendo uma força política vital.
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Muitos dos simpatizantes de Marcos estão tentando descobrir uma saída
digna para o herói. Ele deveria tirar a máscara em particular, voltar ao seu
estado normal e desaparecer para sempre? Deveria cometer suicídio político
ou morrer a tempo de conquistar um espaço no Olimpo Revolucionário
Mexicano? Ou ele deveria tentar se tornar apenas mais um importante ator
político na oposição do México; não é mais um mito, não é mais um artista da
performance?
Enquanto escrevo isso, ainda não sabemos o que acontecerá com o México,
com os zapatistas ou com Marcos. Parece que a mitologia zapatista evaporou
quase totalmente e o tempo à frente parece muito difícil. Por enquanto, tudo
o que posso dizer é que houve um tempo na recente história mexicana
contemporânea em que todos nós experimentamos o reino das ilimitadas
possibilidades utópicas. E essas possibilidades, por mais assustadoras ou
emocionantes que possam ter sido para cada um de nós, foram parcialmente
criadas pelas habilidades da performance de Marcos e do EZLN. Como disse
um escritor mexicano, "os zapatistas conseguiram em onze dias (de atividade
armada) o que a FMLN não conseguiu em onze anos"; isto é, determinar os
termos do cessar-fogo, forçar o governo a sentar e negociar em seu próprio
território, introduzir no espectro das forças políticas mexicanas uma nova
visão do futuro do país e, acima de tudo, criar uma nova mitologia política em
uma época em que a maioria das mitologias políticas está falida].45

SUBCOMANDANTE MARCOS: Vocês nos disseram que nos dão uma
oportunidade de paz e nós recebemos sua mensagem e estamos aqui com um
verdadeiro e honesto espírito. Se há outro caminho para o mesmo lugar, um
lugar onde esta bandeira balance com democracia, liberdade e justiça,
mostrem-lo. Se é possível que não sejam necessárias essas guerras e os
exércitos sem que haja fogo e sangue para lavar a história, que seja! Mas e se
não? E se voltam a nos fechar outra vez todas as portas? E se as palavras não
conseguem superar a soberba e a incompreensão? E se a paz não é digna,
nem verdadeira? Quem? Perguntamos: Quem nos negará o sagrado direito de
morrer como dignos e verdadeiros homens e mulheres? Quem?
ZAPATISTA: Porque já existe muita exploração e muita injustiça e já não
suportamos. E por isso que a partir de primeiro de janeiro que não queremos
outro remédio que não agarrar nas armas. Porque as terras são para quem as
trabalha.
OUTRO ZAPATISTA: Defendemos a terra para ter a terra, e não para que a
tenha os latifundiários. E este é o motivo de termos tomado a decisão, mas não
só para nós chiapanecos, mas para todos os mexicanos que estão sem terra.
MAIS UM ZAPATISTA: Nunca há solução! Nunca nos escutam! Nunca nos dão
atenção! Nunca nos atendem! Temos sido rodeados de papéis e documentos,
mas de que eles nos servem? Não servem pra nada! Porque os papéis não
podemos comer. Porque somos seres humanos também e comemos assim
como come o governo e temos os mesmos direitos.
SUBCOMANDANTE MARCOS: O que estamos pedindo é que se revise o
NAFTA. Como vamos fazer isso? Como se diz a uma pessoa indígena que nem
sequer fala espanhol que o projeto de seu mandato não a levou em
Gomez-Peña, Guillermo In: KATZENBERGER, Elaine. First World, Ha Ha Ha! The Zapatista
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consideração, exceto para fazer o seu caixão, ou talvez, nem mesmo isso.
Nossos companheiros disseram-nos que as únicas condições em que
entregaríamos as armas seria a morte. É simples! Se alguém vai entregar as
armas, estamos dispostos a recebê-las, que as entreguem o exército federal,
mas só isso. A diferença é que a guerra não tem a ver com a posse de armas,
mas sim de seu uso. Nós estamos dispostos a cessar o uso. A deixar de usálas durante um tempo ou para sempre, mas nunca as entregar. Isto estamos
sendo muito claros. No momento em que entregamos as armas, se acabou
tudo. Ninguém vai acertar nada, ninguém.46
Começam discussões de ambos os lados na tentativa de legitimar quem é o
herdeiro legítimo da disputa, que é o verdadeiro mexicano, ou os mexicanos puros,
aos quais as leis e o Estado devem se dedicar. Ao final das conversas, os zapatistas
saem do recinto. Rumam de volta a suas comunidades para debater os resultados
alcançados.
[Rubrica nº12: O termo pureza é matéria frequente nos debates pós-coloniais.
Muitas vezes confundido com pressupostos estéticos normativos, a idéia de pureza é
um dos princípios imagéticos e culturais primeiros na formação de agrupamentos
fascistas de diversas ordens. Segundo Tiburi, “os neofascistas [...] apostam em
projetos reacionários de retorno a um passado mítico marcado por desejos de ‘ordem’
e ‘pureza’, na verdade, uma representação que funciona como ‘fantasia’, capaz de dar
conta e suporte ao desejo fascista”.47
Arantes já apontava o clima profético instaurado antes de momentos críticos
de grande abuso político. Traz uma linha histórica que remete esse movimento aos
primórdios do cristianismo, com as profecias do livro de apocalipse,48 mas falta ainda
uma cartografia mais metódica de como esses devires se compõem na trajetória
narrativa fascista desde então.
Em meados do século XIX, as religiões primitivas (como eram chamadas
aquelas que se distinguiam das grandes religiões) eram caracterizadas por dois
elementos particulares: sua promoção de estímulos pelo medo e sua prática
diretamente atrelada a noções higienistas e de impureza.

Falas que integram discurso transmitido em rede nacional mexicana pelo Subcomandante Marcos.
In: ZAPATISTAS: CRÓNICA DE UNA REBELIÓN. Direção e Produção: Canal6dejulio. México: 2003
(90 min).
47 TIBURI, Márcia. Como conversar com um fascista. São Paulo: Record, 2015. p. 25.
48 ARANTES, Paulo. O Novo Tempo do Mundo e outros estudos sobre a era da emergência. São
Paulo: Boitempo, 2014.
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Nossa percepção de impureza é produto do zelo com a higiene e do acordo
pelos tratados que nos são comuns. Óbvio que os padrões de higiene progridem com
o desenvolvimento das comunidades, entretanto, aquilo que nos impele a se afastar
do impuro nem sempre se dá por empatia, mas por camadas outras de diversas
ordens que constroem essa sensação de repulsa pelo que não é puro.
Podemos começar pela conexão direta estabelecida entre a noção de sujidade
e de falta de trabalho. Quanto mais limpo e higienizado um objeto, pessoa ou espaço,
mais trabalho foi dedicado para sua preservação do puro.
A imagem de puro também está assolada pelo materialismo médico. A ficção
de manutenção de um corpo livre de impurezas leva à sensação salutar de
longevidade. A biologia moderna já nos comprovou a necessidade que o corpo possui
de ser impuro. Somos constituídos por uma série de micro-organismos intrusos que
constituem nossa microbiota, conhecida também como flora ou bioflora. Estudos
diversos apontaram que essa intromissão de bactérias é dada em um valor
considerável, e são de uma contribuição fundamental para a preservação de orgãos
e tecidos diversos e na articulação de nossos complexos sistemas orgânicos.
Esteticamente, o conceito de pureza também está atrelado ao ideal do belo,
ocidentalmente construído no percurso (des)civilizatório da conquista da colônia.
Logo, o simétrico, o proporcional, o adequado e o ornamental tornam-se
normativamente modelos a serem alcançados para se conseguir a satisfação pessoal,
o colóquio de tornar-se desejável.
Com a chegada dos europeus em terras Latinas e Africanas, os arquétipos de
pureza passaram a ser modificados para obedecer à ordem étnico-racial normativa
dominante. O branco e/ou alvo, o magro, o atlético, o cis, o hétero, tornam-se normas
arquitetônicas, estéticas e sociais no decorrer da história das colônias, por meio da
apropriação dos conceitos de pureza hackeados das religiões primitivas, do
materialismo médico e da percepção e propriocepção europeus.
Fica estabelecido, à mercê dos princípios hackeados de pureza, o imaginário
vigente de normalidade, a norma. Com isso, a norma ou o normal passa a ser aquilo
que não pode mais ser nomeado, pois pertence a um aglomerado de circunstâncias,
ações, comportamentos e formas que foram imunizadas da artilharia da língua e do
ferro, colocados em um forte seguro à prova das balas e das palavras.
Na contramão, Mombaça sugere que
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[...] nomear a norma é o primeiro passo rumo a uma redistribuição
desobediente de gênero e anticolonial de violência, porque a norma é o que
não se nomeia, e nisso consiste seu privilégio. A não-marcação é o que
garante às posições privilegiadas (normativas) seu princípio de não
questionamento, isto é: seu conforto ontológico, sua habilidade de perceber
a si como norma e ao mundo como espelho. Em oposição a isso, ‘o outro’ diagrama de imagens de alteridade que conformam as margens dos projetos
identitários dos ‘sujeitos normais’ - é hiper-marcado, incessantemente
traduzido pelas analíticas do poder e da racialidade, simultaneamente
invisível como sujeito e exposto enquanto objeto. Nomear a norma é devolver
essa interpelação e obrigar o normal a confrontar-se consigo próprio, expor
os regimes que o sustentam, bagunçar a lógica de seu privilégio, intensificar
suas crises e desmontar sua ontologia dominante e controladora.49

A busca pelos ideais deturpados de pureza e a normatização deste mesmos
ideais constituem um dos pilares da ficção de poder estrutural fascista. Embora óbvio,
a prática da luta contra a desconstrução dos ideais estéticos de pureza não é simples,
nem rápida. Isso se dá por conta de séculos de treinamentos ostensivos acumulados
no processo de colonização que fraturou as terras em Estados Nacionais, perpetuado
incessantemente pelas instituições conservadoras como a família e a igreja.
Emergencial retomar este debate, apesar de evidente, para retomar os processos de
nomeação e marcação destas mesmas normas, historicamente negligenciadas pelos
processos todos, fundamentais para embasar um contratreinamento anti-sistêmico
que disputa equidade e justiça. Fraturar, coibir e evidenciar as performances ficcionais
de pureza, das mais aparentes às mais singelas é outro pressuposto deste trabalho].

CENA 5: Convenção Nacional Democrática
Comunidade de Aguascalientes, região central das terras assinaladas como
Guadalupe Tepeyac. Em reuniões, o EZLN decide interromper o diálogo e declara
estado de alerta. Lançando uma convocatória para a Convenção Nacional
Democrática em um segundo documento intitulado de Segunda Declaração da Selva
Lacandona.50 Um grande palco coberto com uma lona está montado em um campo
aberto no meio da mata. Algumas cadeiras, um púlpito e um microfone estão dispostos
no espaço. Entra em cena o Comandante Tacho, outra daquelas pessoas que se
MOMBAÇA, Jota. Rumo a uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da
violência!
Disponível
em:
<https://issuu.com/amilcarpacker/docs/rumo_a_uma_redistribuic__a__o_da_vi>. Acesso em: 04
maio 2018.
50 Anexo II.
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reuniram em uma sala qualquer para debater os rumos da revolução na Cena 1. Sobre
a balaclava negra que cobre seu rosto usa um boné verde-musgo preso por uma fivela
de mesma cor que perpassa de orelha a orelha apoiado em seu queixo...
COMANDANTE TACHO: Bem-vindos à Convenção Nacional Democrática.
Estes companheiros são as bases de apoio dos povos em luta. São estes
companheiros e estas companheiras que continuam sendo o sustento do
Exército Zapatista. Eles nos alimentaram entre as montanhas onde o EZLN se
desenvolveu.
[Rubrica nº13: O autor deste texto só conseguiu entender realmente o que eram
as bases de apoio zapatistas quando visitou uma no pueblo de Cruztón, em Chiapas.
Na verdade, trata-se de famílias, agricultores, que possuem alguns hectares de terra
nos Municípios Autônomos, onde cultivam alimento para sua existência e um
excedente para alimentar as tropas do EZLN, que trabalham pela segurança de todos
os povos].
Entram em fila as bases zapatistas. São pessoas assinaladas como indígenas,
homens, mulheres e crianças. Um pouco mais de uma centena de pessoas que
marcham em filas empunhando pedaços de pau enquanto são ovacionados pela
platéia que as contempla. Na sequência, entram as/os guerrilheiras/os do exército
zapatista, aproximadamente 50 pessoas, todas/os uniformizadas/os, empunhando
fuzis. Na ponta de cada arma, um pedaço de tecido branco está amarrado. São
empunhadas como bandeiras em um desfile marcial. Comandante Marcos assume o
microfone.
COMANDANTE MARCOS: Eu quero pedir permissão a vocês para que as
tropas zapatistas, que se encarregam da segurança de nós todos, lhes
apresente a saudação zapatista. Na ponta dos fuzis zapatistas há uma fita
branca. Significa, como tudo aqui, uma paródia. Armas que aspiram serem
inúteis.
[Rubrica nº14: Apresenta-se aqui o que o autor deste texto considera como a
primeira performance pública zapatista ou A Marcha das Desarmas. A opção de dar
título à referida obra é apenas para facilitar a identificação desta durante o transcorrer
do texto. Antes de fazer qualquer interpretação dessa ou de qualquer outra ação-obra
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zapatista, numa tentativa de analisar seus processos e produtos sob o guarda-chuva
teórico da arte, o autor deste texto opta por demarcar alguns limites conceituais.
Como já mencionado anteriormente, o glossário que acompanha o início deste
tomo (des)organiza um repertório de definições e conceitos que moldam e atravessam
diretamente as produções de sentido atribuídas às situações aqui evocadas. O autor
deste texto sugere que o leitor retome, mais uma vez, as possibilidades registradas
para a palavra PERFORMANCE.
Na sequência, utiliza-se a premissa apresentada por Lucas Maciel, em sua
dissertação que analisa cirurgicamente as produções estéticas dos murais zapatistas,
ao afirmar que as ações passam a ser observadas como
índices visuais de categorias que geram efeitos e fundamentam operações
sociais [,onde] não são os conceitos que engendram uma expressão artística,
mas é ela quem torna visíveis os conceitos que fundamentam as relações [...]
não [...] do concreto ao conceitual, mas do conceitual ao concreto.51

A partir disso, seguimos com uma leitura da obra. Como o próprio
Subcomandante Marcos, porta-voz e possível idealizador da ação, relata, toda a
misancene52 trata-se de uma paródia. O paradoxo evidente em um exército que
marcha com armas que almejam sua completa inutilidade visa reforçar a dicotomia
entre o desejo de usufruir da terra em plenitude e harmonia e a necessidade concreta
da auto-preservação e auto-defesa de pessoas assinaladas como indígenas rebeldes
zapatistas.
A paródia é a forma possível da/o colonizada/o performar o colonizador. Isso
porque, ao assumir valores culturais e comportamentos, a/o colonizada/o encontra
obstáculos discursivos, étnicos e sociais que fazem com que esta reprodução do
colonizador não seja exata, mas com potencial perigoso e subversivo. O aspecto
cômico, de exposição ao ridículo, produz uma fratura na iminência imperial de que o
subalterno sempre estará dominado e resignado. Para Bhabha, esse desgaste das
ficções de poder pela paródia se dá “devido a sua visão dupla, a revelação da

MACIEL, Lucas da Costa. Os murais zapatistas e a estética tzotzil: pessoa política e território em
Polhó, México. 2018. 240f. Dissertação (Mestrado em Estética e História da Arte) – Universidade de
São Paulo, 2018. p. 15.
52 Expressão provinda do francês que é usada para designar um modo de posicionar tudo que está
disposto em cena.
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ambivalência do discurso colonial [que] subverte a autoridade desse mesmo
discurso”.53
Ao parodiar a marcha militar e as coreografias marciais dos braços
institucionais, a ação revela as distinções de ambos os lados e evidencia sua
perspectiva de redistribuição de violência. Não há aqui nenhum desejo de galgar o
espaço do opressor em uma reduzida dedução de inversão de posições. Esse papel
não lhes cabe, e esta obra assinala exatamente isso.
A marcha também possibilita um processo dúbio de re-leitura e re-escrita.
O processo de re-leitura implica em uma forma de ler as situações-narrativas
de modo a revelar suas implicações para os povos colonizados. Além dos paradigmas
estéticos, que estruturam e delineam essas situações-narrativa, determinando quais
as coreografias possíveis (ou seguras) de operar o corpo no mundo, evidenciam-se
os aspectos sociais, ou seja,
quando voltamos ao arquivo cultural, começamos a relê-lo de forma não
unívoca, mas em contraponto, com a consciência simultânea da história
metropolitana que está sendo narrada e daquelas outras histórias contra (e
junto com) as quais atua o discurso dominante.54

É uma revisão das realidades institucionalmente coreografadas sob a luz de
práticas discursivas pós-apocalípticas.
Já a re-escrita é uma prática discursiva que se apropria de ironias, vazios,
ausências, alegorias, metáforas e silêncios na norma ou cânone para evocar uma
nova situação-narrativa, que subverte os pressupostos e valores históricos anteriores.
Ainda segundo a filósofa assinalada como mexicana Elis Bartra, as produções
artísticas zapatistas possuem o que ela chama de índice de ideologia. A partir de uma
observação das confecções artesanais contemporâneas, mais especificamente as
bonecas tradicionais conhecidas como marquitos e ramonitas, Bartra revela como as
artesãs assinaladas com tzotziles passaram a agregar balaclavas negras às suas
bonecas após o levante de 1994. Mesmo que atreladas ao contexto mercadológico de
souvenir, a autora considera sua larga difusão um sintoma da empatia promovida pelo
EZLN, de forma que sua aquisição demonstra uma adesão simbólica ao processo de
dignidade rebelde zapatista.55
BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998. p. 88.
SAID, Edward. Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 87.
55 BARTRA, Eli. Mujeres en el arte popular: de promesas, traiciones, monstruos y celebridades.
México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2005.
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O mesmo processo ocorre com as Declarações da Selva Lacandona.
Documentos oficiosos com regras e condições que estabelecem pressupostos de uma
possível filiação, mas que necessitam somente de uma concordância por parte do
leitor para que esta se dê por concluída.
Este processo parece uma constante e uma estratégia no modo de produzir
estético-político zapatista. A marcha das desarmas também estabelece pressupostos
para um tratado de filiação ao sistema de redistribuição de violência zapatista. Basta
um aceno de cabeça para que o espectador se perceba integrado a este ideal e passe
a compartilhá-lo como cúmplice].
CENA 6: O tiro da largada fascista
23 de março de 1994. Território assinalado como Tijuana, também conhecido
como um dos lugares mais violentos da terra demarcada como Estados Unidos do
México. Bancas de jornal estampam a seguinte matéria em todas as suas capas:
Candidato à presidência pelo Partido Revolucionário Institucional é assassinado com
tiro na cabeça! Aos 44 anos, Luís Donaldo Colosio falece nesta tarde durante uma
cirurgia no cérebro.
O clima é de tensão. Após algumas reuniões do partido, o PRI anuncia Ernesto
Zedillo como seu sucessor à corrida presidencial. O candidato encerra seu discurso
de nomeação:
ERNESTO ZEDILLO: (estendendo o braço direito como na saudação nazista.
Exaltado.) Por Colosio! Por PRI! Pelo México!”
VOZ EM OFF: Ernesto Zedillo, candidato do PRI - Partido Revolucionário
Institucional, é eleito o novo presidente do México.
ERNESTO ZEDILLO: (com os braços abaixados e uma expressão de rosto
serena. Fala em tom diplomático.) Estou convencido de que é possível iniciar
em Chiapas uma nova negociação que nos levem a uma paz justa, digna e
definitiva. Não haverá violência por parte do governo.56
Em algum lugar das montanhas embrenhadas no território assinalado como
zona autônoma de Oventik, Chiapas. Comandante Marcos está em pé ao lado de
Discurso transmitido em rede nacional mexicana. In: ZAPATISTAS: CRÓNICA DE UNA REBELIÓN.
Direção e Produção: Canal6dejulio. México: 2003 (90 min).
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outras/os companheiras/os zapatistas, frente a um microfone onde começa a ler um
documento. O discurso do comandante está sendo filmado por outras/os
companheiras/os ali presentes.
COMANDANTE MARCOS: Ernesto Zedillo Ponce de Leon. Bem-vindo ao
pesadelo. Por esse meio, dedico a você o discurso de inauguração. Você deve
saber que o sistema político que você representa, ao que você deve sua
posição de poder que nós não legitimamos, corrompeu a linguagem para um
tal grau, que hoje política é sinônimo de mentira, de crime, de traição. Eu só te
digo o que milhões de mexicanos querem te dizer: Não lhe queremos!57
As tropas zapatistas encerram a trégua com o governo. Iniciam uma nova
ofensiva e atravessam os bloqueios impostos pela Polícia Federal. Executam a
tomada de vários territórios assinalados como municípios chiapanecos e iniciam o
projeto de criação do que é conhecido hoje como os Municípios Autônomos Rebeldes
Zapatistas ou MAREZ.
Em seu funcionamento, as leis aplicadas dentro dos Municípios Autônomos não
se dão por autoridades, mas por Juntas de Bom Governo. Essas juntas são uma
tentativa

de

democracia

participativa

coordenada

por

representantes

das

comunidades. Em muitas comunidades, as assembléias gerais costumam durar uma
semana para a tomada de decisões de vários aspectos em busca do bem viver comum
da comunidade. Essas assembleias são abertas a todas/os e não possuem nenhum
tipo de burocracia formal para participação. São eleitos delegadas/os com a função
de relatar e entregar as informações, passando as deliberações todas para as
comunidades. Essa junta de delegadas/os pode ser revogada e também é rotativa,
possibilitando que uma maior quantidade de pessoas possa expressar seus pontos
de vista em todas as etapas das tomadas de decisão.
Procuradoria da República do México. Antônio Lozano, procurador geral da
república e filiado ao PAN, Partido de Ação Nacional, anuncia um suprimento bélico
reservado para a repressão dos povos zapatistas. O discurso presidencial muda e
agora o EZLN é declarado nacionalmente como uma ameaça terrorista.
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PRESIDENTE ERNESTO ZEDILLO: Hoje mesmo, serão liberadas ordens de
apreensão para as seguintes pessoas: Rafael Sebastian Guillen Vicentes,
conhecido sob a alcunha de Marcos [...].58
CENA 7: Rafael
19 de junho de 1957. Hospital particular Caridade Espanhol, território
assinalado como cidade de Tampico, Tamaulipas, México. Médicos se reúnem em
torno de uma mulher, deitada em uma maca, acompanhada de seu marido. Um casal
de imigrantes espanhóis zamoranos.59 Ela está em trabalho de parto. Momentos de
silêncio. Ouve-se um choro de bebê. A criança recém-nascida é entregue aos braços
da mãe. Ela o acolhe e fita seus olhos. Seu nome é Sebastián Guillén Vicente, a
pessoa que anos mais tarde seria identificado pelo governo institucional ou mau
governo do território assinalado como Estados Unidos do México como o
Subcomandante Marcos.
Rafael, anos mais tarde, forma-se em filosofia na Universidade Nacional
Autónoma do México (UNAM) e, posteriormente, inicia sua carreira como professor na
Universidade Autónoma Metropolitana.
[Rubrica nº15: O autor deste texto explicita aqui uma contradição contextual.
Apesar da tentativa, aqui sente sua primeira frustração de evitar atravessamentos de
autores europeus, ou anglo saxões, parece urgente abrir um parêntese para debater
as bases discursivas que orientaram o zapatismo e que o constituíram filosófica e
politicamente desde suas primeiras organizações na década de 1980.
Como é possível entender na narrativa docuficcional desta cena, Rafael ou o
Comandante Marcos, formou-se em filosofia e possuía um interesse muito grande nas
áreas de educação e processos de formação. O Subcomandante Marcos também
lecionou na UAM. Evidente que os conteúdos que o atravessaram em sua carreira
acadêmica foram absorvidos e integrados ao que viria a ser uma possível filosofia
política zapatista. O Sub era um leitor assíduo de Trotsky e admirador da luta
guevarista. Mas um nome em específico chama mais a atenção do autor deste texto

Discurso transmitido em rede nacional mexicana. In: ZAPATISTAS: CRÓNICA DE UNA REBELIÓN.
Direção e Produção: Canal6dejulio. México: 2003 (90 min).
59 Samora é uma província localizada no noroeste espanhol, pertencente à comunidade autonoma de
Castela e Leão.
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para pensar as referências que afetaram o pensamento zapatista e este é o norteamericano Murray Bookchin.
Anarquista e anti-capitalista radical, Bookchin foi o fundador da escola da
Ecologia Social. Segundo suas premissas, uma luta realmente efetiva para a
derrocada do sistema capitalista não se daria pela distribuição de renda e dos meios
de produção como o socialismo e as teorias marxistas até então haviam encaminhado.
Para ele, estes aspectos, renda e meios de produção, eram também fruto do mesmo
sistema e por isso facilmente corruptíveis e manipuláveis para a manutenção da
ordem de poder vigente.
Como alternativa, Bookchin sugere uma reaproximação da natureza como
modo de resistência aos meios de exploração da pessoa pela pessoa. Segundo as
teorias da Ecologia Social, ao abrir mão de suas relações diretas com a terra e com a
natureza, a pessoa passa a perder suas conexões ancestrais, suas percepções e
leituras sobre a natureza das coisas que fundamentam as relações entre os seres e
os meios.
Como uma criança que nunca viu uma vaca e, por relação direta, passa a crer
que o leite é produzido nas caixas TetraPack dos supermercados. Ao crescer, por
mais que ela aprenda uma narrativa racional de que este leite seja produzido por meio
da criação (abusiva e exploratória) de gado, seu corpo assimila um outro saber prático
que ignora essa informação no cotidiano. Essa mesma dominação das subjetividades
pelo distanciamento das experiências com a natureza ocorre nas relações entre
humanos e humanos.
Com isso, o indivíduo passa a se entender superior e descolado dessa
interdependência natural que os organismos possuem e seus ciclos, e deixa de
perceber a seus semelhantes como parte integrante disso, passando a explorá-los
para manter seu status de supremacia racional dominante. Isso se dá pelos processos
todos de formação ocidental que, ao separar aquilo que considera racional dos demais
saberes, ditando, por meio da ciência, as relevâncias de cada discurso, passa a
fomentar esses comportamentos individuais, desconectados e opressores.
Não é muito difícil entender o quanto as anotações de Bookchin são facilmente
atribuídas de sentido para povos originários e indígenas que tiveram seus processos
de subjetivação fraturados pela lógica de conquista, produção e consumo dos povos
ocidentais colonizadores, tendo um significado importantíssimo na organização
política e conceitual dos modos de operar zapatistas.
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Há um debate conceitual bem amplo sobre o posicionamento zapatista e suas
respectivas correntes. Enquanto para alguns teóricos suas ações de disputa direta
com o governo e medidas de negociação com o Estado pela luta armada, os
qualificam ora como guevaristas, ora como marxistas, para outros teóricos sua pauta
por uma autonomia do Estado e direito de livre administração do território, em respeito
à retomada de suas bases culturais, os fazem ser lidos como anarquistas. Para o autor
deste texto, ambos os pareceres imprimem questões coloniais de leitura.
Como já foi levantado anteriormente, as leituras ingênuas sobre a pureza e as
performances de pureza nas subjetividades, apesar de óbvias quando traduzidas à
parte dos processos, perpetuam-se em nossas percepções de mundo e são
resquícios dos treinamentos ostensivos de manutenção de poder que operam
milenarmente em nossos cotidianos. Qualquer pensamento contemporâneo
produzido em terras pós-apocalípticas traz em seu cerne a co-habitação e a co-tensão
de instâncias que antecedem os próprios processos criativos, como se nossas folhas
em branco já nos chegassem rasuradas ou assinadas.
Evidente que essas rasuras das produções de conhecimento hegemônico,
impressas e afirmadas pelas gráficas das instituições, co-habitariam qualquer
pensamento autoral, o que não deslegitima seu ineditismo e suas singularidades. Por
esse princípio que, para o autor deste texto, parece soar mais coerente dizer que as/os
zapatistas não são nem anarquistas, nem socialistas, nem guevaristas, nem
trotskistas. São maienses! Povos assinalados como indígenas que descenderam de
uma outra etnia também assinalada assim, os Maias, que resolveram se reinventar e
criar seu próprio sistema mundo, onde suas subjetividades pudessem confluir de
forma honesta, sem ignorar as malhas complexas que compõem as performances de
sujeito possíveis… Suas práticas e seus saberes foram os verdadeiros fundamentos
que reordenaram as premissas de luta até então estabelecidas pelos remanescentes
do FLN nas terras assinaladas como Selva Lacandona. É desse protagonismo que o
movimento trata e é exatamente por isso que se percebe como singular e inédito na
história. Pessoas assinaladas como indígenas se apropriando de treinamentos e
fundamentos outros para poder gerar suas próprias produções, condizentes em forma
e conteúdo com sua realidade e demandas].
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CENA 8: O braço armado da colônia ou quando os subalternos são treinados
para matar-se
[Rubrica nº16: Eduardo Galeano, escritor assinalado como homem uruguaio e
autor do célebre “As Veias Abertas da América Latina”, denunciou em sua obra, uma
produção que remete a um tipo de literatura forense, as chacinas e torturas físicas,
psicológicas (além do estupro étnico, moral e cultural), que ocorreram no período da
conquista das Américas.60 Banhada a sangue, suor e lágrimas, a história da
colonização é constituída de uma narrativa de violência continuada, que é sentida até
os nossos tempos, na pele dos subalternos da bíblia normativa branco-cis-heteroeurocentrada.
Sayak Valência, pesquisadora assinalada como transfeminista mexicana,
desdobra a continuidade dessa estratégia da violência como a mão que cumprimenta
a colônia, para o capitalismo, ou a Hidra capitalista, como chamam as/os zapatistas.
Em sua definição das estratégias neoliberais e de exploração desenfreada pelo
capital, Sayak cria o termo capitalismo gore – inspirado no gênero de terror
cinematográfico – onde transita da violência decorativa à heroicização da delinquência
junto a populações precarizadas. Com esta definição, que tem as relações explícitas
do governo do México com o narcotráfico e a paisagem de sua cidade natal, Tijuana
(fronteira com os Estados Unidos da América e, portanto, território estratégico do
narcotráfico internacional), pretende discutir as práticas estéticas e éticas ligadas a
este gênero na performance e elaboração econômica dos povos assinalados como
latino-americanos.61
Segundo ela, a economia transnacional é regida por forças do necropoder, ou
seja, o poder do Estado sobre a morte. Nessa perspectiva, a violência e a morte por
violência passam a ser mais uma variável na bolsa de valores da economia capitalista,
e estão circunscritas na realidade de povos marginalizados pelos fenômenos
provindos da conquista das Américas pelos assinalados europeus. O Estado, então,
investe em lógicas de narrativa e performances do medo, fazendo uso do necropoder,
e a performance continuada dessas narrativas fratura a realidade a um ponto que esta
passa a ser exatamente como antes fora imaginada. Trata-se de uma perversão de
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uma dramaturgia do real que é escrita com disparos e projetada nas mídias locais.
Produção de rumor para agregação da população ao status quo do poder.
Jota Mombaça também profere sobre a violência do ponto de vista econômico.
Sugere que a violência, enquanto moeda de troca pela manutenção do poder de
corpos normativos, é distribuída de forma desigual e injusta, tendo os padrões de
aceitação da normatividade como parâmetro dessa distribuição. Corpos brancos,
cisgêneros, héteros, machos, magros e cristãos estão no topo da cadeia de aceitação
da norma colonial imposta e, portanto, são os menos providos da moeda violência em
sua vida cotidiana. Ao contrário, corpo dissidentes são hipermarcados e tem um
superfaturamento da moeda violência em toda sua existência.62
Como alternativa, Mombaça sugere uma redistribuição dessa violência, não
pautando a tomada do lugar do opressor em uma mera inversão de papéis, mas uma
distribuição econômica que estabeleça equidade na partilha.
O autor deste texto, durante sua residência de imersão em Práticas de Poder
(descrita ao final do terceiro ato deste texto), em conversa com a artista e
coordenadora da residência, Thaís Di Marco, é apresentado ao que ela define como
sociedades pós-apocalíticas. Ententendo os processos de colonização como uma
forma burguesa e abrandada de tratar as fraturas culturais, discursivas e genocidas
geradas pelos efeitos de dominação das terras assinaladas como Europa pelo resto
do mundo, a artista reclama este termo a fim de ilustrar melhor os processos de
sobrevivência e resistência em que vivem os povos remanescentes do banho de cruz
e sangue.
A partir dessas premissas, não parece possível habitar concretamente estas
mesmas sociedades se ignorar os arranhões, feridas, cicatrizes e machucados. A
violência é a linguagem que foi imposta aos sobreviventes do apocalipse e que está
tatuada no corpo da/o colonizada/o. Mesmo quando trata da poesia, da beleza, do
lírico e utópico, o corpo e a arte que o corpo pós-apocalíptico produz transpira essa
violência, é lido e retido por camadas dessa violência, seja ela simbólica, subliminar
ou literal.

MOMBAÇA, Jota. Rumo a uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da
violência!
Disponível
em:
<https://issuu.com/amilcarpacker/docs/rumo_a_uma_redistribuic__a__o_da_vi>. Acesso em: 04
maio 2018.
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Se este texto busca uma arqueologia de linguagem para entender como tratar
das insurgências zapatistas e imprimí-las no contexto artivista de produção
contemporânea em artes cênicas, talvez a violência seja uma das incógnitas dessa
equação. Se a contemporaneidade somente nos oferece (mesmo que na tentativa da
crítica) a violência como recurso narrativo, que ela seja, então, tratada em nossa
escrita e em nossas narrativas como ferramenta de poder linguístico e metalinguístico.
Isso não se trata de tratar de qualquer assunto de maneira violenta. Trata-se de tratar
da própria violência colonial como assunto que permeia todas as nossas estruturas
narrativas contemporâneas, uma vez que permeia toda e qualquer estrutura de
relação humana que nos é dada. De alguma forma, olhar para a violência como
linguagem vai ao encontro dessa arqueologia linguística, no sentido de encontrar
ligações entre estas línguas, na composição de narrativas contranormativas e
antipatriarcais que partam do conflito aberto entre possibilidades diferentes de lidar
com o perigo concreto e abstrato a que estamos expostos. Na medida em que tudo
no mundo-economia-global em que vivemos é narrativa, toda proposta de ação sobre
ele é narrativa também. Escrever sob este princípio só pode, portanto, ser uma ação
política em si].
Janeiro de 1995. O EZLN lança a Terceira Declaração da Selva Lacandona,63
como resposta às perseguições do governo institucional ou mau governo.
Território assinalado como Cidade do México, 09 de fevereiro de 1995.
Nomeado como chefe da 7º Zona Militar do México, o General Mário Renan Castillo
comanda uma invasão militar a todas as comunidades zapatistas. Castillo formou-se
na Escola de Guerra de Contra-Insurgência em Fort Bragg, território assinalado como
Estados Unidos da América, como doutor em psicologia militar. A referida escola foi
fruto de uma atualização da estratégia política/militar estadunidense, na tentativa de
manter o capitalismo em escala global, após a Convenção de Genebra (iniciativa do
suíço Henri Dunant, fundador da Cruz Vermelha, que propôs um conjunto de acordos
internacionais firmados entre 1864 e 1949, objetivando reduzir as consequências das
guerras sobre civis e estabelecer parâmetros de segurança e proteção para militares
capturados). A escola de Fort Bragg graduou mais de quarenta e cinco mil pessoas
assinaladas como latino-americanas, incluindo líderes de muitos governos militares
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da época. Em resumo, 41 organizações especiais como unidades de guerra
psicológica, equipes não convencionais de mar, ar e terra, forças de aviação de
contra-insurgência, equipes de assistência técnica naval, entre outros foram
desenvolvidas nesta escola para o desempenho da tarefa de contra-insurgência.
Especialistas familiarizados com a história das unidades em todo o Hemisfério
e o mundo, treinados pelos EUA, inclusive pela CIA, Boinas Verdes ou pelo próprio
Fort Bragg em doutrinas de contra-insurgência, sabem a importância central de
operações paramilitares e terrorismo na subjugação de comunidades "insurgentes".
Alguns dos casos mais perversos de violações de direitos humanos foram cometidos
por forças militares e paramilitares treinadas em contra-insurgência e campanhas de
terror pela CIA e pelos militares dos EUA.
A pesquisadora Naomi Klein, em seu livro “A Doutrina do Choque. A ascensão
do capitalismo do desastre”, discute sobre essas formações promovidas pela Escola
de Chicago,64 universidade na qual o atual Ministro da Fazenda, Paulo Guedes,
estudou e se formou.
Com a declaração da suposta identidade do Comandante Marcos, as
verdadeiras intenções do governo institucional ou mau governo se evidenciam. O
exército federal avança contra a comunidade de Aguascalientes, na região central das
terras assinaladas como Guadalupe Tepeyac. O ataque foi direcionado como afronte
simbólico contra as terras que sediaram o Congresso Nacional Democrático. Ataques
por terra e ar são aferidos contra a população chiapaneca e estouram contra terras
agrícolas comunais da localidade assinalada como Prado Pacayal, o que obriga as/os
civis a buscarem abrigo nas montanhas. O motivo dessa ofensiva é a apreensão do
Comandante Marcos, mas já era tarde, as lideranças zapatistas haviam abandonado
o local e conseguiram fugir a tempo.
Floresta assinalada como Selva Lacandona. Acampamento Zapatista.
Comandante Ramona, outra das mais importantes lideranças do zapatismo e a maior
autoridade assinalada feminina do movimento, envia uma mensagem para o povo
mexicano.

KLEIN, Naomi. A doutrina do Choque: a ascensão do capitalismo do desastre. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2008.
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RAMONA: Outra vez pedimos ao povo do México que não nos esqueça. Que
não nos deixe sós. Que nos ajudem a construir a paz que todos ansiamos65.
Região assinalada como Zócalo, Centro da Cidade do México. As ruas estão
tomadas por civis que, mais uma vez, reinvindicam um cessar fogo do governo. Faixas
coloridas e desenhadas e cartazes com dizeres como: “SOMOS TODOS MARCOS”
estão espalhadas pela a multidão. A cidade para e o governo institucional ou mau
governo é obrigado a retroceder.
CENA 9: COCOPA
15 de maio de 1995. Congresso da União dos Estados Unidos do México. É
aprovada uma lei de pacificação como demonstração de interesse do governo
institucional ou mau governo em estabelecer um diálogo e findar o conflito.
As primeiras negociações começam no território assinalado como ejido de San
Miguel.
[Rubrica nº17: Os ejidos são demarcações de terra para uso e cultivo público,
reinvindicados como propriedade do Estado. São terras de uso coletivo e representam
grande importância para a atividade agrícola local. Um ejido inicia com um processo
de tomada de terras assinaladas como particulares e passa a convertê-las em
espaços de uso coletivo. Em suma, esse sistema tem a ver com a transformação
colonial de uma modalidade comunal de terra que já era executada pelos povos locais.
O sistema de ejidos voltou a funcionar novamente depois de 1934 durante o governo
institucional ou mau governo de Lázaro Cárdenas, objetivando a devolução de terras
à população e o aumento de produção de alimento. Neste esquema, o Estado passa
a ser o proprietário legal das terras e o Banco Nacional o responsável financeiro por
custear todo o material e maquinário para a manutenção agrícola. Os ejidos são
territórios majoritariamente ocupados por pessoas assinaladas como indígenas,
trabalhadores do campo].
Com a iniciativa, as reuniões entre a Comissão de Concórdia e Pacificação
(COCOPA) e os insurgentes zapatistas preparam o território para participação nas
Discurso transmitido pela internet e canais de mídias alternativa. In: ZAPATISTAS: CRÓNICA DE
UNA REBELIÓN. Direção e Produção: Canal6dejulio. México: 2003 (90 min).
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negociações de paz. Por medo de perseguição ou represália, o comandante Marcos,
liderança militar do EZLN, não comparece em nenhuma destas reuniões.
Julho de 1995, território assinalado como San Andres, Chiapas, México. Iniciam
uma maratona de 6 encontros para o acordo de pacificação. A agenda principal gira
em torno do debate da desmilitarização dos territórios onde se localizam os Municípios
Autônomos e envolvem amplos setores da sociedade, deslocando a pauta indígena
como protagonista das ações nacionais.
Enquanto isso, por trás das negociações, o exército federal amplia sua
presença nas zonas de disputa, interferindo na vida das comunidades. Milhares de
pessoas assinaladas como indígenas são expulsas de suas comunidades, totalmente
em discordância com as premissas de diálogo estabelecidas pela COCOPA.
Jornalistas tentam registrar e questionar as intervenções militares nos ejidos, mas são
censuradas e tem seus equipamentos e materiais confiscados. A fronteira que
assegura a divisão entre os zapatitas e o exército federal é uma farsa. Pessoas
assinaladas indígenas são sujeitas a delações e marcadas em listas persecutórias. A
CONAI (instância mediadora de conflito eleita pelos zapatistas para representá-los
nas negociações) e seu maior representante da época, o Bispo Samuel Ruiz, são
constantemente assediados e ameaçados.
Território assinalado como Praça San Cristobal de Las Casas. Mais
manifestações populares tentam conter as atrocidades cometidas pelo exército
federal. As comunidades se colocam em defesa. Homens são perseguidos e presos
enquanto mulheres com crianças de colo protagonizam a resistência barrando
tanques de guerra com cordões humanos. A coragem e bravura dessas mulheres
consegue atrasar os avanços do exército e fortalecer o apoio popular para a causa.
Após árduos quatro meses de negociações, é assinado o acordo de San
Andrés. Esse tratado não dava conta de todas as demandas levantadas pelos
insurgentes, mas abordava os pontos mais críticos e se comprometia em solucionar,
a médio prazo, as pautas mais relevantes. Este momento encerra mais um capítulo
de tensão e conflito nas terras assinaladas como Chiapas.
CENA 10: A micro coreografia da guerra ou corpos descartáveis em prol do
progresso
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Janeiro de 1996. É lançada a Quarta Declaração da Selva Lacandona.66
Fevereiro de 1996. Território assinalado como Chiapas, México. Por trás dos
acordos de paz, o exército federal prepara incursões para os Municípios Autônomos.
Em registros feitos pela imprensa local, o alto comando do exército federal se
mostra orgulhoso de suas forças militares. Seus soldados exibem-se durante seus
treinamentos de combate entoando cânticos militares, ameaçando zapatistas e outros
grupos insurgentes de pessoas assinaladas indígenas
SOLDADO: Vestido de verde, eu vou como combatente
SOLDADOS: (repetindo) Vestido de verde, eu vou como combatente
SOLDADO: Sou louco, sou demente
SOLDADOS: (repetindo) Sou louco, sou demente
SOLDADO: O inimigo está morto! Seus olhos se comeram
SOLDADOS: (repetindo) O inimigo está morto! Seus olhos se comeram...
SOLDADO: Se criaram na selva, debaixo da tempestade
SOLDADOS: (repetindo) Se criaram na selva, debaixo da tempestade
SOLDADO: Resistir! Fadiga sem cessar
SOLDADOS: (repetindo) Resistir! Fadiga sem cessar
Julho de 1996. Territórios assinalados como os Estados de Chiapas e
Guerrero, México. A Organização dos Estados Americanos (OEA), delegação
internacional de direitos humanos, encontra um extenso padrão de abusos que inclui
tortura, assassinato e assédio regular de monitores de direitos humanos pela polícia
e pelas forças armadas mexicanas.
Dia primeiro de setembro de 1996. Território assinalado como Cidade do
México. O presidente Zedillo joga por terra todo o processo de diálogo e, em seu
segundo pronunciamento público, omite qualquer referência aos Acordos de San
Andrés. As lideranças zapatistas, compreendendo a repetição do processo e sentindo-
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se traídos, saem das negociações, o que aumenta o clima de tensão em todo seu
território.
Com isso, as comunidades zapatistas são cercadas por numerosos grupos de
militares que ocupam todas as terras assinaladas como o Estado mexicano de
Chiapas.
Enquanto a invasão militar do exército federal funciona, surgem denúncias de
aparições de grupos paramilitares coligados com o PRI, partido do presidente Ernesto
Zedillo. Os grupos Paz y Justicia, Chinchulines, Máscara Roja, a Aliança San
Bartolomeu de los Llanos e Movimento Indígena Revolucionário Antizapatista (MIRA)
geram conflitos e ameaçam as populações assinaladas como indígenas e suas
comunidades. Todos esses grupos são filiados e financiados pelo governo
institucional ou mau governo e seu arsenal – segundo relatos dos próprios membros,
eram custeados pelo governo institucional ou mau governo.
CENA 11: O Massacre de Acteal ou A estrada de 1500 caixões
[Rubrica nº 18: Já defendiam os zapatistas: é preciso “lutar por um mundo onde
outros sejam possíveis”.
Para não perder uma abordagem conceitual e teórica com abrangência
epistemológica possível de tratar aqui sobre as relações das filosofias sobre o
apocalipse colonial, o autor deste texto abre espaço para traçar um recorte histórico
de pensamentos e proposições que contribuíram na elucidação e concepção
contemporânea do mundo a partir do espectro do mundo colonizado.
Entende-se por colonialismo a submissão forçada, de cunho bélico,
remanescente da conquista européia nos continentes africano, asiático e nas
Américas, após o século XVI. Apesar dos processos de colonização antecederem em
muito a estes movimentos, se nos remetermos aos impérios romanos, persas e
fenícios, por exemplo, perceberemos que estes não consolidaram transformações
latentes nas estruturas econômicas dos países colonizados. Por consequência, estes
acontecimentos devastaram a cultura milenar de diversos povos originários,
substituindo ou contaminando os costumes locais pelos cânones europeus e cristãos.
A principal diferença da segunda leva de colonizações está na divisão entre o que
outrora conhecíamos como Primeiro Mundo e Terceiro Mundo ou Centro e periferia
do capitalismo.
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Criticado por diversos pensadores, o termo pós-colonial é debatido em diversas
áreas de conhecimento de forma ampla, com aplicações múltiplas. A crítica ao termo
está na defesa de alguns pesquisadores de que a colonização não se deu por
encerrada, e que seus efeitos que dividem e perpetuam as linhas terceiro-mundistas,
de modo a alterar apenas a estratégia da colonização continuada. O termo também
encontra críticas, sendo considerado inútil justamente por sua amplitude, que abarca
áreas diversas do conhecimento e conceitos distintos. Por isso o autor deste texto
aborda a questão com o termo “sociedades pós-apocalípticas”.
No entanto, mesmo que com suas ranhuras conceituais, abordar o termo póscolonialismo aqui nos ajuda a entender um recorte de estudiosos e pesquisadores
com uma visão histórica e geográfica específica do processo de colonização.
Em meados da década de 1950, com o fim da Segunda Guerra Mundial,
instaura-se uma perda de controle por parte das nações européias sobre as suas
colônias na África e na Ásia. Esse fenômeno, somado à ascensão dos Estados Unidos
como nova potência internacional, fomentou uma série de movimentos insurgentes de
independência do sul do planeta e, consequentemente, as primeiras manifestações
do pensamento conhecido como pós-colonial.
Sérgio Costa ressalta que o pensamento pós-colonialista se originou a partir de
três pontos: a descentralização dos sujeitos e das narrativas contemporâneas; a
composição do discurso social, fruto das reflexões pós-estruturalistas de Derrida e
Foucault; e as pesquisas desenvolvidas na Birmingham University's Center for
Contemporary Studies, no Reino Unido, focadas em estudos culturais e de
comportamento. Perceba que estes três pontos basilares são eurocêntricos por si só,
ou seja, por contaminação, a própria teoria pós-colonialista é colonizada em si no seu
surgimento.67
De acordo com Homi Bhabha, a incumbência da crítica pós-colonial é a "revisão
crítica de questões de diferença cultural, autoridade social e discriminação política",68
no intuito de verificar os equívocos presentes nas “racionalidades” da modernidade
cultural. Ainda segundo o autor, a urgência das teorias pós-coloniais está diretamente
atrelada a uma revisão do que ele vai chamar de teoria da dependência ou sociologia
do desenvolvimento, em uma demanda de romper com as leituras binárias que
COSTA, Sergio. Pós-colonialismo e différance. In: __________. Dois Atlânticos: teoria social, antiracismo, cosmopolitismo. Belo Horizonte: UFMG, 2006.
68 BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998. p. 171.
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embasavam os entendimentos dos movimentos de subordinação e colonização
observados sob o guarda-chuva da economia e da cultura. Para esses pensadores,
tais binarismos não dão conta de tratar das relações desiguais que permeiam os
processos de desenvolvimento, fruição e difusão cultural e identitária. Dessa forma,
elementos como gênero, etnia, classe e as estruturas do Estado-Nação passam a
integrar as equações que fundamentam essa análise, com cruzamentos diversos, com
o objetivo de analisar o espaço entre o mundo colonizado e o mundo colonizador.
Ania Loomba defende que "indagar como operam as categorias de classe,
gênero, nação, raça e casta nos grupos sociais que se viram, de alguma forma,
reestruturados por regimes coloniais69" passa a ser função primeira dos
questionamentos pós-coloniais, o que aproxima em muito as premissas deste campo
de produção de saber aos estudos culturais.
Bhabha suscita um novo modo de viver que ele batiza de "dwelling-in-travel"
ou, na tradução literal, “habitando em viagem”, onde aponta para as sequelas
narrativas e sociais propiciadas por uma acomodação cultural à força e dos
deslocamentos culturais e diaspóricos.70 Aliás, a diáspora é outro termo disputado no
terreno pós-colonialista, ou a locomoção, geralmente estimulada ou obrigada, de
parcelas significativas de povos originários de uma determinada área para outros
territórios de admissão distinta.
Articular as condições pós-coloniais como suporte teórico para uma avaliação
crítica de processos multi, trans, inter e indisciplinares, como as malhas complexas de
atividades zapatistas, e articular suas possíveis contribuições na construção de outras
formas possíveis de produzir arte, é assumir essas ranhuras que permeiam os meios
de produção atuais e discutí-las material e dialeticamente. É assumir que a realidade
de classe e as pautas raciais e de gênero inferem diretamente no modo como
produzimos nossas obras e, por estes mesmos motivos, não podem ser entendidas
ou projetadas na mesma instância que os artistas primeiromundistas.
Para a filosofia pós-colonial, a cultura age como motor de tradução na esfera
trans-nacional-histórica-línguística.
Motivados pela crítica ao eurocentramento e aos desdobramentos discursivos
e de representação que estes empenham na construção do imaginário sobre o oriente
e o ocidente, estes pensadores dedicam suas obras em um exercício constante de
69
70

LOOMBA, Ania. Colonialism/postcolonialism. Londres. Routledge, 1998, p.15.
BHABHA, Homi. The World and the Home. Social Text, v. 10, n. 2 & 3, p. 141-153, 1994.
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elaboração identitária das nações recém independentes. A partir de reflexões
contranormativas, os pós-colonialistas têm se debruçado em desnaturalizar a
concepção dada pelo colonizador aos territórios colonizados, rompendo com os
paradigmas que enrijeciam as percepções dos habitantes da periferia do capitalismo
de si mesmos, baseados no mesmo discurso eurocentrado.
Costa afirma, apropriando-se do conceito de orientalismo elaborado por
Edward Said, que:
O orientalismo caracteriza, assim, um modo estabelecido e institucionalizado
de produção de representações sobre uma determinada região do mundo, o
qual se alimenta, se confirma e se atualiza por meio das próprias imagens e
conhecimentos que (re) cria. O oriente do orientalismo, ainda que remeta,
vagamente, a um lugar geográfico, expressa mais propriamente uma fronteira
cultural e definidora de sentido entre um nós e um eles, no interior de uma
relação que produz e reproduz o outro como inferior, ao mesmo tempo que
permite definir o nós, o si mesmo, em oposição a este outro, ora representado
como caricatura, ora como estereótipo, e sempre como uma síntese
aglutinadora de tudo aquilo que o nós não é e nem quer ser.71

Os efeitos das migrações, a dívida da escravidão e os rastros do exílio são
incluídos no debate para entender os fenômenos que compõem a cultura dos povos
pós-colonizados, de modo que essa experiência de vida colonial encaminha estes
povos a se desviarem para outros lugares, outros tempos e outras línguas. Não
importa se o sujeito está localizado no topo da pirâmide hierárquica ou no limbo da
subordinação e serviência, os modos de vida das ex-colônias, segundo estes autores,
vão traçar rumos distintos dos colonizadores por sua herança cultural.
As cruzadas, invasões e expedições desempenhadas pelos europeus
provocaram locomoções físicas e discursivas, que possibilitam um entendimento da
força autoritária colonial em seus deslocamentos ideológicos, suscitando a criação de
uma reflexão crítica e o desenvolvimento de uma voz de resistência.
Esses percursos físicos-discursivos provocam impactos e atravessamentos de
culturas que passam a se traduzir entre si, criando suas próprias concepções e olhares
do outro. Esta relação dicotômica instaura uma condição de, segundo Salman
Rushdie, “ser-entre-línguas”, ou seja, a constante idéia de ser narrado e projetado
pelos encontros culturais que estas línguas introjetam uma na outra e uma sobre a
outra, um multilinguismo.72
COSTA, Sergio. Pós-colonialismo e différance. In: __________. Dois Atlânticos: teoria social, antiracismo, cosmopolitismo. Belo Horizonte: UFMG, 2006. p. 81.
72
RUSHDIE, S. Imaginary homelands: essays and criticism 1981-1991. London: Granta Books, 1991.
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As condições nas quais estas trocas de afetação se dão estão, por obviedade,
diretamente ligadas ao contexto das migrações. Deslocamentos provocados de forma
voluntária gerarão axiomas diferentes dos deslocamentos forçados pelas ações
truculentas da escravidão ou do refúgio de guerra ou da perseguição política. O que
permanece em ambos os casos é o fato de serem provocadores de produções de
sentido para a crítica pós-colonial.
Desse modo, os percursos do pensamento pós-colonial são traçados no
espaço entre esses contatos linguísticos que vão produzindo devires de olhar que, por
conseguinte, ganham forma no plano material pela insistência dessa narrativa
transcrita, reperformando e reinventado espaços políticos, sociais, geográficos,
culturais e históricos.
Thomas Bonnicci, escritor brasileiro, organiza em sua pesquisa algumas
perguntas que permeiam as angústias do pensamento pós-colonial, delineando suas
mais relevantes preocupações:
Como a experiência de colonização afetou não apenas os povos colonizados
mas também os colonizadores?
Como as metrópoles puderam controlar territórios tão vastos do mundo não
ocidental?
Que rastros da educação, ciência e tecnologia colonial ainda existem em
sociedades pós-coloniais?
Como estes rastros afetam decisões sobre o desenvolvimento e a
modernização nas sociedades pós-coloniais?
Quais foram as estratégias de resistência contra o controle colonial?
Como a educação colonial influenciou o idioma, a cultura e a identidade dos
colonizados?
Que estratégias a ciência, a tecnologia e a medicina usaram para mudar os
sistemas de conhecimento existentes?
Que formas emergentes de identidade pós-colonial foram adotadas após a
partida dos colonizadores?
Até que ponto a descolonização foi e é possível?
As fórmulas ocidentais de pós-colonialismo estão dando muita ênfase ao
hibridismo às custas de realidades materiais?
A descolonização deveria incluir um retorno radical ao passado pré-colonial?
Como o gênero, a raça e a classe social funcionam no discurso colonial e
pós-colonial?
Há formas novas de imperialismo que estão substituindo a antiga
colonização?
O escritor pós-colonial deveria usar o idioma do colonizador para ter uma
maior audiência ou voltar a um idioma nativo mais pertinente para grupos póscoloniais?
Quais escritores deveriam ser incluídos no “cânon” pós-colonial?
Como os textos pós-coloniais poderão enriquecer nossa compreensão de
assuntos pós-coloniais?
Será que a preponderância do romance pós-colonial fez com que
negligenciamos outros gêneros literários?73
BONNICI, Thomas (Org.). Resistência e intervenção nas literaturas pós-coloniais. Maringá:
Eduem, 2009. p. 43.
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As perguntas de Bonnicci, quando direcionadas tanto para o histórico da luta
zapatista aqui narrado quanto para o contexto político nacional brasileiro – e para
qualquer contexto político de países fraturados pelo apocalipse colonial –, nos ajudam
a perceber e organizar as diversas camadas que compõem as malhas complexas dos
territórios em ruínas que são os Estados Nacionais fraturados.
O fenômeno América Latina é ainda mais complexo e ramificado por ser
atravessado por todos esses contextos imigratórios e migratórios físicos-narrativos,
gerando querelas na interpretação desses fenômenos quando comparados com a
situação dos independentes africanos e asiáticos.
O mexicano Jorge Klor de Alva alega que o contexto latino-americano deve ser
contemplado unicamente sob o guarda-chuva pós-estruturalista, rumo a uma quebra
da lineariedade das narrativas dadas, em um exercício constante de busca pelas
vozes locais, ocultadas durante o massacre físico e cultural da conquista. Sua análise
subjetiva dos desencadeamentos da disparidade política, cultural, econômica e social
pretende uma intervenção cirurgicamente pedagógica nas narrativas normativizadas
pela escrita da História do momento.74
Em meados de 1990, mobilizados pelos embates pós-coloniais e pelos avanços
na redemocratização dos Estados-Nações do Sul, um coletivo de estudiosos latinoamericanos residentes nos Estados Unidos publica o Manifesto Inaugural do Grupo
Latino-Americano de Estudos Subalternos, marco da fundação do grupo homônimo.
No entanto, esse grupo se desintegra, dadas duas condicionantes práticas que
geram rupturas entre seus membros, segundo Ramon Grosfoguel.75 Em primeiro
lugar, por suas escolhas teóricas, majoritariamente calcadas nas produções de
autores europeus como Gramsci, Derrida e Foucault, com uma exceção particular
para os trabalhos do indiano Ranajit Guha. Depois, dado o fato desses intelectuais
latino-americanos residirem nos Estados Unidos e que suas produções estavam
plenamente afetadas pelas pesquisas regionais norte-americanas.

ALVA, J. J. K. Colonialism and post-colonialism as (Latin) American mirages. Colonial Latin
American Review, v.1, n.1-2, p. 3-23, 1992.
75 GROSFOGUEL, Ramon. Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos póscoloniais: Transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. Revista Crítica de
Ciencias Sociais. Coimbra, v. 1, n. 80, pp. 115-147, 2008. Disponível em:
<https://journals.openedition.org/rccs/697> Acesso em 10 de dezembro de 2017.
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Essas escolhas dos Subalternos passam a ser entendidas por alguns
pesquisadores como traição à meta primeira de resistência intelectual e cultural à
tradição eurocentrada de concepção de mundo e dessa ruptura surge a filosofia
decolonial (usada pelos estudiosos brasileiros), ou seja, um pensamento que tem
como objetivo basilar a decolonização das epistemologias latino-americanas.
Ao contrário dos pós-coloniais, que tinham uma afinidade com os pensadores
pós-estruturalistas e pós-modernos, a corrente decolonial se volta para um projeto de
produção de autonomia às mais variadas performances de opressão e dominação. A
cultura, política e economia passam a ser consideradas como estruturas transversais
do debate.
A partir destes princípios, Aníbal Quijano estrutura suas reflexões sobre o que
vai chamar de colonialidade de poder, que é uma cartografia detalhada que esboça
as formas como a soberania das potências centrais frente às periféricas é constituída.
Com uma análise que traz camadas como raça, etnia, gênero e classe à superfície do
debate, Quijano observa o organograma hierárquico entre o conquistador e o
conquistado, numa ótica marxista focada no controle do trabalho e seus produtos
capitais em benefício do sistema do mercado mundial. Assinala este ato como uma
sujeição econômica e política que se ampara nas diferenças de raça para exercer
poder e estabelecer a potência cultural, econômica e científica ocidental.76
Traduzir as formas de concepção em arte e os enunciados culturais sob o
espectro da colonização possibilita olhar para as sequelas estéticas desses
entrecruzamentos todos, permitindo um olhar de si para si, considerando as
produções artísticas latino-americanas, por exemplo, por entre essa malha de
discursos, narrativas, imagens, presunções diversas, distintas e opostas que se cohabitam e co-tensionam a todo momento. É elucidar a urgência política que esta arte
suscita e dar um alicerce sólido para a defesa de uma arte contemporânea útil, que
esteja conectada a estas mesmas malhas.
Esse vão-linguístico que é a América Latina é dotado de uma potência política
própria de transições culturais, reformulação de tradições e co-habitação de
divergências em processos físicos-narrativos forçados e é o cenário base que integra
a narrativa deste trabalho].

QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. Buenos Aires:
CLACSO, 2005.
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22 de dezembro de 1997. Igreja de Acteal, território assinalado como Chiapas.
Um grupo paramilitar realiza um massacre que leva ao óbito de quarenta e cinco
pessoas, das quais quinze crianças, nove homens e vinte e uma mulheres grávidas.
Segundo dados da Comissão Nacional de Mediação (CONAI), existem evidências que
comprovam a violência às quais pelo menos 60 comunidades insurgentes locais, de
maioria assinalada como indígena, foram submetidas nos dois anos que antecederam
o massacre, totalizando mais de 1500 assassinatos. Roubos, genocídios e incêndios
de residências foram orquestrados e executados por unidades paramilitares. As
unidades do Grupo de Forças Especiais Aéreas (GAFE), treinados em Fort Bragg,
operam em todas as 12 regiões militares e 40 zonas do território assinalado como
México. Durante o episódio conhecido como o Massacre de Acteal, um grupo de
militares do exército federal está situado a menos de 300 metros de distância, mas
nenhuma intervenção ocorre.
PARAMILITAR: Eu fui um membro do grupo conhecido como Paz y Justicia.
Em junho de 1996 passamos a nos equipar basicamente comprando armas.
Tudo estava planejado. Havia um convênio de 4600 pesos, isso em dinheiro. O
convênio foi assinado por alguém com poder, por Mario Renan Castillo. Então
os demais membros do Paz y Justícia assinam o documento, todos os
dirigentes, todo o resto. Tem umas quatro ou cinco páginas de documento
assinado. O dinheiro tinha que ser entregue em três etapas. Nós compramos
armas como AK-47, AR-15, submetralhadora da marca UZI, e uma
metralhadora calibre 38 especial. Todo tipo de armas diferentes, como
escopetas, 12-12, calibre 12mm, dessas automáticas. Tudo isso nós
compramos. Compramos mais de 70 ou 80 armas. O Exército Mexicano e a
Segurança Pública estiveram envolvidas e parte do Governo também.77
[Rubrica nº19: O Eletronic Disturbance Theater (EDT) é um coletivo virtual de
hackativistas e artistas visuais, teóricos críticos e performers artivistas.
Fundado em 1997 pelo artista assinalado como estadunidense e descendente
de pessoas assinaladas como imigrantes mexicanos, Ricardo Dominguez, o EDT é
uma companhia eletrônica que, inspirada nos conceitos da Comunicação NãoViolenta, utiliza plataformas digitais e não digitais para o desenvolvimento de ações
de desobediência civil antifascista.
Entre suas principais atividades consta a criação de softwares de computador
para denunciar e expor ações anti-propagandistas e militares dos territórios
Depoimento registrado. In: ZAPATISTAS: CRÓNICA DE UNA REBELIÓN. Direção e Produção:
Canal6dejulio. México: 2003 (90 min)
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assinalados como Estados Unidos do México e Estados Unidos da América. Seus
projetos consistem no desenvolvimento, difusão e acesso de pequenas redes
mobilizadas em um tipo de sit-in online,78 viabilizando espaços de presença coletivos
para ações políticas digitais diretas. Seus membros, ao contrário das/os zapatistas,
utilizam seus verdadeiros nomes em comunicados públicos ou para assinar as ações
que promovem, muito influenciados pelas premissas ideológicas dos movimentos dos
direitos civis americanos dos anos 1960.
A pesquisadora Jill Lane, professora doutora de estudos da performance do
local assinalado como Universidade de Nova Iorque, delimita três possíveis formas de
resistência na guerra virtual informatizada. A primeira seria a resistência física, que
está atrelada à destruição material de hardwares e computadores, com atuação direta
no plano da matéria; a segunda seria a resistência sintática que, segunda ela, é a
preferida dos hackers e tem como objetivo intervir em códigos de programação de
softwares, reinventando suas estruturas programacionais; e a última seria a
resistência semântica, e é nessa especificidade que sua análise passa a se debruçar
sobre os trabalhos do EDT e do EZLN simultaneamente. Para Lane, o ciberespaço é
compreendido como um espaço discursivo, onde ambos os grupos interagem a partir
do uso tático de simulação para gerar distúrbios semânticos.
Para pautar sua comparação, Lane também considera o movimento zapatista
como um grupo performático e cita uma de suas intervenções para falar de como estas
provocam tais distúrbios semânticos:
Em 3 de janeiro de 2000, a Força aérea zapatista rompeu a barreira do som.
Se difundiram rumores de que a Força Aérea Zapatista havia bombardeado
os quartéis do Exército Mexicano: os soldados mexicanos estacionados em
Amador Hernández, Chiapas, receberam o ataque de cento e vinte aviões
que desciam em agito tripulados pelo Exército Zapatista da Libertação
Nacional (EZLN).
Força Aérea Zapatista? Os zapatistas têm aviões? Bom, sim: os aviões de
papel. A Força Aérea Zapatista atacou aos soldados federais com aviões de
papel que voaram através do arame farpado do acampamento militar, cada
um com um míssil discursivo: mensagens e poemas para os mesmos
soldados. O diário ‘protesto dos indígenas desta região contra a ocupação
militar de suas terras nos arredores da região de Montes Azules’, baixava um
Sit-in é uma forma de ação direta, decorrente dos movimentos norte americanos de luta por direitos
civis e das práticas de teatro de rua e manifestações políticas vigentes entre as décadas de 40 e 60
no território assinalado como EUA. Consiste na ocupação pacífica e permanência de um ou mais
ativistas em uma área para protesto, no intuito de reclamar por mudanças sociais. No caso das ações
do EDT, essas sit-ins almejam um estágio muito mais abrangente e internacionalista, com o estímulo
de macro-redes para desdobramento e promoção de ações não-digitais.

78

108
informe de Chiapas, ‘busca fazer-se ouvir de muitas maneiras pela tropa,
aqueles que parecem viver do outro lado da barreira do som’. Em 3 de janeiro,
a Força Aérea Zapatista rompeu a barreira do som com centenas de voos.
Uma carta-bomba escapou pela janela de um dormitório com a seguinte
mensagem: ‘Soldados, sabemos que a pobreza os obrigou a vender sua vida
e sua alma. Eu também sou pobre, igual a outros milhões. Mas vocês estão
pior, porque defendem aos seus exploradores’.79

Lane, que também estuda as ações zapatistas como performance, com um
enfoque específico na figura do Subcomandante Marcos, segue narrando como,
pouco tempo depois, o EDT de Domínguez cria uma contraparte virtual para a Força
Aérea Zapatista, o ZPTS - Zapatista Tribal Port Scan, software publicado em 3 janeiro
de 2001 (um ano após o bombardeio poético-político), que possibilitava que artistas e
ativistas executassem códigos de ataque em qualquer site na rede de internet emitindo mais de centenas de mensagens através das cercas de arame farpado que
rodeiam a rede cibernética. Essas mensagens consistiam em um poema bilíngue
fragmentado em apoio à resistência zapatista no território assinalado como Chiapas.
A mensagem/poema/código era:
Nightmare ends jungle silence breaks (la pesadilla termina la selva espera el
silêncio se rompe) nuestra arma nuestra palavra Yepa! Yepa! Ándale! Ándale!
Arriba! Arriba! Subcomandante Insurgente (...) power for Chiapas virtual
autonomy real politics not over top down cracks open reality No Illegals
Mexico USA Operation Gatekeeper Border war Every Hour someone dies
(poder para Chiapas autonomía virtual política real no termina se abre de
arriba abajo la realidaded aberta No Illegales México EUA Operación
Guardián em la Frontera guerra Cada hora Alguien muere) amor rabia.

Depois dos ocorridos em Acteal, a Suprema Corte Mexicana libertou todos os
condenados pela chacina, ignorando testemunhos das vítimas e causando indignação
a toda a população local. A Suprema Corte deteve-se apenas em concentrar-se na
má administração de recursos para as investigações e na fabricação de provas,
impedindo uma resolução justa para as vítimas deste crime à humanidade.
Como resposta, o EDT organizou seu primeiro ato de desobediência civil
eletrônica contra o governo mexicano: a ação conhecida como FloodNet Project.
O FloodNet é um software baseado em HTML e Java Applet, desenvolvido para
que civis conectados participassem de uma ação digital não violenta em solidariedade
às/aos zapatistas, combinando política e formas performativas de manifestação via
mídia digital.
LANE, Jill. Digital Zapatistas. The Drama Review, New York, v. 47, n. 2, 2003. Disponível em:
<http://www.thing.net/~rdom/ucsd/DigitalZapatistas.pdf>. Acesso em: 12 maio 2018. Tradução nossa.
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A ação funcionava da seguinte forma: um grande grupo de manifestantes era
convidado a utilizar o software, nos computadores de suas casas, em um mesmo
período de tempo. Durantes a ação, dezenas de milhares de pessoas “inundavam” a
URL (endereço digital eletrônico) de um site em específico, que era derrubado e
redirecionado pelo grande número de acessos.
Essa primeira performance virtual coletiva do EDT aconteceu em 10 de abril de
1998, com sua primeira ação digital global que tomou a forma de um sit-in virtual,
gerando um distúrbio para hackear os sites do presidente Zedillo. Esta ação foi
chamada de Floodnet 1.0 e foi programada por Carmim Karasic e Brett Stalbaum,
membros do Eletronical Disturbance Theater.
A meta do EDT era facilitar a produção de rumor que as vozes do EZLN
produziam, ecoando-as em maior escala.
Uma segunda versão do FloodNet foi programada, na qual os manifestantes
que baixavam o software eram convidados a inserir repetidamente os nomes das
vítimas do Massacre de Acteal. Com isso, os servidores sobrecarregados dos sites do
governo institucional ou mau governo e da página de Zedillo emitiam, sempre que
visualizados, uma mensagem de erro com uma lista simbólica dos 45 assassinados,
que era redirecionada diretamente para seus assassinos.
Se a ação alcançasse um número suficiente de pessoas utilizando o aplicativo,
faria com que o servidor local rodasse a programação coletiva, de modo que quando
um usuário regular ou um funcionário tentasse acessar a página ou enviar e-mails e
arquivos da empresa, seriam travados ou efetuados de forma muito mais lenta,
dificultando a passagem de dados aos mesmos moldes de como manifestantes
bloqueiam a passagem em prédios públicos do mau governo.
Com cerca de 25% da população mundial conectada à rede mundial de
computadores, com conexão discada à internet, conexão de banda larga com ou sem
fio à internet e até tecnologia de internet móvel, cada um desses meios de
comunicação pode permitir que a Internet seja usada como um meio de ação não
violenta dentro dos direitos humanos, e seja visível em todo o mundo, assim como ser
traduzida em diferentes línguas, mas principalmente não controlada pelo governo. Os
desempenhos em rede do EDT já abriram o acesso e a comunicação entre três microredes improváveis: net.art, net.activism e net.hackers.
Em 10 de junho de 1998, o EDT e as comunidades militares zapatistas
atacaram virtualmente a Secretária de Governo do território assinalado como Estados
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Unidos do México, que estava envolvida nas políticas de imigração e nas forças de
segurança pública federal, sem sucesso. O governo mexicano teria uma contramedida
programada em vigor. Pelo menos é isso que a EDT acredita ter acontecido. Uma
contramedida embutida no JavaScript operacional foi colocada no site da Secretaria
que foi projetado para ativar sempre que o FloodNet fosse direcionado para seus
servidores. Após a ativação, o site abria janela após janela no navegador da Internet
do usuário do FloodNet. Se o usuário do FloodNet permanecesse conectado por
tempo suficiente, seu navegador poderia derrubar o computador do ativista, forçando
o ativista a reiniciar o sistema e parar o programa FloodNet na fonte. Desde então, o
EDT já lidou com o governo institucional ou mau governo do território assinalado como
mexicano tanto on-line quanto off-line e o Departamento de Defesa dos EUA, que
agora inseriu um sistema de contra-ataque na codificação para impedir ataques ao
sistema e ao servidor da FloodNet. .
O sistema FloodNet foi usado novamente contra a Organização Mundial do
Comércio em 1999, onde o grupo lançaria seu software de desobediência civil on-line
ao público com o nome de "Kit de Desenvolvimento de Distúrbios".
Em entrevista ao site furthernoise, Dominguez afirma que o objetivo do
Electronic Disturbance Theatre "tem sido o de desenvolver trabalhos que possam criar
uma matriz performativa que ativa e mede as condições e intensidades atuais de
poder(es), comunidades e suas ansiedades ou resistências”.80
Ricardo Dominguez foi autor de outro projeto hackativista importante de se
destacar: o aplicativo para celular Transborder Immigrant Tool (TBT). Desenvolvido
em 2007, trata-se de um programa que utiliza do recurso de GPS para auxiliar pessoas
assinaladas como mexicanas em situação de imigração, mostrando as melhores rotas
pelo deserto da região assinalada como Califórnia, além de marcações de estações
de água existentes no caminho. A ferramenta possui também um recurso de poesia,
que permite ao usuário ler e trocar slams e poemas de resistência a fim de estimulálo em seu trajeto de fuga. Segundo Dominguez, o projeto pretende repensar as
maneiras pelas quais "os imigrantes são sempre apresentados como menos-quehumanos e certamente não fazem parte de uma comunidade que está estabelecendo

DOMINGUEZ, Ricardo. Entrevista. Disponível em: <https://www.furtherfield.org/features/globalpositioning-interview-ricardo-dominguez>. Acesso em: 20 maio 2018. Tradução nossa.
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e inventando novas formas de vida",81 com acesso a estatísticas do número de
pessoas que morrem ao tentar atravessar a fronteira.
O TBT foi exibido em inúmeros museus e galerias no ano de 2010, incluindo a
Bienal da Califórnia no Museu de Arte do Condado de Orange, o Museu de Arte
Contemporânea de San Diego e a Galería de la Raza em San Francisco. O projeto é
mantido pelo California Institute for Telecommunications and Information Technology
e gera opiniões controversas quanto ao uso do dinheiro público que lhe é destinado.
As contribuições de Ricardo Dominguez, com a criação de canais virtuais de
disputa política para a luta zapatista, influenciaram diretamente os modos de operar
do EZLN, que já entendiam a internet como ferramenta de comunicação e difusão de
suas atividades. O próprio exército revolucionário possui uma plataforma oficial na
internet, batizada de Enlace Zapatista,82 a partir da qual tem aprimorado seu potencial
propagandístico para promoção das atividades e ações diretas de autopreservação e
autodefesa coletiva.
A produção de rumor coletivo, a partir do formato sit-in, é, para o autor deste
texto, uma das premissas basilares dos modos de operar da resistência zapatista.
Tanto as ações presenciais quanto os comunicados virtuais em texto e vídeo
produzidos pelo EZLN acontecem como um rugido que busca o eco nas vozes do
povo. Esse ecoar, no entanto, não acontece por mera reprodução, mas por uma coelaboração da obra por parte de cada pessoa envolvida no processo.83 O autor deste
texto tenta expressar com isso que não existe uma indução cega ou uma reprodução
meramente apaixonada de uma ação orquestrada por uma liderança ou um grupo de
lideranças. Ao contrário. À medida que a ação vai ganhando corpo e se propagando
nas multidões, vai ganhando outras nuances, que materializam os desejos e
perspectivas de cada indivíduo no ato coletivo. A difusão do trabalho ainda é parte do
processo, que não se encerra mesmo em exibição.
As diferenças entre os zapatistas nas colinas de Amador Hernández e os
zapatistas digitais que escrevem códigos políticos podem ser superadas,
sugiro, ao entender ambas as coisas como performances que combinam o
protesto político com a arte conceitual em um ato de revelação social: ambos
implicam um voo e ataque simulados que revelam e revertem a lógica de
dominação militar e social. Em primeiro lugar, a simulação sugere um conflito
Igual.
EZLN. Disponível em: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/>. Acesso em: 22 maio 2018.
83 Vale frisar que, a título de experiência, o autor deste texto insiste em debater todas as ações públicas
zapatistas como obras de arte, programas performáticos artivistas que possuem procedimentos
rebuscados de composição, aos quais é de interesse desta pesquisa a tentativa de esmiuçar.
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entre possíveis iguais, uma fantasia impossível na qual os zapatistas contam
com uma força aérea equipada com a qual defendem sua terra, ou uma
fantasia em que um grupo de artistas de net art deixa debaixo das vastas
redes dos militares. No entanto, o ato de simulação em última instância revela
a força e agressão desproporcionadas que subscrevem as políticas do
governo e dos miltares; milhares de tropas armadas e aviões reais se
despacham para “lutar” contra comunidades armadas com pouco mais do que
papel. Embora menos perigosos em seus enfrentamentos, os protestos
virtuais dos zapatistas digitais muitas das vezes revelam as formas em que o
ciberespaço mesmo está ocupado e organizado como um espaço comercial
e privado mais que público, com a proteção de toda a força da lei, ou dos
militares, como foi o caso em setembro de 1998, quando o Departamento de
Defesa atacou um servidor do Electronic Disturbance Theater diretamente
com o que chamou de “pequeno programa hostil” (hostile applet) que
inutilizou o sistema usados pelos ativistas durantes um plantão virtual no Ars
Electronica Festival desse ano.84

A persona do Subcomandante Marcos atua neste projeto de produção de rumor
como um agregador e mobilizador que, a partir de seu poder erótico-estético-político
de comunicação, desenvolve coros físicos e virtuais que utilizam de seus recursos
para reperformar, repetir, replicar e reproduzir suas ações, que ganham enorme
impacto geográfico. Nas palavras de Lane, “alguns podem entender esta prática
‘recombinante’ como um simples assunto de contingência: Marcos é um performer
excelente que se vale de toda classe de meios de comunicação e sagacidade
calculada; seus seguidores em todo o mundo empregam a internet como lhes seja
possível para apoiar sua causa”.85
A partir do momento que outras pessoas vão agregando os cortejos, passam a
ser co-autoras do trabalho e podem redirecioná-lo ou adaptá-lo dentro dos limites
específicos do programa, tornando o ato mais do que uma mimese do movimento
posto, mas uma criação e perpetuação da presença cênica-política de cada um que o
integra. Isso poderá ser melhor observado na análise das obras feitas no decorrer do
texto].
Ainda em luto, os insurgentes conseguem identificar e prender 42 homens,
identificados como agressores no massacre.
Território assinalado como Cidade do México. A população vai às ruas em mais
uma manifestação. Carregam caixões com os nomes das vítimas de Acteal. Esse
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85 Igual.
84

113

cenário vira pretexto para que o governo institucional ou mau governo envie mais de
5 mil efetivos militares para as terras assinaladas como chiapanecas.
O exército federal começa uma investigação para descobrir os autores do
massacre, mas as forças armadas incursam somente em comunidades de evidente
influência zapatista. Os grupos paramilitares conhecidos como Paz y Justicia e os
Chinchulines não passam por investigações.
Essas novas incursões federais iniciam um fenômeno nas comunidades
zapatistas que fica conhecido como “los desplazados” ou os desterritorializados.
Aproximadamente 11 mil pessoas assinaladas como indígenas abandonam suas
comunidades com medo dos grupos paramilitares e da violência descontrolada. Em
seus acampamentos nômades, os desplazados passam fome, frio e não têm acesso
a água potável ou terra fértil para plantio.
Mais uma vez as mulheres tomam o protagonismo da resistência, formando
extensos cordões humanos que barram a investida do exército federal em seus
acampamentos. Desarmadas e carregando crianças no colo ou pelas mãos, essas
mulheres lutam pela dignidade ou, como chamam as/os próprias/os zapatistas, uma
dignidade rebelde.
Emílio Chuayfett, responsável pela estratégia governamental do território
assinalado como Estado de Chiapas, deixa o cargo. Em seu lugar, Francisco
Labastida assume a pasta, alterando a prática contra-insurgente para uma estratégia
menos ofensiva.
Roberto Almores, latifundiário e proprietário local de terras, substitui o
governador das terras assinaladas como Chiapas. Em visita aos acampamentos de
“desplazados”, habitado por pessoas assinaladas como indígenas X’oyep, encontra
resistência. As pessoas ali acampadas alegam não querer apoio do governo, já que
este exige uma filiação ao partido oficial em contrapartida. Querem paz e a dignidade
de poder voltar às suas terras e desenvolver suas atividades cotidianas.
CENA 12: Taniperla e dignidade feminina rebelde
11 de abril de 1998, terras assinaladas como Município Autônomo Zapatista
Ricardo Flores Magón, Taniperla. Dia de inauguração do mural “Vida e sonhos da
Cañada Perla”, popularmente chamado apenas como Mural de Taniperla, que
estampa o prédio da prefeitura. A pintura, coordenada pelo professor de Comunicação
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Gráfica da Universidade Autônoma Metropolitana (UAM) e artista assinalado como
mexicano Sérgio Valdez, está concluída após vinte e quatro dias de trabalho. Em sua
inauguração, quatro fotografias são tiradas para registro da obra. Na pintura, as
palavras PAZ, CHIAPAS e MEXICO estão grafadas em três bandeirolas coloridas
(branca, vermelha e preta) carregadas por duas pombas diante de um milharal. Esta
imagem está pintada no que aparenta ser a porta de entrada do prédio abaixo dos
dizeres CASA MUNICIPAL, com uma imagem de fundo que carrega ilustrações do
cotidiano da vida do trabalhador rural e iconoclastias zapatistas, como a emblemática
figura mascarada de negro.
Quarenta e oito horas depois, 13 de abril de 1998, mesmo território. O exército
federal abre uma ofensiva contra os insurgentes em uma manobra que resulta em 16
prisões, entre as quais o artista Sérgio Valdez, e a completa destruição do mural. Os
prisioneiros são encaminhados para Cerro Hueco onde permancem confinados por
um ano e doze dias.
Este é um dos muitos ataques neste período contra os acampamentos de
influência zapatista e os Municípios Autônomos. O governo institucional ou mau
governo inicia uma guerra contra os insurgentes baseada em ataques militares e
policiais com agressões e encarceramentos em massa.
No entanto, a liderança do EZLN não se manifesta e as bases de apoio
zapatista, responsáveis pela produção de alimento para o exército insurgente, tomam
a frente de defesa das comunidades. A presença de mulheres na luta é emblemática,
tornando-se símbolo de resistência do movimento. Ainda em julho de 1998, o EZLN
lança a Quinta Declaração da Selva Lancadona.86
Apesar de possuir condições, Valdez se recusa a pagar sua fiança em
detrimento da permanência de seus companheiros em cárcere e abre precedente para
a formação de uma rede solidária de presos políticos e simpatizantes zapatistas. Junto
com seus companheiros de cela, Valdez cria um mural móvel que é levado para um
encontro zapatista com a sociedade civil a fim de denunciar a situação dos presos
políticos. O Mural de Taniperla se torna um dos ícones internacionais da luta zapatista.
As quatro fotos retiradas do Mural servem de preservação da imagem original
que passa a ser reproduzida em outros lugares do território assinalado como Estados
Unidos do México e do mundo, como:
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1 - território assinalado como Bahía Blanca, Argentina (agosto de 1998), no
interior da Universidade Nacional do Sul, sendo destruído por autoridades locais no
ano de 2000.
2 - território assinalado como São Francisco, EUA. (Meados de 1999) Pintado
na lateral da livraria City Lights, em uma versão em que uma janela com grades no
muro foi utilizada pelos artistas para representar que Valdez ainda estava preso.
3 - territorio assinalado como Nogales, México, ao lado sul do muro que faz a
fronteira com os EUA. (Meados de 2005)
4 - território assinalado como La Culebra, Chiapas, México (2005). Este
coordenado pelo próprio Sérgio Valdez, agora em liberdade.
5 - território assinalado como Município de Juárez, Chihuahua, México. No
muro posterior contínuo ao Museu Regional do Vale de Juarez.
[Rubrica nº20: Além da importância histórica, o Mural de Taniperla contribuiu
para a produção e reflexão da estética zapatista, inaugurando o desenvolvimento da
técnica que ficou conhecida como “Método do Mural Comunitário Participativo”.
Segundo Maciel, “esse método consiste numa forma de produzir obras coletivas que
se colocam a serviço das comunidades zapatistas, e por isso [...] ele corresponde à
necessidade de “pintar obedecendo”.87
O método basicamente é constituído de dois momentos. Primeiro, um grupo de
consultoria investiga as demandas entrevistando a comunidade local sobre interesse
no mural, temáticas, cores, desejos, locais mais apropriados e, logo após, organiza
essas informações coletivamente. Depois, um segundo grupo é formado a fim de
materializar as informações no mural. Estes fazem um esboço coletivo e depois
realizam a pintura do mural sem julgamento à qualidade do desenho, podendo aceitar
qualquer pessoa que esteja transitando pelo local, independente de idade, origem,
etnia ou formação, pegar um pincel e contribuir com alguns traços. Nenhuma idéia é
recusada e passam a compor a obra de forma cumulativa. Além disso:
[...] em nenhum momento se julga a qualidade do desenho.
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[...] os quesitos formais que importam aos maienses dizem respeito à
produção de um ar de familiaridade zapatista, através da iconografia, e à
saturação cromática: eles produzem um mural “bonito”.88

A base conceitual do “pintar obedecendo” seria a manutenção da autonomia
dos povos assinalados como originários maienses na criação do seu “tecido
conceitual”, no encontro entre artistas convidados e as comunidades locais. Apesar
disso, a produção dos murais ainda está diretamente atrelada à participação destes
artistas convidados, não somente pela execução técnica e prática, mas também pelo
acesso aos materiais de pinturas que, em suma, são trazidos e doados por estes
mesmos].
CENA 13: Novos acordos de pacificação ou Mentira
Julho de 2000. Vicente Fox, candidato do PAN, é eleito presidente das terras
assinaladas como o Estado Nação México, interrompendo um ciclo de 71 anos do PRI
na governança federal. Esse momento é lido por muitas pessoas assinaladas como
mexicanas como o princípio da democracia no México.
Nas terras assinaladas como Chiapas, o PRI também é derrotado e pela
primeira vez o governo institucional ou mau governo é assumido por um candidato de
oposição, Pablo Salazar Mendiguchia. Em uma aliança única na história, Mendiguchia
teve sua candidatura apoiada por oito partidos políticos e por diversas organizações
sociais. Os partidos dessa aliança, todos de diferentes posicionamentos e ideologias,
são: PAN - Partido da Ação Nacional, VERDE - Partido Ecologista Verde do México,
PT - Partido Trabalhista, CONVERGÊNCIA - Convergência pela Democracia, PSN Partido Sociedade Nacionalista, PRD - Partido da Revolução Democrática, PCD Partido do Centro Democrático e PSA - Partido Social Aliança. Mendiguchia havia sido
nomeado Procurador-Geral da Justiça em 1978, liderando um programa que
objetivava a libertação de pessoas em situação de cárcere assinaladas indígenas.
VICENTE FOX: Aos meus amigos e amigas dos povos indígenas, me dirijo a
vocês de maneira especial. De maneira especial para que seja a manhã que
floresça. (...) Nunca mais um México sem vocês! No México e em Chiapas
haverá um novo amanhecer.
(Muitos aplausos)
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VICENTE FOX: Em Chiapas, serão as acções, não as palavras mortas. Uma
nova política federal e presidencial que conduza à paz. Foi minha palavra
enviada a este Congresso da União, com uma iniciativa de lei, o documento
elaborado pela COCOPA que sintetiza o espírito dos acordos de San Andrés e
este será o primeiro ato do meu governo, em referência a este congresso, na
próxima terça estaremos aqui com tal iniciativa.89
Como resposta, o Exército Zapatista divulga uma marcha da comandancia para
as terras assinaladas como Cidade do México, em mais uma tentativa de retomar o
diálogo. Enviam um comunicado público pela voz do comandante Marcos, onde
expõem suas exigências para um tratado de paz.
COMANDANTE MARCOS: A) Comprimento dos acordos de San Andrés em
vias de fato e a transformação em lei da iniciativa elaborada pela Comissão de
Concórdia e Facilitação; B) A libertação de todos os zapatistas presos em
cárcere de Chiapas e em outros Estados; C) Desmilitarização. O senhor
Vicente Fox em toda a sua campanha levantada desde o ano de 2000 tem
oferecido às forças armadas federais em território zapatista o retorno do
exército às funções que ocupavam antes do início da guerra.90
De acordo, o governo institucional ou mau governo se compromete com os três
pontos sugeridos pelo EZLN, mas na prática, o exército federal ainda se mantém nos
arredores das terras assinaladas como Oventik, alto de Chiapas e território zapatista.
O povo se manifesta, exigindo a retirada das bases federais até que o exército, no dia
primeiro de janeiro de 2001, se retira.
CENA 14: O recado de Ramona ou a fraquejada que abala o Estado Nação
24 de fevereiro de 2001. Território assinalado como a cidade de San Cristobal
de Las Casas, Chiapas, México.
Inicia a marcha da CNI (Congresso Nacional Indígena), grupo que integra
todos os grupos independentes organizados assinalados como indígenas em
insurgência, convocados pelo Exército Zapatista. A marcha perpassa por várias
cidades das terras assinaladas como o Estado de Chiapas para unir uma caravana
rumo ao debate que demandará do Congresso da União o cumprimento dos acordos
de San Andrés.
89
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11 de março de 2001. Território assinalado como Zócalo, Cidade do México. O
EZLN chega à cidade e toca às portas do Congresso, mas sua presença é rechaçada
por Felipe Calderon, deputado panista.
FELIPE CALDERON: Quero dizer porque cremos que não se pode e nem se
deve aceitar a utilização da tribuna desta Câmara para representação zapatista.
(...) Não há Estado Democrático sem Congresso e não há Congresso que não
seja protegido de qualquer elemento de força externa que, legítimo ou não,
pretenda impor, sobre sua autônoma deliberação, suas decisões. Este recinto
é um recinto parlamentar, é o recinto da democracia, é o Estado, é o espaço
dos cidadãos que não podem avassalar-se, que não podem ser submetidos,
que não podem ser forçados nem humilhados.
Mesmo sob tensão, o Congresso de San Lázaro abre as portas para a
comandância zapatista e no dia 28 de março de 2001, Felipe Calderón é respondido
publicamente pelas representatividades zapatistas.
COMANDANTE RAMONA: Ninguém tem que se sentir agredido, humilhado,
porque descemos. Porque eu ocupo esta tribuna. Já está na hora de que uma
mulher indígena venha a dizer, venha a falar, para que vocês venham nos
escutar, [...] este é o país que queremos os zapatistas. Um país que reconheça
as diferenças que se repetem. Onde ser e pensar diferente não seja motivo
para ir à prisão, para ser perseguido ou para morrer.
[Rubrica nº21: Apesar do evidente destaque das mulheres em todo o processo
do levante zapatista, o movimento possui, ainda hoje, uma série de problemas em
lidar com coreografias patriarcais muito bem reforçadas no território assinalado como
Estados Unidos do México. Evidente, também, que isso tem sido um problema em
escala global, com maiores ou menores incidências em lugares distintos do planeta.
Nessas terras aqui citadas, por exemplo, duas de cada cinco mulheres casadas
necessitam da permissão do marido para poderem sair de casa sozinhas durante o
dia. Mais de dois terços já sofreu violência doméstica. Feministas assinaladas como
mexicanas lutam pelo direito ao divórcio, para que mulheres possam desgarrar-se de
seus maridos violentadores sem a necessidade de juntar provas para dar fundamento
ao pedido.
Segundo os cuadernos da Escuelita Zapatista, as Juntas de Bom Governo dos
Municípios Autônomos buscam uma equidade de gênero na escolha de seus
integrantes, num cenário ideal de três homens e três mulheres compondo a bancada.
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No entanto, menos da metade destes consegue atingir a meta, já que muitas das
mulheres são proibidas por seus pais e maridos de exercer suas funções ou de deixar
os Municípios para comparecer nos Caracóis.
As divisões de trabalho também são bem marcadas pelos esteriótipos de
gênero. A grande maioria das mulheres cuida das tarefas de casa enquanto os
homens saem para trabalhar e garantir provento à família.
Ao deixar a luta antipatriarcal em segundo plano nos processos de
insurgências, o EZLN se depara com dificuldades de reverter esse processo.
Movimentos de feministas zapatistas, entoando por dignidade rebelde para mulheres,
são recorrentes em todo o território assinalado como Chiapas, mas ainda não
conseguem dar conta de romper com as reforçadas coreografias patriarcais
ostensivamente treinadas no território].
Apesar dos esforços todos, o regresso da comandância zapatista não tem
êxito. O governo institucional ou mau governo retira os sete acampamentos militares
dos arredores dos Municípios Autônomos, mas sem indícios de desmilitarização. As
três exigências não são cumpridas e o EZLN resolve aguardar o cumprimento dos
acordos.
25 de abril de 2001. Congresso da União. Os deputados estão pautando uma
reforma constitucional que fica conhecida como “lei indígena”, mas o resultado é
catastrófico para as comunidades insurgentes. Os legisladores dos três principais
partidos políticos do México, PRI, PAN e PRD, ignoram as propostas apresentadas
pela COCOPA e atropelam os acordos de San Andrés, desprezando a luta dos povos
assinalados como indígenas em seu território de ação.
O novo presidente eleito, Vicente Fox, perpetua as ações das gestões
institucionais anteriores, traindo o povo e descumprindo promessas. Como
consequência, o governo institucional ou mau governo, mais uma vez, se opõe de
forma violenta às comunidades de influência zapatista tentando frear seus processos
de autonomia. Ressurgem grupos paramilitares que disparam todo o tipo de
provocação à comandância zapatista, atacando suas bases de apoio.
CENA 15: José Lópes Sanchéz
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17 de agosto de 2002. Território assinalado como Município Autômomo “17 de
Novembro”. José López Sanchéz, líder da comunidade, é assassinado em sua própria
roça e na presença de seus filhos. Marchas de protesto, organizadas pelas bases
zapatistas de diversos territórios, responsabilizam o governo institucional ou mau
governo pelo assassinato.
O governador, Pablo Salazar, tenta diálogo com as bases:
ZAPATISTA: Por mais comentários que faça o senhor governador, é cúmplice
dos assassinos. Senão já os teria detido!
PABLO SALAZAR: Nós estamos procurando os responsáveis…
ZAPATISTA: Se não acredita em mim, eles andam por aí, soltos!
PABLO SALAZAR: Nós estamos procurando os responsáveis… Eu só quero
lhes dizer uma coisa. Eu não vou lhes fazer um discurso. Ouça! Este
governador. Este! Lhes peço que recordem, foi quem liberou os presos
zapatistas. Fui o único em todo o país que tem liberado presos zapatistas. Isso
vocês não podem esquecer! Não podem esquecer!
ZAPATISTA: Se você liberou algum preso, é pela mobilização dos povos
indígenas. É pela mobilização dos zapatistas, é pela mobilização da sociedade.
Por uma pressão. Como vamos acalmar essa raiva toda que eles sentem?
Porque esse nosso companheiro foi um companheiro que deu sua vida, que
lutou! E vocês tornam a nos dizer: “Vamos fazer justiça”. Nunca! Nunca houve
justiça! Nunca!
09 de agosto de 2003. Território assinalado como o Município Autônomo de
Oventik. As lideranças zapatistas retornam para mais uma aparição pública. Sua
primeira aparição se dá em Aguascalientes, local simbólico que abrigou o Congresso
Nacional Democrático.
Cansados de tantas tentativas frustradas e traídas de diálogo com as
instituições governamentais, das crises partidárias e a surdez dos poderosos, o EZLN
começa um novo modo de organização política, cuja primeira ação prática são as
criações dos caracóis, instituições independentes de autogoverno popular de fato.
[Rubrica nº22: A organização geográfica dos territórios zapatistas é complexa
de compreender por não ser hegemônica. A priori, os caracóis são prédios
administrativos onde se reúne uma Junta de Bom Governo responsável por alguns
Municípios Autônomos. São 30 Municípios Autônomos divididos em 5 zonas, cada
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qual com um caracol. Nos caracóis são tomadas decisões, geralmente econômicas e
administrativas, que têm por princípio tratar da relação entre os municípios de
determinada zona, sem interferir em seus processos de autonomia próprios. Além
disso, os Municípios Autônomos são entrecortados geograficamente por outros
territórios não-autônomos, ou seja, há uma pulverização territorial que faz com que
famílias autônomas e partidárias co-habitem e co-tensionem no espaço. Às vezes
essa co-habitação existe numa mesma família, em casas onde residem partidistas e
autonomistas, tamanha a complexidade da situação. Os caracóis são responsáveis,
também, pela distribuição de renda, já que alguns munícipios mais próximos do
território turístico assinalado como San Cristobal de Las Casas acabam sendo mais
beneficiados com o comércio para visitantes. Cabe aos caracóis entender as
necessidades e demandas de cada zona e fazer essa redistribuição. O autor deste
texto frisa que o zapatismo não recebe e não aceita ajuda alguma do Estado e que é
exatamente esse ponto que chama muito a atenção. Uma autonomia ampla,
territorialmente complexa, mas não confusa].
São cinco caracóis fundados que agrupam 30 Municípios Autônomos, onde o
sistema de Juntas de Bom Governo e as autoridades de cada comunidade passam a
assumir as decisões e o exercício de justiça em nome de si próprios.
COMANDANTE MARCOS (que agora passa a ser Sub-Comandante Marcos):
Cremos ter cumprido com a nossa parte, como EZLN, no que nos tocava em
nossas trocas. Temos levantado os caracóis. Temos construído as casas das
juntas de bom governo, temos tratado de explicar um pouco as trocas, assim
que agora lhes devolvo o ouvido, a voz e a virada. A partir de agora, tudo que
se refira aos Municípios Autônomos Rebeldes Zapatistas se dará por suas
autoridades e por suas Juntas de Bom Governo. Com elas terão que tratar os
assuntos dos Municipios Autónomos, tais como projetos, visitas, cooperativas,
conflitos e etc. Segue sendo nosso trabalho e nosso dever proteger as
comunidades das agressões do mal governo, dos paramilitares e de todos
aqueles que queiram lhes fazer mal. Para isso nascemos e para isso vivemos
e por isso estamos dispostos a morrer.
A partir desse momento, toda comandância do Exército Zapatista da Libertação
Nacional passa a utilizar a patente de sub-comandantes, sob a premissa primeira de
que o verdadeiro comandante do movimento e da revolução é o povo. Assim, se inicia
na prática um projeto que objetiva construir novas formas de convivências entre as
comunidades e as pessoas assinaladas como indígenas. Apesar dos obstáculos e
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dificuldades, as bases zapatistas desempenham muito esforço para fomentar os
processos de autonomia, com a implementação de um sistema próprio de saúde,
educação e organização político-econômica, que dê conta de suas necessidades e
conserve sua cultura e costumes.
CENA 16: México não precisa de uma revolução, só precisa votar
Território assinalado como Cidade do México, ano de 2005. Está dada a
largada por mais uma corrida presidencial. O cenário das pesquisas aponta Andrés
Manuel López Obrador, candidato da esquerda eleitoral pelo PRD, com grandes
chances de vitória, gozando de popularidade e poder.
A ultra-direita governante utiliza de estratégias propagandísticas nada éticas
para disputar a corrida eleitoral. Imagens de ataques terroristas, assaltos e violência
são exibidas nos horários comerciais televisivos com slongans como: “México não
precisa de uma revolução, só tem que votar”.
Traições em massa entre políticos de diversos partidos iniciam uma dança das
cadeiras com apoios de diversos lados, numa tentativa de disputar o maior cargo
executivo da república nacional.
Repressão e medo contém as manifestações da população em um cenário
eleitoral coreografado pelo corpo da polícia federal.
Em junho de 2005, mês que antecede a eleição mexicana, o Exército Zapatista
aparece publicamente, lançando o último e mais importante documento oficioso de
sua série: A Sexta Declaração da Selva Lacandona,91 como alternativa política e de
ação prática para os povos oprimidos de baixo.
Começa outro episódio de grande importância da trajetória zapatista: A Outra
Campanha.
CENA 17: A Outra Campanha ou O grito fora da curva dos “de abajo”
Junho de 2005. Com a lançamento da Sexta Declaração, o comandante
Marcos, que agora passa a assumir a persona de Delegado Zero, perpassa pelo sul
das terras assinaladas como México e critica com dureza as representatividades
partidárias políticas do país, inclusive o fortalecido candidato da esquerda, André
91

Anexo VI.
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Manuel Lopez Obrador, tido pelo EZLN como espelho do ex-presidente Salinas por
seu duplo discurso.
A iniciativa independente mobiliza a participação popular, convocando setores
políticos e pessoas sem filiação a nenhuma organização, para compor um movimento
nacional. A campanha visa um Programa Nacional de Luta, em busca de restauração
aos danos causados à população assinalada como indígena, aos de baixo e da
esquerda, com princípios anticapitalistas, igualitários e horizontais.
A jornada do Delegado Zero é seguida por uma caravana de visita a todo o
território assinalado como México, até chegar ao Distrito Federal, aproveitando as
comemorações do dia primeiro de maio de 2006, dia mundial do Trabalhador.
Dia 03 de maio de 2006. Terras assinaladas como a cidade de Texcoco,
México. A polícia municipal agride e expulsa trabalhadores do comércio ambulante,
vendedores de flores do Mercado Belisário Dominguez, favorecendo empresários
estrangeiros na construção de uma megaloja de importações Wal-Mart. Pessoas
saem às ruas para protestar seu direito ao trabalho e são apoiadas, à distância, por
habitantes das terras assinaladas como San Salvador Atenco.
A Frente do Povo em Defesa da Terra se une às/aos zapatistas e sobe até o
Distrito Federal, mas a resposta do governo institucional ou mau governo é a violência.
A polícia reprime e detém trabalhadoras/es campesinas/os e demais seguidores da
Outra Campanha. O alvo das agressões é a esquerda social e as estratégias do poder
institucional, outra vez, se evidenciam contra o povo mais humilde.
Milhares de pessoas são feridas e dois óbitos, de Alexis Benhumea e Javier
Cortés Santiago, são contabilizados durante a repressão. O Delegado Zero declara
alerta vermelho e o clima de tensão aumenta.
ZAPATISTA 1: “O processo eleitoral já começou e alguém virá dizer que se o
apoiar, irá resolver tudo”.
ZAPATISTA 2: “Nós viemos dizer que não vamos resolver absolutamente nada
e nem viemos trazer soluções, senão problemas, e os convidamos para se
juntar com os companheiros que estão percorrendo outras partes do país para
construirmos o novo México”.92
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Território norte das terras assinaladas como México. A Caravana chega em
lugares completamente ilhados pelo exército e polícia institucionais.
A Outra Campanha utiliza do momento e do cenário eleitoral para disputar uma
outra forma de fazer política, que idealize uma construção de país sem dar suporte
eleitoral a candidatos de partidos, mas baseada na organização dos setores
independentes e pela luta e participação popular.
O Delegado Zero passa a expressar seu rechaço aos principais partidos das
terras assinaladas como Estados Unidos do México, apontando suas semelhanças e
repetições que pouco ou nada dialogam com as reais necessidades do povo mais
humilde e de corpos dissidentes.
Testemunhos diversos são recolhidos pela caravana e organizados pelo
Delegado Zero, como forma de registrar e expressar as dificuldades e a resistência
de pessoas assinaladas como mexicanas. Esses relatos são difundidos por todo o
território como estratégia de propaganda de luta.
[Rubrica n°23: O autor deste texto entende a Outra Campanha como uma
manifestação estético-política zapatista, sendo outra das obras listadas para análise
neste trabalho.
A ação consistiu em performar uma comitiva de propaganda anti-eleitoral, que
visasse utilizar das estratégias de marketing em voga no período para deflagar as
estruturas que fundamentam o Estado como máquina de manutenção do poder e
opressão sobre os corpos “de abajo”. Existe uma apropriação dos modos de operar
das caravanas de propaganda eleitoral que é deslocada de sua função para fazer sua
ação inversa. A personagem Delegado Zero passa a ser o anti-político cujo discurso
vocifera, em narrativas poéticas de clamor popular, contra o processo eleitoral,
convidando o povo ao redor para participar de um imenso sit-in nas ruas, para pensar
novas possibilidades de se organizar politicamente pela margem. As pessoas que se
agregam à ação passam a ser co-agitadores da obra, difundindo e ampliando, em
primeiro momento, o rumor propagandístico instaurado pela figura do Delegado Zero.
Os co-agitadores permanecem nas ruas, impedindo os fluxos locais ao mesmo tempo
que contribuem para a narrativa com suas próprias percepções do processo,
apropriados da narrativa, do estado de presença e das variáveis relacionais que
compõem a ação. À medida que a comitiva anti-eleitoral performada vai avançando
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pelo território demarcado como Estados Unidos do México, o rumor do discurso se
alastra e viraliza, contagiado por cada co-agitador envolvido no processo.
O Delegado Zero é um dispositivo performático que passa a renomear as
estruturas dadas no jogo político Estado-Nacional local, desnormatizando e
desnaturalizando as hierarquias estabelecidas pelo sistema institucional democrático
vigente. Passa a olhar para essas estruturas todas com estranhamento, em linguagem
acessível, em um espaço acessível e com uma figura acessível. O povo consegue se
sentir parte da obra, numa relação horizontal que lhe permite também re-elaborar as
estruturas colocadas em xeque.
Jota Mombaça93 ressalva a importância de dar nome às normatividades
socialmente impostas a fim de reivindicar seu status e requerer domínio sobre seus
efeitos nos jogos de poder.
Por esse raciocínio, o ato de dar nomes é tomar para si uma certa posse e
controle sobre a situação, fenômeno ou pessoa nomeada. O registro em cartório de
crianças recém-nascidas seria um exemplo simples de entender a importância de
nomear no jogo de poder. A partir do momento que adultos batizam uma criança, dãolhe o seu primeiro lugar de sujeito, ao mesmo tempo que reivindicam a propriedade
dessa, traçando seus contornos e atribuindo-lhe funções/desejos. O mesmo acontece
quando se nomeiam territórios, quando se patenteia uma tecnologia ou quando se
intitula um texto. Nomear é reivindicar, controlar e delimitar o outro ou o afora.
O ato de nomear é também um ato de traduzir, trazer o desconhecido ou o
impalpável para a lógica de domínio de linguagem local. É controlar as abstrações.
Para o autor deste texto, a arte executa estes fenômenos de traduções em
todas as suas instâncias. Traduzem histórias, filosofias, sentimentos, sensações,
abstrações, concretudes em códigos multilinguísticos que passam a ser de detenção
e apropriação do autor e do público. O artista traduz as coisas do mundo para poder
exercer controle sobre essas e partilhar desse controle com o público que, com
domínio de todos os códigos de tradução, poder reelaborar e resignificar a(s) coisa(s)
nomeada(s).

Jota. Rumo a uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da
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Disponível
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Seria, desse modo, função e privilégio da arte nomear as coisas do mundo e,
dada a localização do ato de nomear nas cartografias políticas e policiais, por isso
seria tida como tão perigosa.
A Outra Campanha desloca os passos da coreografia propagandística eleitoral
(comitivas, distribuição de santinhos, discursos em palanques e carros de som) para
renomear as eleições e as hierarquias políticas estabelecidas pelas atuais ficções de
poder. Como obra de arte em sua maior potência, desloca os sentidos e reconfigura
os espaços permitindo a escritura de um novo mundo a partir desses novos nomes.
Um mundo onde caibam muitos outros mundos, segundo afirmam os próprios
integrantes do EZLN].
02 de julho de 2006. Felipe Calderon, candidato do Partido da Ação Nacional
(PAN), é eleito como presidente, com uma larga vantagem de mais de 250.000 votos
de diferença. Muitas denúncias de fraudes no processo eleitoral, delineiam um cenário
de desconfiança e crise política em todo o lugar. Os movimentos sociais agitam todo
o território assinalado como México e atingem seu ponto mais expressivo de repúdio.
CENA 18: Militarização: a nova velha resposta do conservadorismo
Novembro de 2006. Território assinalado como o Estado mexicano de Oaxaca.
As forças policiais oprimem fortemente os ativistas da Assembléia Popular dos Povos
de Oaxaca (APPO). O cenário endurecido da ultradireita é propício para a militarização
nacional.
Grupos paramilitares voltam a aparecer nos arredores zapatistas, trazendo
pânico e insegurança aos povos em processos de autonomia. Enquanto isso, o EZLN
inicia sua segunda jornada da Outra Campanha, de forma silenciosa e com poucos
resultados aparentes.
O governo federal, com estratégias ultradireitistas, desenvolve seu mandato
por detrás das baias militares e debilita os setores de esquerda.
Com dificuldade de fazer oposição direta, os zapatistas retornam aos Caracóis
e concentram suas forças nas tarefas de manutenção de seu território, zelando pelo
desenvolvimento de seus processos de autonomia.
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CENA 19: Escucharón? 94
22 de dezembro de 2012. Território assinalado como o Estado de Chiapas.
SUBCOMANDANTE MARCOS: Escutaram?
É o som do seu mundo desmoronando.
É o do nosso ressurgindo.
O dia que foi o dia, era noite.
E noite será o dia que se tornará o dia.
Democracia!
Liberdade!
Justiça!95
Assim como no início, em 1994, um grupo de milhares de zapatistas
encapuzados e caracterizados com suas emblemáticas vestimentas ocupam as ruas
das terras assinaladas como as cidades de Altamirano, San Cristobal de las Casas,
Margaritas, Ocosingo, Palenque.
Aproveitando a narrativa midiática apocalíptica que anunciava um possível fim
dos tempos, já que as interpretações ocidentais do último dia do calendário maia
levaram a crer que se tratava de uma profecia do fim, o EZLN faz mais uma aparição
pública depois de um bom tempo de reclusão.
Pessoas assinaladas como indígenas rebeldes zapatistas formam imensas filas
que marcham silenciosamente, com os punhos esquerdos erguidos, pelos centros dos
territorios assinalados como cidades. Nenhum discurso é proferido. Não com palavras.
O palanque montado em São Cristobal de las Casas sobre o qual milhares de pessoas
caminham sem dizer uma só palavra já diz muito.
Zapata Vive! La Lucha Sígue!
O silêncio ensurdecedor calou os boatos maldosos de que o EZLN havia
acabado, que os grupos haviam se dispersado e a luta havia encerrado em si mesma.
Nunca essas terras haviam ouvido um silêncio tão estrondoso quanto o som que não
faziam os braços estendidos e punho cerrados daquele movimento.
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[Rubrica nº24: A Marcha do Silêncio é, para o autor deste texto, sem sombra
de dúvidas a maior ação performática do Exército Zapatista da Libertação Nacional.
Primeiro pela quantidade de pessoas mobilizadas para a ação: dezenas de milhares
de zapatistas rebeldes trafegando pelas ruas do território assinalado como Estado
Chiapas em direção à área demarcada como cidade de San Cristobal de las Casas.
Segundo pelo acabamento do desenho coreográfico e da precisão do programa
performático.
O autor deste texto arrisca dizer que, em termos numéricos, isso pode afirmar
o EZLN como o maior coro performático do mundo, e a Marcha do Silêncio a maior
ação performativa.
O programa resume-se a uma marcha coreográfica de co-agitadores zapatistas
vestindo balaclavas negras com números colados na região da testa que os dividem
em grupos, percorrendo o espaço em silêncio no dia 22 de dezembro de 2012. Essa
data marcava o último dia registrado no calendário maia e motivo de uma enxurrada
de rumores que apontavam para o fim do mundo.
Aproveitando-se da repercussão em torno das previsões do Apocalipse, as/os
zapatistas saem às ruas em sua mais numerosa ação para derrubar outro boato: a
notícia de que o EZLN havia desaparecido.
Sem mencionar palavra alguma, os co-agitadores ocupam os espaços em um
imenso sit-in rumo à região assinalada como o centro histórico de San Cristobal de
las Casas, rumo a um palanque montado no local. Ao subirem no palanque, apenas
colocam seus punhos cerrados em riste enquanto seguem com a marcha.
A coreografia, executada com exímia perfeição, dispõe as marchas em fila
recortando a praça em um desenho que se assemelha a um formigueiro. A disposição
e os deslocamentos dos co-agitadores no espaço dificultam a medição do número de
participantes do ato.
Nenhuma palavra é dita, mas muito é falado.
Corpos que insistem, persistem e resistem em seguir caminhando, que se
compreendem pelas semelhanças de suas marcas, pelo reconhecimento de seus
códigos.
Paulo Arantes diz que em um momento específico da história ocidental, início
do pós protestantismo, na efetivação mais concreta do mundo burguês, ocorreu uma
exclusão da figura de Deus do foco das produções de narrativa, mas mantiveram-se
as premissas proféticas para a construção dos Estados Nacionais, a partir dos
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processos da colonização.96 Afirma justamente que esse processo se deu a partir
dessa lógica da profecia. Sugere, a partir disso, que SEMPRE a instauração dos
estados de violência se dão pela profetização de crises, de devir-crises sociais, que
justificam a elaboração de torturas e extermínios populacionais. Esse fenômeno se
dá, inicialmente, a partir da prerrogativa cristã do Apocalipse e depois, quando a
imagem de Deus deixa de ser o centro e o homem passa a ser o sujeito da ação, o
que movimenta qualquer tipo de abuso são essas instaurações de um delírio profético
crísico que tensiona as pessoas a situações extremas de abuso político. Isso pode ser
sentido e vivido ainda em nossos dias.
A coreografia zapatista se apropria de uma crise mítica para gerar uma crise
no sistema, ao nomeá-lo e hipermarcá-lo. Anunciam o fim do mundo capitalista em
um rito silencioso, deflagrando a crise permanente da Hidra Capitalista sobre os
corpos insurgentes. A crise passa a ser motor de movimento nas intervenções
zapatistas. Tornam aquilo que enclausura, trava, impede, em recado, denúncia e rito
de levante, um convite para reconhecer e encontrar outras vítimas da Hidra para
insurgir.
A indumentária é outro elemento importante que, em sua simplicidade técnica
e minimalista, mantém uma unidade estética e conceitual para o todo. Os gorros
negros, impregnados de apelos simbólicos pelas muitas ações, aparições e pinturas
em murais zapatistas, mobilizam afetos e arrancam alguns gritos de apoio de alguns
turistas desavisados, que co-agitam essa pequena camada sonora da ação.
Para os zapatistas, o gesto teatral representativo está no uso das balaclavas:
as balaclavas negras idênticas anunciam uma presença coletiva insistente e
politica ao mesmo tempo que torna visível o anonimato ignorado de que são
objeto desde há muito tempo os povos originários do estado mexicano de
Chiapas. Assim, os povos indígenas e sua degradada qualidade de vida
desde séculos estão a vista de forma distanciada, até que vestiram-se com
uma máscara e ascenderam a visibilidade pública. É, em palavras de Marcos,
“a máscara que revela” . Assim, a máscara cria o que o CAE (Critical Art
Ensemble, Coletivo artístico fundado por Ricardo Domínguez) com segurança
havia denominado de distúrbio dos discursos normativos – etnocêntricos,
elitistas – mediante os quais têm feito as comunidades indígenas socialmente
visíveis, e, ao mesmo tempo, produz uma condição na qual sua presença
coletiva se volta nova e legível.97

ARANTES, Paulo. O Novo Tempo do Mundo e outros estudos sobre a era da emergência. São
Paulo: Boitempo, 2014.
97 LANE, Jill. Digital Zapatistas. The Drama Review, New York, v. 47, n. 2, 2003. Disponível em: <
http://www.thing.net/~rdom/ucsd/DigitalZapatistas.pdf>. Acesso em: 12 maio 2018.
96

130

Ao fim da ação silenciosa, o EZLN lança uma nota em seu enlace zapatista
onde a primeira palavra grafada interroga: ESCUCHARÓN?
Com a materialização de um rugido imagético, a Marcha do Silêncio estabelece
uma outra relação estético-política possível com o espaço. Redesenha o lugar,
renomeia os sons e se estabelece presente, forte e inspirador].

CENA 20: Las Escuelitas Autônomas Zapatistas
11 de agosto de 2013. Espaço assinalado como CIDECI,98 Chiapas. Centenas
de pessoas assinaladas de variados gêneros, nacionalidades e etnias chegam ao
local carregando mochilas pesadas de acampamento, pela trilha de chão batido. Ainda
na idéia de resgatar a visibilidade zapatista por conta do sumiço nos últimos anos, o
EZLN faz uma ação inédita. Pela primeira vez os Caracóis zapatistas abrem suas
portas para receber mais de 1700 alunos de todo o mundo para participar da primeira
turma da Escuelita Autônoma Zapatista. Uma formação de cinco dias corridos que
visa compartilhar os saberes adquiridos em quase vinte anos de resistência com
pessoas assinaladas como estrangeiras. Os alunos vêm para aprender, acima de
tudo, a escutar as reais demandas e alternativas dos povos assinalados como
originários de Chiapas, co-habitar, co-existir e partilhar de suas atividades cotidianas.
As formações acontecem entre os dias 12 e 16 de agosto distribuídos,
simultaneamente, nos Caracóis zapatistas.
Festa. As atividades das Escuelitas são iniciadas com uma celebração de doze
horas de um espetáculo inaugural com artistas de diversos lugares e linguagens,
transmitidas pela internet na plataforma do coletivo Koman Ilel.
Chegam duas caminhonetes com os dizeres “Maestr@s da Escuelita Zapatista”
transportando as lideranças do EZLN. As/os subcomandant@s David, Susana,
Zebedeo, Bulmaro, Felipe, Ismael, Miriam, entre outros, coordenam a saída de mais
de 40 veículos que vão distribuir todas as pessoas ali presentes nos Caracóis.
O CIDECI é uma grande fazenda que foi transformada em centro de formação com ateliês de costura,
corte de cabelo, confecção de calçados, auditório para palestras e apresentações artísticas, quadra
poliesportiva e áreas verdes de convivências. Seu proprietário cedeu o espaço para que fosse local
de promoção a atividades de fomento à autonomia e estabelece parceria tanto com o EZLN quanto
com outros coletivos indígenas em processos de autonomia nas terras assinaladas como CHIAPAS.
É também o espaço onde acontece o Unitierra, uma proposta de universidade popular e centro de
estudos Emmanuel Wallerstein.
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Os alunos vêm de lugares e formações diversas, muitos dos quais nunca
tiveram qualquer tipo de contato com comunidades assinaladas como indígenas.
Pessoas filiadas ou não a coletivos ativistas, aderentes à Sexta Declaração da Selva
Lacandona. As lideranças se organizam para dar conta da logística de transporte e
acomodação dos convidados. Com as credenciais devidamente confirmadas, estas
pessoas assinaladas como estrangeiras ou mesmo vindas de outras partes do
território entendido como México, seguem rumo à semana de formação com a
estrutura totalmente oferecida pelo EZLN. Os convidados contam com material
didático em textos impressos, alimentação e hospedagem além da experiência prática
com o cotidiano dos Caracóis. Durante as aulas, vídeo-transmissões são realizadas
para

pessoas

que

se

cadastraram

previamente,

contemplando

grupos

impossibilitados do comparecimento presencial. O material didático também é
disponibilizado para download, são os “cuadernos”99 com textos-relatos de integrantes
dos Municípios Autônomos e membros das Juntas de Bom Governo, explanando
sobre suas realizações e dificuldades em seus territórios específicos. O material é de
fácil leitura, acessível e expressa uma impressão múltipla da realidade zapatista,
tendo em vista que há discordâncias nas opiniões de cada liderança. A organização
do material permite evidenciar estas discordâncias, fazendo entender que há uma
perspectiva complexa a ser comunicada sobre o zapatismo. Mais uma vez, o EZLN
atrai para si e para as pautas indígenas os olhares do mundo.
CENA 21: Sub Ma: ressurgimento e suicídio
SUBCOMANDANTE MARCOS: (citando Moby Dick de Herman Melville) Me
parece que temos confundido muito esta questão da Vida e da Morte. Me
parece que o que chamam de minha sombra aqui na terra é minha substância
autêntica. (Segue com seu discurso) Porque a rebeldia, amigos e inimigos, não
é patrimônio exclusivo dos neozapatistas.100 Ela é patrimônio da humanidade.
E isso é algo que é preciso celebrar. Em todas as partes, todos os dias e em
Disponíveis para download no link: <https://schoolsforchiapas.org/library/cuadernos-de-texto-de-laprimer-escuelita-zapatista-gobierno-autonomo-1/>.
100 O termo neozapatismo tem sido utilizado por críticos e historiadores no intento de diferenciar o
movimento revolucionário de 1994 do movimento originalmente liderado por Emiliano Zapata. O termo
abarca todas comunidades inspiradas no levante em Chiapas que iniciaram seus processos de
autonomia. No entanto, o termo não é popularmente usado. Conversando com a população local em
todos os Caracóis em que estive e na comunidade de Cruztón, nunca ouvi nenhuma pessoa utilizar
este termo, sendo todos autodeclarados como zapatista. A partir disso disso, fiz a escolha de não
utilizar o termo, que vem a aparecer neste momento do texto para que não se perca a fidelidade da
tradução do discurso do Subcomandante Marcos.
99
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todas as horas. Porque a rebeldia é também uma celebração. Não são poucas
nem débeis as pontes que, desde todos os rincões do planeta Terra, se
estenderam até estes solos e céus. Às vezes com olhares, às vezes com
palavras, sempre com nossa luta, temos nos cruzado para abraçar esse outro
que resiste e luta.101
01 de janeiro de 2014. Território assinalado como cidade de San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, México. Em comemoração aos 20 anos do levante zapatista,
acompanhado de uma extensa programação de atividades, Subcomandante Marcos
reaparece com um discurso nas ruas. Desde 2007, quando anunciou que se afastaria
por um bom tempo do cenário público, Marcos tem feito poucas e pontuais aparições.
Sua imagem inspira e emociona a todos ali presentes que aplaudem, gritam, cantam
e assoviam diante da forte presença ali instaurada. Entretanto esse reaparecimento
seria um dos últimos antes do fim definitivo de Marcos.
02 de maio de 2014. Território assinalada como Estado de Chiapas, México. O
companheiro

zapatista

José Luís Solis, que assumia a personagem do

Subcomandante Galeano (em homenagem a Eduardo Galeano, seu escritor favorito)
é assassinado em um conflito armado entre o EZLN e o grupo de paramilitares do
CIOAC-H, Central Independente de Obreros Agrícolas e Campesinos – Histórica. Já
era sabido que a organização campesina possuía uma rixa antiga com os zapatistas
e que ambos, há mais de uma década, disputavam as estradas que conectavam os
diversos povoados assinalados como indígenas do território. Em meio a tiros,
pedradas e golpes, caiu o Subcomandante Galeano, mas por um curto período.
24 de maio de 2014. Cerimônia de homenagem a Luís Sollis. Em homenagem
ao companheiro, o Subcomandante Marcos prepara o seu desaparecimento. A mais
ilustre personagem da narrativa zapatista deixará de ser performada, para dar lugar a
um novo Galeano, em respeito ao companheiro assassinado. Uma carta-performance
de suicídio é anunciada a público.
SUBCOMANDANTE MARCOS (Agora como Subcomandante Galeano)- Ao
assassiná-lo, ou a qualquer zapatista, os de cima pretendiam assassinar o
EZLN. [...] Pensamos que é necessário que um de nós morra para que Galeano

SUBCOMANDANTE MARCOS. Discurso no Enlace Zapatista, dezembro de 2013. Disponível em:
<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/12/28/cuando-los-muertos-callan-en-voz-alta-rebobinar1/>. Acesso em: 21 maio 2018.

101

133

viva... Decidimos então que Marcos deixa de existir hoje[...] Marcos está
morto.102
[Rubrica nº25: A criação e transição dos personagens vividos pelas lideranças
zapatistas explicita a importância que o coletivo dá para a disputa narrativa e simbólica
que envolve todo o processo do levante desde 1998. Marcos, que era Rafael, já foi
Comandante, Subcomandante,103 Delegado Zero e agora é Galeano. Muito mais do
que um nome que poderia vir a preservar suas verdadeiras identidades (já que muitas
vezes não conseguem cumprir este papel), essas personagens são expressões
diretas das entranhas da luta zapatista. Forjadas em uma dramaturgia refinada por
uma escrita de manifesto, a construção destas personagens objetiva a empatia
popular para uma pedagogia da luta, uma troca de saberes diretos entre aqueles “de
abajo” para resistir. O próprio Emiliano Zapata, eternizado no nome do coletivo, passa
a exercer essa função de inspirar as novas gerações de lutadores da liberdade.
Os textos produzidos pelo EZLN funcionam como dramaturgias do real,
deslocando a função convencional da escrita cênica em geral.
Se a função de uma dramaturgia é organizar e elaborar ficções, as
dramaturgias do real zapatista visam deformar a realidade.
O autor deste texto lembra de uma conversa com sua amiga, Thaís Di Marco,
onde falam sobre a existência de sociedades mágicas secretas.
Segundo ela, os povos europeus, durante as cruzadas de colonização das
terras assinaladas como as Américas e o Continente Africano, exterminaram as
sociedades mágicas por não acreditar em magia. Templos construídos para a
execução de rituais lidos como pagãos, ou mágicos, foram demolidos e igrejas cristãs
se ergueram com os destroços de suas ruínas. Tudo isso como forma de aterrar física
e simbolicamente todas essas outras existências.
Di Marco complementa que nem todos os esforços possíveis foram suficientes
para acabar com os reinos mágicos e esses passaram a persitir por meio da existência
do que ela chama de sociedades mágicas secretas, ou seja, aglomerados de pessoas
que passaram a preservar os ensinamentos ancestrais de seus povos, atualizá-los e
fortalecê-los. Ela, do candomblé, afirma participar de uma dessas sociedades secretas

Trecho da carta de suicídio do Subcomandante Marcos que consta ao fim deste texto como Anexo
VII.
103 Ele passa a usar este título durante a fundação dos Caracóis Zapatistas, sob a alegação de que o
verdadeiro comandante do EZLN é o povo.
102
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e que reconhece várias outras delas trabalhando por manter essa outra forma de
existir e se colocar no mundo. Sublinha, por fim, que estas sociedades todas têm algo
em comum: o uso da palavra para animar coisas e criar realidades.
Assim, muitas sociedades secretas sobrevivem as escrituras hegemônicas do
mundo cisheteropatriarcal capitalista: a arte, a psicanálise, o candomblé, os
zapatistas.
Esse seria o primeiro conceito que o autor desse texto hackeia para definir o
que ele acredita ser a produção dramatúrgica zapatista. Uma escrita que rasga,
fratura, fragmenta, anima e mobiliza as matérias à sua volta, provocando implicações
diretas para o espaço e o corpo no real].
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Figura 4: Exército Zapatista em marcha
Fonte: https://www.hypeness.com.br/2017/11/marichuypatricio-a-nova-face-do-zapatismo-e-mulher-indigena-epode-disputar-a-presidencia-do-mexico/

Figura 5: Mulheres Zapatistas em luta
Fonte: http://elcoyote.org/ezln-e-rompemos-o-cerco/
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SEGUNDO PRÉ-ATO

Figura 6: Mapa dos territórios zapatistas nas terras
assinaladas como Chiapas até 2015
Fonte: Fábio Alckmin (2015) – fabiogeo@usp.br

Àquelas de nós cuja existência social é matizada pelo terror; àquelas de nós
para quem a paz nunca foi uma opção; àquelas de nós que fomos feitas entre
apocalipses, filhas do fim do mundo, herdeiras malditas de uma guerra forjada
contra e à revelia de nós; àquelas de nós cujas dores confluem como rios a
esconder-se na terra; àquelas de nós que olhamos de perto a rachadura do
mundo, e que nos recusamos a existir como se ele não tivesse quebrado:
eles virão para nos matar, porque não sabem que somos imorríveis. Não
sabem que nossas vidas impossíveis se manifestam umas nas outras. Sim,
eles nos despedaçarão, porque não sabem que, uma vez aos pedaços, nós
nos espalharemos. Não como povo, mas como peste: no cerne mesmo do
mundo, e contra ele.1

1

MOMBAÇA, Jota. O mundo é meu trauma. Disponível em: <https://piseagrama.org/o-mundo-e-meutrauma/>. Acesso em: 03 maio 2018.
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Começar este segundo ato com um mapa tem um valor simbólico relevante
para o que as palavras que estão a seguir significam. O ato anterior nos possibilita
vislumbrar as complexidades e dificuldades da luta e mobilização zapatista desde o
levante, mas ainda assim se dá como um recorte visto de cima. As palavras que ali se
organizam como registro de uma narrativa possível de habitar o mundo, são ecos de
outras palavras lidas ou ouvidas, mas ainda não vividas na carne. E o autor deste
texto afirma que as produções de autonomia, rumor e seus possíveis hackeamentos,
tripé sustentador de todo o trajeto desta pesquisa, só são possíveis de evidenciar
quando experimentados na carne, no osso e na presença. Por isso mesmo, o autor
deste texto se empenhou em duas viagens de imersão, uma antes e uma depois de
começar o percurso acadêmico que desemboca neste texto como produto final, no
intuito de se colocar à deriva das casualidades que o território assinalado como Chipas
tem para oferecer nesse processo todo enquanto vivência do real. E essa é a grande
virada deste ato. Agora o autor deste texto passa a ser personagem da narrativa,
diretamente atravessado pelas ações que tensionam as lutas contra as performances
coreopolíticas do Estado, sejam elas no âmbito micro ou macro, pois passa a implicar
o seu corpo diretamente na produção destas palavras. Isso ocasionará duas
mudanças significativas na elaboração desta dissertação que se segue.
A primeira será o fato de que, imbricado diretamente, o autor deste texto passa
a viver todas as contradições que habitam os entremeios da narrativa construída até
agora e isso faz com que se possa colocar em xeque tudo o que até então possa ter
sido levantado como verdade no ato anterior. A própria viagem para o território
assinalado como México se deu dessa forma. As verdades não possuíam solidez,
eram dissolvidas com as vivências do dia seguinte em camadas de compreensão tão
complexas desses movimentos profundos das comunidades, que tudo que era vivido
parecia passível de dúvida. O autor deste texto entende que o exercício mais justo a
se fazer com estes fenômenos não é o de escolher qual a melhor versão das
narrativas a se contar ou que versão criar a partir disso, mas permitir que os fluxos
contraditórios todos se atravessem, se tensionem, se desacreditem e se legitimem a
partir das relações que o leitor vai estabelecendo com as situações. Como veremos
mais adiante, este trabalho fala de autonomias, no plural, e parte desse exercício está
em descobrir sua própria maneira de estabelecer contato com aquilo que chega e
aquilo que já está. Por isso, talvez, a opção por começar com um mapa e não um
glossário ou um calendário, como nos demais atos. Porque este tratado é um
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dispositivo textual sobre uma viagem. Uma viagem que não pode ser repetida, mas
que tem nas pegadas de sua trajetória passos que podem se compor em outras
coreografias possíveis a depender de quem estiver disposto a oferecer os pés para
dançar. O ritmo, o tempo, a ordem dos passos, a disposição dos atores, tudo isso fica
por conta daquele que se propõe a fazer, a dispor o corpo.
A segunda mudança é estrutural e tem a ver com o sentido literário que esta
narrativa se propõe a oferecer. Com o autor deste texto tornando-se personagem, as
rubricas passam a ser assinaladas em primeira pessoa. Isso pode parecer, a priori,
uma mera bobagem, mas é, além de um recurso de diferenciação entre os tempos
daquele que fala e aquele que vive no decorrer da narrativa, uma forma de assumir
uma maior responsabilidade pelas ações que são evocadas a partir daqui. A
responsabilidade pelos segredos e sonhos articulados em conjunto e todos os
agenciamentos que tornaram a escrita desse segundo ato muito mais complicada,
construída a partir de negociações e entendimentos antes, durante e depois das ações
registradas aqui. A experiência foi demasiadamente profunda e entre terremotos,
carrapatos e subidas pelas montanhas, há um indispensável dever ético do que fazer
com tudo isso. Poderia fazer a escolha de trazer explicitamente os fatos todos e suas
nuances preenchidas com algum tipo de crítica teórica que este texto se tornaria
evidentemente muito mais incrível, interessante e instigador. Mas a experiência com
as brigadas civis no México me reforçou em muito o quanto é comum a pesquisadores
de variadas áreas o ato de produzir ciência sem levar em conta o preço disso para
seus sujeitos de pesquisa. O que dizer sem entregar? O que realmente é potente e
viável de compartilhar e o que, apesar de toda a sedução que habita nos ineditismos
das situações, deve ser guardado, selado, escondido, a fim de preservar as lutas todas
que ali operam. Esta pesquisa não faria sentido se habitasse o lugar do ego gratuito,
embora, em menor dose, ele inescapavelmente resida em todas as páginas deste
texto. Não escrevo aqui a fim de me tornar autor, detentor ou organizador dos saberes
aqui proferidos, mas sim para ser ponte. Entender que este material, e qualquer outro
produzido em relação a essas autonomias todas, não possui espaço para autores,
mestres ou tutores, pois a desierarquização inerente de todos esses movimentos não
coaduna com essa lógica. Abrir mão disso, mesmo sabendo que o texto que se segue
pode conter lacunas, buracos e imperfeições, é o caminho que escolho por achar mais
justo com tudo aquilo que vivi. Deixar de ser autor, pois o autor é apenas um
personagem que permite que toda essa ficção seja possível, e que seja forte o
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suficiente para, um dia, quem sabe, rasgar a nossa realidade com a ajuda de muitas
mãos e pés dançantes.
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ATO 2 TERREMOTO OU ARQUITETURAS DO DESEQUILÍBRIO E DA QUEDA
EM CAMINHADAS AUTÔNOMAS
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CENA 1: A Partida
Não somos europeus ou americanos do norte, mas, destituídos de cultura
original, nada nos é estrangeiro, pois tudo o é. A penosa construção de nós
mesmos se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro.2
Sales Gomes

Território assinalado como cidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil. É uma tarde
qualquer de junho. O ano é 2016. O autor deste texto está sentado de frente para o
computador preenchendo alguns relatórios de trabalho. Enumera ações que
desenvolveu durante o mês com um grupo de jovens artistas no CEU Jaçanã, onde
está atuando como artista-orientador do Programa Vocacional da Cidade de São
Paulo. Trata-se de um programa de orientação artística que visa a troca de saberes
para sugerir formas de emancipação artística interlinguagem em todos os
equipamentos públicos distribuídos pelos territórios considerados como periferias da
cidade. Trabalha com um grupo diverso de jovens com idades entre 18 e 21 anos de
formações distintas, todos moradores do entorno. De repente, recebe algumas
mensagens em um grupo de Whatsapp, formado também por outros artistas
orientadores deste mesmo Programa. Sua amiga, Carolina, está indicando a leitura
de um livro chamado “Teoria Social, Democracia e Autonomia: uma interpretação da
experiência de autogoverno zapatista”, escrito pelo pesquisador assinalado como
brasileiro, Cássio Brancaleone. Ela envia fotos do índice do livro que possui itens
muito instigantes. O grupo começa a interagir e fica muito interessado. O autor deste
texto, capricorniano e demasiadamente ansioso, vai até a internet e encomenda o livro
imediatamente. O pacote chega em aproximados 2 ou 3 dias da data de compra e o
autor deste texto tem sua primeira incursão real e mais aprofundada sobre o fenômeno
zapatista e suas organizações de autogoverno independente do Estado. Ele percebe
muitas relações daquele fenômeno em suas práticas como artista no momento
presente. Pensa nas dificuldades em se criar e produzir no contexto periférico, em que
habitou a vida toda e em que vive naquele presente momento, residindo em um
território lido como periferia de Guarulhos. Lembra imediatamente dos jovens que está
orientando e de como é crucial obter e incorporar ferramentas de produção de
autonomia e autogoverno para poder produzir arte nestes contextos todos e começa
a traçar uma série de paralelos possíveis com aquela realidade. A cada página do
2

SALLES GOMES, P. E. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. São Paulo: Paz e Terra, 1986.
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livro, vai conhecendo a muitas das coisas que são narradas no primeiro ato deste texto
e vai pensando na potência que seria incorporar os modos de operação de um grupo
que inventou um novo mundo para inventar arte. Ele insiste no termo inventar, não
criar, pois acredita que os modos e linguagens artísticas hegemônicos que são
apresentados nas variadas formações, institucionais ou não, parecem não dar conta
das dificuldades e carências políticas que permeiam as urgências de expressão e
troca na margem do sistema.
Em outra tarde de junho de 2016. Carolina divulga um link do enlace zapatista
no grupo do whatsapp com o seguinte comunicado:
EXÉRCITO DE ZAPATISTA DA LIBERTAÇÃO NACIONAL.
MÉXICO
CONVOCATÓRIA ZAPATISTA ÀS ATIVIDADES 2016.
29 de fevereiro de 2016.
Considerando:
Primeiro: Que a grave crise que está abalando o mundo inteiro e que se
tornará mais aguda, põe em risco a sobrevivência do planeta e tudo que o
habita, inclusive os seres humanos.
Segundo: Que a política de cima não é apenas incapaz de conceber e
construir soluções, é também uma das responsáveis direta pela catástrofe
que já está em andamento.
Terceiro: Que as ciências e as artes são aquelas que resgatam o melhor da
humanidade.
Quarto: Que as ciências e artes já representam a única oportunidade séria
para construir um mundo mais justo e racional.
Quinto: Que os povos originários e os que vivem, resistem e lutam em porões
ao redor do mundo são possuidores, entre outros, de uma sabedoria
fundamental: a sobrevivência em condições adversas.
Sexto: Que o zapatismo continua apostando, em vida e morte, pela
humanidade.
A Sexta Comissão das bases de apoio do EZLN e do Zapatista:
CONVOCA À ARTISTAS, CIENTISTAS FORMAIS E NATURAIS, A TOD@S
COMPANHEIR@S DA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL, AO
CONGRESSO NACIONAL INDÍGENA E À QUALQUER SER HUMANO QUE
SE SINTA INTERPELAD@, AS SEGUINTES ATIVIDADES:
UM. - AO FESTIVAL E MOSTRA “CompARTE por la Humanidade". QUE
SERÁ REALIZADO DURANTE OS DIAS de 17 a 30 de julho de 2016.
Poderão participar tod@s que tenham como prática a ARTE. Para
zapatismo, artista é toda pessoa que reivindica o seu trabalho como
arte, independentemente de cânones, crític@s de arte, museus,
wikipedias e outros "especialistas" que classificam (ou seja, excluem)
atividades humanas.
O festival terá dois grandes eventos:
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Um em CIDECI, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; e em sedes
e agendas outras que serão implementadas de acordo com a assistência que
for confirmada. Todas as pessoas e grupos que se registrarem e/ou forem
convidados para este fim participarão dele. O prazo para inscrição é 15 de
junho de 2016, inclusive. O email para registro nesta atividade é
compArte@ezln.org.mx.
O outro será no Caracol em Oventik, Chiapas, México. Somente as bases de
apoio zapatistas com suas expressões artísticas participarão dele. Para fazer
isso, a partir do mês de fevereiro até Junho de 2016, nas comunidades,
regiões e áreas zapatistas, dezenas de milhares de homens, mulheres,
crianças e anciãos zapatistas realizarão reuniões e festas para decidir as
formas de intervenção artística e selecionar aqueles que irão participar. A
parte zapatista do festival terá início em 17 de julho de 2016.
A participação de artistas convidados e inscritos pode ser com sua própria
arte ou com uma reflexão sobre ela.
A entrada é gratuita.
[...]
Nós lhe daremos mais detalhes nos próximos dias.
Das montanhas do sudeste mexicano.
Subcomandante Insurgente Moisés.
México, fevereiro de 2016.3

[Rubrica nº26: Considero importante frisar a definição de arte que o movimento
zapatista apresenta neste comunicado, principalmente por conta da área de pesquisa
deste trabalho e por estar diretamente atrelado ao tema. Me parece que não há uma
disputa de interesse por parte dos movimentos autônomos rebeldes das terras
assinaladas como Chiapas pelos títulos ou nomenclaturas que acompanham o ofício
das artes e sua relação com o público/mercado. Não há a necessidade de se
marcarem como artistas, encenadoras/es, dramaturgas/os, poetas, musicistas ou
afins. Em todas as suas apresentações autodeclaram-se orgulhosamente indígenas
rebeldes zapatistas. E há uma força por detrás dessa escolha, o movimento de
arquitetar as palavras como forma de deformar e moldar a matéria do mundo.
Se retomarmos alguns elementos da história do levante zapatista, poderemos
compreender que sempre houve um interesse por parte do Estado em reconhecer a
pluriculturalidade da nação, mas nunca houve nenhum tipo de reconhecimento político
deste para com os povos assinalados como indígenas. É uma disputa tensa de
3

EZLN. Convocatória. Disponível em: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/29/convocatoriazapatista-a-actividades-2016/>. Tradução e grifo nosso.
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palavras, de direitos, de reconhecimentos. Nunca foi interesse do zapatismo romper
com o Estado-Nação, eles queriam um diálogo. Passar do fogo para a palavra.
Mas a relação de não escuta, ou de falso diálogo, onde o Estado atua no
sentido de permitir que os povos exerçam livremente suas culturas, pluriculturalmente,
com várias identidades, desde que não interfiram no plano político, nas decisões sobre
o controle do plano territorial, agrário, econômico, etc. Ou seja, no limite dessa
autonomia, o Estado cede até o nível da cultura, mas sabemos que não é assim que
as coisas operam. Que mesmo a arte, a cultura e as expressividades precisam estar
pautadas e ancoradas nas questões políticas, sociais e econômicas, mesmo que não
tenham intuito militante nenhum, para poder se materializar no mundo. Não se vive de
vento, não se cria apenas com a vontade. É preciso acessar os recursos. Fico
pensando em quantas vezes como artista me vi em diálogos com o Estado, com as
secretarias de cultura todas, e recebia estes mesmos “apoios”, estes mesmos
“suportes”.
Afinal, quando se fala de dinheiro, de território, de ocupação isso o Estado não
cede.
E daí, qual a alternativa que o zapatismo encontra para lidar com essa escuta
seletiva performada pelo poder nacional?
Pois essa é a grande imagem que o movimento zapatista chega e questiona ao
afirmar: “queremos ser indígenas no plano político, no plano do poder. Determinar o
futuro, a existência, para além da cultura. No nível da política, econômico.”
Poderiamos nós, enquanto trabalhadores da arte, pautar as mesmas situações e as
mesmas concretudes? Como seria pensar a arte para além das bordas da cultura?
Pensá-la no campo político, das coletividades.
Essa me parece uma leitura interessante do EZLN. Aqueles que trouxeram
essas relações para o Estado para além da cultura.
Para o Estado é conveniente apresentação de dança. Mas e o ouro?
E é a partir dessa passagem do fogo para a palavra que gostaria de me
debruçar sobre alguns conceitos que me vem à cabeça.
Para poder lutar contra a Hidra Capitalista munidos da palavra, as/os zapatistas
precisaram preparar um arsenal linguístico que desse conta de reinventar o mundo,
já que o mundo presente carecia de ouvidos para isso. Para mim, é como se esse
movimento fosse um resgate a algumas ancestralidades roubadas pelo processo de
colonização.
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Me permita explicar com uma historieta: desde os primórdios das civilizações
colonizadas, a magia e a ancestralidade têm sido plataformas formativas de crianças,
jovens e adultos em comunidade. Os guarani-kaiowa, os maias, astecas, zapotecas,
incas, curdos, hons e tantas outras grandes organizações em processos civilizatórios
percebiam espaços de conexão com a coletividade a partir de rituais de magia que
evocavam estados de realidade outros, materializando utopias coletivas e recriando a
realidade presente. Todos esses rituais têm algo em comum: o uso da palavra para
criar realidades e animar coisas (o que convencionalmente chamamos de magia).
Essas sociedades foram massacradas e suprimidas pelos processos colonizatórios
europeus, pela sua descrença e seu contexto de racionalidade e não ancestralidade.
Ou seja, os reinos mágicos foram destruídos pelos colonizadores por não acreditarem
na magia. Ainda assim, sociedades secretas habitam a contemporaneidade das
periferias do capitalismo e resistem com seus rituais de ancestralidade e
espiritualidade. Aliás, o desaparecimento pelo massacre destas organizações
místicas fez com que outras sociedades secretas se fundassem e fizessem coro de
resistência com as tradições que ainda se mantiveram. Dessa forma, o candomblé,
as/os zapatistas, as/os guaranis das terras assinaladas como Brasil e Bolívia, as/os
mapuche, as/os kurdos se estabelecem como sociedades secretas que, numa visão
cosmopolítica e antropológica, perpetuam os processos de iniciação, formação,
desenvolvimento e ancestralidade por meio de imaginários criadores.
Ouso dizer que a arte, ou um certo tipo de arte, e a psicanálise,4 também se
enquadrariam neste recorte de sociedades mágicas secretas. Isso porque todas elas
possuem algo em comum que os une: o uso da palavra/linguagem para animar coisas
e criar realidades.
Dessa forma, eu pretendo aqui assimilar o potencial mágico das artes para
entendê-lo, também, como um potencial político, como um tipo de arte útil que não
perde a sua essência rebelde, desobediente, mas que é capaz de deformar 5 o mundo.
4

5

A defesa da psicanálise como sociedade mágica secreta surgiu em uma sessão com meu analista.
Enquanto lhe dizia sobre a definição metafórica que explodia sobre as noções neste conceito que
introduzo (ou seja, grupos que utilizam das palavras como recursos para animar coisas e gerar
realidades), começamos a perguntar o quanto as sessões de análise evocavam estas mesmas
instâncias. A psicanálise é um trajeto deste trabalho que vai se tornar mais evidente no Terceiro Ato
desta escrita, mas achei mais cuidadoso levantar este ponto por agora.
Em conversa com o pesquisador Cássio Brancaleone debatemos um pouco sobre este termo:
deformar. Acho importante, na produção de uma linguagem que anticolonial que quer romper com a
norma genocida um arsenal prático e linguístico que se coloque dessa maneira. Que não pretenda
dialogar com a beleza das formas e do idioma, mas que permita enxergar tal beleza naquilo que é
lido como rasura, incompletude, borrão. Por isso, me parece mais adequado deformar o mundo e não

146

Conceber/animar “um mundo onde caibam muitos outros mundos”, e não como um
sonho solitário, mas um sonhar em coletivo. Acredito que seja disso que o zapatismo
trate e talvez seja uma das mais importantes contribuições nesse vão íngreme por
onde essa pesquisa perpassa. Sociedades que sonham em segredo. Pretendo
abordar mais adiante as relações entre sonho e segredo na materialização concreta
de utopias na carne do mundo, mas queria antes demarcar este desvio narrativo
discursivo. O mesmo experimento narrativo discursivo que este texto intenta
performar. O de ser livro de encantos que opere na realidade das coisas e anime
outras formas de habitar os espaços a partir dos desejos daquele que o lê].
Junto com essa convocatória, Carolina comunica que está se organizando para
ir com Thaís, outra artista orientadora do programa e que participa das conversas no
grupo de whatsapp, para fazer uma viagem ao México e participar como ouvinte do
Festival. Convidam aos demais membros do grupo virtual e isso acaba interessando
muito ao autor desse texto, que começa a buscar meios de viabilizar a passagem e
demais custos. Os três abrem um crowdfounding para angariar fundos e pagar as
despesas da empreitada.
Início de julho de 2016. Ainda no mesmo local. Carolina, Thaís e o autor deste
texto acabaram de adquirir suas passagens, mas as/os zapatistas lançam um novo
comunicado. Informam que o festival CompARTE por la Humanidad está cancelado,
pois o EZLN decidiu doar tudo o que haviam juntado para os professores da região
assinalada como Estado de Chiapas que se encontram em luta contra o governo por
uma reforma no sistema de educação. Segundo informações, parece que o governo
quer estabelecer uma prova de avaliação para estes professores, tirando a autonomia
que estes têm hoje sobre o currículo escolar nas instituições. A reivindicação dos
profissionais é de que isso seria uma manobra política para evitar que os educadores
pudessem expressar suas opiniões sobre conteúdos políticos, que corroboram com
as idéias de autogoverno propagadas e praticadas por povos zapatistas e outras
comunidades em processo de autonomia. Os três ficam perdidos e surpresos com o
cancelamento repentino e tão em cima da hora e começam a se questionar sobre o
que fazer. Carolina e Thais, decidem manter a viagem e optam por tentar conhecer as
comunidades zapatistas mesmo se não houver o festival. O autor deste texto, que
transformá-lo ou reformá-lo. Estamos falando de romper com as formas dadas para que outras sejam
possíveis sem a necessidade de caber nas normas vigentes ou nas que estariam por vir.
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havia conseguido um patrocínio de um projeto social em que trabalhava para o
pagamento das passagens, teve que estornar a compra destas ao comunicar o fato.
Dois dias depois do cancelamento da passagem do autor. Ainda no mesmo
território. Mais um comunicado no enlace zapatista aparece no famigerado grupo de
whatsapp. Dessa vez, o EZLN informa que, devido à mobilização de artistas inscritos
no mundo todo para o evento, resolveram voltar atrás e manter o festival, mesmo sem
recursos, mas que para dar conta de tal logística em cima da hora precisariam adiar
a data do CompARTE. O autor deste texto retoma a compra das passagens, mas
adequa as datas para o novo calendário apresentado, separando-se de suas outras
duas amigas.
CENA 2: Chegada
20 de julho de 2016. Território assinalado como Aeroporto de Benito Juarez,
Cidade do México. O autor deste texto desembarca do vôo e deixa seus pertences no
hotel, enquanto vai providenciar o resto da viagem. Carolina e Tais, que já estavam
mais próximas do território zapatista, o avisam que é mais viável comprar as
passagens de ônibus para as terras assinaladas como San Cristobal de las Casas,
território zapatista, com um dia de antecedência, por custarem a metade do preço.
Como não é possível comprar estas passagens pela internet com cartão estrangeiro,
ele decide se hospedar em um hotel, e vai à rodoviária para comprar as passagens
para o dia seguinte. Durante o tempo em que está no local considerado como a capital
do país, resolve fazer alguns passeios turísticos locais e aproveita para entender um
pouco mais sobre a opinião pública sobre o zapatismo. Em todos os lugares que
passa, pára para conversar com alguém e cita algo sobre o EZLN. A maioria das
pessoas parece muito interessada e favorável ao movimento e mesmo os menos
inflamados com a situação reconhecem um certo respeito pelo contexto.
Local assinalado como Terminal Rodoviário Sur. 21 de julho de 2016. O autor
deste texto embarca em viagem para território zapatista. São aproximadamente 18
horas de viagem por terra que se prolongam por quase 24. O motivo é que os
professores em luta estão paralisando algumas estradas para reinvidicar suas pautas
com o governo institucional ou mau governo. O autor deste texto fica atento para ver
se esse atraso da viagem gera algum tipo de comentário negativo à luta dos
professores, mas ninguém se manifesta. Parecem estar de acordo com o que está
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acontecendo, ou não têm interesse em discutir sobre. A viagem segue e o autor deste
texto é recebido no hostel por Carolina e Thaís.
As duas estão muito animadas, acabam de contar que houve uma
manifestação no território assinalado como Centro Histórico de San Cristobal de las
Casas. Um grupo de encapuzados entrou no antigo prédio da presidência municipal
(o equivalente a prefeitura na designação da república brasileira) e começaram a
quebrar vidraças e pichar os muros. Segundo elas, algumas pessoas entraram no
Oxxo local (loja de conveniência muito comum pelas regiões) e começaram a saquear
comida e jogar para as pessoas na rua. Dizem também que este mesmo grupo pegou
uma cafeteira expresso, daquelas comerciais que se coloca moedas para pegar as
doses, e lançaram em meio à praça. O conflito durou algumas horas e não houve
nenhuma intervenção da polícia institucional. As pessoas na rua, tanto as
encapuzadas quanto as transeuntes, gritavam os dizeres: “Zapata Vive! La Lucha
Sígue!” a todo momento. Os três ficam se perguntando se havia algum grau de
envolvimento do EZLN com a situação e tentam entender o que está acontecendo. Ao
chegarem no hostel, ficam sabendo de um comunicado publicado no enlace zapatista,
no qual o EZLN nega a autoria dos fatos.6
CENA 3: San Juan Chamula
Dia 22 de julho de 2017. O cenário é o território assinalado como San Juan
Chamula, Chiapas, México. O local é um pueblo com uma área de 82 km 2, onde vivem
aproximadamente 76.941 habitantes, segundo censo de 2010. As ruas estão todas
abarrotadas de caminhões da Tropa de Choque e a polícia trafega em grupos
extremamente armados e numerosos pelas ruas. O motivo foi o assassinato do
homem nomeado institucionalmente como presidente municipal. Acusado de ter
desviado dinheiro público para seu enriquecimento pessoal, Domingo López González
foi comunicado de que grupos organizados autônomos lhe exigiam a saída da
prefeitura e a devolução do dinheiro roubado em um prazo de 40 dias. Nenhuma das
exigências foi acolhida. Como consequência, a prefeitura foi invadida por um grupo
armado que assassinou o prefeito a pontapés e destruiu o prédio. A poucos metros
6

EZLN.
Carta
abierta
sobre
la
agresion.
Disponível
<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/21/carta-abierta-sobre-la-agresion-al-movimientopopular-en-san-cristobal-de-las-casas-chiapas/>. Acesso em: 21 maio 2018.

em:
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de distância, vê-se o principal ponto turístico do território: o local conhecido como a
igreja de San Juan Chamula. Na praça logo à sua frente, pouquíssimos transeuntes
com seus trajes típicos e duas mulheres usando saias felpudas pretas. É proibido
fotografar o interior da igreja e, dado o clima fervoroso de tensão, não parece seguro
arriscar um jeitinho brasileiro de conseguir uma imagem. Dentro da igreja, muitas velas
acesas por todo o espaço que está coberto com um tipo de feno. Não há cadeiras ou
bancos para se sentar. Em cada canto da igreja é possível ver um altar com santos
católicos. São João Batista é o padroeiro dessa igreja de arquitetura espanhola.
Famílias ali reunidas executam rituais que lembram algumas práticas do candomblé,
sacrificam galinhas em frente a esses altares enquanto bebem Coca-Cola e entoam
cânticos em tzotzil, primeira língua da maioria da população local. O refrigerante
escuro é elemento fundamental dos rituais e é usado, inclusive, como dote pelo
povoado local. A justificativa é de que a bebida causa arrotos, considerado um ato de
expulsar espíritos ruins do corpo dentro dos preceitos da fé Chamula. A arquitetura
espanhola, abrigando santos da fé do colonizador, é atravessada por práticas e rituais
dos povos assinalados como descendentes dos maias e premiada com um dos mais
icônicos símbolos do capitalismo mundial. Tudo co-habita e co-tensiona como se
sempre tivesse sido assim. A coerência sob a ótica de uma análise setorizada,
decupada e ocidental de investigação parece algo incabível neste cenário. A
complexidade de diversas camadas distintas e opostas que dividem complementar e
coreograficamente o mesmo espaço é uma imagem que suscita as fraturas do
processo colonial. Há uma constante ação de vestir e criticar a tudo, porque a ficção
está sempre desenhada para que se habite entre o não ser e o ser o outro. Não há
como desviar das contradições. Elas compõem a estrutura da narrativa.
[Rubrica nº 27: O cenário descrito acima pode, em primeira instância, parecer
sem propósito ou carente de nexo (meta)teórico, mas atribuo a esta situação um
fundamento incidental, a partir do qual gostaria de deflagrar as malhas complexas que
compõem a paisagem das periferias do capitalismo, para assim propor formas de
espiar por suas arestas e compreender os fenômenos que operam nessa co-habitação
bizarra.
Mais do que isso, olhar para essas composições traz à tona uma nova
perspectiva de analisar aquilo que se define como realidade, as formas como ela se
dá e, por conseguinte, as fronteiras desta com a ficção. Sendo a ficção instrumento
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elementar de ação prática e de observação teórica deste trabalho, e tendo este um
recorte específico na sua estrutura forma-conteúdo/conteúdo-forma, entendo como
necessário narrar mais este cenário, que pode possibilitar novos fluxos de interação
com o tema.
Para Cássio Brancaleone,
A emergência das ciências sociais [...] é fruto de um processo histórico, social
e espacialmente datado: falamos da Europa ocidental e, mais
particularmente, dos desdobramentos dos processos sócio-históricos que
passaram a ser conhecidos como Renascimento e Iluminismo. Daí sua
determinada concepção de tempo, razão e moral – cronosofia, racionalidade
e moralidade respectivamente sustentadas pela noção de progresso linear,
analítica mensurável do sujeito/objeto e perfectibilidade humana. Do
paradigma da ciência moderna herdou o princípio de produção de um
conhecimento secular sistemático da realidade, baseado em duas premissas:
o modelo newtoniano do “presente eterno” (simetria entre passado e futuro)
e o dualismo cartesiano, ou seja, a distinção fundamental entre natureza e
ser humano, matéria e mente, mundo físico e mundo social.7

Cássio Brancaleone aponta para uma necessidade de “superação da economia
cognitiva solipsista das comunidades acadêmicas”. Segundo o autor, a produção
acadêmica, (no caso de sua análise, mais especificamente no campo das ciências
sociais, apesar de podemos traduzir para outras áreas do escopo acadêmico,) em
suma, não cria “valor”, para tratar de outra alusão incômoda em nossos tempos,
embasando-se apenas na troca de equivalentes teóricos que repetem o exercício
solipsista e patético de alternarem as teorias de mãos em mãos, não se tornando algo
mais. Defende ainda que o conhecimento produzido pelas ciências sociais por
pesquisadores em realidades periféricas ocorre em outro grau de intensidade e com
utilização de outros tipos de ferramentas, consideradas, muitas vezes, inadequadas
sob a ótica acadêmica, chegando a resultados outros de elaboração de suas análises
e críticas. Supõe que esse modus operandi possa se dar porque “os cientistas sociais
da periferia, ao mesmo tempo que vivenciam tais dinâmicas, também estão sujeitos à
dinâmicas dos centros de produção acadêmica que eles emulam, e que em menor ou
maior grau os acolhem e tutelam sua formação”.8
Ainda sobre as possibilidades de escolhas para um registro anti-colonial, Lynn
traz uma contribuição muito relevante ao debater os modos de produção narrativas de
alguns povos indígenas brasileiros. Segundo o pesquisador, com a (re)inclusão das
BRANCALEONE, Cassio. Teoria Social, Democracia e Autonomia: uma interpretação da
experiência de autogoverno zapatista. São Paulo: Azougue Editorial, 2015. p. 21.
8 Igual. p. 18-20.
7
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línguas indígenas que passam a ser reconhecidas pela constituição de 1988, a figura
do autor e do leitor indígena (res)surge, trazendo consigo reflexões sobre novas
metodologias e produções de escrita que deem conta de suas especificidades
culturais.9
Para destrinchar esse fenômeno, o autor suscita dois pressupostos teóricos: as
formulações de tradução cultural e de hibridismo de Homi Bhabha e o mito da
Anaconda-Yube dos povos Kaxinawá.
O primeiro pressuposto trata de uma negação da cultura em sua forma mais
essencial para debatê-la sob a ótica das disparidades e marginalizações sociais que
foram impressas nos processos de formação das periferias do capitalismo durante a
colonização. Dessa forma, entender a concepção de cultura no âmbito pós-colonial:
Nos obriga a confrontar o conceito de cultura para além de objets d'art ou
além da canonização da "idéia" de estética, para lidar com a cultura como
uma produção desigual e incompleta de significação e valor, muitas vezes
composta por demandas e práticas incomensuráveis, produzidas no ato de
sobrevivência social.10

Desta forma, Bhabha pretende destacar os hibridismos culturais, ou seja, iniciar
um processo ininterrupto de atribuição de sentidos a tudo aquilo que é experimentado
por esta co-tensão e co-habitação de culturas diversas. Não se pretende, nessa
perspectiva, uma trajetória particular, de simples tradução de dois originais
mesclados. O que se almeja é a elaboração sem fim em um processo agonístico, cuja
economia das partes sempre é inconclusiva, impagável, irremediável, inassimilável.
Trata-se de um processo de inter-relação cultural que, mais do que
transcender fronteiras ou limites, insiste em mostrar - em qualquer diálogo
cultural ou comunal - as dissonâncias que precisam ser atravessadas apesar
das relações de proximidade; as disjunções de poder ou posição que
precisam ser contestadas; os valores éticos e estéticos que precisam ser
"traduzidos" mas que não transcenderão pacificamente o processo de
hibridização.11

A paisagem da igreja de San Juan Chamula expressa a potência do híbrido,
que consegue expor e contrapor-se aos elementos que a compõem, ou o que Bhabha
LYNN, Mario T. Menezes de Souza. As visões da anaconda: A narrativa indígena escrita no Brasil.
Disponível em: <http://www.letras.puc-rio.br/unidades&nucleos/catedra/revista/7Sem_16.html>.
Acesso em 03 jun 2018.
10 BHABHA, Homi. The World and the Home. Social Text, v. 10, n. 2 & 3, p. 141-153, 1994. p. 172.
Tradução nossa.
11 BHABHA, Homi. Minority Culture and Creative Anxiety. Londres, 2000. Disponível em:
<http://www.britishcouncil.org/studies/reinventing_britain/bhabha>. Acesso em: 10 maio 2018.
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chamaria em sua obra de metonímia da presença. Esse poder narrativo do híbrido
opera de forma a resgatar lugares estético-políticos e históricos que operam melhor
em malhas complexas de intersecções de tempo e espaço fraturados pelos processos
coloniais.
Já o segundo pressusto de Lynn para entender os modos de narrativa
indígenas parte de um mito Kaxinawá que ele mesmo descreve:
Um dia, ao caçar na floresta, Yube se depara com membros de sua famíliaanaconda, que tentam convencê-lo a voltar às águas. Yube se recusa e passa
a ser atacado pelas anacondas. Sofre ferimentos graves mas sobrevive;
antes de morrer, Yube ensina a seus filhos e conterrâneos humanos os
segredos e benefícios da bebida alucinógena instaurando assim o ritual
Kaxinawá de nixi-pae.12

Para registrar histórias como estas, os Kaxinawá se utilizam de dois códigos
de desenhos distintos e complementares: o kenê e o dami.
Os kenê são traços geométricos de codificações rebuscadas que reproduzem
os grafismos em constantes mudanças da pele da anaconda-Yube, enquanto os dami
são traços livres, não codificados, que emergem a representação das personagens,
míticas ou não, da história narrada.
Para expressar a legitimação e a veracidade, a língua Kaxinawá faz uso de
dois sufixos que podem ter um paralelo com os desenhos kenê e dami. [...] o
sufixo -bin numa frase indica que o falante é ele mesmo a fonte da
informação; não sendo essa informação testemunhada pela coletividade, tal
frase teria em certos contextos um valor subjetivo e com um grau menor de
legitimidade coletiva; por outro lado, o sufixo -kin numa frase indica que a
informação dada pelo falante é de conhecimento coletivo e portanto, legítimo
e valorizado pela coletividade. Como tal, é possível fazer um paralelo entre o
sufixo -bin e os desenhos dami, por um lado, e o sufixo -kin e os desenhos
kenê.[...] Da mesma forma que, na narrativa verbal e visual (dami), o homem
índio recebe algo de uma mulher que veio de longe e que o transformará, no
mito o homem Yube se transforma em anaconda atraído por uma mulher que
o levará a adquirir conhecimentos novos que o beneficiarão.13

O autor ainda vai chamar esta narrativa de multimodal, onde observa que para
além das duas vertentes de construção verbal apresentadas, sublinha a camada
narrativa que permeia o texto Kaxinawá de diversas formas. Agrega a isso a relação
de aprendizagem que a narrativa verbal contém em seu cerne, ao transferir uma
semente valorosa de saber de geração para geração de mestres. Os símbolos kenê
LYNN, Mario T. Menezes de Souza. As visões da anaconda: A narrativa indígena escrita no Brasil.
Disponível em: <http://www.letras.puc-rio.br/unidades&nucleos/catedra/revista/7Sem_16.html>.
Acesso em 03 jun. 2018.
13 Igual.
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constumam estar impressos tanto na folha de papel quanto tatuados no corpo da/o
indígena, que passa a carregar a história consigo, e assim se torna registro vivo dela.
Esse mito, em sua potência narrativa, perpetua o valor da cultura indígena
atribuído à sua referência de abertura para o outro e de alteridade. Existe aqui um
dinamismo intertextual onde o aqui-e-agora da narrativa se hibridiza com o tempo do
mito e a dimensão ética da comunidade, contextos esses que se encontram subtraídos
das preocupações, onde podemos ver que essas preocupações do recorte ocidental
de descrever e ficcionar o mundo.
Por esse prisma, interpretar as narrativas insurgentes de um processo de
resistência estético-política pós-colonial pressupõe um acúmulo destas co-tensões
diversas que habitam essa narrativa híbrida. Uma trajetória em que se aplica aquilo
que se nega, na tentativa de vestir todas as roupagens disponíveis neste guardaroupa de paradoxos da cultura terceiro-mundista. Debater os conceitos sem o receio
de encontrar a exaltação do sobrevivente ou o equívoco do nosso próprio manifesto].
CENA 4: CompARTE por la Humanidad
Território assinalado como San Cristobal de las Casas. O cenário é uma imensa
fazenda conhecida como CIDECI (Centro Indígena de Capacitação Integral), um
espaço com 20 hectares de terra, de extrema importância para o movimento zapatista.
O CIDECI faz parte do movimento Unitierra que começou em Oaxaca, no México, com
Gustavo Esteva. O movimento Unitierra é um movimento de aprendizado autônomo.
GUSTAVO ESTEVA: Aprendemos com os zapatistas que, embora mudar o
mundo seja muito difícil, talvez impossível, é possível criar um mundo
totalmente novo. Isso é exatamente o que os zapatistas estão fazendo no sul
do México. Como podemos criar nosso próprio novo mundo, em nossa pequena
e humana escala, em nosso cantinho de Oaxaca? Como podemos desescolar
nossas vidas e as de nossos filhos neste mundo real, onde a escola ainda
domina mentes, corações e instituições? [...] Nosso desafio tornou-se assim
encontrar maneiras de regenerar a comunidade na cidade, criar um tecido
social no qual todos nós, em qualquer idade, pudéssemos aprender e em que
todo tipo de aprendizado pudesse florescer. [...] O modelo Unitierra é construído
sobre a ideia de aprendizado. "Os alunos aprendem as habilidades do comércio
ou campo de estudo como aprendizes de alguém praticando essas atividades.
[...] Chamamos a Unitierra de universidade para rir do sistema oficial e brincar
com seus símbolos. Depois de um ou dois anos de aprendizado, uma vez que
seus colegas acham que têm competência suficiente em um ofício específico,
nós damos aos “estudantes” um magnífico diploma universitário. Estamos,
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portanto, oferecendo-lhes o reconhecimento social que lhes é negado pelo
sistema educacional. [...] Nossos diplomas não têm utilidade para aqueles que
desejam se exibir ou pedir um emprego ou qualquer privilégio. Eles são uma
expressão da autonomia das pessoas. Como símbolo, eles representam o
compromisso de nossos “estudantes” com suas próprias comunidades, não o
direito de exigir qualquer coisa. No entanto, 100% dos nossos “graduados”
estão fazendo um trabalho produtivo na área que estudaram.14
[Rubrica nº28: Os cursos oferecidos no CIDECI são voltados a fortalecer os
processos de autonomia em grupos assinalados como indígenas chiapanecos. O
CIDECI Unitierra é um projeto que parece muito próximo do que Paulo Freire
idealizava em seu projeto de Pedagogia da Autonomia. São formações
transdisciplinares, voltadas para a resolução de fenômenos cotidianos e inerentes às
realidades desses povos, sendo cursos que não teriam muita significância para o
mercado de trabalho capitalista e suas estruturas formais. A autonomia desses
processos acontece também de forma totalmente desvinculada dos cânones de
órgãos reguladores do Estado (como o Ministério da Educação, por exemplo). Dessa
forma, as certificações ou diplomas distribuídos estão mais voltados para uma
representação simbólica do ciclo vivido do que de uma documentação rígida e
burocrática que garanta algum tipo de pontuação dentro da lógica sistêmica comum.
Há potência nesse tipo de processo desvinculado, principalmente no âmbito de
formações criativas. Poderia citar as Escolas Livres das terras assinaladas como
Santo André (São Paulo, Brasil), onde processos artísticos de formação
extremamente verticais com mestres que dominam das práticas com um fazer de
exímia potência podem provocar formações sem precisar se enquadrar em cânones
pré-estabelecidos das instituições, que muitas vezes são apenas para dar conta de
necessidade burocráticas e que pouco ou nada têm a ver com a real necessidade
destes saberes impressos na vida. Outro ponto a se levantar sobre o trecho acima é
o fato de que, quando falamos de movimento indígena latinoamericano, na verdade é
um termo apenas conceitual. Isso porque, na verdade, existem muitos movimentos
indígenas latinoamericanos com diferentes posturas. Aqueles que acreditam que a
mudança tem que vir do Estado e aqueles, como o zapatismo, que acreditam que não.
Que acreditam que tem que haver de um processo autônomo de resistência que se
faz na práxis].
ESTEVA, Gustavo. Entrevista. Disponível em:<https://www.yesmagazine.org/issues/liberate-yourspace/reclaiming-our-freedom-to-learn>. Acesso em: 22 jun. 2018. Tradução nossa.
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O CIDECI existe desde 1989, inspirado na luta zapatista, e tem como principal
organizador o ativista Raymundo Sanchez Barraza.
DR. RAYMUNDO: Tudo isso só poderia ser feito dentro do panorama do que a
luta zapatista pôde abrir: autonomia, autodeterminação, democracia radical,
não à política partidária, não à tomada de poder [...] É um Centro Indígena. Isto
é o que torna significativo e o que lhe confere suas características únicas. Não
é um centro apenas para, mas é também o indígena. É um centro indígena em
seu trabalho, em sua definição, em seu método de operar, em seus
componentes, naqueles que o compõem.15
O CIDECI não recebe recursos e não depende do estado. Ela atende de 800 a
900 estudantes todos os anos. No entanto, esse número não inclui alunos que chegam
do território assinalado como cidade de San Cristóbal aleatoriamente no dia. Todos
os alunos vêm de graça.
DR. RAYMUNDO: Qual é a corrente dominante? Tudo é comercializado, tudo
tem um preço, tudo é comprado e vendido - órgãos, o corpo, os genomas, até
a alma. Dizemos que tudo é nosso livre.16
Não há inscrições. Os estudantes podem permanecer qualquer período de
tempo – de algumas semanas a alguns anos – dependendo do seu interesse e tempo.
Depois, geralmente voltam para suas comunidades com as habilidades que adquirem.
A faixa etária dos alunos varia de 12 a 25 anos.
O CIDECI favorece a população de jovens indígenas que não têm escolaridade
ou que foram afastados da escola. Os alunos falam as línguas Tzotzil, Tzeltal, Chol e
Tojolabal. O espanhol permite o intercâmbio intercultural, pois os alunos vêm de todas
as partes de Chiapas, alguns da Guatemala, alguns de Oaxaca e, às vezes, do
Yucatán. O CIDECI trabalha para promover a autonomia das comunidades indígenas
locais.
DR. RAYMUNDO: O componente primário, como eu lhe disse, baseado em um
princípio que dá a este lugar sua identidade, sua forma, seu destino, é o
indígena, e o não-indígena é claramente indicado aqui como o oposto. No

BARRAZA, Raymundo Sánchez. Entrevista com Nic Paget-Clarke, set. 2005. Disponível em:
<http://www.inmotionmagazine.com/global/rsb_int_eng.html>. Acesso em: 23 maio 2018.
16 Igual.
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mundo exterior, você está aqui e eles estão lá. Aqui é o contrário, são eles que
estão em primeiro lugar.17
Ninguém precisa preencher nenhum requisito de educação formal para se
tornar um estudante no CIDECI. Além disso, os alunos trabalham na escola, além de
seus aprendizados/estudos. O CIDECI não prepara seus alunos para o mercado, mas
para retornar às suas comunidades ou organizações. Desta forma, a escola rejeita as
normas capitalistas. Os professores não são profissionais remunerados, mas pessoas
das comunidades que querem compartilhar seu aprendizado. Eles recebem uma
pequena quantia para viagem e manutenção. As áreas do curso incluem, mas não se
limitam a, mecânica, costura, arquitetura, sapataria, impressão, tecelagem, música,
biblioteca, fóruns de seminários, agricultura e agroecologia. Muitos ex-alunos
assumiram o papel de professores nos vários cursos que são oferecidos no CIDECI,
que vão desde habilidades técnicas até saúde e nutrição e cultivo de alimentos. Há
também seminários semanais e mensais que reúnem outros de fora da CIDECI e tem
havido uma série de seminários internacionais.
O espaço rejeita as normas do que é considerado uma “boa educação” e o que
o sistema universitário (uma invenção ocidental) representa.
DR. RAYMUNDO: Temos que expropriar aqueles que monopolizam o prestígio
do conhecimento e da expressão. Nós também somos uma universidade que
tem conhecimento. [...] A esperança, portanto, pertence à resistência, mas é a
esperança de que algo mais seja possível e que, mesmo estando imersos nas
contradições do mundo, em alguns detalhes de nossas transações, nosso
trabalho, nosso pensamento, nossa visão, você tem que perceber que estamos
indo por outro caminho, não pelo caminho deste mundo com seu modelo de
lucros, marketing, exploração, ganância, controle, desprezo por o diferente...
em esperança de que? Que outro mundo é possível. Que não caiamos na
armadilha daqueles que nos dizem que o que existe é um destino inevitável,
não há mais nada. Nós dizemos que existe, nós estamos procurando isso...
com quem? Com aqueles que resistiram por séculos. [...] Olhando para o futuro,
acredito que este sistema atingiu seus limites seculares e os indicadores que
temos de crise, de desordem, de entropia, são os indicadores de uma crise
terminal. Isso é o que estamos experimentando. Se você olhar o mundo desse
ângulo e observar o que estamos fazendo, o que estamos fazendo é válido.
Estamos no futuro, e estamos soando um alerta porque também acreditamos
que as flutuações críticas nos próximos anos serão de tal ordem que colidirão

BARRAZA, Raymundo Sánchez. Entrevista com Nic Paget-Clarke, set. 2005. Disponível em:
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com a catástrofe. Olhe para Nova Orleans, é um espelho horrível, mesmo
desse tamanho. É um espelho horrível do que nos espera.18
Dia 23 de julho de 2016. É nesse contexto que o autor deste texto, artistas e
não artistas de todo o mundo são recebidos para o primeiro dia do CompARTE por la
Humanidad. Ao chegar, o autor deste texto é recepcionado por dois zapatistas
encapuzados que, gentilmente, lhe encaminham para uma oficina onde estão sendo
feitos os credenciamentos das/os visitantes. Ele entra com Carolina e Taís e ambos
pegam seus crachás de identificação. O evento está distribuído por todas as oficinas
do CIDECI, com uma vasta programação disposta em cartazes espalhados pelo local.
Espetáculos, mostras, rodas de conversas, exibições de filmes e trabalhos de diversas
linguagens e temas são apresentados por artistas de todo o mundo, enquanto as
pessoas assinaladas como indígenas zapatistas cuidam da organização local e
vendem produtos artesanais, DVDs e livros autorais que documentam a luta zapatista,
e alimentos para consumo dos visitantes. Não houve nenhum tipo de curadoria para
a seleção dos trabalhos apresentados. Bastava se inscrever e aparecer. E isso faz
com que a mostra seja a mais diversa possível. O autor deste texto assiste a um
espetáculo performativo feito por uma das mães dos desaparecidos do território
assinalado como Ayotznapa, no qual esta distribui cartazes para o público durante a
encenação, procurando por seu filho. Os cartazes, com rosto variados de pessoas
distintas, deixa claro que aquilo é uma alegoria, mas a presença e a potência de seu
discurso evidenciam um lugar do real que opera de forma imanente no ambiente,
deixando o público tenso e em movimento coletivo com a performer. O autor também
assiste a uma apresentação de música popular local, com um grupo de senhores que
tocam um tipo de banjo vestindo roupas folclóricas que decerto foram bordadas
especialmente para esta ocasião. Ele também vê um espetáculo de dança de um
grupo de duas mulheres assinaladas como uruguaias que fala sobre feminicídio, no
qual estas vão esboçando as opressões do patriarcado vividas em seu território e a
universalidade das dores da mulher da periferia do capitalismo. Vê também uma
apresentação de Hung Drum, instrumento de percurssão criado nas terras
assinaladas como Europa, performado por um musicista demarcado como argentino.
No intervalo entre uma apresentação e outra, come alguns tamales e adquire alguns
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souvenirs para levar para seus amigos e parentes no seu regresso. Tem uma
sensação diferente com o consumo destes materiais, principalmente pelo fato de que
nada do que ali é comercializado beneficiaria qualquer empresa ou instituição que não
ao próprio movimento que ali se consolidava. Começa a pensar na sustentabilidade
da ação, na potência das performances e nas pluralidades dos encontros. A não
curadoria do evento permite uma relação ímpar com a diversidade além de encontros
formativos que se davam pelo intercâmbio cultural provido por aquele espaço. Em
diversos tons, vozes e cores, os artistas ali presentes tentavam responder a perguntas
sobre os tempos, crises, obstáculos e movimentos das bordas do mundo
contemporâneo. Realmente “um mundo onde caibam muitos outros mundos”. A
programação no CIDECI estava voltada apenas para apresentações de artistas
convidados, sendo que as apresentações reservadas para acontecer nos Caracóis
seriam exclusivamente de membras/os do movimento zapatista. Dos trabalhos
exibidos, muitos deles estão fora de contexto ou não se adequariam aos critérios de
qualidade estipulados pelas diretrizes da arte como a conhecemos em espaços
institucionais. Alguns são até demasiadamente entediantes. Mas é a co-habitação
dessas produções todas que faz a potência deste espaço. A programação do CIDECI
permanece intensa por mais seis dias.
[Rubrica nº29: Gostaria de me debruçar sobre o que é, afinal, autonomia. O que
eles estão fazendo? Como eles estão fazendo? O que eles estão fazendo. O
zapatismo traz uma questão muito interessante em seu cerne que é: nós estamos
fazendo desse jeito. E vocês? Estão fazendo de que jeito? Me parece que essa seria
uma pergunta interessante para começar a pensar sobre autonomia. Autonomia é
uma palavra com vários significados e várias vertentes: no teatro, na pedagogia, na
filosofia. Por isso mesmo, escolhi não aplicar esta palavra no glossário que antecede
o primeiro ato deste texto. Por achar que ela necessitava, especificamente, de um
destaque. Afinal, existem diversos tipos de autonomias, mas a que me refiro nesta
pesquisa está focada nos processos dos movimentos sociais assinalados como
indígenas e, a partir daí, pensar hackeamentos possíveis para outras realidades e
contextos.
Dada essa introdução sobre o tema, a primeira pergunta a se fazer seria: Quais
os contornos que definem um processo de autonomia?
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Um vínculo autônomo autogestionado, mas que se defende pela forma do
Estado seria autonomia? Ou uma semi-autonomia?
Seria autonomia o fato de se isolar e não depender de mais ninguém, sob a
lógica “tudo que eu consumo eu mesmo produzo” e etc? Não necessariamente. Sugiro
que a ideia, até mesmo etimologicamente, ao tomar a raiz da palavra, apesar de ser
uma palavra de raiz grega que foi apropriada, sugere regir-se com leis próprias e poder
criar estas mesmas leis. Esse é o princípio que fundamenta, em síntese, a autonomia
dos povos assinalados como indígenas.
O conceito de autonomia vai ser oposição direta a um outro termo: a
heteronomia. A heteronomia é um conceito basilarmente kantiano, que se resume
como o ato de receber ordens do externo. Podemos entender a autonomia como um
processo horizontal (com equidade, executado lado a lado) e a heteronomia como um
processo vertical (realizado de cima para baixo).
Existem diversos níveis de autonomia. E quando falamos da autonomia
zapatista estamos falando de uma autonomia integral. Isso quer dizer que os
processos autônomos abarcam todos os âmbitos de sua realidade como a condição
jurídica, política, educação, cultura, economia, legislação. As/Os próprias/os
zapatistas utilizam um exemplo bastante poético para explanar o que seria essa
autonomia em seus povos. Elas/es comparam a autonomia a um imenso véu. Ao
cobrir as comunidades, esse véu se deforma para se adaptar aos corpos que estão
por debaixo, tomando uma forma distinta para cada território em que ela se aplicar.
Pela geografia, pelos tempos, pela organização. Então a autonomia vai adaptar
seu corpo de acordo com o exercício autônomo que os povos exerçam. Então isso vai
depender de muitas coisas: da sua capacidade organização, da sua disciplina (que é
outra coisa que chama muito a atenção nas/os zapatistas, a disciplina! Afinal, estamos
falando de um grupo que teve origem militar e que vai herdar uma disciplina desta
mesma origem).
Acho importante falar sobre a questão da formação militar aqui, que em muitos
aspectos, principalmente quando falamos de processos libertários de produção de
arte e saberes, pode causar certo incômodo (com razão). Certamente que a dureza
desses processos todos fez com que muitos integrantes do movimento zapatista se
apartassem dele e este é um dos fatores que contribuem para compor a complexidade
geográfica e social dentro do próprio movimento. Mas é importante lembrar o contexto
em que esses povos estão inseridos. Estamos falando de um levante que surge como
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guerra declarada contra o narcoestado fascista neoliberal, contra os tanques de
guerra da hidra capitalista. A situação de vida ou morte em que esses povos se
encontram implica na necessidade de um outro tipo de rigidez que tem a ver com a
manutenção da vida destes povos. Não estamos falando de equívocos que vão levar
a discussões, desentendimentos ou frustrações processuais. Tem a ver com a
possibilidade de se manter longe das balas de mílicias e da polícia estatal fascista.
Isso é inerente a povos assinalados como originários em processos de autonomia que
disputam território contra o Estado.
Em alguns movimentos antipatriarcais nas terras assinaladas como Oriente
Médio, por exemplo, quando mulheres soldadas vão para missões externas, amarram
em seus torsos coletes-bomba, para o caso de serem pegas. E isso não tem nada a
ver com o romance bíblico da guerra santa e o direito ao paraíso por morrer pela
causa, mas essas mulheres sabem que, se forem pegas, serão torturadas, estupradas
e mortas, sendo a explosão um destino muito menos cruel a se exercer.
Isso poderia parecer muito radical para nós, ainda mais se tratando de um
projeto que visa hackeamentos para produções possíveis de arte útil, que travem
enfrentamentos potentes e perigosos contra o sistema genocida, mas não podemos
esquecer que as terras assinaladas como Brasil contemporâneo estão vivendo
situações televisionadas de governadores sobrevoando favelas de helicópteros e
atirando em seus telhados com metralhadoras, por esporte e propaganda. Como dizia
Débora Silva, liderança das Mães de Maio, na inauguração de seu mais novo livro:
“Vocês dizem que a ditadura está voltando, mas na quebrada a ditadura nunca
acabou. A polícia continua entrando, matando e levando os nossos, desde sempre.
Que ditadura é essa que acabou?”.19 Gostaria de lembrar que Débora e as Mães de
Maio integram esses grupos estético-políticos que produzem performances artivistas
desta mesma arte útil que este projeto busca.
Voltando ao debate anterior, como fazer para dar um novo significado ao seu
território, a partir da fraude ou da quebra do reconhecimento de direitos que o Estado
assinalado como mexicano fez contra os povos indígenas?

A resposta das

autonomias é múltipla e vai depender de cada povo. Cada autonomia é única!
Vale lembrar que durante as negociações dos Tratados de San Andrés, houve
um empenho do Estado assinalado como mexicano em aplicar as experiências da
19 Fala

realizada no lançamento do livro “Memorial dos Nossos Filhos Vivos”, no Al Janiah, espaço de
resistência palestina localizado na região intitulada como Bela Vista, Centro da Cidade de São Paulo.
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Nicarágua de 1979. O que o mau governo não esperava era encontrar pessoas
extremamente politizadas que traziam para o cerne do debate a importância de não
importar nada de fora para a resolução de seus problemas internos. Para os
insurgentes era preciso trabalhar com o que já se tinha.
Segundo o professor Dr. Fabio Alkmin, em um bate-papo realizado no SESC
Paulista em 20 de março de 2019, existe um outro conceito aplicado à realidade dos
povos assinalados como indígenas: a ontonomia. No caso dos povos originários, a
ontonomia seria a necessidade de reconhecimento pelo Estado de grupos que se
autogovernam e já possuem sua produção.
Mas por que esse modo de organização, pelo reconhecimento, não pode ser
considerado como autonomia? Porque uma das palavras-chave da autonomia é
transformação, ou seja, sem transformação real dos processos e da realidade vivida,
não há autonomia de fato. Assim sendo, os povos que se reconhecem como
autônomos têm resiginificado suas práticas cotidianas a partir de processos de
transformações internas dentro das comunidades.
Outros dois pressupostos basilares para o estabelecimento de processos
autônomos são a sustentabilidade e a coletividade. Permanecer, insistir, persistir e
resistir (trataremos destes três últimos termos mais adiante, no terceiro ato deste
texto) em processos autogestionados é partir de uma lógica de que quanto mais ações
se fizer juntos, mais o coletivo se mantém forte.
E é exatamente esse o trabalho que o Estado tenta fazer com as comunidades
assinaladas como indígenas ou originárias; tentar romper com as coletividades a partir
de uma idéia de autosuficiência individual ou assistencialista, vendendo uma
propaganda enganosa de que só é possível existir na contemporaneidade pelo
esforço meritocrático ou pelo apoio das instituições. Não estou fazendo nenhuma
campanha contra a promoção de política públicas de Estado ou algo do gênero. Mas
me parece, em termos mais amplos e focados na utopia visionária, que esses
programas funcionam apenas como tratamento para os sintomas dos reais dano da
colonialidade e da subalternalização dos povos minorizados. Em momentos como os
que agora vivemos, com a declarada falência das instituições e seu uso explicitamente
autoritário para manter o poder e os recursos naturais nas mãos de poucos, não seria
prudente pensar possibilidades de garantias de bem viver destes povos
independentemente de tais mecanismos, tão fáceis de serem cooptados, fraudados
ou vendidos pelos poderosos?
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Seguindo o raciocínio, outro importante elemento crucial para a implementação
de qualquer processo autônomo é o território. Sem território, não há processo
autônomo.
Isso justifica a alta demanda de lutas de povos assinalados como originários
disputando território em tantos lugares do planeta. Uma vez que eles possuem o
controle sobre o território, passam a possuir controle sua a sua vida e sobre a sua
liberdade.
Pelo aspecto da geografia, a questão de território é fundamental. Essas regras,
essas leis próprias, estão circunscritas a um espaço determinado. A ideia de território
sempre está muito presente na academia, mas a ideia de território é um espaço
delimitado sob a égide de um poder.
No conceito de autonomia, os grupos irão determinar coletivamente como se
locomover, como vão ocupar esse espaço, como travar as relações políticas. Ficções
coletivas sustentadas em comum acordo e delimitadas por outras linhas ficcionais que
demarcam seus limites espaciais de efeito.
Outra confusão muito recorrente, principalmente no caso zapatista, é que
autonomia não é, necessariamente, separatismo ou isolacionismo.
Muitos dos produtos consumidos em comunidades zapatistas não são
produzidos naquele local, precisando ser importados, circulando dentro deste
território.
Evidente que existe a possibilidade de um povo almejar sua produção de
autonomia de forma independente de outro Estado-Nação, mas esse não é,
definitivamente, o caso da autonomia assinalada como indígena, que não visa romper
com o federalismo, mas almeja estabelecer um país mais democrático.
A luta por autonomia surge como um mecanismo a partir do qual os povos
assinalados como indígenas vão lutar para defender a dignidade. Afinal, mesmo
depois de mais de cinco séculos, os povos assinalados como indígenas continuam
sendo colônias dos Estados Nações, ou seja, a luta por autonomia é uma luta contra
a colônia, contra um sentido de colônia que o Estado coloca contra os povos
assinalados como indígenas. Pablo Gonzalez Casanova20, autor assinalado como
mexicano, vai chamar este fenômeno de colonialismo interno].

CASANOVA, Pablo Gonzalez. Colonialismo interno (uma redefinição). Buenos Aires: CLACSO,
2007.
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CENA 5: A Marcha Dos Maestros
24 de julho de 2016. Carolina, Taís e o autor deste texto saem para conhecer
o entorno do território assinalado como cidade de San Cristobal de las Casas. No
centro histórico, presenciam algumas apresentações de arte de rua, circo e teatro que
estão acontecendo na praça central. Descobrem ali que hoje haverá uma marcha pela
luta dos professores e decidem acompanhar. A marcha segue pela estrada que dá
passagem para o local conhecido como Tuxtla Gutierrez, onde está localizado, entre
outras coisas, o aeroporto mais próximo. Carregando faixas e entoando apenas dois
cantos: “El pueblo unido jamás será vencido” e “Zapata Vive! La Lucha Sígue!”, a
manifestação segue normalmente, muito parecida com os movimentos executados
em terras assinaladas como brasileiras. Em determinado momento, o grupo presencia
a chegada do exército e da polícia. São muitos carros e um tanque que se aproxima.
Taís fica muito aflita com a situação. Ela está com uma viagem marcada para
Amsterdã, pois acaba de ser contemplada para estudar com bolsa de mestrado em
uma universidade de arte e sabe que se tiver algum problema pode ter seu visto
cancelado. Além disso, o grupo sabe que é crime previsto em lei naquelas terras a
participação de estrangeiros em qualquer tipo de manifestação política. Ela decide
voltar, mas Carolina e o autor deste texto, instigados muito pela curiosidade e desejo
de aprender com o movimento, resolvem seguir adiante e despedem-se da amiga. A
passeata para em uma das barricadas que foram feitas pelos manifestantes para
bloquear a estrada. O carro de som que regia a marcha para e todos acompanham
em volta. Há um pequeno acampamento no local, com algumas barracas. O carro
para e algumas lideranças começam a dar alguns informes. E é a partir desse
momento que a coisa toda começa a ganhar especificidades. Todas as falas são feitas
em espanhol e em tzotzil, respectivamente. Há uma demonstração de respeito, não
apenas para com as pessoas que não falam o idioma hegemônico da colônia, mas
também pela perpetuação da cultura por meio da fala. Embora possa parecer
repetitivo e cansativo em um movimento com longas e densas falas de informes
variados, este exercício chega a ser emocionante.
[Rubrica nº30: Um caso muito exemplar (e aqui vou continuar insistindo em citar
durante esses percursos diversos casos de produção de autonomia, não como
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exemplo a ser seguido, mas como repertório referencial possível de ser hackeado
para outras realidades) é o das terras assinaladas como o Estado de Oaxaca, que
possui uma população autodeclarada indígena muito notável. Há 20 ou 30 anos atrás
mais da metade das comunidades oaxaquenhas se autogovernam, por um conceito
que chamam de comunalidade. E há muito sentido desses conceitos desde o âmbito
da cultura para o oaxaquenhos. Habituados a realizar muitas festas comunitárias, que
exigem uma relação cotidiana de trabalho comum e, por isso, não remunerado (pelo
contrário, os oaxaquenhos costumam arrecadar dinheiro pela comunidade para poder
bancar as produções de suas atividades religiosas e culturais), os oaxaquenhos
exportam de suas raízes culturais meios para lidar com as suas demandas políticas,
sociais, econômicas, estruturais, etc. Isso quer dizer que, ao contrário do que pode ter
parecido em outras rubricas, a cultura tem sim um papel muito relevante na construção
de todos estes processos e por isso deve ser legitimada e preservada. No entanto, ela
não pode se encerrar em si, mas motivar articulações que se desdobrem para outros
âmbitos da vida cotidiana e das organizações da vida cotidiana dos povos em situação
autônoma. Transformação! E é por isso que o conceito de “mandar obedecendo” se
faz tão imprescindível para que as coisas se articulem aqui. Eu obedeço às ordens
que surgem nas assembleias comunitárias, demando poder do povo. São cargos não
remunerados e rotativos. E qualquer pessoa pode trabalhar no autogoverno. Isso, por
si só, é afirmar que não são pessoas que vão se preparar para ser autogoverno, mas
o contrário. É o sistema que se adapta às pessoas e, portanto, qualquer pessoa eleita
pelo povo tem que representar sua comunidade. Evidente que há um certo problema
com isso, pois nota-se um peso nesse lugar das demandas sempre coletivas, nessa
ausência, em certo ponto, da possibilidade de algumas escolhas ou negativas
individuais. Por isso mesmo que, com todas as conquistas e méritos, existem pessoas
que resolvem romper com o movimento e almejam atravessar as fronteiras para
trabalhar com os capitalistas assinalados como estadunidenses, por exemplo.
Plenamente normal! Afinal, estamos falando de seres humanos com desejos e
mobilizações distintas, não de uma massa homogênea sem vontade que segue
ordens às cegas e vai executando tudo o que lhe é conferido. Não é essa a regra do
jogo. Isso o Estado já faz! Estamos falando de uma possibilidade de desobediência
civil que é realmente capaz de macular as regras instituídas, ou seja, se o povo não
está contente com o sistema de regras que os regem, eles podem tornar seu desejo
de desobedecê-las em novas regras. Por isso, mesmo estas questões de imigração
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acabam ficando à cabo dos agenciamentos entre os atores da comunidade, cada
território autônomo vai resolver isso ao seu modo. Seja permitindo o regresso do
desgarrado, seja dando um prazo de retorno, seja exilando completamente o indivíduo
da comunidade, etc. Tudo é acordado].
Ninguém ali presente parece estar muito incomodado com a presença do
exército. O autor desse texto e Carolina estão muito tensos, aliás. Lembram-se de
como terminam as manifestações em suas terras, onde já levamos nossos panos e
garrafas de vinagre para reduzir os efeitos das bombas de gás, e sabem muito bem
que o armamento que os militares institucionais ali portam são todos letais. Conhecem
as histórias de chacinas públicas do exército institucional assinalado mexicano que
exterminou grupos de manifestantes com tiroteios públicos. Mas ao redor tudo parece
tranquilamente sério. Todos estão muito engajados na ação e têm suas atenções
totalmente voltadas para aqueles que detém a fala no carro de som. Por fim, há mais
um momento muito bonito do ato. O microfone fica aberto para que qualquer pessoa
ali presente possa se manifestar da forma que queira. Isso permite que um senhor de
mais idade, aparentemente trabalhador do campo, suba no veículo e comece a dizer
do seu amor pelos professores. Ele pede, gentilmente, para que todos ali ajudem ao
movimento, com uma fala tocantemente humilde, desprovida de qualquer oratória
mais rebuscada ou organização de fala intencional. É a pulsão dos corações e a
emoção dos envolvimentos que conta. É muito bonito ver o quanto isso permite que
vozes segregadas comumente por esses espaços, onde sempre parece haver uma
forma correta e adequada de se colocar, se expressem em um tom de equidade. Não
importa o que é falado, todos parecem prestar muita atenção e mesmo as
contradições dos discursos são disputadas sob uma outra lógica. Tudo é atentamente
escutado, respeitado e debatido com muita seriedade.
CAROLINA (para uma professora): Vocês não têm medo do exército aqui
presente?
PROFESSORA: Não.
AUTOR: Mas eles estão armados!
PROFESSORA: Os professores aqui também estão.
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Carolina e o autor deste texto se entreolham. Já está escurecendo e ambos
decidem voltar para o hostel onde estão hospedados para descansar e dar conta dos
demais dias do festival.
[Rubrica nº31: Outro termo chave para compreender o conceito de autonomia
assinalada como indígena é a autodeterminação.
Segundo o professor Waldo Lao, especialista em zapatismo, em conversa
realizada no Sesc Paulista em 20 de março de 2019, a idéia de autodeterminação
perpassa por quatro elementos básicos:
1 - Os povos decidem se consideram-se indígenas ou não;
2 - Os povos decidem quem faz parte e quem não faz parte dessa comunidade;
3 - Ter um território. E território aqui possui um sentido muito diferente de terra.
Essa questão aparece muito nas discussões internacionais sobre povos assinalados
como indígenas quanto às diferenças entre terra, território ou etnoterritório.
4 - Luta democrática pelo reconhecimento dos direitos dos indígenas.
Há uma diferenciação entre o movimento indígena, movimento indígena
camponês e movimento camponês. Vale lembrar que nem todas as pessoas
assinaladas como indígenas são camponesas, e que muitas delas estão pautando
questões outras que não as do direito à terra do campesinato. Vale lembrar também
que existe o fator étnico racial que diferencia a luta do campesinato e do campesinato
indígena. Para Achille Mbembe, as questões de raça foram os fatores que justificaram
a expansão e exploração durante o processo de colonização das periferias do
capitalismo. O autor afirma que o processo de disputa por território mobilizava a
construção de um pesadelo próprio para os senhores de terra nas plantações, afinal,
o horror empregado com as raças subalternizadas era tão evidente, que os
colonizadores entendiam a possibilidade desta monstruosidade se virar contra os
senhorios, com uma possível revolução. A solução dada para isso era uma constante
ampliação dessa violência, que gerava ainda mais insegurança, em um processo
retroalimentado sem fim.21 Evidente que essas condições se perpetuam no cenário
rural e por isso suas óbvias diferenças. Esse conceito também ajuda a diferenciar as
questões de raça e gênero em termos de efeito prático e produções de treinamentos
coercitivos. Enquanto o fator raça legitima a expansão, o fator gênero tinha o objetivo
MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. 3ª ed.
São Paulo: N-1, 2018.
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oposto: o de fixar e perpetuar a idéia de família e linhagem para preservar a riqueza
nas mesmas mãos pela herança. Isso torna coerente o fato do zapatismo não ter dado
conta das questões de gênero com a mesma maestria com que lidou com as
problemáticas da causa indígena.
O que significa terra para os indígenas, território para os indígenas camponeses
e terra só para os camponeses é muito distinto. Existe uma divisão entre os
movimentos].
CENA 6: BRICO: Brigadas Civis de Observação
Território assinalado como San Cristobal de las Casas, dia 27 de julho de 2016.
Depois de passar a semana assistindo às apresentações do CompARTE por la
Humanidad, o autor deste texto, Carolina e Tháis encontram com Clara no CIDECI.
Clara estuda na Universidade de São Paulo e está realizando um mestrado cuja
pesquisa pretende entender a participação das mulheres no movimento zapatista, ela
lhes conta que irá fazer uma brigada civil, que é uma espécie de residência em terras
assinaladas como municípios autônomos para observação. Os três, muito
interessados, perguntam à Clara como fazer para participar de uma dessas brigadas
e ela lhes apresenta a FRAYBA, a ONG criada pelo bispo Samuel Ruiz, já citada no
primeiro ato deste texto. Eles decidem visitar e começam a buscar mais informações
sobre essa organização. Descobrem que o prédio da ONG está localizado na Rua
Brasil, número 14, a pouco mais de duas quadras de onde estão hospedados. O
território assinalado como município de San Cristobal de las Casas é demasiadamente
pequeno, podendo ser percorrido todo a pé. Os três viajantes vão ao local no dia
seguinte, por volta das 10 horas da manhã, e são recebidos por uma mulher muito
simpática que lhes explica mais sobre as BRICOs, as Brigadas Civis de Observação.
Ela informa que para poder participar é necessário assistir a uma palestra de formação
que acontece toda segunda-feira às 10 horas da manhã e que é necessário possuir
alguma carta de indicação de alguma instituição ou coletivo, responsabilizando-se por
sua estadia no território. Como hoje já é quarta-feira, é necessário esperar. Entretanto,
Carolina e Thaís, que compraram suas passagens com base no primeiro calendário
divulgado para o CompARTE, precisam regressar para as terras intituladas como
Cidade do México, a fim de embarcar em seu vôo de volta. Saindo de lá, ficam
sabendo que ali próximo existem duas lojas zapatistas que comercializam souvenirs,
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livros e DVDs do movimento. Uma dessas lojas pertence a Beatriz Aurora, a artista
chilena, também já citada no primeiro ato deste texto, que teve importante contribuição
na produção da estética muralista do EZLN. Então, se encaminham para lá e
encontram a própria Beatriz, que trabalha ali todos os dias, vendendo seus produtos.
A artista estava desempacotando algumas caixas de um carregamento de café
zapatista e colocando-as nas prateleiras. De forma muito gentil, ela atende ao grupo,
junto a um turista assinalado como alemão que veste um conjunto da Decatlhon e que
está comprando um bocado de temperos, doces e especiarias para levar. É evidente
que ele não faz muita idéia de quem é aquela mulher e da sua relevante contribuição
para o movimento zapatista, mas isso parece pouco importar a ela. Definitivamente a
luta pela autonomia não possui títulos, condecorações ou “biscoitos”. Os três tentam
conversar um pouco com ela, sem parecer tietes ou invasivos, trocando opiniões sobre
alguns artefatos disponíveis à venda na loja. Eles compram alguns livros e saem. Ao
fim do dia, Carolina e Tháis arrumam suas malas para partir na manhã seguinte. O
autor deste texto fica mais uns dias no território para participar do festival e continuar
sua imersão.
CENA 7: O Caracol de Oventik
29 de julho de 2016. Território assinalado como Caracol de Oventik. Há uma
fila imensa de pessoas para entrar no espaço. Na fila, o autor deste texto conhece
Verônica Lopez, professora de física da UNAM, com quem começa a partilhar algumas
impressões enquanto espera o início do evento. Verônica fala da simpatia que os
professores da universidade em geral possuem pelo movimento e que visita Oventik
com certa frequência, seja para comprar algumas lembranças, seja para participar de
alguns eventos locais.
VERONICA: Minha mãe é professora de química na UNAM, também. Está para
se aposentar. Ela me pediu para que eu viesse aqui fazer uma doação para a
Junta de Bom Governo apoiar o movimento.
O AUTOR: E é acessível conversar com a Junta? Gostaria muito de conhecer.
VERONICA: Então você entra comigo quando eu for fazer a doação e já
conhece.
O AUTOR: Nossa! Muito obrigado!
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A fila começa a andar. E podemos acessar o espaço onde ocorrerão as
apresentações. Uma ladeira larga com algumas construções ao redor desenha o
caminho até o local indicado. Essas construções são as oficinas de trabalho, onde são
ministrados cursos e reuniões diversas para atender a comunidade local. Uma delas
foi transformada em uma loja para venda de artefatos para turistas, uma fonte de
renda sustentável do movimento. Seguindo a ladeira, o autor e Veronica chegam em
um grande campo aberto onde está disposto um palco coberto por lona. Começam as
apresentações artísticas dos grupos assinalados como indígenas insurgentes
rebeldes zapatistas. Os trabalhos abrem com uma marcha do exército zapatista que
recebe alguns subcomandantes ao palco. Subcomandante Moises faz uma fala de
abertura dando as boas-vindas a todos. Em seguida, os soldados rebeldes seguram
um cordão em volta da arena de terra, em frente ao palco, delimitando o espaço
cênico.
As apresentações são, em sua maioria, de bandas musicais e grupos de teatro.
Centenas de pessoas de diversos lugares do planeta estão ao redor deste cordão
para assistir as apresentações. As encenações de teatro acontecem na arena
delimitada pelos cordões do exército, enquanto as apresentações de música são
realizadas sobre o palco. Estilos musicais variados são tocados pelos musicistas,
desde valsas em violão até bandas de rock feministas compostas por adolescentes.
Todo o trabalho é autoral e possuem temáticas condizentes com a vida e a luta
cotidiana dos povos ali representados. As apresentações de teatro são um tanto
quanto extensas, com dramaturgias lineares e simples, pautadas na resolução da
narrativa por meio de diálogos. As produções de cenário e figurino são totalmente
artesanais, feitas com materiais de fácil acesso como papel, tecidos e sabugos de
milho. As representações parecem bem amadoras e têm uma encenação clássica,
sob a perspectiva do teatro ocidental. Não existem grandes atuações nem momentos
emblemáticos. Pelo contrário, muitas das apresentações, principalmente as de teatro,
parecem muito arrastadas e demoram muito para acabar. A dramaturgia se repete em
muito de um trabalho para o outro, centrando temas como o milho (alimento base e
símbolo da vida), a dignidade rebelde e a luta contra o mau governo. O acabamento
é bem escolar.
Mas a presença daquelas pessoas, muitas delas crianças e jovens, com as
emblemáticas balaclavas, em coro naquele território evocam gestos fortes, que
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compõem e emocionam com a precariedade técnica. A encenação ganha uma
performatividade com aqueles corpos que são fruto real da memória narrada, são a
própria memória em movimento, pulsando, transpirando, existindo. Há um caráter
estritamente pedagógico no ato em si, que reside na possibilidade de organizar
expressivamente as questões e paradoxos existentes no dia a dia das comunidades.
Elas/es estão criando sua forma de narrar o mundo, mesmo que para isso, em primeira
via, utilizem de alguns repertórios estereotipados da linguagem cênica para evocar
suas primeiras produções. O que se peca no produto cênico se ganha na
performatividade daqueles corpos, naquele espaço.
[Rubrica nº32: Quando olhava para as produções apresentadas no festival, me
peguei, por diversas vezes, entediado pela extensão das apresentações ou pela
característica amadora de grande parte delas, principalmente as teatrais. Percebia em
mim um certo ranço de quem precisava de uma certa qualidade técnica e expressiva,
tão condicionada às formações normativas todas que me conceberam inicialmente
como artista que quase fui deixando passar detalhes importantes neste processo todo.
Pensava na potência estética absurda que o zapatismo empregava em suas ações de
rua, nas marchas e até mesmo na coreografia de abertura deste mesmo festival, com
a entrada do EZLN que terminava em um cordão humano que delimitava o espaço
para os jovens artistas. Pensava nessa potência que era a/o protagonista tornar-se
técnico, contra-regra, desfazer-se do seu lugar de centro para poder dar lugar a
outra/o. E aí pude perceber a potência real da coisa. Aquele espaço de
experimentação não pressupunha a espetacularização, mas a exposição dos mais
jovens e de suas ideias criadas em grupo. Mais do que isso, havia uma
responsabilidade imensa com tudo aquilo que estava sendo pautado e expressado
em cada trabalho. Uma responsabilidade que transcendia os limites da arte e que, por
isso, desviava da cegueira egóica que o fazer artístico muitas vezes emprega a seus
trabalhadores (sim, porque prefiro utilizar o termo trabalhadores da arte do que artista,
neste momento). Pensei em quantas vezes, na tentativa de ser revolucionário,
espetacular, o teatro não caiu em ciladas que serviam apenas para a construção de
uma estética de contornos progressistas, mas incapaz de se ver materializar no real.
Incapaz de ser essa arte útil que procuro às cegas nesta pesquisa, por acreditar que
os discursos artísticos e suas estéticas podem ser altamente perigosos. Pensando
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nisso me recordei de um trecho de um livro do Boal em que ele conta a seguinte
história:
Eu estava morrendo de fome, verde: atores tinham ido comigo à missa do
anoitecer. Padre Batalha me convidou para seguir a pé, de volta à casa
paroquial. As moças ficavam em casas de famílias.
- Vai aumentar o apetite – disse o padre, brincando com coisa séria: minha
fome. Eu não tinha almoçado, trabalhando em cada cidade, tínhamos que
conseguir móveis. Levávamos só as toalhas que cobriam. Eram sete da noite.
Fome brava!
Tínhamos feito um show, só para camponeses, que terminava com atores
cantando frenéticas saudações revolucionárias, braço esquerdo levantado,
punho cerrado. “A terra pertence a quem batalha! Temos que dar nosso
sangue para retomá-la dos latifundiários!” Coisas que todo mundo pensava e
achávamos conveniente repetir. Arte da época.
Foi quando o camponês Virgílio, chorando entusiasmado com nossa
mensagem, me pediu que, com o elenco e os fuzis, fossemos com seus
companheiros lutar contra os jagunços de um coronel, invasor de terras.
Quando respondemos que os fuzis eram falsos, cenográficos, não davam
tiros, e só nós, artistas, éramos verdadeiros, Virgílio não hesitou e disse que,
se éramos de fato verdadeiros não nos preocupássemos: eles tinham fuzis
para todos. Fossemos apenas lutar ao seu lado. Quando lhe dissemos que
éramos verdadeiros artistas e não verdadeiros camponeses, Virgílio
ponderou que, quando nós, verdadeiros artistas, falávamos em dar nosso
sangue, na verdade estávamos falando de dar o sangue deles, camponeses,
e não do nosso, artistas, já que voltaríamos confortáveis pras nossas casas.
Esse episódio me fez compreender a falsidade na forma mensageira de teatro
político, me fez entender que não temos o direito de incitar seja quem for a
fazer aquilo que não estamos preparados para fazer.
Virgílio era o povo que procurávamos. Os camponeses do Nordeste era esse
povo. Finalmente havíamos encontrado o povo. Viva o povo!
“Ser solidário é correr o mesmo risco”, dizia o Che: nós não corremos risco
nenhum cantando hinos revolucionários. 22

Trago o Boal como exemplo não para uma tentativa de olhar de forma ampla
para seu trabalho, o que inevitavelmente seria raso ou fugiria completamente do
objetivo deste texto. Acredito que Boal seja uma das figuras mais potentes e
progressistas na história do teatro e que seu trabalho, muito bem registrado e discutido
pelo próprio e outros tantos pesquisadores, muito dialoga com as premissas aqui
estabelecidas. No entanto, gostaria de ressaltar alguns equívocos que os moldes de
produção de conhecimento hegemônico, e os modos de organização política e
filosófica da esquerda clássica, como o marxismo, por exemplo, podem muito
facilmente cair em ciladas quando defrontados pela complexidade necropolítica que
opera em territórios de dissidências rurais, campesinas ou assinaladas como
indígenas.
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BOAL, Augusto. Hamlet e o filho do Padeiro. São Paulo: Cosac & Naif, 2014.
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O relato de Boal evidencia um lugar de potência e perigo nas artes cênicas
como espaço mobilizador de ações e de intermediação entre atores em conflito. O
espetáculo parece propor um modo de mediação em uma situação de conflito (a
posse/invasão da terra), e atores em posições opostas (camponeses e o coronel
invasor de terras), incluindo as vozes do espectador no desenrolar do trabalho. A obra
torna-se um dispositivo, um aparato de fala que organiza as vozes dos camponeses
enquanto os representa em cena (e representação aqui entendida em um sentido mais
amplo, tanto cênico quanto político), possibilitando por meio do espaço da ficção a
desconstrução das estruturas de poder com o subterfúgio do imaginário. Os
camponeses são representados pela obra, que traz consigo uma proposição de ação
política contemplando as vozes dos representados presentes. Entretanto, o mesmo
caso citado traz à tona um questionamento sobre ciladas na produção destes aparatos
de fala.23 Como dispositivo provocador, o espetáculo apresentado pelo grupo de
Augusto Boal torna-se um mediador que não dá conta das consequências de sua
intervenção, e acaba tendo que abortar seus desdobramentos para evitar um
constrangimento por parte dos camponeses que ali se tiveram representados. Não
que fosse função ou intenção do trabalho promover tal mediação, mas ela ocorre e
evidencia um potencial perigoso, insurgente e rebelde da arte no contexto de luta e
resistência, assim como as/os zapatistas fazem com suas performances de rua.
Reside ali um poder para inflamar os corações, agregar multidões e promover um
levante, trazendo à tona memórias ancestrais perdidas pelos achatamentos da vida
cotidiana capitalista sobre o poder do coletivo e do comunal, da força de agir e existir
em bando.
A função política da obra acaba, acidentalmente, por se auto-sabotar
justamente por não dar conta daquilo que gera. Dessa forma, a narrativa se mostra
uma utopia irresponsável, que evoca potências no coletivo e fratura a realidade, sem
dar conta dos desdobramentos possíveis que ela incita em si.
Neste caso, estética e representação política aparecem como elementos
complementares que, apesar de sua insuficiência, apontam para potências que não
podem deixar de ser percebidas e verticalizadas.

O termo aparato de fala é utilizado pela anarcofeminista Maria Galindo e será melhor explorado mais
adiante, no Terceiro Ato deste texto. No momento, a expressão do termo por si parece dar conta do
contexto e por isso não há necessidade de maiores explanações.
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Para além do elemento estético formal, diferente da pintura, a obra cênica
apresenta um elemento discursivo de conteúdo: a narrativa ou dramaturgia. A
dramaturgia da performance faz emergir o campo da ficção como espaço de disputa
e mediação entre estas instâncias, pois permite ensaios da realidade em
experimentações sensoriais que se dão no aqui-e-agora, estabelecendo uma relação
de intermediação imediata entre os atores envolvidos.
Particularmente, sou um grande admirador do trabalho de Boal, e tenho em seu
trabalho muitas inspirações para pensar ações políticas performativas, visando
entender essa potência bélica da arte e da produção de subjetividades discursivas nas
manutenções e depredações do poder vigente. Seus experimentos com teatro
invisível me parecem muito pertinentes para os dias atuais, onde a disputa discursiva
narrativa pede cada vez mais presença para vencer o abismo obscuro das redes
sociais.
Não é meu intento desmercer ou desqualificar o trabalho de Boal aqui, mas o
de considerar que mesmo os grandes mestres do fazer político em arte podem cair
em ciladas cotidianas por conta dos deslumbres produzidos por este mesmo fazer.
Seria talvez um exercício de conter as emoções. Veja bem. O espetáculo de Boal traz
em seu cerne um ensaio de uma revolução armada, que é incitada e proferida de
forma incisiva e convincente, não levantando as questões que inferem para a
realização prática desta proposta. Fica estabelecido assim, por meio da ficção, uma
nova estrutura de poder vigente, que passa a operar a partir do momento em que essa
lógica se dá como aciona o público, que passa a materializá-la como estrutura de
poder real. Segundo Mombaça, o limite entre o real e o ficcional está numa linha muito
fina e frágil que se estabelece pela fé, ou seja, basta acreditarmos realmente em uma
instância ficcional para que esta passe a operar no campo da realidade, desde que
sustentada em um compartilhamento coletivo da crença. Não é algo individual, como
declamam aos quatro ventos os coachings em seus canais mentirosos no YouTube,
mas um poder ancestral de perpetuar verdades pela cooperação coletiva, em rede,
social e cultural daqueles que acreditam na ficção. Dessa forma, o poder passa a
operar por essa via, sendo nada mais do que uma sinédoque da ficção. 24

MOMBAÇA, Jota. Rumo a uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da
violência!
Disponível
em:
<https://issuu.com/amilcarpacker/docs/rumo_a_uma_redistribuic__a__o_da_vi>. Acesso em: 04
maio 2018.
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Se o poder é ficção, então deter o domínio sobre os modos de produção da
ficção é um meio de se produzir poder e redistribuí-lo, possibilitando que ações
performáticas se instaurem como dispositivos que desestruturem as coreografias
sociais e políticas estabelecidas pela ficção de poder vigente.
André Lepecki denomina essas coreografias como coreopolíticas que são
organizadas e estabelecidas pelo que ele chama de coreopolícia. Para o autor, esses
mesmos modos de ficção de poder fomentam coreografias que ditam os modos de
comportamento dos cidadãos na polis e ditam as regras de conduta que cada um pode
ou deve obedecer para se manter na norma.25 Esse vício ficcional faz de cada um de
nós coreopolícia que sustenta, evidencia e executa todas as normas coreográficas
dadas, fazendo deste um movimento coreográfico autosustentado pelo próprio sujeito
sobre o qual ele opera.
Assim, sugiro a performance e seus dispositivos cênicos como possíveis
intermediadores entre a instituição coreográfica estabelecida na cidade e os
atores/cidadãos que nela operam.
E me parece que as/os zapatistas fazem isso a todo o momento e que o
CompARTE é uma tentativa de ensaio para isso. Ao permitir que jovens grupos de
artistas possam expor suas produções e a responsabilidade que lhes recaem nesta
mesma produção e perpetuação de narrativas, estão ensaiando para o futuro. Não
almejam despertar aquilo que não podem dar conta e isso parece ser um espaço
interessante para pensar processos criativos para produção de uma arte responsável
e ética.
Como acionar de forma responsável uma arte útil que reverbere consequências
práticas na vida política dos envolvidos? Seria possível a arte interferir de forma efetiva
na realidade a ponto de fraturá-la, como uma espécie de dramaturgia do real? Se a
ficção é poder, como performá-la como estrutura antifascista na contramão dos
demandos à democracia brasileira, esta já falha por sua imposição colonial,
estabelecendo outras alternativas de ação no campo da micropolítica por meio da
estética?
Outro elemento, as/os zapatistas que ali se apresentam não reinvindicam para
si o título de artistas, ou atores, ou musicistas, ou performers. Todas/os se apresentam
LEPECKI, André. Coreopolítica e coreopolícia. Revista Ilha. Florianópolis, v. 13, n. 1, pp. 41-60, jan.
2012.
Disponível
em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/download/21758034.2011v13n1-2p41/23932>. Acesso em: 10 maio 2018.
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como “orgulhosamente indígenas rebeldes zapatistas”. Não seria o caso, então, de
aprendermos a nos levantar como as/os camponeses? Se nossas obras podem ser
capazes de inflamar uma luta é porque alguma chama e algum saber de luta já existe
nestes corpos dos espectadores. Como fazer para apreender o fogo? Como descobrir
formas de inflamar-se da mesma forma que inflamamos, para romper de vez as
barreiras que nos separam?].
Ao fim do dia do festival, o autor deste texto segue com Verônica para a reunião
com a junta de bom governo.
Eles são encaminhados para uma sala que parece um pequeno escritório com
seis cadeiras, três atrás de uma mesa larga e três encostadas na parede lateral.
Somos convidados a sentar de frente para a mesa e começamos a nos apresentar.
Entram os membros da Junta de Bom Governo. São seis, três homens e três mulheres,
todos encapuzados e carregando cadernetas e canetas nas mãos.
ZAPATISTA 1: Sejam muito bem vindos! Gostaríamos de agradecer a
presença de vocês. Pedimos, primeiramente, que vocês se apresentem. Digam
de onde vieram, quem são e o que gostariam de conversar conosco.
VERÔNICA: Me chamo Verônica, sou professora de física da UNAM e estou
aqui trazendo uma quantia de 5 mil pesos, enviados pela minha mãe, que
também é professora de lá, para contribuir para o movimento.
O AUTOR: Eu me chamo Murilo, sou artista e estou participando do
CompARTE, acabo de conhecer a professora Verônica e estamos
acompanhando juntos ao festival.
ZAPATISTA 2 (para Verônica): E você tem alguma filiação com algum partido?
VERÔNICA: Não.
ZAPATISTA 2: Sua mãe está filiada a algum partido?
VERÔNICA: Não.
ZAPATISTA 3: Você ou sua mãe trabalham em algum cargo do governo?
VERÔNICA: Não, somos professora da UNAM, minha mãe está para se
aposentar, inclusive.
ZAPATISTA 1 (para o autor): E você?
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O AUTOR: Eu sou brasileiro, estou aqui apenas para o festival e para conhecer
o EZLN.
ZAPATISTA 1: É brasileiro?
O AUTOR: Sim.
ZAPATISTA 2 (para Verônica): E você trabalha em alguma empresa ou
instituição que tem alguma conexão com o mau governo?
VERÔNICA: Não.
ZAPATISTA 4: Qual o valor que você está doando?
VERÔNICA: 5 mil pesos.
ZAPATISTA 1: E por que você está doando este valor?
VERÔNICA: Porque acredito no movimento e gostaria muito de ajudar.
ZAPATISTA 2: Esse dinheiro é doação sua ou você está representando algum
grupo ou instituição?
VERÔNICA: Essa doação é minha e de minha mãe. Não estamos
representando nenhuma instituição. Nem a universidade. Fazemos isso por nós
mesmas.
Uma sucessão de perguntas se seguem, enquanto cada um dos membros
anota em cada uma de suas cadernetas as respostas que são dadas pelos dois
convidados. Verônica entrega o dinheiro para o zapatista que está a sua frente e este
o conta, anota no caderno e passa para a companheira do lado. Esse movimento se
repete até que todos tenham realizado a tarefa.
ZAPATISTA 1: Agradecemos muito a ajuda de vocês, vamos cuidar para que
esse dinheiro seja distribuído para os municípios e que tenha boa serventia.
Essa ajuda nos é muito importante e agradecemos muito por estarem aqui
conosco apoiando a nossa luta.
Os dois saem. Já é noite e chove muito. Os dois descobrem que já não há mais
táxis para voltar ao território assinalado como San Cristobal de las Casas, único meio
de transporte para sair do Caracol, por conta do horário. Conseguem uma carona na
caçamba de uma caminhonete, onde vão abarrotados com vários outros
companheiros segurando uma lona por cima de suas cabeças que lhes protege, em
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certa medida, da chuva. Ao chegar em seu destino, as pessoas se despedem e o autor
deste texto volta para o hostel.

Figura 7: Festival CompARTE por la Humanidad
Foto: Murilo Gaulês (2016)

CENA 8: Palestra na Frayba
Dia 01 de agosto de 2016. Território assinalado como San Cristobal de las
Casas. O autor deste texto vai até a Frayba para participar da palestra sobre as
BRICOs. Já sabe que não poderá se inscrever porque está com sua passagem de
volta marcada para daqui a dois dias, mas resolve conhecer e pegar mais
informações.
Na palestra, o autor reencontra Clara, que está ali para ingressar em uma das
BRICOs. Ela diz estar muito interessada em conhecer o território assinalado como
Caracol de La Garucha, por saber que lá foi construído, recentemente, um hospital
maternidade autônomo. O movimento gerado pelo CompARTE parece alimentar as
BRICOs, pois a palestra está lotada, o que não costuma ser assim em outras datas.
A Frayba possui alguma dificuldade para conseguir brigadistas para atender a todas
as comunidades autônomas com as quais se relaciona. Na palestra, é dado um breve
contexto histórico sobre o zapatismo e sobre a geografia dos povos em autonomia da
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região. O autor do texto é informado de que a ONG atende a comunidades diversas
em processos de autonomia na região e que algumas delas não são zapatistas.
Informa também que as/os brigadistas não podem escolher para onde ir, pois essa
seleção é feita de acordo com a demanda e urgência de cada território. Em suma, o
trabalho das BRICOs é uma ação integrada de segurança pública e assistência social
que visa colocar pesquisadores, ativistas e artistas estrangeiros em territórios
autônomos para visitar e registrar as demandas locais, reportando-as à organização.
As brigadas têm duração de duas semanas e começam sempre às quartas-feiras,
podendo ser realizadas, em caso de indisponibilidade do grupo, por um tempo mínimo
de uma semana. Os grupos precisam ir sempre em número pares, pois em caso de
enfermidade ou necessidade de regresso, é importante que haja companhia no longo
trajeto de retorno até o território assinalado como centro urbano de San Cristobal de
las Casas. As comunidades estão todas afastadas do centro, chegando a viagens que
duram até 8 horas de percurso. Nas terças-feiras que antecedem a viagem, os
brigadistas recebem uma lista de suprimentos que devem comprar para levar até o
acampamento, sendo plenamente responsáveis por sua alimentação e custeio de
transporte. Ao final da palestra, o responsável local recolhe as cartas de indicação dos
brigadistas e faz uma verificação para aprovar suas estadias. Estando tudo de acordo,
dá-se sequência à BRICO. O autor deste texto sai da palestra com todas essas
informações e se vê disposto a voltar em um futuro próximo para poder participar da
brigada e entender um pouco mais a fundo a realidade dos povos autogovernados do
território assinalado como Chiapas.
CENA 9: Cruztón
[Rubrica nº33: Dentre todas as experiências que vivi no México, entendi as
vivências nas terras assinaladas como Cruztón como as mais potentes para poder
desenhar, em detalhes, as complexidades da geografia autônoma do zapatismo. Há
comunidades que eram zapatistas que deixaram de ser zapatistas. E as relações
interfamiliares acabam criando estes espaços de comunalidades diversas (familiares
zapatistas e não zapatistas). Em via de regra, estes não podem participar dos
trabalhos coletivos, das terras recuperadas, não podem fazer processos pedagógicos,
etc. Existem certas restrições para as/os que foram zapatistas e deixaram de ser.
Deixaram de ser zapatistas, mas continuam autônomos. Continuam morando na
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comunidade e muitos deles recebem apoio do Estado. Não esqueçamos que o Estado
está tentado de todas as formas a romper a autonomia dos zapatistas. Por isso que
eles tentam de alguma forma sempre fortalecer todos esses elementos de cultura,
educação, justiça. Porque basta uma pequena brecha para o Estado entrar. Fazendo
as pessoas repensarem a possibilidade de que o Estado vai conseguir tirá-los dessa
situação, mas estas mesmas pessoas continuam morando na comunidade. Só que
agora não fazem mais parte do processo. O Estado quer comprar os territórios. O
conflito com o Estado é permanente, não só com a presença de militares. E acredito
que o território ex-zapatista assinalado como Cruztón e a situação que presenciei
durante a brigada civil pode explicitar de forma prática e objetiva muitos desses
atravessamentos todos de forma complexa e não achatada].
Território assinalado como mercado de Santo Domingo, San Cristobal de Las
Casas, Chiapas, México. Dia 11 de outubro de 2017. O autor deste texto regressou
ao México, graças ao suporte financeiro que conseguiu como bolsista da CAPES, por
seu recente projeto de mestrado, que aqui neste texto se desdobra. Segue viagem
com duas amigas, Juliana e Carolina (a mesma que seguira na viagem anterior). Leva
em mãos uma carta de apresentação da Universidade de São Paulo, assinada por
seu orientador, Antônio, que permite que o grupo participe da brigada. Dadas as
regras de enviar sempre grupos pares aos acampamentos, junta-se a eles o brigadista
assinalado catalão Dídac. Os quatro seguem viagem para o território assinalado como
Cruzton, município autônomo não zapatista para o qual foram designados. Carregam
mochilas pesadas com suprimentos para passar 15 dias de acampamento. Dentre
seus pertences, levam arroz, feijão, macarrão, alguns poucos enlatados, roupas, uma
rede, cobertas, sacos de lixo e ocóte (uma espécie de madeira local, comercializada
nos mercados públicos, que produz uma cera natural inflamável, utilizada para fazer
fogo). Estão tomando uma lotação a caminho das terras demarcadas como município
de Teopisca. Cada um paga ao motorista o valor de 30 pesos e segue viagem. Após
quase duas horas de trajeto, desembarcam no pequeno povoado e param para
comprar uns biscoitos para comer e água no mercadinho local. Em seguida, tomam
outra lotação, dessa vez rumo ao território assinalado como Nuevo Léon.
CAROLINA - Quanto é a passagem?
MOTORISTA - São 30 pesos.
CAROLINA - 30 pesos? Mas é muito!
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DÍDAC - Nos disseram que esse trecho se cobrava 15.
MOTORISTA - Sim, fazemos por 15!
CAROLINA - Então podemos ir!
Embarcam. Seguem viagem até a parada nomeada como desvio de Cerro
Grande, onde dois homens os aguardam com dois cavalos. Eles recebem os viajantes
e se apresentam. Tomam as pesadas mochilas que descem da lotação e as amarram
nos cavalos. A partir daí iniciam uma caminhada pelas montanhas que dura,
aproximadamente, 2 horas. O caminho está coberto de lama, devido às chuvas dos
dias anteriores, e isso dificulta o trajeto. No caminho, vão conversando sobre suas
respectivas rotinas. Parecem animados com a chegada dos estrangeiros.
Finalmente chegam ao território assinalado como o pueblo de Cruztón.
O pueblo é habitado por duas famílias de base zapatista, 23 familias que
pertencem à organização Semilla Digna e 35 famílias partidárias (filiadas ao PRI, PRD
e PV).
Blackout. A cena agora é um flashback.
1996. A região assinalada como Cruzton foi consolidada como uma base
zapatista. As bases são responsáveis por fornecer alimentos aos insurgentes. Depois
de alguns anos, devido a diferentes conflitos com a organização e as intervenções do
governo, eles se desmobilizam. A partir de então, algumas famílias tornam-se
partidárias e recebem projetos do governo, que são apoios financeiros que são
rechaçados pelos zapatistas por entenderem isso como migalha e moeda de troca do
Estado para reinvindicar poder sobre os povos.
Ano de 2007. Terras assinaladas como Cruzton. O governo institucional ou mau
governo toma o ponto de abastecimento de água e corta o fornecimento para a
comunidade. Nessa situação, os moradores locais vão procurar ajuda da Frayba, que
lhes sugere que se organizem novamente. Uma parte da comunidade decide começar
o Semilla Digna. Semilla Digna é uma organização camponesa de autogestão que
participa da CNI (Congresso Nacional Indígena) e é simpatizante dos caracoles
zapatistas. Finalmente, graças a essa organização, conseguem recuperar o território
ocupado e com ele o abastecimento de água para toda a comunidade. A partir de
então, Semilla Digna segue em luta para organizar a comunidade e a distribuição de
terras comunitariamente.
Período aproximado entre os anos de 2013 e 2014, território assinalado como
Cruzton. Cerca de 30 habitantes da comunidade vizinha de Guadalupe Victoria se
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juntam à organização FNLS (Frente Nacional da Libertação Socialista). Segundo os
moradores de Cruztón, trata-se de um grupo paramilitar ligado ao tráfico de drogas.
Mas outras informações negam esta informação e indicam se tratar de um grupo que
tem uma crítica muito forte ao EZLN ao centralizar algumas redes de informação e
redes de apoio internacional e por promover o boicote as comunidades que não eram
zapatistas. Há uma rixa entre essas duas organizações. Com isso percebe-se um
elemento muito perigoso no zapatismo que é o de denominar como paramilitar
qualquer movimento, inclusive outras organizações assinaladas como indígenas, que
não concordam com seus pressupostos. Desde então, um processo de invasão de
terras pelo FNLS começa. Uma dessas terras invadidas contém o cemitério
comunitário onde, por mais de 100 anos, a população das terras assinaladas como
Cruzton enterra seus parentes. Ano de 2016. Mesmo território. O FNLS começou a
impedir que as pessoas da comunidade acessem livremente o cemitério colocando
cercas, correntes com cadeados e até realizando um sequestro do companheiro
Augusto, de Semilla Digna, que durou 5 horas.
10 de maio de 2017. Terras assinaladas como Cruzton. A população local vai
visitar o cemitério e encontram-no com pichações, cruzes queimadas e lápides
quebradas. Eles também encontram uma plantação de maconha por perto, avisam o
dono da terra que relata à polícia institucional, mas a única ação destes é queimar as
plantas sem abrir nenhuma investigação. Com isso, a população do território
assinalado como Cruztón se divide em duas frentes: uma, composta por 17 famílias
de Semilla Digna e outras 13 partidárias, junto com o apoio de vizinhos da população
de Nicolás Ruiz, decide realizar guardas e continuar defendendo o cemitério; outra,
com 5 famílias de Semilla Digna, as duas bases zapatistas e o resto das famílias
partidárias, decidem comprar um novo terreno perto da comunidade e criar um novo
cemitério para suas famílias.
22 de maio de 2017. Arredores das terras assinaladas como o cemitério de
Cruzton. O grupo que estava guardando o cemitério é atacado por um grupo de
paramilitares contratados pelo povo de Guadalupe com armas de alto calibre. O grupo
de guarda não estava armado, então se jogam no chão e se cobrem como podem
enquanto esperam o tiroteio terminar. O tiroteio dura cerca de 5 horas e quando
termina, um membro da Semilla Digna, o companheiro Rodrigo Guadalupe, é
assassinado. Na expectativa de que o tiroteio tivesse terminado, Rodrigo levanta a
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cabeça para tentar enxergar e é atravessado com uma bala que lhe perfura da base
do pescoço ao crânio. Morre no mesmo instante.
Território assinalado como pueblo de Cruzton, algumas horas depois. Um excolaborador da comunidade, Mateo, que participou da luta pela água e fez alguns
murais na sala onde fica o acampamento da BRICO, aparece na comunidade logo
após o tiroteio perguntando se Cruzton havia atacado o povo de Guadalupe e
perguntou como eles estavam fazendo e por que eles tinham realizado o ataque. É aí
que o povo das terras assinaladas como Cruztón descobre que Mateo faz parte do
FNLS e tenta extrair informações. Eles tentam pegá-lo, mas Mateo entra em um carro
e foge.
Alguns meses depois. Um dos participantes da briga e responsável pela morte
do parceiro é preso pela polícia institucional, mas liberado duas semanas depois (entre
final de setembro e início de outubro). Os membros da Semilla Digna afirmam que,
para pressionar o governo, os membros da FNLS queimaram 2 carros e bloquearam
48 carros em uma rodovia em Ocosingo para libertar o seu companheiro preso. Assim,
os membros da Semilla Digna acreditam que o FNLS tem conexões com o tráfico de
drogas e com o governo.
Fim do flashback.
Dia 11 de outubro de 2017. Território assinalado como pueblo de Cruzton. Os
brigadistas, Carolina, Juliana, Dídac e o autor deste texto são encaminhados para o
local onde estarão acomodados. O prédio parece ter sido uma antiga igreja, com
alguns murais, já descascados, pintados por fora da construção. No salão central, de
chão de cimento, as paredes estão todas rabiscadas e desenhadas com mensagens
diversas que parecem ter sido deixadas pelos brigadistas anteriores. Existem seis
pontos de corda para 3 redes. Mas é preciso trazer cordas para pendurar as redes.
Existem 2 bancos que podem ser colocados juntos e fazer uma cama para 2 pessoas.
Ao entrarem, Juliana vai ao cômodo do banheiro, que é privado e possui um vaso
sanitário, um tambor para armazenar água, uma mangueira e duas pias. Sobre a pia,
encontram uma barata, ou o que parecia ser muito provavelmente algum tipo de
barata, do tamanho da palma de uma mão, morta. Como as portas de entrada estão
danificadas e, para fechar, precisam ser amarradas com uma corrente com cadeado,
a possibilidade de entrar animais no recinto é fatal. Por isso não é recomendável
dormir no chão.
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Ao se encaminharem para o terceiro e último cômodo do prédio, que parece
ser utilizado como despensa, encontram duas prateleiras com algumas sobras dos
brigadistas anteriores: sal, pimenta, velas, caixas de fósforo e outros pequenos itens
dessa ordem estão depositados ali como que se por lá já estivessem há um bom
tempo. Existem fezes de ratos nestas mesmas prateleiras. E um tanto de lixo
acumulado em um outro canto do cômodo. Encontram também alguns utensílios de
cozinha: 2 garfos, 5 copos, 6 colheres, 3 pratos, 1 pote de tamanho médio e um de
tamanho pequeno (ambos sem tampas), uma frigideira e uma panela de tortilhas. A
panela de barro para o feijão está quebrada. Há cupins na despensa, e isso pressupõe
que é preciso ter cuidado com os alimentos.
Não há plugues no acampamento e há apenas uma luz no salão principal. Não
há luz no banheiro, na despensa ou na cozinha. Por isso é importante o uso de
lanternas à noite. Existem algumas velas também. É possível recarregar alguns
eletrônicos na casa dos vizinhos.
Os brigadistas começam o trabalho de organizar as acomodações para poder
deixar seus suprimentos e itens pessoais. O autor deste texto se acomoda na cama
improvisada com os bancos e a divide com Juliana, enquanto Didac e Carol armam
suas redes nos pontos. O autor acomoda um travesseiro, uma manta e o livro
“Descolonizar la mente” de N’gung wa Thong’o que trouxe para ler durante as noites
antes de dormir. O grupo varre o espaço e recolhe as fezes da despensa. Depois de
tudo organizado, saem para conhecer o entorno e entender a logística local.
Existem 3 lojas que vendem alguns recursos básicos, como açúcar, ovos,
condimentos, biscoitos, queijo, papel higiênico e sabão em pó.
Do lado de fora do prédio da BRICO, há uma pequena construção de madeira
que serve como cozinha. Ali, há uma mesa, quatro cadeiras e mais uma despensa,
além de uma construção improvisada de barro para poder fazer fogo e cozinhar. De
lá conseguem ver um anexo do prédio que estavam, que não possui acesso da parte
de dentro. É apenas um recinto com uma grade, que deduzem e logo confirmam ser
uma prisão local.
[Rubrica nº34: Pudemos perceber que autonomia são essas regras que vêm de
dentro pra fora.
Então é possível dizer que existe uma autonomia?
Se cada grupo determina as regras esse modelo é unico?

184

Na verdade, o mais correto seria pensar em autonomias no plural, porque até
mesmo no zapatismo, cada comunidade ou município autônomo define suas próprias
condições de gestão. O que vão plantar, o que vão tirar de renda da terra, se vão
definir trabalho por artesanato, etc.
O movimento zapatista sempre declarou que toda ajuda de fora é bem-vinda,
porém sempre reafirmando que, dentro de seus territórios, com autonomia, são eles
quem resolvem seus próprios problemas. Então a pergunta que nos fica seria: como
vocês resolvem de uma forma diferenciada os seus próprios problemas?
Abordar esses conceitos de território e autonomia é basicamente falar de poder.
Quem determina o que? De onde vem essas determinações? Como é que se resolvem
nossos problemas? Sempre levando em consideração a idéia de autonomias plurais.
Por exemplo: tem autonomias zapatistas que estão em uma região das terras
assinaladas como Chiapas, no México. Em outro território, assinalado como o Estado
de Guerreiro, as pessoas possuem um problema muito grande com segurança. A
presença do narcotráfico é muito forte, associado com o Estado, como estamos
presenciando agora, mas em uma relação tão tênue que o Estado já não cumpre
nenhum papel (nem mesmo simbólico) de segurança. Por isso, a comunidade local
criou uma polícia comunitária e autodeclarada indígena.
Poderia citar a questão da justiça autônoma, neste caso, também. Ou seja, a
idéia de como resolvemos crimes e violência de acordo com os principios éticos,
políticos e morais estabelecidos pelas próprias comunidades. Isso aparece muito nos
cuadernos zapatistas26, onde, via de regra, a maioria dos crimes cometidos pelos
membros da comunidade são resolvidos por meio de diálogos e mediações entre as
partes envolvidas. Existem diversos relatos de membros da comunidade, por exemplo,
que saem para buscar dinheiro nos caracóis para se investir na comunidade e voltam
com um fusquinha, pelo deslumbre de nunca ter visto tanto dinheiro ao mesmo tempo
e não saber lidar com o que para aquele indivíduo, naquele momento, é muito poder
aquisitivo. As proposições feitas na grande maioria dos municípios, segundo os
cuadernos zapatistas, é de solicitar que a pessoa revenda o item adquirido e devolva
o dinheiro para a comunidade. Segundo estes mesmos registros, há uma dificuldade
por parte de muitas comunidades em lidar com crimes considerados pela leitura
Material produzido durante as escuelitas zapatistas com depoimentos diversos de membros dos
municípios autônomos. O material pode ser acessado no link:
https://drive.google.com/drive/folders/126fs5t8XzlLP1Lzdw6io-KrACpS4fZZX
26
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ocidental como hediondos: assassinato e estupro. Alguns dos municípios que se
deparam com este problema entenderam que essas relações de abuso e exploração
entre homens é fruto das deformações causadas pelo processo colonial,
contemporaneamente representado pelo Estado. Por isso, em muitos desses casos
acabam enviando os réus para a Frayba, para que consigam atendimento jurídico e
sejam julgados pelo próprio Estado simultaneamente, ou seja, devolvem o indivíduo
para o Estado por acreditar que este deve resolver o problema que ele mesmo criou.
Outras comunidades possuem construções que servem como prisões (Cruztón, por
exemplo), para reter os réus até que se decida comunalmente como proceder. Sempre
importante lembrar, via de regra, que não há um modelo pré-estabelecido. O trabalho
da autonomia é desempenhado a partir de acordos coletivos que vão desenhando
essas regras que também estão constantemente em mudança e movimento. Isso tem
muito a ver com o conceito zapatista de “caminhar perguntando”, ou seja, não deve
haver movimento que não seja questionado de maneira crítica, mas também não deve
haver questionamentos sem movimento. Ambos estão em consonância].
Dada a distância e o tempo da viagem, os brigadistas decidem parar para
comer, mas são surpreendidos por sua inabilidade em fazer e manter o fogo aceso
para o cozimento do macarrão. Entendem que o processo de preparar água (que por
indicação da FRAYBA deve ser fervida e purificada antes do consumo) e de cozinhar
vai demandar um tempo e uma organização maior do que haviam previsto. Passam o
primeiro dia do acampamento praticamente nessa função até que são interrompidos
pela presença de Cláudia, moradora local que os convida para conhecer as aulas que
está dando para as crianças em sua casa. Parece que há problemas com a escola
primária. A professora da pré-escola atacou fisicamente os alunos com um pau e
também verbalmente. Por causa disso, duas mães, Claudia (que nos visitou) e Emilia
(a esposa do companheiro baleado), membros de Semilla Digna, decidiram
apresentar uma queixa contra a professora. Essa queixa levou à realização de uma
reunião entre o supervisor da escola, a professora e todos os pais dos alunos (alguns
deles membros de Semilla Digna e uma base zapatista). A professora orquestrou a
reunião falando antecipadamente com vários pais para apoiar, marginalizar e até
mesmo ridicularizar Claudia e Emilia. A queixa foi lida muito rapidamente na reunião,
e não foi lido um documento anexo da FRAYBA, que falava sobre os direitos humanos
das crianças, já que o supervisor não considerava relevante. Além disso, na reunião
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eles ameaçaram fechar a pré-escola, e se isso acontecesse, culpariam Claudia e
Emilia. Tal ameaça provocou a ira dos pais que até ameaçaram tomar Claudia, José
Manuel (marido de Claudia) e Emilia em uma reunião geral, onde é possível decidir
que os conflitos que estavam causando na comunidade são passíveis de “levá-las à
prisão”, a pequena construção com grades próxima à cozinha dos BRICOs.
[Rubrica nº35: A questão das mulheres é um problema mal resolvido na grande
maioria dos povos insurgentes assinalados indígenas mexicanos. Primeiramente
porque elas possuem uma carga tripla de trabalho: elas precisam cuidar dos filhos,
trabalhar na milpa e preparar o alimento para os maridos. Não é o caso das terras
assinaladas como Cruzton, mas em muitos outros municípios autônomos, muitas
mulheres não falam espanhol. A resposta imediata que se tem é a de que elas não
têm interesse em estudar, mas essa afirmação desqualifica a relação de tempo e
qualidade de vida, já que com uma jornada tripla torna-se praticamente inviável
arranjar tempo para uma quarta atividade no dia. Com isso, o tempo das mulheres
para se dedicar aos processos de autonomia é muito menor e elas acabam
dependendo muito das ações solidárias entre elas mesmas para poderem participar
destes processos.
Outro ponto que gostaria de levantar é o quanto esse fenômeno se desdobra
nas relações de poder exercidas nas próprias Juntas de Bom Governo. Embora haja
uma tentativa assumida de tornar as relações mais equitativas, nos primeiros períodos
dos municípios autônomos a participação das mulheres nas Juntas era de menos de
30%. Isso porque além de todos estes fatores já mencionados, muitas das mulheres
eleitas ainda têm que dar conta da autoridade de seus pais e maridos, que não
permitem que elas deixem as comunidades para ir até os Caracóis, ou que façam
viagens longas pelas montanhas nas jornadas de luta. O zapatismo reconhece essa
falha, mas esse reconhecimento me parece ainda insuficiente para dar conta desse
gargalo na vida prática das comunidades. Claro que isso, como no exemplo das mães
em Cruztón, é prato cheio para que o Estado se aproprie desses espaços e interfira
na produção das autonomias locais. Seria muito simples considerar que as mães que
condenam as denúncias de Cláudia e Emília, assim como suas tentativas de
solucionar a questão de forma comunitária e coletiva, como reacionárias e vilanizálas. Mas o próprio anti-sistema zapatista acaba sendo responsável, em partes, por
este desdobramento. Seria um processo de heteronomia interna, ou seja, dentro do
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próprio processo autônomo existem rasgos heterônomos que achatam alguns
recortes dos grupos, neste caso as coreografias patriarcais performadas no machismo
assinalado como mexicano. Mariátegui vai evocar a idéia de colonialismo interno,
disparado por Pablo Gonzalez Casanova, fazendo uma análise mais profunda sobre
as malhas de opressão que delimitam as relações entre povos subalternizados, no
caso, os assinalados como indígenas. O autor traz à tona as perspectivas de gênero
e raça para contextualizar as leituras de classe marxistas nas terras assinaladas como
América Latina. Debate a exploração da assinalada como mulher índia, pelo
assinalado como homem indígena, que por sua vez é oprimido pelos homens e
mulheres colonizadores. Ele destrincha as performances da heteronomia em malhas
complexas e não lineares nas relações contemporâneas das periferias do capitalismo.
Acho interessante pensar essa idéia da autonomia como oposição à heteronomia. Ou
seja, entender que os mais importantes movimentos de produção de autonomia ou
emancipação aparecem em resposta a regimes muito opressores, em situações onde
as estruturas vigentes (leia-se Estado-Nação) não possibilitam formas plenas de
existência. Muitos grupos sofrem com processos muito intensos de heteronomia, as
chamadas minorias. O termo minoria por si já me parece um equívoco propagado, que
nos retira a dimensão do tamanho e da força que temos enquanto possibilidade de
oposição perigosa ao sistema. Mais recentemente, nas terras assinaladas como
Curdistão, acontece outro processo muito interessante que dialoga com esse
pressuposto de autonomia. Do outro lado do mundo, não são assinalados como
indígenas (embora sejam considerados os povos originários da Mesopotâmia), mas
são um grupo que estava sofrendo processos de heteronomia. Um grupo com poder
mais forte determinava como eles deveriam existir. Então essa autonomia vem
justamente para se opor a isso. Criar as próprias regras dentro dessa ideia de
território.
Interessante pensar isso. O caso das mulheres assinaladas como kurdas em
Rojava, território autônomo no Curdistão, me fascina e me faz pensar que seja potente
de trazer à tona como inspiração na tentativa de preencher essas lacunas patriarcais
deixadas pelos povos assinalados como indígenas mexicanos zapatistas rebeldes.
Rojava é um território autônomo localizado entre os territórios assinaladas como os
Estados-Nações da Turquia, Síria e Iraque. Mobilizados pela luta zapatista, os povos
assinalados como kurdos, entendidos como os povos originários da Mesopotâmia,
organizaram-se em um exército insurgente que visava a conquista do direito ao
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território para produções de autonomias locais. Embora parecido, em muitos pontos,
com o processo do levante zapatista, há, no meu entendimento, dois pontos cruciais
que delimitam as diferenças. O primeiro é o fato de que a guerra pelo fogo, na disputa
bélica, nunca se encerrou para Rojava. Enquanto os zapatistas viveram 12 dias de
confronto armado e depois passaram a utilizar a palavra e o discurso como ferramenta
de luta e sobrevivência, a situação de disputa do território (que é uma grande reserva
de petróleo e por isso alvo dos capitalistas e articulações de guerra da ambição do
Primeiro Mundo, como as terras assinaladas como Estados Unidos da América, por
exemplo) é de confronto constante com o Estado Islâmico e as forças armadas
assinaladas como israelenses e estadunidenses (estas duas últimas declaram o
movimento de Rojava como terrorista, como pretexto para fundamentar sua guerra
pela corrida do petróleo). Dada essa condição, as relações de autodefesa e de acesso
à violência não ficam restritas a um exército, mas a toda a população local,
principalmente as mulheres, que precisam se defender das atrocidades e torturas
cometidas em prol da “guerra santa”. A segunda grande diferença, e essa talvez seja
a mais importante, é que o confederalismo democrático (modo de organização criado
pelos povos assinalados como kurdos para regerem-se por suas próprias leis), não
deixou a disputa contra o patriarcado para depois da revolução, do território ou do
acesso aos recursos naturais. Tudo caminha junto. A exemplo disso, todas as altas
patentes do exército kurdo são exercidas por mulheres. Outro dado interessante são
as configurações de suas assembléias decisórias. Realizadas com grupos mistos,
após as votações todas feitas, as mulheres podem se organizar entre si para enteder
se, em algum momento, as decisões foram manipuladas pelos homens. Caso elas
decidam que sim, as votações passam a ser revogadas e elas podem retomar o
processo de discussão novamente em assembléias mistas. Uma outra curiosidade
sobre o exército das kurdas é o resultado que a presença das mulheres na guerra
gerou na luta contra o Estado Islâmico. Entenda: O E.I. é muçulmano sunita, assim
como os kurdos. No entanto, a leitura que o primeiro possui sobre os dogmas do Corão
legitima uma série de violências e exploração contra as mulheres que vão de estupros
de crianças a escravidão literal de mulheres que não possuem direito ao trabalho, ao
ir e vir, aos direitos básicos. Mas essa mesma leitura é o que acabou potencializando
a força das mulheres assinaladas kurdas no combate bélico. Para o Estado Islâmico,
a morte na guerra santa é glorificada com o acesso direto ao paraíso, mas essa
mesma morte em guerra passa a perder seu valor caso seja provocada por um ser
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inferior, no caso, as mulheres. Resultado: o exército autodeclarado kurdo é a maior
força em terra de resistência contra o Estado Islâmico. Não é muito difícil encontrar
no Youtube vídeos de combates com o E.I. em que estes saem correndo
desesperados quando se defrontam com uma tropa de mulheres armadas com
tanques de guerra e lança mísseis, por medo de perder seu lugar no paraíso. Poderia
me aprofundar em muitas outras questões sobre a luta assinalada como kurda,
inclusive nos seus paradoxos com as relações de comércio do petróleo, por exemplo.
Mas isso pediria um exercício ao qual este trabalho não daria conta. Trago este recorte
da experiência, assim como tantas outras provindas de povos assinalados como
indígenas insurgentes mexicanos, para vislumbrar uma ampliação de repertório, não
para ser seguido, mas hackeado em contextos diversos de acordo com cada processo
autônomo que esteja em curso ou porvir. Acredito ser de imensa importância debater
as lacunas nas práticas de gênero do zapatismo para que, inclusive, não se retrate
neste material uma visão romântica do movimento desprovida de crítica].
Depois da reunião, Claudia e Emilia decidiram que suas filhas não iriam mais
para a pré-escola. Claudia decidiu começar a levar seus filhos para a pré-escola do
território assinalado como Guadalupe Victoria, onde encontrou uma professora com
um projeto educacional que ela concordava. Em seguida, Emilia foi convidada a
também levar seus filhos para aquele centro, mas por causa dos tremores em primeiro
lugar e do aumento da tensão pelo conflito do cemitério, ela decidiu parar de levá-los.
Foi aí que ambas decidiram iniciar um projeto escolar aberto a todas as crianças. Este
projeto havia acabado de começar e as/os brigadistas foram convidados a presenciar
e registrar os primeiros momentos dessa empreitada. Cláudia foi criada em território
zapatista e estudou em uma escola autônoma, trazendo consigo toda a bagagem
dessa formação para o território assinalado como Cruzton. Ela sonha em ser
professora e conta que fez curso de catequista na FRAYBA, onde desenvolveu suas
primeiras habilidades para o magistério.
[Rubrica nº36: Outro foco interessantíssimo de pensar é o da educação
autônoma. Como é que vai ser a nossa escola? Como uma escola indígena vai
trabalhar? Em que conteúdo? Em que viés? Um viés eurocentrico? Decolonial?
Trabalha a história a partir dos vencidos ou dos vencedores? Que outros campos de
verdade passarão a ser produzidos a partir desses pressupostos? Em qual idioma?
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As escolas autônomas zapatistas costumam ser coordenadas por um promotor de
educação (eles não utilizam o termo professor). Importante ressaltar que a função de
promotor nunca é solicitada por quem a exerce, mas costuma ser uma indicação da
própria comunidade, ao contrário do que acontece com o caso de Cláudia no território
assinalado como Cruztón, por exemplo. Esse promotor passa a se dedicar a
desenvolver um projeto de educação para a comunidade que é pensado junto com os
demais membros da comunidade e, caso este projeto não esteja atendendo as
demandas coletivas, este pode ser substituído de sua função. Outro dado muito
importante tem a ver com a situação de sobrevivência desse promotor de educação,
já que, para desempenhar a função determinada pela comunidade, não terá condições
de se dedicar à sua milpa. Por isso, a comunidade faz arranjos para que os demais
membros cuidem dos afazeres agrícolas dessa/e promotor/a enquanto esta/e exerce
sua função. Os espaços de deliberação são rotativos e partem do pressuposto de que
todos os membros da comunidade devem passar por esse tipo de experiência para
contribuir com os trabalhos da comunidade, enquanto que os espaços de trabalho,
como as promotorias de educação e saúde, são empenhados por pessoas com mais
afinidade e condições para executá-las. O princípio da autonomia zapatista está na
construção pela via horizontal, onde os conhecimentos e práticas, apesar de poderem
ser menos aprofundados em algumas questões por isso, tem maior garantia de
difusão e acesso para todos os membros da comunidade, ao contrário do que
acontece com a grande maioria dos centros de especialização em educação e ciência
ou universidades como nós as conhecemos. O quanto o saber produzido dentro da
academia realmente circula e acessa as populações menos favorecidas? Seria esse
um preço a se pagar por essa escolha de produção em ciência demasiadamente
vertical e de aprofundamento, que por vezes não consegue expandir e comunicar
essas densidades todas? Quais outros caminhos seriam possíveis? Que meios? Que
nuances poderiam se desenhar entre um lugar e outro quando pensamos na
educação e na crise contemporânea que vivemos nas universidades públicas
assinaladas como brasileiras que cada vez mais perdem apoio popular?].
A aula de Cláudia é impressionante. Dotada de uma habilidade invejável de
condução, uma tranquilidade carinhosa na fala, Cláudia coloca as crianças em roda
enquanto estas estão fazendo desenhos no chão de terra batida de sua casa com
grãos de milho. Enquanto desenham, ela conta histórias que falam sobre a
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importância da mãe-terra e da história do deus maia do sol, encerrando a aula com
um pequeno ritual onde cada criança toma um pedaço de ocote para si e incendeia
para formar uma grande fogueira no centro da roda.
Emocionados com o encontro, as/os brigadistas retomam o caminho para o
acampamento da BRICO, para cozinhar e se preparar para dormir para o dia seguinte.
A comunidade local fornece madeira para o fogo e tortilhas uma ou duas vezes
por dia.
Não há sinal de celular na comunidade, mas há um ponto muito específico,
exatamente debaixo de uma árvore, em que a conexão chega. As/Os brigadistas
apelidam este lugar como “Wi-FArbor”.
O clima durante o dia é quente e costuma chover no final da tarde. A noite é
um pouco fria, especialmente durante as primeiras horas da manhã.
Dia 12 outubro de 2017. Chega a comissão de Semilla Digna para conversar
com as/os brigadistas. Seu porta-voz é Augusto, o mesmo que sofreu o sequestro
durante o processo de tomada do cemitério. Descobrem que o responsável pela
comunicação com as BRICOs na verdade é um companheiro chamado Ádrian, mas
que este não está presente no momento porque está em caravana pela campanha de
Marichuy para a disputa da presidência nacional. A comissão explica às/aos
brigadistas como devem proceder para conversar com a comunidade e elaborar seus
relatórios, demarcando o território que lhes é de acesso.
Território assinalado como a casa de Cláudia, Cruzton. As/Os brigadistas estão
registrando mais uma aula. Dessa vez, as crianças estão descascando tamarindos
em roda, enquanto uma panela de água ferve no fogo ao centro. As crianças vão
depositando os frutos cuidadosamente enquanto Cláudia mexe o cozido com uma
colher e vai acrescentando açúcar. Estão fazendo um melado para comer. As/Os
brigadistas carregam consigo câmeras e cadernos para fazer registros. Cláudia havia
lhes solicitado para que filmassem suas aulas, para que ela pudesse ter um material
para encaminhar para a FRAYBA sobre seu projeto de escola autônoma desenvolvido
na comunidade. Carolina desenvolve os registros fotográficos enquanto o autor deste
texto os descarrega e organiza no mesmo notebook em que escreve esta dissertação.
Enquanto as crianças vão fazendo o doce, Cláudia fala da importância da mãe
terra e de tudo que ela nos oferece, conversando com as crianças para entender o
que elas pensam sobre. O ambiente é bem caótico. A aula acontece no chão batido
de terra da casa com aproximadamente umas 10 crianças que, entre um tamarindo e
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outro, correm por todos os lados do espaço, brincando com as parafernálias da casa
(como um liquidificador movido a pedaladas de bicicleta) ou correndo atrás das
galinhas que são criadas dentro do mesmo recinto. Entretanto, mesmo com tantas
coisas acontecendo à revelia do conteúdo central, parece que tudo está realmente
conectado de alguma forma. Sempre que uma pergunta é feita a uma das crianças,
ou alguma atividade específica é direcionada, elas interrompem seus fluxos
anárquicos para voltar ao centro com o doce, dar sua contribuição e retomar seus
desejos individuais com suas brincadeiras. Emilia, a esposa do companheiro
assassinado, é filha de zapatistas e também estudou em uma escola autônoma. Após
a morte de seu marido, sua família está sendo ajudada pelos membros de Semilla
Digna nos cuidados com sua roça e com um pouco de dinheiro, mas ultimamente esta
ajuda não anda muito precisa, por conta da situação econômica delicada em que as
pessoas da comunidade se encontram. Mesmo assim, eles se comprometem a
continuar apoiando-a sempre que podem. Os membros de Semilla Digna também
estão ajudando-a a fazer uma nova cozinha, já que a antiga foi danificada por causa
do tremor.
Jimena de 3 anos, uma das 5 crianças de Emilia e Rodrigo, apresenta um
quadro profundo e grave da depressão. Nos primeiros dias após a morte de seu pai,
a menina falava e brincava como qualquer outra garota. Mas eventualmente começou
a parar de brincar, então de falar e começou a passar o dia a chorar sem se mover e
apresentar um quadro de desequilíbrio emocional, comendo excessivamente. Suas
pernas começaram a inchar (também porque ela não se mexe). Emília, sua mãe,
decidiu levá-la ao médico no território assinalado como Guadalupe, que recomendou
que sua dieta fosse reduzida, recomendaram soro caseiro e massagem em seus pés.
Até o momento, desde a chegada das/os brigadistas nessas terras, ela passou dois
dias sem comer, tomando apenas soro caseiro. Jimena se encontra nas aulas de
Cláudia, mas não sai de perto de sua mãe. Parece sentir muita falta do pai
assassinado. Não se mexe em nenhum momento e chora sem parar.
Depois da aula, as/os brigadistas são convidadas/os a ir para a casa de Bianei,
esposa de Adrián, responsável direto pela comissão de Semilla Digna e uma das
lideranças locais.
Bianei é irmã de Cláudia e tem uma filha, Marijose, de 12 anos. Bianei conta
que a filha e um grupo de mais outros 4 jovens da comunidade que estudam na escola
que está localizada no território assinalado como Guadalupe Victoria não podem ir
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para a aula por terem recebido ameaças dos paramilitares. Segundo relatos, as
ameaças incluem sequestrar as crianças e queimar a escola, caso algum morador do
território assinalado como Cruzton resolvesse comparecer às aulas. Diante dessa
situação, os professores estão enviando as tarefas para os alunos através dos
professores que trabalham na escola primária que se localiza na própria comunidade.
Marijose diz sentir falta de ver seus amigos da escola e que gostaria muito de
poder a voltar a estudar normalmente. As/Os brigadistas voltam para suas casas.
Dia 14 de outubro de 2017. Território assinalado como Cruztón. As/Os
brigadistas seguem até a casa de Tibúrcio e Elvia, casal de moradores que vivem na
comunidade local desde quando esta era uma base zapatista. Ambos são bem idosos,
mas têm uma presença forte. Elvia serve café às/aos brigadistas, enquanto conta de
suas aventuras na luta da água. Tibúrcio começa a nos contar a situação do cemitério.
Ele conta que membros da Semilla Digna estão recebendo ameaças de rádio de
diferentes tipos: morte, sequestro e invasão da cidade. Enquanto contam
animadamente suas histórias, Elvia fala do orgulho que tem em ser zapatista, embora
ela seja membro de Semilla Digna. O autor desse texto começa a perceber que essas
fronteiras e nomenclaturas que dividem quem é zapatista e quem não é são apenas
preocupações de sua mente academicamente colonizada e que esses borrões
parecem muito mais complexos entre os povos que estão em autonomias.
A casa, muito simples, está repleta de animais, patos, galinhas e um cachorro
dividem o espaço com as pessoas que ali conversam. Ao final do papo, sempre muito
animado, Elvia convida as/os brigadistas para voltarem à noite para assistir a um filme
em sua casa. Diz que possui um vídeo com imagens sobre a luta da água. Ela mostra
algumas fotografias desse movimento e a mais emblemática ilustra uma brigadista
sendo puxada pelos cabelos por um policial institucional enquanto as outras mulheres
da comunidade avançam para cima dele e tentam tirá-la do agressor. Na imagem,
percebe-se um brilho e uma chama no olhar dessas mulheres que estão dispostas a
colocar seus corpos em luta para defender seus direitos, lutar pelo acesso à sua água.
As/Os brigadistas saem da casa e se comprometem a voltar no dia seguinte para
assistir aos vídeos. O autor deste texto, que usava bermuda e camiseta no momento
desta visita, percebe sua perna coberta por carrapatos. Começa a retirá-los enquanto
ri com as/os demais brigadistas da situação.
Dia 15 de outubro de 2017, noite. As/Os brigadistas seguem rumo à casa de
Elvia para assistir aos vídeos conforme combinado. O autor deste texto sai do
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acampamento da BRICO vergonhosamente encapotado com botas, calças longas,
casaco e gorro, por conta da experiência frustrante do dia anterior. Percebe o quanto
ainda é precário para aquele ambiente e o quanto ainda tem que aprender e dispor o
seu corpo para realmente habitar aquele espaço em todas as suas potências. Percebe
que essas pequenas miudezas evidenciam precariedades da vida na cidade e lacunas
a serem preenchidas com a vivências daquele lugar. Ao entrarem na casa, Elvia os
recebe com café e tamales de feijão (são um tipo de pamonha, às vezes recheada,
muito comuns na região) e pergunta se o autor deste texto está com muito frio. Todos
riem.
Ao entrar no quarto de Elvia e Tibúrcio, o casal traz um disco de DVD que
colocam no aparelho para assistirem. Dizem que não sabem onde está o vídeo da luta
da água, mas que possuem um filme que conta a história do levante zapatista.
Reproduzem o filme “Zapatista: Crônicas de una rebelion” que vai se tornar material
fundamental para a escrita do primeiro ato deste texto e que muito surpreendeu ao
autor deste texto e as/os demais brigadistas ali presentes. O filme impressiona não só
pelo seu conteúdo, mas pelo contexto em que está sendo exibido, com os comentários
de duas figuras que estiveram presentes em muitas etapas deste movimento e que
são símbolo vivo dessas lutas todas representadas. Os comentários, por mais
simplórios que sejam, tornam-se potentes naquele ambiente. As presenças estão
potencializadas. Ao fim do filme, insistem em colocar mais um DVD que dizem falar
sobre o narcotráfico no México. As/Os brigadistas, extasiados com o material já
exibido aceitam de primeira assistir ao novo material, mas são surpreendidos com um
tipo de novela independente que encenava, de maneira bem amadora, sob a ótica
tecnicista das artes cênicas, a história amorosa de uma família que vivia em um
território sob o domínio de paramilitares. Evidentemente que ambas as películas têm
conteúdos e potências muito distintas aos olhos das/os brigadistas, mas o autor deste
texto começa a refletir sobre esse acaso. Pensa que a revolução e as lutas já estão
tão cotidianamente colocadas na vida dessas pessoas que para eles, parece plausível
colocar estas materialidades em patamares semelhantes em uma noite de cinema
para visitas. A vida e a novela, tal qual como acontece em muitas casas de família no
Brasil, ocupando lugares semelhantes no cotidiano das pessoas assinaladas como
comuns.
Dia 17 de outubro de 2017. As/Os brigadistas vão até a casa de Augusto e sua
esposa Ana. Augusto foi o companheiro sequestrado pelo FLNS durante as ameaças
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aos membros de Semilla Digna. Ele está recolhendo destroços da casa ao lado que
está em ruínas. É a casa de seu pai que caiu por conta do terremoto que aconteceu
no terriitório assinalado como Estado-Nação do México há alguns dias atrás. Algumas
casas na região apresentam rachaduras por conta do fenômeno natural, mas a
comunidade alega que poucas casas ficaram seriamente danificadas. As/Os
brigadistas ajudam a remover os destroços e são convidados para entrar. No interior
da casa, conversam com o casal que lhes comunica que pouco antes de chegarem
ao local, em 29 de setembro, a polícia federal entrou em Cruztón com três furgões
com a desculpa de monitorar a luz da rua, mas Augusto acredita se tratar de uma
atividade militar institucional suspeita.
Durante a noite, as/os brigadistas conhecem a casa de Alejandro e Angelina,
também membros de Semilla Digna, e são apresentados a seu filho Miguel Ángel, que
não adere ao movimento. Descobrem que, no episódio do encontro com a professora,
Alejandro teve uma ação fundamental para encurralar Claudia e Emilia, descartando
a denúncia ao argumentar que era falsa, e usar seus contatos na FRAYBA para anular
o processo contra a professora.
Ficam cientes também que, em violação aos acordos comunitários de Semilla
Digna, Alejandro e Angelina compraram, sem aviso prévio, entre 15 e 17 hectares de
terra que a organização pretendia adquirir para a juventude da organização, tendo em
vista que eles não possuem terra. Quando solicitado a cancelar a venda, Alejandro foi
exaltado e recusou argumentando que era seu direito comprar essas terras. Mais
tarde, segundo os companheiros de Semilla Digna, em uma reunião com o FRAYBA,
Alejandro mentiu acusando seus companheiros de introduzir o gado nesses hectares
para comer seu trigo.
No conflito do cemitério, em um primeiro momento, Alejandro foi um dos
primeiros a querer lutar por ele, mas uma vez que os eventos foram feitos, ele se
dissociou do problema, recusando-se a ajudar a viúva Emilia.
Todas essas situações estão causando desconfiança entre Semilla Digna e
Alejandro, quem estão chegando ao ponto de começarem a suspeitar que possam ter
relações com o povo de Guadalupe e com o FNLS. Essa suspeita aumenta quando
Alexander, o filho de Alejandro, está em conexão com o governo para ser um agente
municipal e está incentivando projetos do governo.
18 de outubro de 2017. As/Os brigadistas seguem rumo à casa de Emília para
saber da situação de sua família e da menina Jimena, que não anda bem. Os alunos
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da PREPA (equivalente ao Ensino Fundamental II em terras assinaladas como
brasileiras) estão indo para as aulas na escola que fica no local demarcado como
município de Carranza, mas, para isso, eles têm que passar pelo território assinalado
como Guadalupe e estão com medo de estar em risco. Além disso, hospitais, locais
para compras e outros serviços também estão por lá e têm medo das consequencias
de realizar o percurso.
Uma alternativa seria a de ir para Teopisca, mas a estrada está em mau estado
por causa da agitação e não podem passar os veículos, o que os obriga a ir a pé pegar
transportes muito mais caros e que demoram mais tempo. Emilia diz que seus pais
são bases zapatistas e que moram há poucos metros de distância de sua casa.
19 de outubro de 2017. As/Os brigadistas vão visitar Mario e Margarito Perez,
pai e tio de Emília que são bases zapatistas. Eles têm a responsabilidade de produzir
alimentos para o EZLN e enviar para os Caracóis mais próximos em época de colheita.
Margarito fala da situação da filha após o assassinato do marido e diz que estão
fazendo de tudo para dar suporte à sua família, mas que precisam da ajuda de Semilla
Digna para dar conta disso. Margarito conta que, após a rápida liberação do membro
da FNLS da prisão, existe a preocupação de que esta organização tenha uma conexão
com o governo e que a tentativa de acabar com a luta de Cruzton esteja ligada às
várias minas de ouro encontradas na área, que por enquanto não foram exploradas.
À noite, as/os brigadistas vão visitar Luís e Ema, membros de Semilla Digna,
em sua casa. Ema parece não gostar da iniciativa de Cláudia com a escola autônoma
das crianças e integra o grupo de mães que a responsabilizam pela situação atual da
escola primária. Luís e Ema, cuja residência é a mais próxima das instalações da
BRICO, são responsáveis por recarregar os aparelhos eletrônicos das/os brigadistas
e auxiliá-las/os com o descarte de lixo. Os resíduos orgânicos devem ser separados
dos resíduos inorgânicos. O inorgânico é queimado e o orgânico serve como uma
marinada.
20 de outubro de 2017. O agente municipal Alexander (filho de Alejandro,
membro da Semilla Digna), que não é membro da Semilla Digna, passou com um
carro anunciando o projeto GRUPO PESA. Segundo a comissão de Semilla Digna,
várias famílias, mesmo dentro do movimento, recebem o programa de ajuda
financeira.
21 de outubro de 2017. Em Semilla Digna dois membros (Adrián e George)
foram eleitos pela comunidade para representá-la na caravana da candidatura de
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MariChuy por oito dias. Enquanto as/os brigadistas conversam com Adrián, Semilla
Digna continua a se envolver na campanha participando de outras viagens,
caravanas, grupos de trabalho, etc. O autor deste texto tem a impressão de que muitas
pessoas na comunidade têm esperança por esta candidatura, acreditando que pode
fazer uma mudança real na sua situação de vida do território.
Dia 23 de outubro. Emilia leva Jimena a um pediatra particular em Teopisca
que receita algumas vitaminas. A professora da pré-escola anuncia que deixará de
lecionar no centro, e algumas mães culpam Claudia e Emilia por isso. Emilia ouve
algumas mães falarem, (elas falam alto perto dela, como em outros tempos) dizendo
que agora elas não se atrevem a levar seus filhos de volta à pré-escola com a nova
professora.
Dia 24 de outubro. Jimena continua sem comer e só levou para casa soro e
vitaminas novamente. Até agora, ninguém na família do companheiro falecido recebeu
qualquer tipo de ajuda psicológica. As mães da pré-escola foram à escola conversar
com a professora. Claudia e Emilia têm medo de receber retaliações da comunidade
por causa desse conflito. Durante a tarde, as/os brigadistas se encontram novamente
com a comissão para concluir a estadia, desta vez o porta-voz é Adrián. Ele informa
as/aos brigadistas que as famílias do território assinalado como Cruztón que
continuam a defender o cemitério decidiram ir no dia 31, por conta da tradicional Festa
de los Muertos, para visitar seus parentes falecidos e para prestar homenagem ao
companheiro Rodrigo Guadalupe, que morreu em 22 de maio. Irão somente os
homens. Eles estão cientes de que é uma decisão perigosa devido ao conflito com o
povo da FNLS, por isso decidiram que mulheres e crianças não vão ao cemitério e
permanecerão nas terras assinaladas como Cruzton. Portanto, os membros de
Semilla Digna que vivem no território contactam membros de outras duas
comunidades também filiadas ao movimento para pedir-lhes ajuda e irem em maior
número para o cemitério. Eles também pedem que mais brigadistas venham apoiálos, assim como qualquer outra ajuda da FRAYBA e de organizações nacionais e
internacionais para apoiar o assunto. Os membros da Semilla Digna pedem para que
as/os brigadistas avisem a FRAYBA que querem ajuda para fazer um mural de
homenagem a Rodrigo Guadalupe na cidade. Já que ninguém na comunidade tem
experiência em fazer murais eles pedem a ajuda de um "artista" para contribuir com o
mural assim como eles pedem ajuda à FRAYBA para os materiais necessários. O
acampamento se encerra e, aos prantos por medo do que pode acontecer com as
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pessoas do território assinalado como Cruzton na ida ao cemitério, despedem-se rumo
à FRAYBA para reportar a situação e pedir providências.
CENA 10: Marichuy, a candidata
Em 2017, os zapatistas e toda a CNI decidem lançar uma candidatura
independente na corrida pela presidência das terras assinaladas como Estado-Nação
do México. O autor deste texto, que à época estava em sua casa lendo as notícias
pela internet, fica muito intrigado com a situação, afinal, o que queriam os insurgentes
anti-Estado disputando o Estado? Se a potência do movimento reside justamente
nessa produção de autonomia pela margem das instituições, o que seria do
movimento agora? Tornaria-se um partido? As informações que chegam pela internet
não são muito sólidas e deixam um tom de desconfiança na ação. Certamente o EZLN
prepara algo mais por trás disso. Durante a campanha, o EZLN publica uma série de
vídeos no Youtube com debates guiados pelas lideranças zapatistas, utilizando de sua
linguagem específica de comunicação e produção de rumor. Um dos episódios
emblemáticos dessa série conta com a presença do Subcomandante Galeano
discursando enquanto bate com uma Ramonita (boneca típica, facilmente encontrada
em mercados locais, que representa a Subcomandanta Ramona) em um boneco do
Donald Trump. Tudo parece muito turvo.
Outubro de 2017. Terras assinaladas como San Cristobal de las Casas. De
regresso da BRICO no território demarcado como Cruzton, o autor deste texto começa
a assistir alguns vídeos concedidos por Adrian de sua jornada na Outra Campanha
pela Candidata (os membros da CNI referem-se a Marichuy sempre como “la
candidata”). Consegue ver uma imensa passeata que percorre todo o terrítório
assinalado como nacional do México, na busca por assinaturas para colocar Marichuy
na corrida pela presidência. No vídeo, os porta-vozes da CNI sobem nos carros de
som para falar de todos os empecilhos para consolidar a candidatura. A campanha
deve coletar assinaturas de 1% do eleitorado nacional, com representantes de pelo
menos 17 dos 32 territórios assinalados como estados do país. Além disso, para poder
registrar essas assinaturas, são necessários aparelhos smartphones com boas
configurações e acesso à internet para poder enviar cada uma das assinaturas ao
sistema eleitoral. A eleição de 2018 poderia ser a primeira na história do país a permitir
uma candidatura independente, mas isso não foi.
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Marichuy não consegue se candidatar e em 2 de julho de 2018 López Obrador
é eleito como presidente do território assinalado como Estado-Nação do México.
[Rubrica nº37: Considero esta Outra Campanha mais uma obra do repertório
zapatista. Talvez a mais complexa, por conter uma série de ações (vídeoperformances, intervenções urbanas, panfletagens), e que as semelhanças com as
demais obras, em termos de procedimentos, escolhas, trajetos, etc. é evidente. Mas
o que me intriga dessa vez é pensar na capacidade que os zapatistas possuem em
realizar ações tão potentes em uma escala macro, pegando a todos de surpresa.
Existe uma relação entre a materialização do sonho e do segredo que parece uma
chave importante para entender o processo criativo zapatista. Em conversa com o
professor Waldo Lao, ele conta que, durante os momentos que antecederam o
levante, as/os zapatistas possuíam um procedimento rigorosamente específico para
convocar assembléias na clandestinidade. De acordo com ele, o processo acontecia
assim:
Primeiro você fala para sua mãe, porque ela não vai te trair. Depois você fala
para o seu irmão, daí você já está em três. Depois você vai para uma festa na
comunidade e conta para aquele que menos bebe. O álcool foi arma recorrente nas
lutas da colônia para a destruição de povos assinalados como indígenas durante a
conquista. Por não estarem habituados aos efeitos do álcool, os homens viciavam-se
facilmente, tornando-se agressivos com suas famílias e rompendo com diversos
pactos comunais importantes para a manutenção das resistências locais. Até hoje o
problema do alcoolismo nas comunidades é terrível e exatamente por isso que os
zapatistas proíbem o uso de álcool nas comunidades, mas não conseguiram eliminálo em 100%. Vale lembrar que o álcool também é usado em alguns rituais e que para
estes passa a ser muito importante.
Então as reuniões convocadas em segredo tinham um rigor militar. Pequenos
atrasos nos encontros eram punidos com castigos no intuito de criar uma disciplina
exemplar. Vale lembrar que alguns dos pontos de encontro dessas reuniões
clandestinas ficavam a mais de 10 horas de distância em caminhadas pelas matas e
montanhas das casas das/os insurgentes.
Isso me fez lembrar de um encontro que tive ao acaso, em meados de maio de
2019, no Parque Lage, território assinalado como Rio de Janeiro, onde me deparei
com uma aula pública da Jota Mombaça. Em seu discurso, Jota falava sobre o tempo
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necessário para se materializar o sonho, das formas de concretizar as utopias e das
tecnologias de resistência dos povos ancestrais para sobreviver ao apocalipse
colonial. Ela falava que o sonho precisava ser mantido em segredo, pois se chegasse
nas mãos dos inimigos antes do momento certo, poderia perder a sua chance de
pegar-se na matéria do mundo. Ao mesmo tempo, esse sonho precisava ser contado,
pois se não se fala sobre o sonho, ele morre. Daí que ela sugere que o sonho deve
ser contado na linguagem do segredo e que esta tem sido uma tecnologia de
sobrevivência e preservação dos povos subalternos durante séculos. Fala sobre a
língua bipartida das cobras, que é dividida em duas e faz o seguinte questionamento:
“Como eu consigo, com um mesmo enunciado, um mesmo feitiço ou encantamento,
dizer duas coisas diferentes para duas pessoas diferentes? Essa é a linguagem do
segredo. Dizer o que deve ser dito sem ter que dizer o que eles esperam que a gente
fale”.
Achei isso de uma potência sem igual, e comecei a me debruçar sobre isso e
os paralelos que essa língua do segredo fazia com os zapatistas, com esta pesquisa,
com as lutas todas, com a urgência das produções de nossos tempos e resolvi
registrar aqui para que esse percurso possa ser traçado em coletivo, sonhado em
conjunto, elaborado no tempo do sonho e da ação política].
Embora a população assinalada como mexicana celebre a eleição de seu
primeiro candidato de esquerda que chega à presidência, o EZLN nega Obrador e se
coloca como oposição. Eles sabem, pelo decorrer da história, do tempo e das
conciliações que o Estado não pode se tornar seu aliado, e por isso segue com seus
projetos de autonomias de forma independente.
[Rubrica nº38: A jornada por terras zapatistas possibillitou vestir sobre a pele a
malha complexa que compõe a geografia da autonomia e sentir, também, seu
desconforto. Digo isso porque, apesar de terem alcançado um patamar inédito na
história das lutas anticoloniais de povos assinalados como indígenas, esta não é uma
trilha fácil nem plenamente prazerosa. As negociações e acordos feitos em cada
comunidade, com suas problemáticas específicas, a presença do Estado (seja pelos
programas sociais que tentam ganhar espaço nas comunidades, seja pela presença
da polícia, ou pelo braço estendido do narcotráfico), a disciplina necessária para arcar
com as consequências da rebeldia, são alguns dos muitos itens que atestam que
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mandar obedecendo não é simples, apesar de muito potente. Entender a lógica do
território zapatista como uma geografia coordenada por um projeto de autonomias
plurais, uma autonomia de autonomias, me leva a considerar que a importação dessa
experiência para um outro contexto estaria fadada ao fracasso e à frustração. O que
essa experiência inspira são modos de olhar e perceber as relações com os contornos
sistemicamente dados às coisas, à política, à arte, à educação, a tudo de forma
estranhada, sem normalizar ou normatizar nada. Essa outra forma de conceber as
fronteiras me parece um bom começo na tentativa de criar caminhos para a
construção de uma arte contemporânea útil. O hackeamento necessário para isso não
se resume em um simples deslocar desses saberes para um outro contexto e
reprogramá-los de acordo com suas demandas. Cabe uma experimentação cuidadosa
debruçada na prática artística, no tempo da ação (e reação) política, sem perder de
vista um projeto estruturado de autocuidado e autodefesa. Já que quando não parece
praticável mudar o mundo, uma alternativa seria criar um outro mundo melhor e mais
potente, este precisa ser sonhado com cautela e coletivamente, e é justamente desta
matéria do sonho que o fazer em arte se alimenta, se mostra urgente e perigoso em
tempos de horror.
Fico pensando aqui, debruçado sobre essa imersão, com experiências tão
difíceis de classificar, constituídas de fenômenos amalgamados onde as divisões de
saberes perdem totalmente o sentido... Onde a educação está amarrada com o direito,
que abraça as artes, que está sentada no colo da agricultura e assim por diante… Fico
pensando nas contradições, nas co-habitações todas que geram potência, nas
explosões de humanidade… Essas pistas todas fazem deste registro não um manual,
mas um mapa, conforme provocado no início deste ato. Com a possibilidade de ser
revisitado para que, aquele que mira, possa traçar o melhor rumo de seu processo.
Acho complexo premeditar qualquer tipo de impressão de hackeamento dessa viagem
sem uma implicação direta e comprometida do corpo no real. Isso é produzir arte e
política de forma insurgente e em diálogo com as fraturas dos corpos de baixo
residentes nas periferias contemporâneas do capitalismo. Por isso este ato se encerra
com esse panorama traçado que, a partir de agora, será traçado em uma das infinitas
possibilidades existentes pela geografia estético-política da autonomia zapatista.
Caberá àqueles que viajarão depois traçar seus próprios modos de organizar suas
pegadas. Caminhar perguntando sempre…].
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TERCEIRO PRÉ-ATO OU CALENDÁRIO
Recomendamos as/aos leitoras/es que não passe apressadamente pelos
enunciados deste calendário. O roteiro histórico que aqui se apresenta é chão que
sustenta toda a prática de hackeamento desenvolvida ao longo das investigações
desse trabalho. O/A leito/a pode perceber conexões diretas ou indiretas das
materialidades produzidas nas páginas deste Terceiro Ato que possibilitarão outras
leituras possíveis, assim como outros desdobramentos práticos, que podem ser
disparados pela maneira como se traçam estas relações:
30 de agosto de 2010, território assinalado como Brasil: O deputado federal
Jair Messias Bolsonaro, eleito pelo local nomeado como Estado do Rio de Janeiro, faz
declarações contra a comissão de educação em ataque à produção de materiais
didáticos para ensino à diversidade de gênero nas escolas. Esse material nunca
chegou a ser publicado ou distribuído nas escolas. Apelidado pelo deputado como KitGay, esse material fundamenta uma defesa de que o Estado, sob a mão governante
do PT - Partido dos Trabalhadores, estaria autorizando que grupos de esquerda
instaurassem uma ditadura gay nas terras assinaladas como Brasil. Este depoimento,
lido pela maioria da população apenas como uma piada de mau gosto, passa a rodar
as mídias nacionais e tem vídeos viralizados na internet.
07 de junho de 2013, território assinalado como São Paulo, Brasil: Iniciase um dos maiores levantes populares do MPL (Movimento Passe Livre) e milhares
de jovens tomam as ruas em protesto ao aumento da passagem decretado pelo então
prefeito, Fernando Haddad. Esse momento ficou conhecido como a primavera
brasileira ou o “despertar do gigante” onde, aparentemente, uma consciência política
havia tomado a população a fim de requerer uma frente mais participativa do povo nas
tomadas de decisão com as políticas e programas públicos locais.
17 de abril de 2016, território assinalado como Brasil: A ex-presidenta Dilma
Roussef tem seu pedido de impeachment aprovado pela Câmara dos Deputados.
Com isso, estabelece-se um mês de defesas e relatórios que questionavam as tais
“pedaladas fiscais”. Esse acontecimento, reconhecido como golpe parlamentar por
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muitos cidadãos no mundo todo, tornou-se polêmica e tema de discussão, colocando
a credibilidade das instituições nacionais em xeque.
12 de maio de 2016, território assinalado como Brasil: O pedido de
impeachment da ex-presidente Dilma é aprovado pelo senado e a presidência passa
a ser assumida por seu vice, Michel Temer. Foi golpe. Um golpe parlamentar, com o
supremo, com tudo…
18 de maio de 2016, território assinalado como Brasil: Michel Temer decreta
o fechamento do MinC - Ministério da Cultura, que passaria a ser uma pasta do
Ministério da Educação. Depois de intensas manifestações da classe artística em todo
o lugar, com as ocupações de equipamentos públicos diversos, Temer volta atrás e
mantém o Ministério.
03 de agosto de 2016, território assinalado como Brasil: Surge um
movimento da extrema-direita nacional, conhecido como Escola Sem Partido. O termo
passa a ser utilizado para designar duas coisas distintas: o grupo homônimo que
afirma lutar contra "o grau de contaminação político-ideológica das escolas
brasileiras", promovido por "um exército organizado de militantes travestidos de
professores (que) prevalece-se da liberdade de cátedra e da cortina de segredo das
salas de aula para impingir-lhes a sua própria visão de mundo"1; e também para
designar um conjunto de projetos de leis que, a partir do movimento, pretendem
impedir que professores expressem suas opiniões sobre conteúdos ministrados em
sala de aula.
14 de setembro de 2016, território assinalado como Curitiba, Brasil: O
Ministério Público Federal denuncia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mais
sete pessoas por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O juíz Sérgio Moro
aceita a denúncia 6 dias depois e Lula torna-se réu na Operação Lava Jato,
investigação da Polícia Federal para descobrir crimes de desvio ilícito de dinheiro da
Petrobrás. A denúncia estava relacionada a três contratos da OAS com a Petrobras e
afirmava que 3,7 milhões de reais em propinas foram pagas ao ex-presidente.
1

MBL. Escola Sem Partido. Disponível em: <http://www.escolasempartido.org/>. Acesso em: 10 jul.
2018.
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27 de janeiro de 2017, território assinalado como Estados Unidos da
América: Donald Trump, eleito presidente, declara que vai erguer um muro para
separar o país das terras demarcadas como México. Neste dia o valor do peso
mexicano cai em mais de 90% na bolsa de valores, afetando a economia do país.
14 de fevereiro de 2017, território assinalado como São Paulo, Brasil: É
aprovada na Câmara dos Vereadores a “Lei Anti Pixo”, que criminaliza a pichação,
com pena de multa e reclusão. Essa lei foi sancionada pelo prefeito João Dória no dia
20 do mesmo mês, após exibições públicas pitorescas deste, trajado como pintor,
apagando os grafites dos muros na Avenida 23 de Maio. Essa estratégia de marketing
viraliza a hashtag #JoãoTrabalhador e reforça ideais conservadores da classe média
sobre distribuições e percepções de trabalho.
23 de março de 2017, território assinalado como São Paulo, Brasil: André
Sturm, secretário de cultura do governo institucional ou mau governo de João Dória,
declara que, por impedimentos legais, não fará a recontratação dos 336 artistas dos
Programas Piá e Vocacional, programas de formação que visam a elaboração de
processos artísticos emancipatórios nas periferias da Cidade de São Paulo, em
trabalhos continuados. Essa decisão, passível do poder discricionário do secretário,
impossibilita o andamento do Programa e cria um desmonte de uma política pública
com mais de 15 anos de trajetória.
27 de março de 2017, território assinalado como São Paulo, Brasil: Artistas
fazem um ato estético-político às voltas do Teatro Municipal para exigir o
descongelamento da verba destinada à pasta da Cultura na cidade.
02 de maio de 2017, território assinalado como São Paulo, Brasil: O edital
do Fomento à Dança, com seu comitê julgador já selecionado e projetos inscritos, é
cancelado e em seu lugar é lançado um novo edital que fere diretamente a lei de
Fomento da Cidade de São Paulo. Artistas de toda a cidade se mobilizam para evitar
mais este desmonte, mas o edital segue conforme ditado pela Secretaria Municipal de
Cultura.
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19 de maio de 2017, território assinalado como São Paulo, Brasil: A mesma
secretaria, contrariando a decisão de uma comissão legitimamente escolhida pela
gestão anterior, intervém no resultado do programa VAI desqualificando 3 projetos das
modalidades VAI II. Os grupos excluídos participaram ativamente de manifestações
políticas contra a secretaria municipal de cultura e as ações impopulares do atual
prefeito. Vale lembrar que um dos membros desses coletivos (negro, pobre, periférico,
artista), cometeu suicídio poucos meses depois.
21 de fevereiro de 2018, território assinalado como Rio de Janeiro, Brasil:
Congresso aprova decreto de intervenção militar nas terras nomeadas como Rio de
Janeiro. Crianças periféricas, de maioria negra, passam por revistas públicas em filas
de escolas. Residências nas favelas são invadidas sem prévio aviso e sem mandado
em revistas aleatórias. Violência e violações diversas a princípios básicos de direitos
humanos são praticadas nessa intervenção.
10 de março de 2018, território assinalado como Rio de Janeiro, Brasil: A
vereadora Marielle Franco denuncia o 41º Batalhão de Polícia Militar do Rio em Irajá
por práticas inconstitucionais de violação a direitos humanos. Quatro dias depois, esta
mesma vereadora é assassinada junto com seu motorista, Anderson Gomes, alvejada
em um tiroteiro que explicitamente configura um crime de milícias de Estado.
29 de março de 2018, território assinalado como Brasil: Espetáculos
teatrais, performances, exposições e shows musicais são boicotados e censurados
pela direita e extrema-direita. Os artistas são tidos como os grandes usurpadores do
dinheiro público, enquanto o presidente Michel Temer tenta acelerar a reforma
trabalhista, com a retirada de direitos constitucionais conquistados. Pequenas
manifestações e atos isolados de repúdio a produções artísticas minimamente mais
engajadas fazem coro entre si e, aos poucos, tornam-se uma esquizofrenia coletiva
anti-arte.2

2

Ver, por exemplo: PRADO, Miguel Arcanjo. Mulher interrompe aos gritos peça no Festival de
Curitiba.
Disponível
em:
<https://blogdoarcanjo.blogosfera.uol.com.br/2018/03/29/mulherinterrompe-aos-gritos-peca-no-festival-de-curitiba/>. Acesso em: 10 maio 2018.

206

07 de abril de 2018, território assinalado como São Bernardo do Campo,
Brasil: O ex-presidente Luiz inácio Lula da Silva é convocado a se entregar às
autoridades, sendo preso. Sem provas no processo, Lula é condenado sob a alegação
de possuir ilegalmente um triplex no território assinalado como Guarujá e um sítio na
região assinalada como Atibaia. A acusação pautou-se em convicções e apresentou
um PowerPoint como prova do caso. Lula, que era o favorito na corrida presidencial,
teve que renunciar sua candidatura e nomeia o professor Fernando Haddad como seu
sucessor. O ex-presidente é condenado a mais de 12 anos de cadeia.
Julho de 2018, território assinalado como Brasil: O cenário eleitoral começa
a ser desenhado e os partidos começam a apresentar suas coligações e précandidatos. A novidade neste ano é o surgimento do partido NOVO, patrocinado por
um grupo de empresários do mercado financeiro e banqueiros (leia-se Banco Itaú, o
maior recordista em produção de lucro anual, mesmo em tempos de crise), com um
plano de governo embasado em uma agenda completamente neoliberal mascarado
sob a promessa de acabar com o fantasma da corrupção. Para provar a idoneidade
da proposta, os membros do partido são proibidos de usar do fundo partidário e tem
que custear suas próprias campanhas, o que resulta em um grupo de representantes
políticos da mais alta elite financeira nacional na integração do NOVO. Outra novidade
é a candidatura de Jair Messias Bolsonaro à presidência pelo PSL - Partido Social
Liberal, sob o slogan “Brasil acima de Tudo, Deus Acima de Todos”, e começa a
chamar e atrair os olhos do eleitorado de direita. Entre suas propostas, as mais
difundidas são: acabar com a corrupção; liberar a posse e o porte de armas para o
cidadão de bem; acabar com as “mamatas” que empenham verbas públicas para o
pagamento de bolsas e benefícios que, segundo o candidato, servem como moeda
de troca para compra de votos; acabar com a ideologia de gênero nas escolas; e
acabar com o socialismo brasileiro antes que este se torne uma nova Venezuela.
Setembro de 2018, território assinalado como Brasil: As novas tecnologias
de comunicação passam a ser compreendidas e assimiladas no processo eleitoral e
mudam drasticamente as regras do jogo político. Grupos de Whatsapp são o canal de
comunicação do PSL com o eleitorado nacional. Por meio destes grupos, difundem
mentiras que visam atacar as candidaturas adversárias e fortalecer a imagem de Jair
Bolsonaro como a grande novidade contra o fracasso das instituições. O nível de
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produção de material circulado nestes grupos é absurdo em quantidade e em
conteúdo. Milhares de “memes” com notícias impossíveis, clamando pelo apelo
moralista cristão da sociedade brasileira, são disparados nas redes. O exercício dos
veículos de informação em negar a veracidade dos fatos é inútil, pois as mídias
convencionais não dão conta do volume de produção de conteúdo das redes sociais.
Ficção e realidade parecem operar simultaneamente, expondo a fragilidade narrativa
de nossas organizações Estado-Nacionais. As estruturas da disputa discursiva se
evidenciam. Dentre as teorias conspiratórias, destacam-se os terraplanistas (que
defendem que a ciência moderna serviu de meio para enganar a população e afastálas do pensamento cristão. Ministram suas “aulas” por meio de vídeos de YouTube
sem fundamentação metodológica e científica. Defendem que a Terra é plana e que
a forma esférica do planeta seria uma estratégia para borrar as mentes perdidas das
pessoas frente ao caminho redentório de Deus), as ideologias de gênero (que
renascem com a anedota do Kit Gay de Bolsonaro agora contendo também
mamadeiras de pênis para crianças e projetos de lei que regulamentam a pedofilia), e
a ressurreição dos Criacionistas em evidência.
04 de outubro de 2018, território assinalado como São Paulo, Brasil: Uma
manobra executada pelo secretário institucional de cultura, André Sturm, desconfigura
o 33º Edital de Fomento ao Teatro. De acordo com a lei, metade da banca deve ser
composta por membros da sociedade civil, indicados por organizações do ramo e
eleitos em votação pelos proponentes do projeto. Sturm se aproveita de um
(des)entendimento da lei e interpreta a idéia de proponente como CNPJ e não como
autor de cada projeto. Com isso, dezenas de projetos enviados via Cooperativa de
Teatro passam a ter direito a um único voto, abonando totalmente o teor democrático
do processo de escolha da banca. Uma denúncia feita ao ministério público
institucional suspende o edital e exige que o secretário institucional mantenha os
pressupostos do Programa. Ao contrário disso, André suspende o Fomento e inventa
um edital que batiza como Cleyde Yáconis e mantém deliberadamente sua vontade
acima da decisão judicial e à revelia da classe artística majoritariamente contrariada.
09 de outubro de 2018, território assinalado como Brasil: O resultado do
primeiro turno das eleições coloca um estado de pânico nos setores mais
progressistas do país. Jair Bolsonaro dispara e por pouco não vence as eleições no
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primeiro turno com 46,03%3 dos votos válidos. O desespero mobiliza os setores
progressistas a disputarem os 29,12% de abstenções, brancos e nulos em um
movimento de rua que ficou conhecido como Vira-Voto. Pela primeira vez em muitos
anos, os setores progressistas foram às ruas para fazer uma ação formativa conjunta,
de viés pedagógico e que não passava pelo crivo já desgastado das manifestações
de rua. Tendas com cadeiras, mesas e bolos eram montadas para receber os
indecisos para conversar sobre a conjuntura política atual.
10 de outubro de 2018, território assinalado como Brasil: Este vídeo:
https://www.facebook.com/CoracaoIndigena/videos/397562990784230/?t=11
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28 de outubro de 2018, território assinalado como Brasil: Jair Messias
Bolsonaro é eleito presidente com 55,13% dos votos válidos. Vale lembrar que 30,87%
do eleitorado nacional absteve-se ou votou nulo ou branco.5
15 de janeiro de 2019, território assinalado como Brasília, Brasil: O
presidente institucional eleito, Jair Messias Bolsonaro, assina um decreto que regula
a posse de armas de fogo pela sociedade civil. De acordo com informações do planalto
do governo, “a principal mudança é retirar o poder discricionário da Polícia Federal em
decidir quem pode e não pode ter acesso ao armamento. Pelas regras anteriores, não
era claro quem possuía o direito”.6 A medida gerou muitos intensos debates sobre as
consequências para com a distribuição de violência civil. A liberação gera um aumento
disparado de 23,5% nas ações da Taurus, uma das maiores empresas de armamento
atuantes no Brasil e financiadora de campanha de uma parcela de deputados e
senadores que compõem uma frente conhecida popularmente como bancada da
bala.7
JORNAL
ESTADO
DE
SÃO
PAULO.
Estadão
Política.
Disponível
em:
<https://politica.estadao.com.br/eleicoes/2018/cobertura-votacao-apuracao/primeiro-turno>. Acesso
em: 20 jan. 2019.
4 BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Disponível em:
<https://www.facebook.com/CoracaoIndigena/videos/397562990784230/?t=11>.
5JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO. Igual.
6 BRASIL. Ministério da Justiça. Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-oplanalto/noticias/2019/01/decreto-regulamenta-posse-de-armas-de-fogo-no-brasil-entenda-o-quemudou>. Acesso em: 20 fev. 2019.
7
BONFIM,
Ricardo.
Especiais
Infomoney.
Disponível
em:
<https://www.infomoney.com.br/taurusarmas/noticia/8297072/acao-da-taurus-dispara-20-aposbolsonaro-facilitar-o-porte-de-armas-no-brasil>. Acesso em: 03 mar. 2019.
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22 de janeiro de 2019, território assinalado como Brasil: Em menos de um
mês do novo governo, sob múltiplas denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro,
além de diversos equívocos administrativos, o governo PSL segue com Bolsonaro
para o Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Com a garantia de 45 minutos
reservados para seu discurso, Jair Bolsonaro utiliza 6 e faz uma adaptação de seu
slogan de campanha que fica como “Deus acima de Tudo”, com medo de ser remetido
ao slogan nazista “Alemanha acima de tudo”. O presidente havia sido convidado para
uma coletiva de imprensa junto a seus ministros Sérgio Moro (Justiça), Paulo Guedes
(Fazenda) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores), mas não comparece, sem dar
nenhuma satisfação ao evento. Neste mesmo período, as investigações do
assassinato da vereadora Marielle Franco apontam para mílicias conectadas
diretamente com a família Bolsonaro.
24 de janeiro de 2019, território assinalado como Brasília, Brasil: O
deputado assumidamente gay eleito da região intitulada como Rio de Janeiro, Jean
Wyllys, comunica publicamente que desiste de assumir seu mandato. Segundo o
deputado, tem recebido ameaças constantes de milícias ligadas ao assassinato de
sua amiga, a vereadora Marielle Franco, e teme por sua vida. O caso ganha
repercussão mundial e Jean pede exílio fora do território nacional. Jean Wyllys é
substituído pelo companheiro David Miranda, do mesmo partido, homem negro,
assumidamente gay, casado e pai adotivo de dois filhos.
Fevereiro de 2019, território assinalado como Brasília, Brasil: O ministro
institucional da economia, Paulo Guedes, apresenta um pacote de cortes de “gastos”
com a Previdência que prejudica diretamente as camadas mais pobres. O pacote
prevê aumento de tempo de contribuição e diminuição do piso de aposentadoria.
Alguns grupos apoiados pelo governo institucional ou mau governo, como militares e
juízes, ficam de fora das alterações no pacote. A justificativa é a impossibilidade de
lidar com as contas públicas com o orçamento atual. Pouco tempo depois, surgem
denúncias de que o presidente institucional eleito, Jair Messias Bolsonaro, havia
proposto liberar emendas de 40 milhões de reais para cada parlamentar em troca de
votos favoráveis à proposta. A aprovação necessita de 308 votos para dar segmento.
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12 de março de 2019, território assinalado como Rio de Janeiro, Brasil: As
investigações do caso Marielle levam a uma organização criminosa nomeada como
“Escritório do Crime”. Os responsáveis pelos disparos são identificados e presos.
Começam a aparecer provas e indícios diversos que comprovam a relação da família
Bolsonaro com as lideranças da milícia (leia-se organização criminosa). Fica no ar a
pergunta que toma as terras assinaladas como Brasil: Quem mandou matar Marielle?
07 de maio de 2019, território assinalado como Rio de Janeiro, Brasil: Um
helicóptero que tinha a bordo o governador institucional, Wilson Witzer, realiza
disparos de metralhadora em uma comunidade na região assinalada como Angra dos
Reis, atingindo a lona de uma pastoral evangélica local. No dia seguinte, moradores
das terras assinaladas como favela da Maré relatam que helicópteros disparam tiros
sobre a comunidade aleatoriamente, atingindo uma escola em período de aula, com
crianças dentro. Oito pessoas foram executadas nesta ação policial.
30 de abril de 2019, território assinalado como Brasília, Brasil: O ministro
institucional da educação, Abraham Weintraub, decreta um corte de 30% para todas
as universidades federais. O anúncio acontece pouco depois do ministro declarar que
o MEC cortaria recursos de universidades que não apresentassem desempenho
acadêmico esperado e estivessem promovendo "balbúrdia" em seus campi.
Weintraub citou UFF, UnB e UFBA como alvo dos cortes. A medida gera atos por todo
o território assinalado como nacional brasileiro, com greve gerais e passeatas.
10 de junho de 2019, território assinalado como o mundo, Internet: O
jornalista assinalado como norte-americano, Glenn Greenwald, marido do suplente de
Jean Wyllys, David Miranda, lança uma série de matérias em seu site de jornalismo
independente, o The Intercept, com conversas em aplicativos trocadas entre o juíz
Sérgio Moro e o procurador geral da República Deltan Dallagnol, comprovando
ilegalidades no processo que deu voz de prisão, sem provas, ao ex-presidente Luís
Inácio Lula da Silva. A repercussão do material coloca mais uma vez em xeque as
instituições e seu uso pessoalizado e voltado a interesses mesquinhos individuais.
12 de junho de 2019, território assinalado como Brasília, Brasil: CCJ –
Comissão de Constituição e Justiça do Senado desaprova decreto das armas. Em
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votação no Planalto, senadores frustram a vontade de Jair Bolsonaro, revogando seu
decreto. Segundo declarações do próprio presidente institucional, “quem perde é o
povo”.
26 de junho de 2019, território assinalado como Espanha: Uma comitiva de
21 militares que dava suporte ao governo institucional ou mau governo do presidente
Jair Messias Bolsonaro é detida em uma escala nas terras assinaladas como
Espanha. Eles rumavam para o Japão, a fim de participar de uma reunião do G20. O
motivo da detenção foi uma carga de 39kg de cocaína encontrada na bagagem de um
dos militares a bordo. Como se já não bastasse tamanho absurdo, o presidente
institucional das terras assinaladas como Brasil chega ao G20 sem propostas e se
ausenta em diversos debates importantes, tendo como “mais significativa
contribuição” de sua viagem um vídeo publicado nas redes sociais onde faz
propaganda de bijuterias de nióbio.
28 de julho de 2019, território assinalado como Brasília, Brasil: A ministra
institucional da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, alega
durante conferência para publicitar os resultados do Programa Abrace o Marajó que
as mulheres das terras assinaladas como Ilha do Marajó são vítimas de estupro
porque não têm calcinha. Solicita o “apoio” de empresários locais que tenham
possibilidade de fazer empreendimentos para criar uma fábrica de calcinhas para
oferecer emprego e as tais peças íntimas a preço acessível para garantir a segurança
das mulheres do local.
01 de agosto de 2019, território assinalado como Brasília, Brasil: Depois
de ser desmentido, Bolsonaro muda comissão sobre mortos na ditadura. Após mais
uma de suas falas infundamentadas em que acusa o pai do presidente da OAB-RJ
(Ordem dos Advogados do Brasil, nas terras assinaladas como Rio de Janeiro) de ter
desaparecido na ditadura por ter se envolvido com a revolta armada e terrorismo.
Quando a comissão que investiga mortos na ditadura, fundada no governo
institucional ou mau governo de FHC, refuta suas colocações, Bolsonaro a desfigura,
indicando militares para ocupar a mesma. Essa prática de censura já havia acontecido
com outros órgãos como o Inpe e a Ancine (que poucos dias depois libera aprovação
para captação de 530 mil reais, para produção do filme Nem Tudo Se Desfaz, de
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Josias Teófilo, que tem como tema central a eleição do atual presidente institucional).
Não se trata de um desmonte, mas sim de um reforço a uma visão cosmopolítica de
verdade, uma disputa de narrativa como poder para reconfigurar a história e emergir
o pânico contra o “terrorismo de esquerda”. O inimigo do povo sabe muito bem a
importância de disputar a memória.
This is Tijuana Brasil
A nebulosidade furiosa que é o Pacífico Atlântico
Um torso desmembrado se espalhou pela rua na hora do rush. Cigarros
queimando um após o outro. Luzes da zona vermelha, universos
microscópicos. Metastasis de árvores.
Os narcos. O machismo. Silicone Land. Whores-Berbie's Factory. Armas de
alto calibre rindo alto. This is Tijuana Brasil.
Sair e ficar ao mesmo tempo. Dizer de outra maneira que tudo é um eterno
retorno. Caminhos e mulheres irrevogáveis. Violência excessiva, tédio e vida
cotidiana. This is Tijuana Brasil.
A palavra Welcome rindo na minha cara. A palavra Welcome ao mesmo
tempo identificando que toda entrada é uma saída. O silêncio que esfaqueia.
O deserto que ferve. A floresta que chora. Os migrantes que gritam e
explodem. This is Tijuana Brasil.
Zebras-burros imitando a nostalgia. Carros novos. Táxis furiosos. A cabeça
repetidamente pronuncia um mantra atroz: "abre (te) por dentro". Entre no
jogo Veja o fogo. Escapar todas as vezes e de uma vez por todas apostar
para ganhar. This is Tijuana Brasil.
Onde as perguntas onde, a que horas e por que, poderiam não existir assim
como a palavra "nunca". Onde a metade da metade não significa. Onde
infinitamente é igual a agora.
Cidade Terra do over and over again. Onde a verdade nunca é conhecida.
Onde todas as palavras - incluindo a palavra incesto - pressagiam o passado.
Onde minha casa é sua casa. Onde sua casa não é minha casa. Onde sim,
de fato, sua casa é minha caça. This is Tijuana Brasil.
O borderline não se livra de nenhum dos lados da cobra de metal.
Uma mulher-fronteira lembra a morte e vaga com a mão presa a um revólver.
O Homem-Borracha embarca em um voo fracassado por entre a serpente de
metal. Os transparentes e o verdadeiros. Os esfaqueamentos.
O primeiro e terceiro mundo. A fronteira. O inferno. A outra parte do outro
lado. O outro lado do outro lado. O lado leste sul do outro lado. O feliz mundo
da decepção. This is Tijuana Brasil.
O limite. O perímetro. A borda do mundo. A/ O / @ que arrasta atrás dele. A
costa que lambe e acaba com a cultura do homem branco, classe média e
civilizada. A bomba do tempo que nos detona. A garagem de San Diego dos
EUA.
O mar dividido rindo furiosamente entre as ondas. Entre as Solas. O cinza. O
paradoxo. This is Tijuana Brasil.
O copyright do fim. Cartel-right, capitalismo gore. Hotels, atractions, nightlife,
restaurantes, weather and border crossing...Uma busca cega por
combinatória. Dois milhões de possibilidades. Crunchy, spicy and totally
addictive-fabulous blends. Depictions of sodomy, bestiality, alternate sexual
practices, racial and ethnic stereotypes. Isto é Tijuana Brasil.
Tudo o que entra ou sai da cidade vem de duas partes. Tudo daqui sai em
duas ou mais parte. You can get whatever you can pay. Cidade Terra de
negócios. Meninas virgens para venda. Preços acessíveis a estrangeiros.
Luis Donaldo Colosio crivado. Música de banda. Necrotério. Techno. NAFTA
Acordos com Trump. This is Tijuana Brasil.
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Tia Juana, Tiguana, Tiuana, Teguana, Tiwana, Tijuan, Ticua, Tj, Tijuas, você
pode chamar o que quiser porque Tijuana Brasil, como toda palavra, não
significa nada e significa: "junto ao mar vermelho de brasa".
Isso é Queerland. "Aqui começa a pátria."
This is Tijuana Brasil.
Na beira da fronteira me chamo vanguarda.
Tijuana Brasil, o carinhoso. Imensurável. Cheio de impossível.
Estar apaixonad@ por um psicopata e dizer isso com um sorriso no rosto.
Você deveria sair agora. Isto é Tijuana Brasil.
Adaptação do trecho do poema This is Tijuana, Sayak Valência8

O território assinalado como Brasil é um narcoestado…
O território assinalado como Brasil vive um aparthaid…
O território assinalado como Brasil é fascista...
Continua...
Estamos em tempos de caos... Tempos de morte... De medo... De Aflição...
Vivemos um momento singular na vida da maioria da população assinalada como
brasileira com menos de 60 anos: a derrocada da social democracia e, com ela, a
queda do Estado Nação como perspectiva concreta

de emancipação e

descolonização de nossos contextos. O Estado fracassou... Ou apenas evidenciou o
seu fracasso… E com isso corpas dissidentes de todas as partes começam a se
perguntar o que fazer para estabelecer essa nossa constante coreografia de
sobrevivência. O senso comum tende a nos dizer que a pacificação e a legalidade
sejam o único e legítimo trajeto. Que baixar as cabeças e rezar para que não sejam
ceifadas pelo Estado homicida, patriarcal e escravocrata é nossa única alternativa. E
é por isso que pedimos licença, debaixo de toda essa fuligem das bombas todas, para
que possamos nos juntar e nos organizar. Pensar novas formas de reagir e resistir em
coletivo, trocando saberes e estratégias que nos são a todo tempo negadas para
insurgir.
Entendemos que a produção de novas linguagens, neste contexto todo de
iminência de morte e de demonstração brutal do necropoder, parece ser um respiro
conceitual e formal para nos alavancar da melancolia que nos achata e que pressiona
nossas cabeças contra o asfalto quente. Precisamos redesenhar as estratégias e só

8

VALÊNCIA, Sayak. Capitalismo Gore. Espanha: Romaya Valls, 2010. Adaptação nossa.
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acreditamos nessa possibilidade a partir da presença, do olhar e da construção de
espaços seguros para os nossos.
E é assim que se inaugura esse terceiro ato. Como registro-manifesto de
escambos de ações insurgentes independentes de linguagem ou campos de atuação.
Uma provocação indisciplinar que almeja deslocar seus saberes para outras corpas
multiplicadoras a fim de tecer uma rede de proteção e formação concreta que nos
alimente e nos ampare neste momento assombroso de ameaça aos nossos modos
de existir.
Bichas, sapas, pretos e pretas, trans e travas, indígenas e quilombolas, put@s,
deficientes, gordos e gordas, louc@s e todas as existências que perturbem a norma
legitimadas pelo eurocentrismo cisheterossexual branco! Já sabemos que o perigo
tem fundamento estético! Que a distribuição de violência se dá em uma coreografia
bizarra que chibata as corpas que escapam da norma estética estabelecida. E é isso
que esse tratado conclama! As possibilidades de violar a norma e nomeá-la.
Esses pressupostos mudam completamente o panorama e as estruturas desta
parte da narrativa. Se antes as palavras de quem observa visavam tornar-se ação a
partir da relação com leitor, e por isso se circunscreviam como dramaturgia da rubrica,
agora o que dessa escrita transpira são atos coletivos praticados na desobediência
diária, em quase três anos de processo, buscando um registro vivo, inspirados na
insurgência zapatista. Não como cópia ou reprodução, mas como hackeamento de
métodos em busca do vírus que comprometa o sistema violento que sangra a terra.
Toda a matéria que se cola na grafia deste ato foi escrita em conjunto, transmutando
a figura do autor, a figura da autoria, buscando sua maior potência estético-política
possível.
Essas vozes que falam todas ao mesmo tempo, como em uma assembléia
zapatista, onde o furor dos debates gera um caos discursivo até que alguém, de
pronto, levanta, ergue sua mão, pede a palavra e começa a enumerar todas as vozes,
não por ser superior ou destaque, mas por ter sido capaz de, naquele momento,
levantar as demandas e sintetizá-las. Ouvir o caos e dar a ele um corpo visível.
Essas vozes que desviam da idéia de autoria. Como entoar uma canção
zapatista, em que aquele que cria a letra não se vê como autor, mas como captador
das coletividades todas e organizador das matérias dos sonhos em bando jogadas à
matéria do mundo.
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Agora já não cabem mais rubricas, pois tudo que aqui se inscreve a partir de
agora nas cenas é fruto de uma ação reflexiva, de um caminhar perguntando, onde
não se pode só caminhar cegamente, mas também não se pode apenas perguntar-se
e ficar parado. Um pouco a ideia da autonomia, ou da tentativa de autonomia. Então,
ao invés das rubricas, cabem agora manifestos, urros de luta que se expressam pela
prática direta, inspirada em um mergulho vertical de um levante anticolonial com 35
anos de estrada. Um relato-manifesto.
Pois queremos aprender e nos fortalecer...
Trocar...
Insurgir...
A luta segue! Zapata Vive! Zumbi vive! Dandaras vivem!
Não nos renderemos!

ATO III
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ATO 3 PRIMEIRO FRONT DE AÇÃO OU DITADURA GAY
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O material a seguir contém vídeos de referência que podem ser acessados por meio de leitura
de QR Codes, devidamente posicionados ao longo do texto. Para utilizá-los, recomenda-se
baixar os aplicativos Barcode Scanner, QR Code Reader ou outro similar, disponível para
download gratuitamente na Apple Store (para usuários de Iphone) e Play Store (para usuários
de Android). Isso pode gerar uma outra dinâmica de leitura deste material, e uma apreensão do
processo narrrado a seguir multilinguagem. Caso o leitor não possua smartphone ou não tenha
espaço para baixar aplicativos, os links dos referidos vídeos se encontram como notas de rodapé
no decorrer dos textos. Ainda assim indicamos o uso pela experiência possibilitada.
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[Manifesto nº1: SOBRE A CIÊNCIA E A PRODUÇÃO DE CIÊNCIA
Durante o processo prático deste trabalho, debatemos sobre ser de um
equívoco muito grande a proposição de conclusões e considerações finais em teses
acadêmicas, ou mesmo em qualquer livro filosófico. Há um formato, percebido em
todo o trajeto desta pesquisa, bastante idiota e fadado ao fracasso. Descobrimos que
nunca havíamos lido alguma conclusão/consideração que de fato desse conta do
livro, (algumas conclusões de forma menos sofríveis, outras mais) como se, de
repente, estivessem se fechando portas que não precisavam ser fechadas.
Elucubramos também não entender porque isso não é questionado, pensando que
em filmes de dramaturgia contemporânea, por exemplo, não há uma sensação
redentora de que a história se conclui, mas uma oferta ao espectador de uma
situação fracionada e aberta, que te deixa, como espectador, com um fragmento,
tendo que lidar com a incompletude sem ser salvo por uma narrativa que,
completamente diferente das coisas que acontecem na nossa vida, seja uma coisa
que se encerra. Uma “coisa” (e grifo aqui para poder frisar o termo) que te permite
moralizar uma grande finalização conclusiva sobre um processo afetivo relacional.
Com isso, propomos aqui uma alteração primeira da lógica, que reordene a
forma acadêmica estabelecida, a fim de que esta se integre com seu objeto de
debate. Defende-se, assim, que para que uma dissertação ou uma tese de qualquer
ordem tenha uma defesa real de combate política à lógica ocidentalizante redentora
e missionária, de projeção ideológica contrária a uma práxis coletiva de um fazer
política no corpo, deve se romper com esta lógica da conclusão/consideração final.
Boicotando a falsa sensação de que a dissertação seja um rio que vai ter um
deságue, como se o leitor estivesse construindo um caminho linear para se chegar a
um cume onde tudo poderá ser visto com holofotes em um grande clarão de
compreensão súbita e messiânica dos provires da esquerda estética e intelectual.
Sugere-se um boicote radical a essa lógica progressiva e iluminatória que as
dissertações e teses têm, como se elas precisassem colocar o leitor em um
barquinho que vai seguir por um rio cristalino de compreensões até um desague na
grande redenção.
OS FLUXOS DESSE RIO NÃO PERMITEM REDENÇÃO.
Ainda assim, esta situação tem um problema. Porque normalmente em
dissertações ou teses, principalmente nas acadêmicas, você constrói os capítulos

219

anteriores à conclusão como uma imensa arqueologia referencial para provar
conceitualmente e no plano ideal alguns termos para, no fim, você ser direcionado
para perspectivas de ação direta. Mas estas mesmas perspectivas de ação direta
ficam pobres porque elas não têm a ver com o plano ideal… elas têm a ver com ação!
Precisam de tempo de construção para acontecer e, quando vêm, acabam sendo
vomitadas, nesse fluxo redentor, que evidentemente é frágil. Afirmamos que defender
uma conclusão nesse grande cume messiânico elucidatório pode gerar propostas de
ações patéticas, que não impelem para a ação. Afinal, parece razoável que depois
da arqueologia referencial apresentada anteriormente, apequena-se essa proposta
frágil. De repente você sobe a montanha inteira para ter um clarão iluminatório, mas
se sente uma coisa minúscula, um “serumaninho” de volta à realidade normativa
prestes a ser esmagado com uma proposta que na verdade equivale a zero.
Sugere-se que, ao contrário do formato normativo de concepção de teses
acadêmicas, onde se vai adiando a proposta de ação para dar conta da estrutura
sufocante de estar num modus operandi esquizofrênico, mantenha-se construindo os
pressupostos ao redor. Começas este ato com o seguinte enunciado:
NÃO TEREMOS CONCLUSÕES NEM CONSIDERAÇÕES REDENTORAS. É
NECESSÁRIA A PRÁTICA POLÍTICA PARA QUE SE ENCONTREM NOVAS
FORMAS.
E o que vamos oferecer não será uma consideração final, mas pequenos
rasgos e desvios no meio do fluxo do raciocínio, que nos joguem para um outro lugar
e que, de repente, proponham algum insight do que fazer com todo o material
discutido. Este ato é, muito provavelmente, um imenso insight, uma tentativa possível
dentre tantas outras, um rumor... Dessa forma, ameaça-se um colapso nessa
arqueologia teórica acadêmica, que contamina o fazer em arte e seu modo de se
organizar, com rupturas discursivas de formatos dos mais variados, rompendo
visualmente-esteticamente-formalmente com o fluxo do texto sem se preocupar com
coerência e coesão, propondo assim um modo de ação direta, que possa ser desde
uma proposta programática até um insight de relações como os próprios modos de
ação já dados por aqueles que investigam algo. Orienta-se a quem chega para esta
parte, que esteja “programado” para a possibilidade de ficar juntando pedacinhos,
que não aguardam o final conclusivo, mas foram e serão lançados durante o fluxo de
pensamento, deixando o público ou leitor, numa coisa sem fim, tendo este que viver
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aquilo que foi esboçado para poder achar formas de operar no mundo que ali se
apresenta.
Isso não quer dizer que este trabalho se isenta de posicionamento crítico ativo.
Ao contrário. As proposições e intervenções críticas foram e estão sendo
desenvolvidas em fluxo, concomitantemente com a prática que reflete deste
exercício, que é político e crítico por sua natureza, ao mesmo tempo que paradoxal.
O paradoxo está na própria produção dos rumores que aqui se anunciam.
Aquilo que é proferido como real e defendido como verdade absoluta pode ser
negado e rechaçado no paragrafo seguinte, sem que essas premissas percam sua
credibilidade. Trata-se de um espaço de co-habitação e co-tensão das narrativas,
que possibilita elaborações diversas de ações práticas de acordo com o devaneio
pessoal e referencial de cada leitor. O processo todo deste trabalho foi assim. A
viagem para Chiapas, o processo prático com a CiA dXs TeRrOrIsTaS, a pesquisa
de material teórico… Tudo que ora se via como verdade, se negava com o avançar
dos movimentos, sem que isso invalidasse o movimento que se antecedia, ou seja,
havia mais de uma possibilidade de verdade em jogo a todo momento, distintas,
opostas, mas co-habitando como malha narrativa-discursiva. Dessa forma, o que se
desvia aqui é a produção de costuras frágeis com tendências normativas, que rumem
para o fechamento das possibilidades que este trabalho pode vir a propor.
A conclusão tem cara de verdade, produção de verdade. E isso é uma das
coisas mais entediantes e perigosas em qualquer processo artístico-políticopedagógico,

embora,

pateticamente,

precisemos

escrever

uma

afirmação

preenchida dessa mesma produção de verdade para autodestruí-la. Contraditório…
Claro que as dissertações e teses, no formato acadêmico com mais evidência,
flertam com essa lógica de verdade, principalmente por se tratar de produção de
ciência e de que a ciência necessita dessa lógica de analisar os dados para chegar
a uma conclusão científica. É completamente científico. Dessa mesma ciência que
sustentou e justificou o colonialismo que aqui é constantemente pautado. Sugerimos,
então, um modo de produzir que opere contra a repetição dessa fórmula de análise
de conclusão de dados dos exemplos que estão sendo estudados, pela lógica de
ciência e observação laboratorial de algo para alcançar uma conclusão (que soa
falso, porque as conclusões são sempre necessariamente falhas. Não há como elas
serem produzidas. As verdades não existem. Existem apenas manipulações
ficcionais de poder). Assim, o problema aqui atribuído às conclusões e considerações
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finais é o fato de que elas se estabelecem nessa lógica de jogos de sobreposições
discursivas-filosóficas numa tentativa falha de expandir a percepção do leitor para
além de amarras cotidianas que não levam para este tipo de impulso de pensamento
que, por fim, se encerram numa lógica completamente ocidentalizante, como mero
recurso linguístico que projeta uma verdade que necessariamente é inexistente. Não
tem como dar certo! Produz uma idéia de verdade que é apenas um jogo de
linguagem. Afinal, o leitor pode concluir qualquer coisa.
A complexidade das imagens e das contradições que percorrem o fluxo das
observações da residência em territórios zapatistas não permitem uma lógica que
caminha para um só sentido. Por também serem passíveis de falhas, essas
radicalidades dadas também podem, durante o fluxo, contradizer e sobrepor as
inflamações anteriores.
A matéria que move grande parte desses fluxos é a violência e as estéticas
que dela emergem, ressurgem. Podar essas inflamações no fluxo de pensamento
seria censurar a violência que urge por clamar seu lugar de fala neste contexto cohabitado de caos e ordem.
Este texto deve ser percebido como elemento hackeável, reversível, mutável,
em fluxos diversos. Os termos (considerados por alguns) mais radicais, aqui
empregados, tornam-se então provocadores de relação com o conteúdo traçado,
possibilitando a mobilização de humores e rumores a partir do conteúdo. Forma e
conteúdo andam juntos na produção deste rumor-dissertação].
MOVIMENTO 1: Ponto de Partida ou Geografias Afetivas do Levante
Começo as primeiras experimentações práticas deste trabalho com um grupo
de jovens, artistas e não artistas, residentes na região do nomeada como bairro
paulistano do Jaçanã e entorno. O mesmo grupo citado no início do segundo ato deste
texto. Nos conhecemos no Programa Vocacional da terra assinalada como Cidade de
São Paulo. Uma política pública cultural que já acabou, talvez não no papel, mas em
essência. Com a evidência do fracasso do Estado, o Programa se foi, mas nós
ficamos. Éramos em 13, ficamos em 6, mas por muitas vezes neste processo nos
tornamos muitos. O grupo possui idades entre 19 e 22 anos, com formações variadas.
Faziam orientações no espaço nomeado como CEU Jaçanã, na linguagem de teatro,
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embora nunca realmente demonstrassem um fiel interesse com essa ou qualquer
linguagem artística normativa específica.
As orientações se iniciaram no ano de 2016, antes ainda de que este texto
fosse sequer uma idéia e se mantiveram até o presente momento em que este mesmo
texto é finalizado. Ou seja, falamos de uma relação que antece e procede esta
pesquisa e por isso é muito maior do que ela.
No decorrer do primeiro ano de orientação, fui entendendo, durante os
encontros com o grupo, uma certa estranheza por parte dos integrantes ao
relacionarem-se com a linguagem do teatro. Não era uma estranheza de não
familiaridade com os jogos e propostas, muito menos uma estranheza de
estrangeirização. Era algo mais parecido com um “foda-se”, assim, desse jeito
mesmo. Não caberia outra palavra para descrever com tamanha precisão. No entanto,
era notável que a presença deles estava conectada a algo mais do que o mero desejo
de se encontrar. Não estavam ali apenas por serem um grupo de jovens amigos atrás
de um espaço para se ver e conversar. Sabiam que poderiam fazer isso em qualquer
bar ou praça da região. Havia um desejo interno de poder gritar alguma coisa, mas
não daquele jeito, não com aquele idioma e nem com aquelas ferramentas.
Com o tempo, fomos percebendo que o que interessava àquele grupo era a
possibilidade de responder a demandas políticas, dessa política que vem de dentro,
que te atravessa a carne e te molda todos os dias. A política do ônibus lotado, do
medo de voltar da faculdade sozinha à noite, de contar moedas para comprar um
salgado, de não se reconhecer no próprio corpo, a biopolítica do corpo periférico.
Fui entendendo que ao grupo interessava a possibilidade de poder inventar
formas de deturpar tudo isso, de criar um universo próprio que me parecia ser maior
do que o recorte do teatro, ou das artes cênicas, ou das artes. Uma enfermeira, uma
assistente social, uma técnica de audiovisual, um ator, uma dançante… Cada pessoa
demonstrava um desejo de habitar aquele lugar, divagando sobre as dores e sabores
do mundo, mas a partir de seus próprios repertórios, de suas próprias contribuições e
descobertas. Não cabia ali nenhum tipo de exercício pronto ou jogo dado. Aquele
encontro era, definitivamente, um encontro de invenção.
Foi daí que entendemos o primeiro passo.
Naquela época, eu já havia entrado em contato com o zapatismo. Havia
acabado de regressar da primeira viagem para o CompARTE e me via debruçado
sobre os sete princípios que fundamentam o zapatismo.
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[Manifesto nº2: Os 7 Princípios do zapatismo
Obedecer e não mandar
O povo tem, em todos os momentos, o poder de revogar o mandatário que não
cumpre plenamente sua função. O governo obedece às necessidades de cada
comunidade ou localidade sem decidir qual é a melhor maneira de viver nossas vidas,
simplesmente cumprindo a organização e o planejamento. Quem comanda obedece
a vontade do povo.
Representar e não suplantar
O princípio de todo governo está na representação de uma vontade. Os
representantes são eleitos de forma rotativa, mesmo sem o seu pedido, mas isso não
é visto como uma imposição, mas como um serviço à comunidade. Seu trabalho é tão
importante quanto o de qualquer outra pessoa na comunidade.
Descer e não subir
O zapatismo não aspira a tomar o poder porque sabe que o poder vem do povo.
Comunalidade é colocar conhecimento e técnicas a serviço da sociedade, aceitar que
qualquer trabalho é tão importante quanto um cargo público.
Servir e não servir-se
A cooperação dos órgãos públicos e de qualquer atividade requer ação
solidária e altruísta. Servir a comunidade não é um processo burocrático ou trabalho
remunerado, é uma expressão da comunidade.
Convencer e não vencer
Princípio fundamental para a criação de um novo mundo. Os absurdos
concursos eleitorais e as campanhas que não representam os interesses reais do
povo, são inúteis. A nova política é feita por convicção, não pela decisão de alguns.
Construir e não destruir
A construção de um novo mundo não tem instrução. Nem o zapatismo, nem
ninguém tem a verdade ou a capacidade de escolher qual forma de governo é mais
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apropriada para cada povo e nação que integram a realidade latino-americana e
mundial.
Propor e não impor
A ruptura com a política que domina a sociedade requer uma mudança radical.
Propor através da ação e da palavra, agir de acordo com a realidade e com um
propósito social é uma máxima de indivíduos e do governo para alcançar uma
transformação na sociedade].1
Entendo nesses princípios uma potência para inaugurar práticas outras que
dessem conta das demandas específicas da produção artística em contexto periférico.
A arte contemporânea sempre me fascinou enquanto rasgo possível na lógica e na
subjetividade remanescente dos nossos tempos. No entanto, essa mesma produção
de arte parece não dar conta, muitas vezes, das coreopolíticas coletivas que
coordenam boa parte da matéria, da concretude desse mesmo tempo, da fome, da
vulnerabilidade social, da estética do perigo à margem. Na visita às terras assinaladas
como México, me defronto com uma outra possibilidade de arte contemporânea. Uma
arte engajada politicamente e preocupada com aquilo que ela evoca nas lutas
cotidianas contra os fascismos de Estado. Acredito muito que o movimento zapatista
foi grande influenciador sócio-político-cultural desse processo, mas para dar conta
disso precisaria suscitar as particularidades e tecnologias empregadas que se
diferenciam nos diferentes recortes ficcionais de território daquilo que chamamos de
América Latina ou mesmo o Terceito Mundo. Ao me deparar com obras de artistas
como Guillermo Gomez-Peña ou coletivos como Las Lagartijas e La Liga Tensa, sou
apresentado a um vasto cardápio de possibilidades para temperar uma possível arte
contemporânea útil a serviço da emancipação popular e do contexto revolucionário.
Citei no decorrer dos atos anteriores muito daquilo que considero as grandes
obras de arte ativista zapatista, mas afirmo que esse furor estético rebelde parece
permear todo o território assinalado como mexicano.
Ao me deparar com este grupo de jovens artistas e não artistas em processo
de formação, vislumbro uma possibilidade de percorrer outros caminhos pedagógicos,
artísticos e políticos, caminhos estes, inclusive, que não sejam guiados pelas
1

EZLN. Os 7 princípios do zapatismo. Disponível em: <https://www.somoselmedio.com/2019/01/03/los7-principios-del-zapatismo/>. Acesso em 01 de novembro de 2017. Tradução minha.
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fronteiras impostas entre as áreas de conhecimento pela organização racional
hegemônica ocidental.
Inspirado nos sete princípios, retomo os três pontos principais que sustentam
a hipótese de criação de outros rumos possíveis para uma arte contemporânea
anticolonial e antiapocalíptica: autonomia/autogestão, produção de rumor e
hackeamento.
Acredito que este tripé, assim como tudo que se produz à luz dessa outra lógica
que o zapatismo inaugura, seja indivisível e indissociável. Dessa forma, operam
concomitantemente, sendo enumeradas e enunciadas neste texto apenas para fim
didático e produção de repertório.
Partindo da demanda coletiva deste grupo, que parece não reconhecer e não
se interessar pelas premissas comuns às linguagens já estabelecidades de artes
cênicas, me proponho o desafio de buscar em conjunto uma paisagem de criação
possível que dê conta dos apelos diretos e indiretos aguerridos pelo grupo durante as
tentativas de encontro e formação, de modo que seus desejos e suas aspirações
sejam a bússola e a régua da linguagem a ser proferida e elaborada (obedecer e não
mandar).
Nasce com isso o primeiro esboço-mapa de ação.
Começo por negar a arte como plataforma para fazer nascer outra arte ou outra
forma, sem rechaçá-la ou evitá-la compulsoriamente (construir e não destruir).
Como já citado nos atos anteriores, as palavras têm poder. Os nomes são
reivindicações de poder e demarcações no sistema-mundo. Então entendemos que é
necessário nos nomear. Entre uma provocação e outra, entre uma leitura e um papo,
já quando agíamos em grupo sem ainda saber nomear as potências das forças que
evocávamos nos experimentos coletivos, encontramos com o primeiro manifesto de
nosso recém elaborado repertório. O texto chama-se “Terrorismo Poético” do filósofo
anarquista assinalado como estadunidense, Hakim Bey, e aqui peço a licença para
citar, mais uma vez, um autor habitante do centro do capitalismo.
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[Manifesto nº3: Terrorismo Poético por Hakim Bey2
ESTRANHAS DANÇAS NOS SAGUÕES de Bancos 24 Horas. Shows
pirotécnicos não autorizados. Arte terrestre, trabalhos- telúricos como
bizarros artefatos alienígenas espalhados em Parques Nacionais. Arrombe
casas mas, ao invés de roubar, deixe objetos Poético-Terroristas. Rapte
alguém e faça-o feliz. Escolha alguém aleatoriamente e convença-o de que
ele é herdeiro de uma enorme, fantástica e inútil fortuna: digamos 8000
quilômetros quadrados da Antártida, ou um velho elefante de circo, ou um
orfanato em Bombaí, ou uma coleção de manuscritos alquímicos. Mais tarde,
ele irá dar-se conta de que acreditou por alguns poucos momentos em algo
extraordinário, & talvez, como resultado, seja levado a buscar uma forma
mais intensa de viver.
Pregue placas comemorativas de latão em locais (públicos ou privados) onde
experimentaste uma revelação ou tiveste uma experiência sexual
particularmente especial, etc.
Ande nu por aí.
Organize uma greve em sua escola ou local de trabalho, com a justificativa
de que não estão sendo satisfeitas suas necessidades de indolência & beleza
espiritual.
A Arte do grafitti emprestou alguma graça à metrôs horrendos & rígidos
monumentos públicos. A arte Poético-Terrorista também pode ser criada para
locais públicos: poemas rabiscados em banheiros de tribunais, pequenos
fetiches abandonados em parques e restaurantes, arte xerocada distribuída
sob limpadores de pára-brisa de carros estacionados, Slogans em Letras
Grandes grudados em muros de playgrounds, cartas anônimas enviadas a
destinatários aleatórios ou escolhidos (fraude postal), transmissões piratas de
rádio, cimento fresco...
A reação da audiência ou o choque estético produzido pelo Terrorismo
Poético deve ser pelo menos tão forte quanto a emoção do terror: nojo
poderoso, excitação sexual, admiração supersticiosa, inspiração intuitiva
repentina, angústia dadaísta - não importa se o Terrorismo Poético é
direcionado a uma ou a várias pessoas, não importa se é "assinado" ou
anônimo; se ele não muda a vida de alguém (além da do artista), ele falhou.
O Terrorismo Poético é um ato em um Teatro de Crueldade que não tem
palco, nem assentos, ingressos ou paredes. Para funcionar, o TP deve ser
categoricamente divorciado de todas as estruturas convencionais de
consumo de arte (galerias, publicações, mídia). Mesmo as táticas
guerrilheiras Situacionistas de teatro de rua já estão muito bem conhecidas e
esperadas, atualmente.
Uma requintada sedução levada adiante não apenas pela satisfação mútua,
mas também como um ato consciente por uma vida deliberademente mais
bela: este pode ser o Terrorismo Poético definitivo. O Terrorista Poético
comporta-se como um aproveitador barato cuja meta não é dinheiro, mas
MUDANÇA.

2

Peter Lamborn Wilson, conhecido pelo pseudônimo de Hakim Bey, é um historiador, escritor e poeta,
pesquisador do Sufismo bem como da organização social dos Piratas do século XVII, teórico libertário
cujos escritos causaram grande impacto no movimento anarquista das últimas décadas do século XX
e início do século XXI.
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Não faça TP para outros artistas, faça-o para pessoas que não perceberão
(pelo menos por alguns momentos) que o que acabaste de fazer é arte. Evite
categorias artísticas reconhecidas, evite a política, não fique por perto para
discutir, não seja sentimental; seja impiedoso, corra riscos, vandalize apenas
o que precisa ser desfigurado, faça algo que as crianças lembrarão pelo resto
da vida - mas só seja espontâneo quando a Musa do TP tenha te possuído.
Fantasia-te. Deixa um nome falso. Seja lendário. O melhor TP é contra a lei,
mas não seja pego. Arte como crime; crime como arte].3

O termo terrorista fazia e faz muito sentido para a ocasião. Afinal, se o Estado
e a lógica sistêmica que suporta o Estado nomeiam tudo que os afronta ou questiona
como terrorismo, se esta é a nomenclatura usada para rechaçar resistências mais
ostensivas, menos rendistas ou conciliatórias, e que não se encaixam aos modos de
criar cerceados pela cerca de arame farpado do poder hegemônico, esse então seria
nosso nome. Deixaríamos o lugar de artistas para assumir o de terroristas (descer e
não subir).
Terroristas poéticos.4
E assim, evocamos as forças todas das palavras e os poderes dos discursos
para nos reinventar e criar uma entidade coletiva que chamamos de CiA dXs
TeRrOrIsTaS,5 uma plataforma coletiva capaz de dar forma e suporte para ecoar e
materializar vozes e subjetividades perdidas pelos tentáculos coloniais todos
(representar e não suplantar).
Sem a pretensão de disputar as artes como campo de ação, surge, em meados
de 2016, a CiA dXs TeRrOrIsTaS. Atua na criação de novas linguagens para a
produção

de

ações

políticas

contranormativas,

em

resistência

ao

plano

BEY, Hakim. CAOS: Terrorismo poético e outros crimes exemplares. Disponível em
<http://www.imagomundi.com.br/cultura/caos.pdf>. Acesso em: 10 maio 2018.
4 Nosso conceito de terrorismo poético compreende a pesquisa, organização e práticas de saberes em
um espaço indisciplinar a serviço de produzir uma guerrilha semântica contra territórios normativos
de opressão sistêmica. Embora seu caráter lírico, estético e narrativo em muito dialoguem com muitas
das premissas salvaguardados sob o guarda-chuva das artes, os objetivos destas ações são mais
plurais, buscando espaços de fortalecimento individual e coletivo, formação, pensamento estratégico
e expressividade. Tal qual em uma guerra, onde a luta do guerrilheiro não se faz possível sem a coexistência com as áreas de inteligência, de cuidados, de nutrição, de amparo psicológico e afins.
Nesta perspectiva o olhar para a integralidade se faz tão urgente, que acaba solapando a necessidade
das organizações (ou separações) dos saberes em arte, cultura, educação, esporte, saúde… Todos
os elementos que compõem o atentado poético contranormativo são bem-vindos desde que
cooperem com o tratamento do fenômeno enfrentado.
5 Grafado dessa forma. Importante ressaltar que a CiA dXs TeRrOrIsTaS ganhou seu corpo conceitual
e desenhou suas fronteiras de ação durante o processo prático que culmina nesta pesquisa. Dessa
forma, esse grupo, além de um primeiro experimento coletivo possível, é a materialização da quase
totalidade das descobertas materializadas durante o período em que este texto é escrito.
3
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cisheteropatriarcal branco eurocentrado instaurado pelo processo de colonização e
dominação das periferias do capitalismo.
Assim, o grupo opera com investigações diversas que produzem hibridismos
estético-línguísticos-políticos que relacionam áreas diversas de saber como a
educação, cultura, arte, esporte, hackativismo, ciência, direito, serviços domésticos,
catação de papel, artesanato, física, autodefesa e qualquer outro modo de saber que
contribua para a elaboração da demanda contranormativa em questão.
Apesar de refinada em sua proposta de ação, um dos princípios da CiA dXs
TeRrOrIsTaS é sabotar o eruditismo que torna determinadas discussões inacessíveis
a camadas periféricas e mais populares.
Questionando a constante academização dos saberes e a incorporação
colonizadora das práticas de resistência pelo sistema neoliberal das instituições, que
promovem a grande dificuldade para dialogar com o público periférico, a CiA utiliza de
referências populares e cotidianas para a construção de atentados poéticos que
acessam com mais porosidade o inconsciente coletivo dos nossos (servir e não servirse). Trata-se de uma subversão das ferramentas de marketing capitalistas, para uma
produção de rumor coletivo, onde entendemos a produção de ficção como produção
e redistribuição de poder, tendo em vista que toda estrutura de poder é um constructo
ficcional forjado sob a repetição e o reforço estético para se manter dominante sobre
a concretude dos corpos (convencer e não vencer).
O grupo foi incorporando apropriações de identidade à sua pesquisa em um
período de autoconhecimento individual e coletivo, após experimentar diversos
procedimentos para a produção de novas alteridades e construções contranormativas
realizadas a partir de acordos e agenciamentos possíveis no contexto geopolíticoafetivo do momento (propor e não impor).
Os membros da CiA dXs TeRrOrIsTaS não almejam nenhuma verticalização
de linguagem. Pelo contrário: buscamos implodir todas as linguagens em nossos
processos, principalmente as normativas, de modo que suas divisões percam o
sentido e permitam a construção de novas noções de expressão ou a evidência de
outras vias de fazer arte menos normativas e dominantes, visando promover e
acessibilizar novas alternativas de exercer autonomia e bem viver a corpas
minorizadas.
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MOVIMENTO 2: Ficções Visionárias Como Território
[Manifesto nº4: Intelectual apolítico, por Otto Rene Castillo6
Um dia,
os intelectuais
apolíticos
do meu país
serão interrogados
pelo homem
simples
do nosso povo.
Serão questionados
sobre o que fizeram
quando
a pátria se apagava lentamente
como uma fogueira frágil,
pequena e só.
Não serão interrogados
sobre os seus trajes,
nem acerca de suas longas
sestas
após o almoço,
tão pouco sobre os seus estéreis
combates com o nada,
nem sobre sua ontológica maneira
de chegar ao dinheiro.
Ninguém os interrogará
acerca da mitologia grega,
nem sobre o asco
que sentirão de si,
quando alguém, no seu íntimo,
se dispunha a morrer
covardemente.
Ninguém lhes perguntará
sobre suas justificações
absurdas,
crescidas na sombra
de uma rotunda mentira.
Nesses dias virão
os homens simples.
Os que nunca couberam
nos livros de versos
dos intelectuais apolíticos,
mas que iam todos os dias
levar-lhes o leite e o pão,
os ovos e as tortilhas,
os que lhes costuravam as roupas,
os que conduziam os carros,
cuidavam dos seus cães e jardins,
e para eles trabalhavam,
e perguntarão,
"Que fizeste quando os pobres
sofriam e neles se queimavam
gravemente, a ternura e a vida?"
6

Poeta-guerrilheiro. Fundador do Teatro Experimental da Guatemala. Capturado com vários
camaradas de armas e camponeses locais (montanhas de Zacapa) foram queimados vivos.
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Intelectuais apolíticos
do meu doce país,
nada podereis responder.
Um abutre de silêncio vos devorará
as entranhas.
Vos roerá a alma
vossa própria miséria.
E calareis,
envergonhados de vós próprios].7

Como já discutido anteriormente, um dos princípios para produção de
autonomia é o território. A partir de uma demarcação específica de território, pode-se
disputar o exercício de poder para construção de regras próprias a fim de reger-se de
acordo com suas próprias leis. O zapatismo conquista seu território se empenhando
na selva, por acreditar que o capitalismo cooptou completamente as organizações das
cidades e que não seria possível uma autonomia anticapitalista autodeclarada como
indígena sem o direito a terra e aos recursos naturais que dela provém.
O trabalho que se desdobra a partir daqui tem sua execução prática
geolocalizada no território assinalado como a periferia norte da cidade de São Paulo,
região urbana, o que resultou nas duas primeiras perguntas:
1 - Como produzir autonomia ou rasgos autônomos em territórios urbanos,
onde o dinheiro é matéria basilar de sobrevivência cotidiana e coreografa as relações
de trabalho?
2 - Como possuir um território sem a possibilidade de reivindicá-lo por vias
legais (dinheiro) e sem um coro insurgente numeroso o suficiente para tentar alguma
forma de ocupação em espaço ocioso, tendo em vista o grau de violência que está
permitida simbolica e fisicamente no momento histórico que habitamos neste
momento em que escrevo este texto?
Essas perguntas geraram dois movimentos. A busca por um território material
e a invenção de um território semântico.
No primeiro movimento, chegamos ao local conhecido como Casa de Cultura
da Vila Guilherme ou Casarão, situado nas terras assinaladas como bairro da Vila
Guilherme, Zona Norte de São Paulo.
De acordo com a Seção de Levantamento e Pesquisa do Departamento do
Patrimônio Histórico, o edifício de linhas ecléticas foi construído em 1924 para
abrigar o Grupo Escolar de Vila Guilherme, criado no ano seguinte. O imóvel

7

CASTILLO,
Rene
Otto.
Intelectuais
apolíticos.
Disponível
<https://resistir.info/a_central/intelectuais_apoliticos.html>. Acesso em: 13 maio 2019.

em:
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ainda conserva suas características originais e retrata o ideal de escola de
uma época, na concepção dos espaços e no uso dos materiais.
O prédio constitui exceção entre os edifícios escolares construídos no período
da Primeira República. Ao contrário dos demais, o Grupo de Vila Guilherme
foi construído por Guilherme Praun da Silva, proprietário do terreno e loteador
da região. Por seu porte, o edifício se destacava na paisagem de Vila
Guilherme, então formada por casas esparsas e ruas de terra.
Em 1947, o Grupo Escolar passou a se chamar “Afrânio Peixoto”, em
homenagem ao médico, literato e político falecido naquele ano. O prédio, que
pertencia ao Governo do Estado, foi desapropriado pela Prefeitura de São
Paulo em 1956 e funcionou como escola até 1970. Em 1977, o antigo prédio
do Grupo Escolar recebeu os escritórios da Administração Regional de Vila
Maria e Vila Guilherme (atual Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme), que
ali funcionou até 2005.
O edifício do antigo Grupo Escolar de Vila Guilherme é bem de valor histórico
e arquitetônico. Por sua integração harmoniosa com o logradouro público e
construções vizinhas, também é considerado bem de valor ambiental e foi
tombado pelo Conpresp pela Resolução no 10/2013.8

O prédio ficou abandonado por cerca de 10 anos e foi ocupado, em 2013, por
coletivos artísticos locais, que compreendiam uma carência de espaços de cultura no
território. Depois de um processo de resistência, durante a gestão institucional de
Fernando Haddad, o Casarão foi reconhecido como Casa de Cultura e passa a
receber investimentos do Estado, embora escassos e insuficientes para as demandas
emergentes da produção cultural local. Outra conquista do levante de artistas foi a
escolha do gestor responsável institucionalmente pelo espaço, vaga ocupada por um
dos integrantes e membros ativos da ocupação. Com isso, o espaço passa a ter um
tipo diferenciado de gestão, com conselhos participativos onde as tomadas de decisão
passam pelo crivo das/os artistas residentes no local.
A importância de um território possível, onde haja espaço para poder propor
regras comuns de trabalho e, com isso, interferi-lo politicamente, é premissa para
qualquer projeto de autonomia. Sabemos o quanto espaços públicos e o conceito de
espaços públicos estão cada vez mais cooptados por um pensamento neoliberal que
deixa muitos equipamentos culturais (e não culturais também) à revelia dos desejos
egóicos de seu gestor e da ideologia do governo institucional ou mau governo. Em
tempos como os atuais, onde artistas com produções minimamente progressistas são
expostos, denunciados e censurados, a urgência por um território torna-se mais
gritante.
Chego ao Casarão com a CiA dXs TeRrOrIsTaS. Começamos uma residência
onde acontecem os procedimentos práticos desta pesquisa. Não estamos em um
8

SÃO PAULO. Notícias Cultura. Disponível em: <http://www.capital.sp.gov.br/noticia/casarao-historicona-vila-guilherme-abre-ao-publico-como-casa-de-cultura>. Acesso em: 25 jan. 2019.
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território pela via da posse, nem da ocupação, mas, mesmo com a recepção de
recursos governamentais, as relações coletivas com o equipamento permitem uma
liberdade e um grau de diálogo que parece ser suficientemente potente para iniciar o
trabalho.
O segundo movimento abarca o campo semântico. E este talvez tenha sido o
mais importante para a elaboração estético-terrorista de todo o trajeto percorrido
nestes anos de trabalho.
Para sustentar a produção de sentidos, seja pela via da arte, ou da estética, ou
do terrorismo poético, propus a elaboração de uma plataforma de criação que fosse
chão comum para fruição de delírios, céu estrelado para desenhar constelações,
devaneios.
Queria evocar uma mitologia própria dessas pessoas, com elementos
narrativos e semânticos carregados com as co-habitações, co-existências e cotensões da vida daquele lugar. Assim como no zapatismo e sua idéia de produção de
autonomias, não é possível achatar todas as periferias a uma realidade única,
colocando diversos territórios sob um mesmo enquadramento e atribuindo-lhes, por
aleatoriedade, regras comuns para todos os espaços. Essa me parece uma das falhas
mais graves cometidas nesse tipo de intervenções, pois acabamos performando as
velhas coreografias das instituições e do Estado com isso.
Parti do princípio apresentado por Walidah Imarisha9 sobre ficções visionárias,
já mencionado nos atos anteriores. A proposta da autora é de pensar a produção de
ficção científica como lugar de organização de utopias e cartografia de caminhos ainda
não pensados. Para ela, sonhar em coletivo é produzir a primeira matéria da revolta
antissistêmica. É traçar um objetivo ideal para estruturar ações que rumem em direção
ao sonho, e não produzir tentativas, aos tropeços possíveis, de tapar os buracos da
barca furada colonial contemporânea. Resetar a verdade é o caminho para
transformá-la, segundo este ponto de vista.
No entanto, em meio a tantas dores coletivas, dificuldades de existir
materialmente no sistema-mundo, comer, dormir, trabalhar, estudar, parecia pouco
consistente para o grupo produzir utopias naquele momento. Nossas tentativas de
gerar qualquer plataforma de narrativa utópica pareciam ceder aos golpes todos que
9

IMARISHA, Walidah. Reescrevendo o futuro: usando ficções visionárias para rever a justiça.
Disponível
em:
<https://issuu.com/amilcarpacker/docs/walidah_imarisha_reescrevendo_o_fut>.
Acesso em: 05 maio 2018.
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anunciavam a evidenciação do iminente declínio da social democracia ilusória. Os
corpos estavam impregnados do lamaçal que intoxicou os cotidianos dos afetos, das
trocas. As garras do mau governo se faziam tão presentes nas cicatrizes de cada um
que o sonho se tornava pesadelo a cada ardor dos sangramentos todos. Isso não
apenas na esfera legislativa e em suas consequências fascistas para com grupos
subalternizados, mas a esfera simbólica começava a criar um clima de horror e tensão
nestes corpos. A exemplo disso, desde fins de 2016 notícias de um serial killer que
assassina travestis na região vinha sendo comentada pelos moradores locais. Dada
a vulnerabilidade estigmatizada socialmente dessas pessoas, a notícia demorou a ser
formalizada em veículos de mídia quaisquer, tornando-se notícias em diversos jornais
quase três anos depois.10 A carga semântica que isso representa para um grupo de
pessoas LGBTs (das quais uma é mulher trans e já havia recebido ameaças de morte
em um aplicativo de relacionamento nesta época) ao caminhar pelas ruas é
potencialmente esmagadora.
Como criar, sob a luz da inspiração zapatista, um mundo onde caibam muitos
outros mundos, em terra arrasada? Como sonhar sem fé?
Propusemos uma inversão da lógica. E resolvemos organizar as dores que nos
mobilizam/paralisavam pensando em procedimentos que orquestrassem uma
distopia. Se a plataforma não podia ser um sonho ideal, então que fosse um caos
violento que ao menos nos permitisse criar sobre ele. Sonharíamos o pesadelo para
mover a partir dele.
À época, o atual presidente eleito era apenas uma piada sem graça dentro da
câmara dos deputados. Jair Bolsonaro havia feito um pronunciamento público em que
alegava que grupos de esquerda planejavam criar uma ditadura gay nas terras
assinaladas como Brasil. Chegamos ao encontro aos risos com esta notícia e
simultaneamente desconfortados. Até que, em determinado momento, algo suscitou.
Era isso! Vamos instaurar uma Ditadura Gay! Esse era o pesadelo. Performar essa
paródica Ditadura Gay em espaços cisheteronormativos do território para provocar
rumor propagandístico de resistência. A ideia parecia muito interessante e mobilizava
a todos os corpos presentes no encontro. E foi a partir dessa premissa que
começamos a erigir nosso território semântico.

Notícia disponível em: <https://videos.band.uol.com.br/16592633/sp-serial-killer-de-transexuais-eprocurado-na-zona-norte.html>. Acesso em: 02 fev. 2019.
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MOVIMENTO 3: Vestindo as Máscaras
Quando falamos de um processo de autonomia e autogestão pressupomos
estabelecer o maior nível de horizontalidade11 em todas as etapas de criação. Há
um vício de formação na figura do orientador, do diretor, do professor, que
instintivamente é entendida como a pessoa a quem ficamos à revelia das decisões.
Talvez para a grande maioria de acadêmicos que fatalmente lerão este texto isso
deva parecer raso, antigo ou absurdo, mas a realidade de corpos formados na
precariedade dos espaços formativos e relacionais menos abastados, sabe o
quanto é difícil romper com esta barreira. Além disso, havia o problema geracional.
As diferenças de idade também permitiam que as hierarquias emergissem com
força, tendo na minha pessoa uma figura autoreferenciada no processo. Se o
trabalho criado visa a criação de ações políticas pautadas na autogestão e
autonomia, este entrave parecia muito grave.
Precisávamos pulverizar essa imagem e essa delegação de poderes, criar
um novo campo simbólico, uma outra malha discursiva que sustentasse e
suportasse esse olhar desierarquizado, ou com menos performances de hierarquia.
Por isso começamos com um trabalho de criação de personas, inspirados
nos pseudônimos dos subcomandantes zapatistas, a partir dos quais nos
trataríamos nos encontros criativos, utilizando do humor e de referências populares
como lugar de contato, para recodificar estas coreografias relacionais.
Me recordei de uma conversa com Élbia, nas terras assinaladas como
Cruztón, Chiapas, entre um gole de café e uma dentada em um tamale, ela me
dizia sobre as máscaras zapatistas. Com seu tom forte de mulher de luta, Élbia me
dizia uma frase como: “Enquanto o mau governo mente, nós zapatistas usamos
máscaras para nos fazer ver.”
Nunca tinha pensado nessa perspectiva, da máscara como lugar de
evidência de si, como espaço para se condecorar e se autoproclamar. A máscara

O termo horizontalidade pode, por diversos motivos e movimentos possíveis de serem causados
neste texto, ser mal compreendido como um nivelamento completo das relações. Os processos
horizontais necessitam de regras, processos, acordos. Fundamentos que contribuem no
entendimento de onde se quer partir e para onde se quer chegar. Em vias de fato, a horizontalidade é
muito mais um ponto de chegada do que um ponto de partida. A feminista assinalada como
estadunidense Jo Freeman, fala muito bem sobre as mazelas provenientes de processos
desestruturados que tentam se entender horizontais, em seu artigo “A Tirania das Organizações sem
Estrutura”, disponível em: https://www.nodo50.org/insurgentes/textos/autonomia/21tirania.htm
11
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como aparato de fala para oferecer sua outridade colonial não como
vulnerabilidade marginal, mas como ruptura subversiva.

[Manifesto nº5: Balaclavas e outras máscaras
Para que tanto escândalo para a balaclava? A cultura política mexicana não
é uma "cultura de cobertura"? Mas, em vez de conter a crescente angústia de
alguns que temem (ou desejam) que algum "kamarrada" ou "boggie ou oleoso" seja
aquele que acaba aparecendo atrás da balaclava e do "nariz pronunciado" (como
diz o La Jornada) de «Sub» (como dizem os camaradas), proponho o seguinte:
estou disposto a tirar a balaclava se a sociedade mexicana tirar a máscara de que
com uma vocação estrangeira colocou por anos em você. O que vai acontecer? O
previsível: a sociedade civil mexicana (excluindo os zapatistas porque eles sabem
perfeitamente em imagem, pensamento, palavra e ação) vai perceber, não sem
decepção, que o "sub-Marcos" não é um estrangeiro e não é tão bonito como
promovido pela "meia afiliação" do PGR. Mas não apenas isso, ao remover sua
própria máscara, a sociedade civil mexicana perceberá, com um impacto maior,
que a imagem que eles venderam de si mesma é falsa e a realidade é muito mais
assustadora do que se supunha. Nós mostramos a cara um do outro, mas a grande
diferença será que o “sup Marcos” sempre soube o que realmente era seu rosto, e
a sociedade civil mal conseguirá acordar do sonho longo e preguiçoso que a
“modernidade” impôs a ela em detrimento de tudo e de todos. "Sub Marcos" está
pronto para tirar a balaclava, a sociedade civil mexicana está pronta para tirar a
máscara? Não perca o próximo episódio desta história de máscaras e rostos que
são afirmados e negados (se aviões, helicópteros e máscaras verde oliva
permitirem).
É tudo ... mas falta muito. Bem, isso pode ser o fim de uma troca epistolar
muito curta entre uma balaclava pronunciada no nariz e algumas das melhores da
imprensa honesta do México.
Saudações e não mais um abraço porque pode despertar ciúmes e
suspeitas.
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Subcomandante Insurgente Marcos].12
Achei que seria interessante propor um exercício do tipo, numa tentativa de
evocar a partir de suas mitologias pessoais e rasgos coloniais internos, uma
máscara, um Subcomandante de si que brada firmemente suas angústias.
Daí lanço a seguinte pergunta-comanda: Se você participasse ativamente
de uma Ditadura Gay, quem você seria?
Pedi para que pensassemos em quem somos, como estamos e o que
queremos, para utilizar essa matéria de sonho incutido no pesadelo do mundo afim
de ficcionalizar-se em outra coisa, tornar-se um outro que já existe dentro de si.
Uma persona performática sustentada que é canal de expressão política e afetiva.
As respostas foram muito divertidas e deram origem às seguintes máscaras
semânticas:13

EZLN. Disponível em <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/20/de-pasamontanas-y-otrasmascaras/>. Acesso em 13 de junho de 2019. Tradução minha.
13 O conceito de máscara semântica foi utilizado para nomear esta criação específica de um alter-ego,
para produção de narrativas que implicam as complexidades da narrativa pessoal (que em corpos
periféricos torna-se inescapavelmente política), para um debate político-social mais amplo e coletivo.
12

237

Antônia/Francisca: Antônia e Francisca são duas
personalidades que habitam um mesmo corpo e alternam
entre si seu controle. Antônia é uma guerrilheira radical,
com traços de psicopatia e comportamento homicida.
Seu ódio pela cisheteronormatividade a faz acreditar que
os corpos que a performam devem ser ensinados “na
marra”. Apanhar até aprender a virar bicha. Tem dentro
de si a ausência de pudores e escrúpulos com suas
ações. Estereotipada, Antônia é a figura clássica da
“sapatão masculina”, reproduzindo todos os jargões da
masculinidade

tóxica

presentes

em

homens

cis

normativos. Já sua contraparte, Francisca, é uma mulher
cristã de doutrina neopentecostal, que acredita que
existem formas de se conciliar a existência de pessoas
cis héteros e que todos têm o direito de amar a quem
quiser e da forma que quiser. Repete jargões como
“violência gera mais violência” e “não devemos nos
Figura 8: Personagens Antônia e
Francisca (Ilustração Digital)
Fonte: Bruno Marcitelli aka B.U.Z.Z
(2018)

rebaixar ao nível deles” em uma postura totalmente
conciliatória. A oscilação entre estas duas facetas que
disputam o controle de um corpo entre si é o tempero

contraditório que dá lugar para a máscara de Antônia-Francisca.
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Le Iluminade: Vítima dos ataques com lâmpadas
fluorescentes, essa figura passou muito tempo nas sombras
com medo de toda a violência que lhe era atribuída. Depois
de anos reclus@, suas cicatrizes tornam-se escrituras
proféticas que lhe conferem dons de antever o futuro e uma
sabedoria fora do comum. Em posse da arma que mudou sua
vida, @ Iluminad@ é uma figura não binárie que utiliza de
suas habilidades oraculares para tentar estabelecer um
equilíbrio de forças na guerra contranormativa do cenário
urbano fascista. Tudo que proclama tem tom misterioso o que
gera certa incerteza e dúvida por parte de quem ouve suas
colocações. Sofre da síndrome de Kassandra, fenômeno que
dificulta que os alvos de suas profecias acreditem em suas
palavras iluminadas.
Figura 9: Personagem Le Iluminade (Ilustração Digital)
Fonte: Bruno Marcitelli aka B.U.Z.Z. (2018)

A sereia: Uma figura transgênero, que utiliza de sua
tremenda aptidão para o erotismo como moeda e arma
política nos embates por poder. Tem um ego gigantesco e
uma vaidade exagerada e todo o seu discurso está pautado
pela estética, embora seu gosto não seja exatamente o da
beleza hegemônica cisbranca eurocentrada. Entende o
perigo e a violência como resultados de uma resposta
sistêmica da normalidade para com as rupturas visuais que
vazam para fora dos seus limites. Se é muito diferente,
apanha, sangra, morre.

Figura 10: Personagem Sereia (Ilustração Digital)
Fonte: Bruno Marcitelli aka B.U.Z.Z. (2018)
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O

Doutor:

Cientista

especializado

em

genética e teorias evolucionistas das espécies.
Investiga o DNA de humanos para entender quais
as possibilidades de se alterar os comportamentos
humanos a partir de recombinações genéticas.
Entende que a ciência é o único caminho para a
salvação dos minorizados e o caminho efetivo para
a produção de uma sociedade de bem viver comum
à todos.

Figura 11: Personagem Doutor (Ilustração Digital)
Fonte: Bruno Marcitelli aka B.U.Z.Z (2018)

A

Mamba

Negra:

Inspirada

nas

narrativas

afrofuturistas, a mamba negra é o resultado de uma
civilização preta que não sofreu os processos de
colonização.

Carrega consigo

princípios matriarcais

invioláveis e um respeito às tradições da espiritualidade
vinculados a um entendimento racional da tecnologia. É
alguém que carrega consigo saberes ancestrais que
puderam ser cultivados com o tempo e através das
gerações e por isso tem um outro entendimento sobre o
que é conhecimento, sociedade, território e gênero.

Figura 12: Personagem Mamba Negra (Ilustração Digital)
Fonte: Bruno Marcitelli aka B.U.Z.Z (2018)
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O Ditador: O Ditador é uma figura que se aproveita do
momento de medo e desconfiança da população LGBT e
periférica para proliferar idéias e criar um culto de ódio e
violência contra os opressores cis heterobrancos. Seu culto
rapidamente agrega um grande número de fiéis que o ceguem
devotamente, sem questionar suas escolhas e nem a falta de
embasamento, muitas vezes presente em seus discursos
inflamados. Defende o extermínio das maiorias e repete com
exagerada frequência que agora é a vez dos de cima nos
respeitarem, justificativa que traz para reforçar seus discursos
de de ódio que namoram com idéias fascistas.

Figura 13: Personagem Ditador Gay (Ilustração Digital)
Fonte: Bruno Marcitelli aka B.U.Z.Z (2016)

As máscaras semânticas desenvolvidas operam como aparatos de fala para
imprimir as vozes individuais dentro do processo coletivo. Dessa forma estabelece-se
um modo de produção narrativa-discursiva plural, que leve em consideração a
subjetividade e a voz própria de cada indíviduo sem abandonar o foco no processo
coletivo. A partir daí o trabalho criativo precisa buscar formas de agenciar essas vozes,
mesmo que dissonantes, para construir malhas complexas que deem conta de cohabita-las, como no pintar obedecendo. É a criação de um quadro coletivo que não
nega as divergências. Pelo contrário, ancora e acolhe as contradições causando
tensões que sustentam a potência criativa e ampliam as possibilidades do embate
político.
Essas tensões são necessárias para que o processo não caia em um vício
sistêmico de apaziguação, que reconhece as diferenças, mas não permite que elas
disputem um espaço político real. Quando não há tensão entre as divergências, o
discurso hegemônico ganha forma e matéria no plano do real enquanto suas
dissidências passam a ser somente discordâncias narrativas, aceitas somente como
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discurso. Faz parte do exercício político deste trabalho a disputa na co-habitação e
co-existência das coisas.
A disputa do co-tensionamento não está enquadrada na dicotomia vencerperder. É um exercício político de permitir que as diferenças permaneçam no campo
material e simbólico sem deixar de se entender enquanto diferenças. Isso oferece uma
outra perspectiva de processo pedagógico e de produto artístico simultaneamente,
embora carregue em si a dificuldade de lidar com os agenciamentos necessários para
tal ordenação do caos.
MOVIMENTO 4: Sessão de Terapia
Clínica de psicanálise, em algum lugar do território assinalado como cidade de
São Paulo. Eu estou sentado numa cadeira, em uma sessão de terapia. À minha frente
está Dani, na outra poltrona, realizando o atendimento.
DANI: E então?
EU: Tive um problema muito sério essa semana. Eu já te falei do meu outro
grupo, o Coletivo Anônimo, aquele que estávamos apresentando o espetáculo
nas estações de trem da CPTM. Pois bem, eu te disse que o processo da
temporada estava muito conturbado e que isso estava afetando tanto o trabalho
quanto às relações pessoais, que ali eu prezo demais. Pois fizemos aquela
reunião que tínhamos marcado para conversar e eles simplesmente decidiram
que eu deveria sair do grupo. Disseram que não estavam concordando com a
forma como eu estava tratando as coisas no grupo. E eu realmente acho que
também fui muito violento no processo. Na hora, me pegou tão de surpresa.
Entendi que, diferente do que tinhamos conversado antes, que faríamos uma
reunião entre nós todos para poder debater os problemas que tinham aparecido
nessa temporada conturbada, eles já tinham se organizado e conversado tudo
anteriormente. Chegaram com as decisões tomadas e estavam lá para me
comunicar disso. Eu fui pego tão desprevenido que, na hora, apenas concordei
e sai meio que sem entender. Me chamaram de machista, racista e classista.
Estou tentando entender em que pontos eu estou performando esses
comportamentos, que vem de um lugar estrutural, mas não consigo achar justo
a decisão que eles tomaram.
DANI: Como é isso?
EU: Eu trabalho com eles há quase dez anos, começamos o trabalho no
Jaraguá, e eles eram muito jovens. Na época eu devia ter a idade que eles têm
hoje, por volta de uns 21, 22… acho que 23 anos. Nos conhecemos em um
projeto de contraturno escolar que trabalhava dentro de um colégio muito
massa de lá, o Fontenelle. Tem um histórico incrível de arte-educação naquele
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lugar. Já recebeu residências do Vento Forte e do Teatro União e Olho Vivo.
Passamos anos juntos trabalhando. Como eles eram muito jovens naquele
momento, eu concentrava todo o trabalho de produção, encenação e
concepção das coisas para que eles pudessem ser apenas atores, jovens
atores. Achava isso muito importante em um processo de formação, naquele
lugar com aquelas pessoas. Eu também era muito diferente. E mantivemos a
relação de trabalho por todo esse tempo, como grupo de teatro. Só que eu fui
percebendo que o tempo ia passando e eles já tinham condições de lidar com
algumas outras responsabilidades do coletivo. E isso não acontecia. Ou pelo
menos eu achava que não acontecia. Estava me sentindo sozinho escrevendo
projetos, concebendo ideias, dirigindo. A gente tinha um discurso que pautava
autonomia, mas eu não sei. Eles começaram a querer coordenar as coisas
todas sem empenhar força de trabalho para isso, e não estava achando justo.
Porque romper as hierarquias, que estava já dadas pelas relações, pela
diferença de idade, pela fronteira entre estudante e professor, lugar de onde
começamos tudo. Pensa. De todos os cinco trabalhos que o coletivo tem como
repertório a dramaturgia, direção, produção, cenografia e cenário foram
concepções minhas em 3 deles. Todos fui em quem dirigi e concebi. Não achei
justo o que eles decidiram. E tem o acervo material também, adquirido durante
esses anos. Antes da gente chegar nesse grau de maturidade de pesquisa, o
acervo todo era eu quem adquiria, seja por doações, seja comprando com meu
dinheiro. Sentia que não havia uma responsabilidade assumida por parte do
grupo com esses materiais. Muita coisa sumia, quebrava ou estragava e era
sempre eu quem repunha. Daí, de repente, me ver subtraído, sem poder utilizar
das coisas que criei. Porque não é só isso, né? Nessa de me dedicar esse
tempo todo ao grupo, toda a minha pesquisa de teatro está concentrada nesse
grupo. Foi materializada lá. E de repente eu me sinto sem nada.
DANI: E como é isso para você?
EU: Escrevi um e-mail para eles dizendo que fui pego muito de surpresa e que
não havia achado justa a decisão. Disse que a questão primeira para mim é
que, dado o solavanco da conversa, que aconteceu com uma ação abrupta da
qual eu não esperava tamanha radicalidade, não consegui me organizar neste
turbilhão que passava em mim para me colocar com a evidência e consciência
que a situação pedia. Não tive o preparo anterior que eles tiveram para aquela
conversa, e por isso resolvi dar um tempo. Tempo para decantar, para sentir,
para refletir, para afetar… E para tratar dessas questões, automaticamente
acionamos nossos manuais de militâncias com o acionamento dos lugares de
fala, as impressões que estes tratam sobre cada um de nossos corpos, citamos
exemplos, escolhemos os que nos eram cabíveis. Culpamos a branquitude e a
formação branca, culpamos o modo de olhar extraído da periferia, sempre
numa tentativa de não colocar sobre “nossos amigos politizados” a carga de
um acionamento que, em até certa medida, não nos era intencional. Minha
questão aqui fica: “Qual o lugar do Coletivo?”. Afinal, se estamos tratando de
um coletivo, de um grupo de pessoas que escolhe estar juntas para a realização
de algo, e para isso cria suas próprias regras, sua própria concepção de mundo
para poder operar com outros mundos, por que estas questões violentas,
quando tratadas ficam apenas na alçada do indivíduo? Qual o papel do Coletivo
nisso? Eu senti muito isso na conversa e nas decisões. E não to querendo
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justificar nenhuma violência ou arrogância que eu tenha causado, entende? Eu
só acho que também não estávamos percebendo que o modo de operar do
grupo, que colocava uma sobrecarga de trabalho em uma única pessoa
também era um motor para gerar tudo isso. Eu vejo por este último trabalho, o
como era dificil dar conta de todas as coisas do projeto e cumprir com os
prazos… Daí eu fico vendo minha relação com os terroristas e penso onde que
eu estou fazendo diferente e onde que eu faço igual, até porque tem um ator
do Coletivo que trabalha nos terroristas comigo também. E tive que conversar
com ele sobre.
DANI: E o que você disse?
EU: Perguntei como isso funcionava para ele, já que na reunião ele quase não
falou nada. Queria entender dele como poderíamos trabalhar juntos nos
terroristas se ele me via como alguém com tantas questões como as que
apareceram naquela reunião. Para mim isso é muito sério, principalmente lá,
onde essas pautas que me movem como ser humano estão totalmente
engajadas nas materialidades que criamos. Ele me disse que não tinha
problema em trabalhar comigo e que já havia apontado as falhas que tinha
percebido no meu comportamento, mas que não tinha me chamado de nada
disso. Perguntei para ele o porquê de ele não ter se colocado na reunião, então.
E ele me disse que era algo maior, que tinha a ver com as dificuldades de um
corpo negro se colocar em certo espaços e que entendia que ali tinha uma
questão a ser colocada. Foi bom, porque me fez perder algumas travas para
trabalharmos juntos nos terroristas, mas ainda não sei o que fazer. Eu não
quero assumir a posse das coisas. Quando eu criei aquele acervo, não fiz ele
para mim ou para reivindicá-lo depois. Não me parece fazer sentido agora
querer estes materiais. Mas acho justo que pudessemos acessa-los juntos.
Propus uma gestão compartilhada desses materiais, mas ainda não tive
nenhum retorno. Eu entendo que nessas condições não faz mais sentido a
gente trabalhar juntos, algumas coisas se quebraram no Coletivo Anônimo, e
acho ok e potente eles quererem continuar criando sem a minha presença. Tem
um lance de autonomia aí, de ver as cobras criadas picando pelo mundo, me
picando inclusive. Acho que eles precisam mesmo de um espaço para poder
produzir entre si, sem essa figura que eu não consegui desvencilhar do
professor/diretor. Pensa, quando a gente começou alguns deles tinham 12
anos! Tem muita camada aí! Mas fico pensando se precisava se assim e não
estou sabendo muito o que fazer. Até porque são pessoas importantes para
mim e aquele é um trabalho de uma vida. Sei lá. Eu vejo que eu tenho um ritmo
de trabalho muito acelerado, e que acabo impondo um pouco desse ritmo,
mesmo achando que estou sendo democrático com a coisa. Tenho começado
a sacar isso. Vejo isso com os terroristas também. A gente está um pouco
desgastado com o tanto de coisas que fizemos no Ditadura Gay, estamos
cansados. Esse lance de pensar autonomia, de viver e estudar o zapatismo, na
prática é tão mais complicado. Parece tudo tão bonito, mas as relações não
são simples. Ao mesmo tempo não quero me poupar. Quero olhar para as
questões onde estou errando também, corrigir as falhas. Porque eu sei que
também tive contribuição nisso, mas eu acho que não tá justo olhar pra isso na
esfera do indivíduo. E o coletivo? Afinal, quando a gente estreava e circulava
trabalho juntos, não eram as individualidades que celebravam e degustavam
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disso, mas o todo. Porque no momento dos equívocos isso não acontece da
mesma forma? Será que não teriam formas menos violentas da gente dar conta
disso? Mesmo que fosse pra gente se separar no final. Não é essa a questão.
Mas a forma e o trato. Tô bem perdido e muito chateado com isso tudo.
DANI: Sim. Tem bastante coisa, mesmo. Coisas que não podemos tratar com
pressa e nem de forma reativa. É muito fácil e espontâneo ser reativo nestes
momentos. Acredito que essas coisas todas exijam o tempo da reflexão. Vamos
pensando nisso com calma. Mas por agora, a gente vai ter que terminar…
MOVIMENTO 5: Contratreinamentos14 de linguagem ou Esboçando Caminhos
para uma Arte Útil
[Manifesto nº6: Queremos o fim
As divisões de cultura, religião e esporte; teatro, música, dança e
performance; são organizações ocidentais que servem a um modo estritamente e
unicamente racional (e no conceito também ocidental de racionalidade), que
segregam saberes ancestrais e inibem a criação de outras soluções criativas
possíveis para demandas da vida prática cotidiana. Com isso, o conhecimento vai
ficando cada vez mais apartado da realidade e é produzido nos mesmos espaços
em que ele é conservado/isolado. O nosso terrorismo poético é uma prática de
extermínio dessas divisórias, uma recusa dos modos dados de organizar o fazer
para evocar outras subjetividades marginais. Para sermos, a partir das violências
que atravessam nossos corpos, de nossas dores e delícias, outridades marginais
que perambulam pelos lugares assombrando a norma e hipermarcando-a com
ferros quentes. Queremos produzir linguagem anticolonial, anti-apocalíptica,
antifascista, que expresse a revolta como materialidade e sentido não pacificatório
e não domesticado de resistir aos tempos. Não nos interessa as nomenclaturas
dadas, pois esses nomes servem a um mundo planejado para poucos e trazem

Entendemos que que as lógicas de poder se perpetuam a partir de treinamento continuados e
repetições que atravessam a vida das pessoas, de modo a domesticá-las dentro do sistema
hegemônico vigente. Essas práticas e suas estruturas estão impregnadas em nossa pele desde muito
cedo em nossas vidas e seus resquícios são involuntariamente apregoados em nossas práticas,
mesmo algumas das que se pretendem mais progressistas. Por isso, pensar em metodologias de
trabalho que evidenciem essas coreografias automatizadas no corpo, possibilitando decupá-las
compreende-las e deformá-las é aquilo que aqui chamamos de contratreinamento, prática que deve
ser repetida com tanto rigor e insistência quanto os treinamentos sistêmicos já aplicados. Os
contratreinamentos aqui descritos partem desse principio para, inclusive, contratreinar as linguagens
hegemônicas, possibilitando emergir novas formas criativas.
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para si, no cerne de seus títulos, as presenças da colônia e as imposições
competitivas da hidra capitalista. Queremos o fim da arte, o fim da educação, o fim
da história, o fim do direito, queremos o fim… Não como reivindicação ingênua de
um destruir por destruir. Isso fica por conta dos fascistas. Queremos adubar a terra
com a morte desses símbolos para que a partir disso, possamos plantar e colher
uma outra arte, uma outra educação, uma outra história, um outro direito, um
outro… Com um novo nome e um novo sentido, sem barreiras ou hierarquias].
Desde nossos primeiros encontros, a CiA dXs TeRrOrIsTaS tinha como
direção comum investigar as contradições que habitam o universo da diversidade
sexual, de gênero e raça no contexto periférico. Os terroristas poéticos têm
disputado o cenário da cishetetonormatividade branca hegêmonica como
dispositivo de tensão e atrito, com uma emergência de se nomear a norma como
primeiro movimento transgressor deste dispositivo. As experimentações todas que
delimitaram as fronteiras de nossas relações e interesses estético-político
expandiram esse conceito para além das questões temáticas, passando a
investigar as normatividades contidas nas formas e nas escolhas estéticas de suas
produções.
Daí surge um trabalho de imersão em busca das contranormatividades de
linguagem, ou seja, uma investigação minuciosa em busca de inspirações para
criação de linguagens não normativas como espaço de contágio das estruturas
dadas pelo campo da arte no tempo-espaço contemporâneo.
Os zapatistas inventam uma linguagem de luta, criam um território
semântico próprio com o qual sabem jogar com maestria, mas reproduzir seus
modos de ação não parecia com autonomia. A experiência nas terras assinaladas
como chiapanecas não poderiam servir como cartilha, assim como este material
que aqui escrevo não terá nenhuma utilidade se for entendido assim. É um convite
para experimentar o novo e o não confortável, com alguns princípios estimuladores
que auxiliam na análise, escuta e organização de ações-experimento, de atentados
a norma.
Para o primeiro bloco de ações, que conta com as atividades formativas e
de consolidação do território semântico, conseguimos um apoio do Programa VAI
- Valorização a Iniciativas Culturais, edital da secretaria institucional das terras
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assinaladas como Cidade de São Paulo, com o qual subsidiamos as estruturas de
parceria e equipamentos para dar um pontapé inicial ao trabalho.
Para começar um trabalho de produção de linguagem, precisávamos
levantar repertório, e por isso utilizamos desse patrocínio para produzir alguns
treinamentos que julgamos, em coletivo, serem as mais pertinentes para iniciar
uma trajetória de pesquisa e trabalho por autonomia.
A seleção desse repertório se deu a partir de assembléias coletivas e tinha
como objetivo encontrar formações que contribuição para a produção de uma
plataforma útil, sustentável, rebelde e antissitêmica. Situações de encontro que
suscitassem potências estéticas expressivas diversas sem perder uma relação
direta com as demandas daquelas pessoas e de sua realidade cotidiana.
Com isso xs terroristas experimentam contratreinamentos de tricô e crochê,
boxe, mixagem de som para DJ, fotografia, femme fusion15, visagismo e
maquiagem, contando com a colaboração de artistas e não artistas que se
dispunham a ver seus trabalhos deslocados da zona de conforto em que atuavam
para gerar possibilidades de diálogo na construção de outras criações, em
contato/contágio (ou não) com as linguagens hegemônicas da arte (teatro, dança,
música, etc).
Dois pressupostos foram colocados para a realização dessas atividades
formativas: a comunalidade e o hackeamento de linguagem.
O pressuposto de comunalidade tinha como chão comum a ideia de que não
fazia sentido de que estes contratreinamentos de repertório fossem fechados para
os integrantes do grupo. Precisavam estar à disposição daqueles e daquelas que
estivessem interessados em construir junto e fortalecer o trabalho, seja integrandose a proposta, seja gerando outras ações em seus espaços de ação. Dessa forma
todas as atividades desenvolvidas para nosso repertório tinham vagas abertas para
a comunidade do entorno, com a qual passamos a nos relacionar de outra maneira,
com um contato criativo e de colaboração conjunta.
Já o pressuposto do hackeamento pressupunha de que estas atividades não
poderiam estar somente voltadas para o âmbito artístico, afinal, se realmente
estávamos interessados em detonar com as divisões ocidentais de saber

Nome dado a um ciclo de contratreinamentos que abordam as danças urbanas queer ou
esteriotipadamente lidas como femininas: voguing, waacking e stileto.
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precisávamos pensar em formas de produzir conhecimentos, saberes e ações que
dialogassem com os hibridismos todos que se desdobram nas vísceras da colônia.
Como estratégia de propaganda, na tentativa de atrair o público local para
integrar atividades que não habitam o imaginário comum do entorno, utilizamos de
nomenclaturas e chamadas que flertavam com elementos da cultura popular como
uso de memes, por exemplo.
Os convidados e convidadas para a realização das atividades não atuavam
sob a lógica de oficineiros, professores ou formadores, mas sob a idéia de
provocadores de linguagem. Dessa forma, suas propostas podiam ser
atravessadas e redesenhadas pelo grupo a todo o momento, possibilitando, a partir
destes encontros, o surgimento de novos modos de fazer.
Entendemos que esses espaços de construção, por serem opostos à lógica
neoliberal, precisam do outro para acontecer. Precisam do comunal, da
coletividade. Por isso mesmo, iniciamos um processo convidando artistas e
pesquisadores de diversas linguagens para trocar saberes, que iam sendo
hackeados para se adequarem às demandas que surgiam da guerrilha semântica
que buscavam com nossa Ditadura Gay. Assim, nosso trabalho durante os
contratreinamentos era hackear estas formações a partir de nossas vivências para
criar um repertório de possibilidades específico para cada terrorista poético, que
atuariam como multiplicadores e propositores nas questões coletivas.
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MOVIMENTO 6: Contratreinamento em Captura
Poética ou Como tirar nudes conceito ou
Fotografia16
Com a provocação de Hélio Beltrânio,17 este
contratreinamento foi realizado nas ruínas da
Bravox, antiga fábrica de autofalantes que pegou
fogo e ficou abandonada na região assinalada como
bairro do Tremembé, Zona Norte de São Paulo.
Entendemos

a

fotografia

como

uma

linguagem presente no cotidiano urbano. Com o
acesso

a

aparelhos

celulares

com

câmeras

fotográficas digitais, entendemos este contratreinamento como uma apropriação
de uma lógica estético-narrativa para produção de pequenos rumores.
Com foco na relação entre corpos e espaço, o contratreinamento procurou
um olhar que transpunha a técnica. Partindo da construção de ambientes e
elaboração de cenas imagéticas, o trabalho permitiu uma exploração da silhueta,
do nu, do gênero e do espaço como matéria prima de composição de fotos teatrais.
Essas imagens eram elaboradas e concebidas em coletivo na construção
de uma estética iconográfica, para alimentar o território semântico da Ditadura Gay,
com cenografias e corporalidades possíveis ensaiadas para a câmera.
Os corpos como ponto de partida e disparo poético da fotografia
contribuíram para a construção de uma cenografia virtual que ambientasse o
território semântico a ser construído. Ao início de cada encontro, debatíamos
algumas narrativas que interessavam ao grupo antes de fotografar. Esses
disparadores discursivos serviam como dispositivos para a produção de fotos
performativas com um potencial narrativo e discursivo de imagem que pareciam
continuar em si. Os enquadramentos eram pensados para convidar o espectador
a olhar para além do frame, continuando a narrativa iniciada com a imagem
Link do vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=_9E3KONTgjs>
Formado em Desenho de Moda pela Faculdade Santa Marcelina com especialidades em fotografia
de moda e de rua. Artista visual e fotógrafo, com vários trabalhos autorais, onde boa parte destes
podem
ser
encontrados
em
sua
página
do
Facebook
(https://www.facebook.com/heliobeltraniophotographer). Desenvolveu trabalhos como fotógrafo em
espetáculos teatrais e em ações performáticas de diversos artistas.No teatro fez sua estréia como
fotógrafo performático no espetáculo Anatomia do Fauno, dirigido por Marcelo Denny e Marcelo
D’Ávilla.

16
17
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registrada pela câmera. As técnicas de enquadramento, configuração de câmera e
refração de luz eram munição para esboçar sonhos coletivos em ficções
visionárias, levando em consideração as propostas individuais de cada integrante
e as formas de torná-las concretas em conjunto na matéria das coisas do mundo.
Os encontros foram fomentando um repertório de imagens que, em
conjunto, compunham uma dramaturgia de rubrica, que registrava esboços de
ações possíveis de serem retormadas em um processo de elaboração corporal,
literária ou mesmo de transposição para outra forma de produção de imagem. A
relação entre corpo e imagem voltada para a produção de rumor propagandístico
de guerra produzia ruídos interessantes quando disparadas na internet. Muitas
pessoas não sabiam exatamente do que se tratavam aquelas fotos com legendas
em tom de manifesto e se questionavam se estávamos organizando um filme, um
espetáculo, um ato ou se era só um ensaio fotográfico mesmo.

Figura 14: Produção de Imagens Poético Terroristas
Foto: Hélio Beltrânio (2017)

Por conta do teor das imagens, as redes sociais muitas vezes censuravam
e excluíam as publicações, o que fazia dos contágios virtuais situações totalmente
efêmeras e de curta duração. O sumiço das imagens fez com que algumas pessoas
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nos procurassem nas redes sociais para saber do que se tratavam e com isso
fomos agregando público para as atividades subquentes do trabalho.
A dramaticidade das imagens possibilitava o desdobramento dessas em
roteiros de ação, resultado de discussões sobre as formas e conteúdos, que
preenchiam o território semântico da Ditadura Gay com múltiplos sentidos,
tornando-a contraditória e consequentemente mais humana.
Dessa forma, o processo formativo e os resultados artísticos estavam
totalmente indissociáveis em um ciclo retroalimentado. O que cabia ao grupo era
questionar qual o fundamento das imagens concebidas e qual sua melhor
aplicação para produção de rumores, seja nas redes online, seja impressa, ou
como material bruto para criação de ações em outras plataformas possíveis.

Figura 15: Processo de criação fotográfico
Foto: Diego Nascimento (2017)

Buscávamos nesse processo uma estética de guerrilha que desse conta de
sustentar as insurgências e rebeldias que se desdobravam a partir do território
semântico, mas para isso era necessário que essa estética também agregasse, que
gerasse empatia. O compartilhamento das imagens funcionava como um ensaio
aberto dessa criação, onde as reações virtuais e presenciais do público deslocavam
as escolhas na tentativa de achar um diálogo possível, de recrutar forças.
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Figura 16: Experimentações fotográficas
Fotos: Hélio Beltrânio (2017)
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Nestas tentativas, entedemos que o erotismo era um caminho potente e
possível de conectar essas necessidades, reforçando as observações de Guillermo
Gomez-Peña em seu texto sobre o Subcomandante da performance. No entanto,
diferente do EZLN, o trabalho aqui desenvolvido não deixa as questões do patriarcado
para depois e coloca os debates de gênero evidenciados no centro da disputa. Isso
implica na dificuldade de lidar com o lesbo-trans-homoerotismo em um território
culturalmente dominado pelos dogmas cristãos e isso nos exigiu uma nova
complexidade do olhar.
O ator e pesquisador Rodolfo Lima discute “as possibilidades de diferenciar e
aproximar conceitos de pornográfico, erótico e obsceno”,18 em uma tentativa de
compreender as consequências possíveis da dramaturgia homoerótica a partir das
relações que o público traça quando defrontado com estes.
Para Lima, pornografia se refere “a qualquer retratação do ato sexual – é
condicionada ao tempo histórico, classes sociais e diferentes patologias” e “[...] às
práticas sexuais, suas associações – como vouyerismo, por exemplo, e ao órgão
sexual”.19 Embora o autor entenda o potencial possível de leituras mais anárquicas a
partir desse referencial, isso “não é o que acontece com frequência, já que as noções
de pornografia caem no senso comum”.20
Em contra-ponto, Lima afirma que “É preciso levar em conta os dois outros
modos de representação das relações sexuais dos quais se destaca: por um lado, a
obscenidade, por outro, o erotismo”. E prossegue:
De outro lado, o “Aurelião” nos informa: obsceno é “1. O que fere o pudor;
impuro; desonesto; 2. Diz-se de quem profere ou escreve obscenidades”, isto
é, aquilo que se mostra, “em frente à cena” (ob = em frente, sceno = cena).
Assim, proferir uma obscenidade é colocar em cena algo que deveria estar
nos bastidores.21

Enquanto os conceitos de obsceno e pornográfico parecem criar um
distanciamento de camadas populares por seu aculturamento cristão, pois “na
pornografia, o leitor é interpelado enquanto sujeito desejante individualmente
considerado, na obscenidade, ele é interpelado, antes de tudo, como participante de
LIMA, Rodolfo Pereira. O homoerotismo na dramaturgia nacional: um olhar obsceno para a
dramaturgia de Newton Moreno. 2015. 268f. Dissertação (Mestrado em Divulgação Científica e
Cultural) – Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp, Campinas. 2015. p. 10.
19 Igual. p. 23.
20 Igual. p. 14.
21 Igual. p. 22.
18
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uma maliciosidade coletiva”,22 isso se evidencia ainda mais quando se trata de
obscenidade ou pornografia LGBT. No entanto, vale ressaltar que estamos debatendo
um território onde mais se executam buscas por esse material na internet. Assim,
como hackear isso e alcançar o tal erotismo do Subcomandante da performance se
essas noções parecem tão borradas e tão perdidas na realidade contemporânea de
treinamento cristão neopetencostal?
Os contratreinamentos de fotografia foram nos permitindo descobrir caminhos
possíveis a partir da prática compartilhada alcançando lugares que nos contemplavam
enquanto busca, enquanto lidávamos com os percalços e dificuldades dessas
variáveis.
Por fim, os registros fotográficos produzidos durante esta etapa permitiram a
criação de um portifólio comum que, somado às técnicas apreendidas, possibilitou que
alguns dos integrantes pudessem completar suas rendas prestando serviços como
fotógrafos freelances, levantando outra camada relevante de se tratar na lógica de
produção aqui aplicada, a relação com a sobrevivência cotidiana de corpos à margem
do sistema capitalista.

Figura 17: Ensaio Fotográfico
Foto: Hélio Beltrânio (2017)

22

Igual.
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MOVIMENTO 7: Contratreinamento Criativo com
Agulhas ou Como Vencer a Vovó no Teste de
Paciência ou Tricô e Crochê23
Muito provavelmente quando nós pensamos
nas técnicas de crochê e tricô a primeira imagem
que vem à cabeça é a de uma senhora com óculos
na ponta do nariz em uma cadeira de balanço
preocupada em executar um cachecol ou uma
toalha de mesa. Sim, essa imagem ainda existe.
Mas será que ela ainda é a única? O provocador
deste contratreinamento, Thiago Rezende,24 artista
plástico e criador do projeto Homem Na Agulha, traz muito dessa imagem ao
retratar sua história com a avó, porém, seu olhar vai além da confecção. E é com
essa intenção, de unir a tradição de um gesto poético somado à visão
contemporânea de se produzir algo sem barreira de gênero, que o artista
desenvolveu sua proposta de contratreinamento e intervenção.
A

escolha

contratreinamento

por

trabalhos

lidos

estético-terrorista

como

partiam,

artesanais

em

inicialmente,

de

forma

de

premissas

antipatriarcais de reflexão sobre a arte. O artesanato foi por muito tempo (e ainda
é para alguns artistas e pesquisadores) distinguido e pormenorizado do status de
arte por conta de seu caráter útil. O fato desses trabalhos serem exercidos como
ofícios a serviço da criação de manufaturas para o uso cotidiano, ao invés de
desempenhar criações voltadas para a publicização em galerias e espaços de
destaque, tem sido o maior motivo para justificar essa diferenciação. No entanto,
essa mesma divisão, totalmente ficcionalizada pelas forças compulsórias que
impulsionam o pensamento colonial, não se sustenta por muito tempo. Há séculos,
povos assinalados como originários de diversos lugares realizam técnicas de
produção de utensílios cotidianos, utilizando de técnicas que traduzem seu
Link do vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=Qa0qYSkMYBE>
Thiago Rezende é graduado em Artes Plásticas desde 2009 e há mais de 5 anos trabalha com crochê
e tricô. Idealizador do Projeto Homem Na Agulha, desenvolve amigurumis, objetos de decoração e
ministra oficinas para todos os públicos. Interessado na constante renovação e atualização destas
técnicas tradicionais, ele experimenta em seus trabalhos diversos materiais não convencionais, como
cordas de nylon e fios de malha de algodão. Dentro da sua pesquisa poética também estão ações
performáticas com agulhas gigantes e instalações interativas. Realizou trabalhos em parceria com a
Discovery Kids, By Kamy, Programa Arte Brasil entre outros.
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contexto cultural, mítico e geopolítico. Embora estes produtos se enquadrem no
conceito de artesanato, muitos museus e galerias selecionam alguns destes itens
para expô-los sem seus espaços higienizados sob o título de “arte indígena”.
Ou seja, essa lógica da diferenciação, conforme já citado anteriormente sob
a ótica de Faith Wilding,25 é apenas mais uma performance do braço patriarcal
tentando sufocar espaços potencialmente criativos de expressividade e
criatividade.
Mesmo hoje, em que muitos desses saberes têm sido aclamados e
acolhidos por artistas e pesquisadores de arte, essa legitimação ainda se dá sob
os mesmos cânones de poder. A arte tem muito disso, a possibilidade de
reorganizar subjetividades e consígnas para reordenar as ficções de poder,
tornando-a elemento potencialmente perigoso para a manutenção da hegemonia.

Figura 18: Cesta de Crochê em Fio de Malha
Foto: Anne Motta (2017)

BRONX MUSEUM OF THE ARTS. Division of Labor: “Woman's Work” in Contemporary Art. New
York, 1995.
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Bello26 fala sobre o conceito de fatura no processo de formação, como
elemento crucial para se estabelecer um treinamento realmente válido de criação
em arte. Enquanto resgata a experiência do trabalho de rendeiras, Bello resgatava
a importância de lidar com o produto direto do processo criativo sem apartá-lo deste
processo.
Com isso, suportado por esses aportes conceituais, durante os encontros se
entrelaçaram diversos pontos: o técnico, com foco no manuseio de agulhas de
diversos tamanhos; a vivência, no ato coletivo de tricotar/crochetar como forma
criativa, criadora, terapêutica e rentável; a reflexão, quebrando preconceitos,
padrões, paradigmas e permitindo uma visão contemporânea sobre o conceito de
gênero e idade; e ainda sobre o poder do processo de uma intervenção artística
que, muita vezes, é tão ou mais importante que o resultado da obra em si.
Realizamos este contratreinamento no Centro de Acolhida Zaki Narchi, na
região intitulada como Zona Norte de São Paulo, onde trabalhamos junto com o
Coletivo Valérias, grupo de travestis e transexuais que se organizam para
promover condições de bem viver e luta por moradia. O contratreinamento tinha
uma proposta de construção coletiva e individual, valorizando os espaços
emocionais de cada um/a dos/as participantes, que representam com o crochê e o
tricô suas experiências, memórias e aprendizados, em uma inusitada peça de
sentimentos e vivências compartilhados pelos pontos das agulhas.
Ao mesmo tempo que o trabalho nos agregava repertório de criação, era
espaço de compartilhamento de histórias e ponto de construção de relação potente
com estas outras corpas em luta. Há um caratér ancestral nos processos artesanais
que é a produção de uma atmosfera íntima, que possibilita espaços de
compartilhamento potentes. Contruir esse espaço em um Centro de Acolhida que
atende um grupo de mulheres travestis e transexuais em situação de rua
possibilitava um encontro de narrativas e relatos que se colavam em nosso território
semântico pela sua potência política e discursiva. É um fenômeno que não separa
as questões artísticas da pedagogia, da política, das ciências sociais, da saúde
mental, do ritual, etc. Nos pareceu propício dentro da proposta investir nesse
contratreinamento de produção de linguagem.

BELLO, Lucimar. Entrevista para Ação Educativa: Percursos da Arte na Educação. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=uPLFHh808u4. Acesso em 07 de janeiro de 2019.

26
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Fizemos, como proposta de intervenção, uma bancada de trabalho montada
em espaços de passagem, para podermos tricotar e crochetear. O público
transeunte era convidado a participar, pelo período que quiser, e aprender as
técnicas do tricô e crochê básicos, enquanto criava relações afetivas com o espaço,
tecendo outras percepções para com esse território. Esses encontros tinham um
caráter mais performático. Um grupo de pessoas reunido na rua fazendo tricô e
crochê capturando histórias de transeuntes desavisados dispostos a parar seu
tempo e se empenhar conosco na produção da fatura material e simbólica.
A figura do provocador ajudava nessa performatividade. Thiago é alto, bem
forte e com traços muito aguçados da leitura esteriotípica de masculinidade. Vê-lo
conduzir os contratreinamentos causava certo estranhamento, colapsando as
tradições de gênero pré-conceituadas ao formato.

Figura 19: Contra-treinamento de crochê na Praça do Jaçanã
Foto: Anne Motta (2017)

Além disso, o contratreinamento propiciava técnicas de trabalho que podiam
ser empregadas por todos os participantes como fonte de renda, já que os materiais
produzidos nos encontros podiam ser comercializados, tal qual fazem os zapatistas
com suas banquinhas com souvenirs artesanais.
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Evidentemente, a maior contribuição criativa desse contratreinamento era a
possibilidade de questionar e romper com as fronteiras tradicional e
patriarcalmente delimitadas entre arte e artesanato, reinventando possibilidade de
ação e linguagem a partir disso.

Figura 20: Contra-treinamentos de Tricô e Crochê no
Museu do Jaçanã e Casa de Acolhida Zaki Narchi
Fotos: Taís Mahogany (2017)
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MOVIMENTO 8: Contratreinamento em
Discotecagem ou Como Manter o Close na
Boatchy ou Mixagem de Som27
A cena urbana é local de uma sonoridade
híbrida, polifônica e incapturável. Produzir uma
identidade sonora que capture a complexidade da
metrópole parece algo irrealizável, dada cohabitação de tantas manifestações musicais e
sonoras em um mesmo território. No entanto, o
avanço e o acesso de tecnologias do som
possibilitaram

performar grande

parte

dessas

sonoridades a partir do uso de softwares e equipamentos de mixagem.
A modalidade do DJ sempre nos pareceu um território potente de
intercâmbio de linguagens possíveis. Uma outra forma possível de pensar a
sonoridade e musicalidade a partir da criação, modificação e deformação de outros
sons autorais ou “emprestados”. Há um terrorismo sonoro tanto na forma de criar
quanto nos produtos possíveis.
Outro ponto interessante que nos instigou por esse contratreinamento
estava nos borrões sistêmicos que a figura do DJ gera com a idéia de autoria. Ao
mixar faixas diversas, o DJ se apropria de canções para gerar uma outra
sonoridade, de outro autor, um hackeamento.
Hugo Peruchi28 provocou um contratreinamento de DJ onde nos introduziu
e familiarizou com a aparelhagem usada para discotecar, com foco na técnica e
nos aspectos poéticos da atuação do DJ. Este trabalho aconteceu na Fábrica de
Cultura do Jaçanã, região assinalada como periferia norte de São Paulo. As trilhas
tocadas por cada um dos terroristas e pelos convidados eram selecionadas de
acordo com os seus gostos pessoais, abrindo espaço para que repertórios
múltiplos de sonoridades co-habitassem um mesmo lugar.

27

Link do vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=y--dgbgCjrI>

Hugo Perucci é Artista Visual, Performer, DJ e Educador. Tendo atuado como artista no coletivo
Voodoohop e também em outras festas, como Capslock e Calefação Tropicaos. Atualmente leciona
Artes Visuais na Fábrica de Cultura Sapopemba e tem tocado como DJ em diferentes festas de São
Paulo.

28
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O contratreinamento possibilitava uma prática que, como todos os demais
contratreinamentos (talvez com exceção do boxe e das danças urbanas, devido às
suas particularidades que serão tratadas mais adiante), permitia um uso artístico
criativo para produção de subjetividades ao mesmo tempo em que era um espaço
de formação para obtenção de renda na luta por sobrevivência urbana
(discotecagens em festas, eventos e afins).
Muito parecido com o ocorrido na investigação com a fotografia, este
contratreinamento nos possibilitou investigar as possibilidades narrativasdiscursivas a partir da sonoridade e o desdobramento prático, erigindo uma
paisagem sonora que deixamos registrada para pensar as criações futuras do
projeto.

Figura 21: Contra-treinamento em mixagem de som na Fábrica de Cultura do Jaçanã
Foto: Taís Mahogany (2018)
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MOVIMENTO 9: Contratreinamento de Auto
Maquiagem ou Maquiagem para o Afronte ou
Visagismo29
[Manifesto nº7: ESTÉTICA E PERIGO
O perigo é instância iminente na trajetória do
terrorista poético (ou do artista, ou do performer, ou
do educador, ou do periférico, ou do ativista…). Esse
tráfego constante pelo vão entre o trem e a
plataforma é caminho almejado na procura subjetiva
da

performatividade.

Artistas

com

pesquisas

diversas dentro da área da performance trazem no bojo de suas produções essa
instigação constante pelo risco em cena, seja ele concreto e fatal ou
subjetivo/narrativo.
A idéia de perigo se faz iminente nesse processo. Donas/os de corpos não
hegemônicos que recebem com maior incidência a distribuição da violência humana,
(seja das instituições estatais, seja do imaginário fetichista cisheteronormativo branco
e eurocentrado que nos coordena e coreografa diariamente para movimentos que não
nos cabem) realizando atentados poéticos, performances de protesto contra o
sistema-mundo fascista. Entendemos como primordial a importância de compreender
e esmiuçar as facetas do risco, as performances do perigo nas coreografias urbanas,
na arquitetura carcerária e segregatória das cidades.
Compreendemos que a estética e o perigo andam juntos.
Em síntese, a hipótese que levantamos dessas relações diretas entre perigo e
estética é apoiada em situações óbvias para o cotidiano marginal das periferias
urbanas e rurais. As ficções de poder elegeram uma estética segura, protegida,
almejada. Esse padrão estético de segurança, a quem a violência é evitada ou muito
pouco distribuída (tendo como contraponto as existências que se encontram fora
deste mesmo padrão), não é subjetivo, nem abstrato, mas absolutamente palpável. O
corpo branco, masculino, alto, magro (mas não muito a ponto de não parecer viril ou
saudável), definido, de cabelos lisos e claros, olhos claros, que traja marcas de luxo,
cisgênero, heterosexual, livre de deformações ou deficiências (do ponto de vista
29

Link do vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=Kb0KY4lwlPM>
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capacitista), de pele lisa e sem marcas ou calos e de traços europeus é o modelo do
apogeu do corpo sistematicamente organizado como protegido. Quanto mais distante
deste ideal, quanto mais diferenças deste modelo eugenista de existência, maior é a
distribuição de violência sistematicamente imposta].
Logo, técnicas de visagismo, que utilizam de cosméticos para remodelar a
estética do corpo e da face, podem ser uma expertise, tanto de camuflagem quanto
de ruptura para com as regras estabelecidas do sistema.
Entendemos que esses padrões plastificados entram em curto-circuito quando
colocado em frente ao “horror” estético do dissidente elevado à sua maior potência
expressiva, o que nos mobiliza a inventar, construir e até negar a existência do corpo
enquanto matéria qualificável. É a produção de uma utopia no corpo que se
movimenta e mobiliza outros corpos para fora da norma.
Essa norma que violenta os corpos que não lhe cabem, que mata, fere e
corrompe as corpas dissidentes.
Viver esteticamente fora da norma é habitar as paragens do perigo, é conviver
com o risco de ser “anormal” e sofrer as agressões constantes de um mundo que não
está concretamente preparado para lidar com a diversidade.
Dessa

forma,

esse

contratreinamento

passou

a

ser,

também,

um

desdobramento desses desejos de busca por possibilidades de resistir, tanto no
espaço da narrativa subjetiva quanto no cotidiano engessado e violento que nos molda
e nos faz (re)agir em nossas produções.
Figura 22: Experimentações em visagismo
Foto: Anne Motta (2017)
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Figura 23: Experimentações visuais para produção da máscara semântica da Sereia
Foto: Breno Andreata (2017)
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O contexto urbano globalizado não nos concedeu uma identificação étnica ou
uma leitura comum de povo possível, como acontece com as pessoas assinaladas
como indígenas zapatistas. Caberia a nós, então, a partir das cicatrizes que registram
nossa histórica corporal-social, perseguir uma estética comum a este grupo, uma
unidade simbólica que esboçasse, como a balaclava zapatista, um rumor de bando,
de coletividade em prontidão, luta.
O contratreinamento começou com uma iniciação ao uso de alguns produtos
básicos de maquiagem, assim como o uso dos principais pincéis e outros elementos
indispensáveis para a elaboração de uma maquiagem artística. A partir de reflexões
e debates sobre a construção social e imagética na sociedade normativa, tendo como
referência as experiências pessoais de cada um/a dos/as participantes, iniciamos uma
investigação para testar quais visualidades possíveis de corpo nos interessavam para
performar a Ditadura Gay.
Atravessamos os encontros deste contratreinamento com debates sobre
estéticas hegemônicas e o uso cooptado das visualidades dissidentes pelo sistema
capitalista, na tentativa de não criar um repertório de trabalho que acabasse, de
alguma maneira, esbarrando nas normatividades de beleza que muitas vezes são
reafirmadas em muitas performances de ativismos LGBT+.
Trazíamos para o processo, com contribuições coletivas e de forma
descentralizada, um repertório de imagens-referências que foi criando um catálogo de
corpos e faces abjetas e em contexto de guerra por diversos lugares do mundo. A
partir das provocações de André Luís Boni,30 tentávamos, junto com os demais
participantes do contratreinamento, dar cor e forma para as mitologias pessoais
desenvolvidas nas máscaras semânticas dos terroristas poéticos.

Graduado em Licenciatura em Artes Visuais, na Unesp. Cursou “Maquiagem e caracterização para
teatro, cinema e circo”, com a professora e maquiadora Adriana Vaz, responsável por maquiar artistas
de óperas no Teatro Municipal de São Paulo, e professora titular da SP Escola de Teatro, local onde
a oficina ocorreu. Também participou da oficina “Maquiagem e Performance” com a drag queen e
artista plástica Alma Negrot, desdobrando o uso da maquiagem artística e de materiais sustentáveis
e acessíveis, além da troca de referências sobre performance queer. Trabalha como professor de
artes e atua em uma escola do Estado e em uma municipal, além de participar de um grupo de
formação de professores, financiado pela CAPES-SP. Atualmente trabalha na programação cultural
do Metrô de São Paulo. Atuou como mediador cultural numa exposição de arte contemporânea, no
Sesc Belenzinho, no ano de 2015. E também estagiou na programação cultural do Sesc Pinheiros,
em 2014. Tem como áreas de interesse, assim como minhas linhas de pesquisa, estão relacionadas
à maquiagem e caracterização, educação formal e não formal, e performance queer.

30
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Ao final do contratreinamento, elaboramos esteticamente essas máscaras
semânticas, finalizando a concepção dessas estéticas imagéticas de guerrilha, dando
contornos visuais mais firmes para o território semântico.

Figura 24: Experimentações visuais para produção de
Máscara Semântica
Foto: Anne Motta (2017)
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MOVIMENTO 10: Contratreinamento de
Waacking ou Stiletto ou Voguing31
Originalmente chamado de Femme Fusion,
este contratreinamento consistiu em uma imersão
intensiva

pelas

danças

urbanas

lidas

como

femininas ou provenientes do movimento LGBT.
Danna Lisboa,32 provocadora deste trabalho, traz
inúmeras contribuições para o processo enquanto
divide sua expertise com as técnicas dessas
modalidades de dança. Primeiro, a presença de uma
travesti negra e periférica como provocadora de um trabalho voltado para a percepção
e condicionamento do corpo, da percepção do tempo/ritmo e da escuta. Segundo,
pelo poder de agregar que essas danças possibilitam e que traziam um outro tipo de
público para integrar as atividades com as/os terroristas poéticos, ampliando a rede
de apoio e criação que se criou com essa sequência de projetos. Em terceiro e talvez
o mais importante, foi a contribuição do prazer. Não demos conta, quando nos
dispomos a realizar todos estes contratreinamentos, do trabalho e do desgaste que
ele geraria para o grupo. Isso gerou uma série de entraves e rixas pessoais que
começaram a comprometer o trabalho. Começamos a performar algumas
fiscalizações entre nós mesmos, acreditando que estávamos fazendo de tudo para
potencializar o grupo e a pesquisa, que acabamos tendo alguns problemas relacionais
sérios. Apesar de, inicialmente, acreditar que este contratreinamento seria um dos
menos centrais para o contexto desta pesquisa, foi fundamental para manter as
relações e o andamento do grupo. Me fez lembrar do quanto o movimento zapatista
se organiza e zela pela realização de festas na comunidade. Havia um ritual muito
específico em estarmos juntos para dançar coreograficamente. Desde a chegada, do
vestir os saltos, a sensualidade que se solicitava da proposta, do seduzir e do ser
seduzido, da condução de Danna, que ali atuava também como uma mestra de

Link do vídeo: <https://www.facebook.com/ciadxsT/videos/1752882654774285/>
Danna Lisboa é uma cantora e dançarina brasileira. Danna, mulher trans que vem batendo de frente
com o preconceito. Sua voz de timbre grave levanta rimas lacradoras e engajadas, com influências
fortes de Hip-Hop, Soul e Trap. Seu álbum de estréia chama-se 'Ideais', lançado no dia 3 de agosto
de 2017, o álbum conta com os singles Quebradeira (feat. Gloria Groove) & Cidade Neon.

31
32
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cerimônias urbana. Tudo aquilo culminava para a instauração de um clima mais
acolhedor e menos abrupto.
Há também um certo rigor em treinamentos de danças coreográficas, pautado
na repetição ostensiva, que remetem em alguma medida ao treinamento militar. A
oposição também é real, já que treinamentos de batalhões especializados militares ou
policiais utilizam de treinamentos coreográficos, de dança, como plataforma para
condicionar o corpo, aumentar a percepção de lateralidade/espacialidade e fixar
repertório técnico de combate. As artes marciais em geral são extremamente
coreográficas e passam pelo mesmo percurso de preparação.
Danna evocava um corpo que tem a incidência de várias danças. Um estilo
denominado Femme Fusion, onde vários estilos como Stiletto33, Vogue34, Waackig35,
Jazz Funk, estão fundidos na busca de uma sensualidade com movimentos
carregados de história e resistência. A experiência do erotismo corporal e o afronte
físico e “divante” que o Stiletto e o Vogue trazem em suas bases e a forma como isso
nos acrescentava outras possibilidades discursivas empáticas com o todo.

Estilo de dança urbana que teve início no Broadway Dance Center. Seu nome faz referência a um
tipo de salto agulha, fundamental na prática dessa dança. Compreende movimento de braços e
pernas executados em cima de um salto agulha com inspiração em ritmos urbanos.
34 Vogue ou voguing é uma dança moderna altamente estilizada que se caracteriza por posições típicas
de modelos e celebridades com movimentos corporais definidos por linhas e poses.
35 Dança urbana criada na década de 70 pela comunidade LGBT+, com movimentações específicas de
braço chamadas de “Wack”.
33
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MOVIMENTO 11: Contratreinamento
Contrafascista ou Como Suportar a Violência ou
Boxe36
[Manifesto nº8:
premissa número um: entende-se
que não existe realidade ontológica.
que a experiência do real é
construída a partir da performance
repetida dos mesmos atos. e que
esses atos não são escolhidos pelo
desejo individual. mas por ações
policiais
coreográficas
que
desenham normatividades através
da violência. são portanto, ficções
coercitivas. a ação coreográfica
torna-se, assim, uma possibilidade
de realização de políticas em ato, através de desvios ficcionais que
constroem contra-coreografias. sendo assim, pouco importa a dança
enquanto linguagem especializada, coreografada a ocupar contextos
determinados dentro das fantasias urbanas policiais. muito importa a dança
como possibilidade de contra- treinamento para romper com os padrões
policiais que conduzem os corpos a repetições parodísticas. o que se quer,
aqui, é o encontro de uma dança perigosa que se insurja enquanto uma
tecnologia de resistência e insurgência.
premissa número dois: boxe, aqui, não é uma prática esportiva, mas um
contra-treinamento coreográfico para corpos vulnerabilizados dentro de
contextos patriarcais de opressão. se o boxe é um percurso de reincidência
na normatividade dentro de contextos de competitividade esportiva, na qual
ele reproduz o corpo do macho opressor, aqui, propõe-se que ele seja
hackeado pelos corpos marginalizados de mulheres e LGBT+, como contratreinamento para construir percursos efetivos de ruptura com coreografias
estatais terroristas, misóginas, transfóbicas e homofóbicas.
premissa número três: entende-se, aqui, o pacifismo como uma noção elitista
neo-liberal que ignora o terrorismo de Estado e de mercado (legal ou ilegal)
como coreografia transnacional. em contextos de extrema vulnerabilidade,
retirar o monopólio da violência do estado e das multinacionais ilegais (tráfico)
através da prática da violência, não é reincidir em coreografias
heteropatriarcais compulsórias, mas encontrar alternativas de autodefesa
cujo objetivo e estética estejam a serviço da libertação política.
premissa número quatro: o boxe não é apenas uma tecnologia de esmurrar.
mas também uma tecnologia de esquivar, de saber apanhar sem se
desestruturar, para se reerguer e encontrar o revide. trata-se, pois, da
construção de uma arquitetura da catástrofe, a serviço de gerar condições
físicas e psíquicas de lidar com o imprevisível e saber encontrar reações à
altura, sem desmoronar. apesar de haver habilidades específicas a serem
perseguidas, não se trata da construção de um corpo ideal, fantasmático,
distante da sua própria estrutura. mas do encontro de uma anatomia histórica,
uma anatomia dos machucados, que possa servir ao desenho de estratégias
de sobrevivência que não sejam genéricas ou longínquas, mas que sirvam a
atualidade dos corpos dxs praticantes.]37

36

Link do vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=yBctXzjUms8>

37

Texto escrito por Carolina Nóbrega para divulgação do contratreinamento de Boxe Coreográfico.
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Sem dúvida este foi o mais significativo dentre os contratreinamentos
executados nessa

fase

formativa.

Tanto

que

resolvemos

mantê-lo

como

contratreinamento continuado e ainda o executamos como preparação corporal até o
momento em que este texto é escrito. A proposta de uma sequencia corporal que alia
dança e autodefesa veio do encontro com o solo da própria Carolina Nóbrega,38
provocadora deste contratreinamento. O solo de dança “estudo patético de embate
contra o solipsismo e a apatia” é o resultado da organização coreográfica sobre suas
experiências continuadas de treino com o boxe. Essa proposta também parte de um
olhar resignificado para a história dos povos assinalados como latino-americanos.
Segundo Nóbrega:
Houve um tempo (longínquo e massacrado o suficiente para não lembrarmos
dele) em que defender-se era parte de qualquer existência. Preparar o corpo
individual e coletivo para qualquer ameaça constituía integrava inteiramente
o cotidiano. Não havia diferença entre lutar e dançar. Não havia conceitos
como Cultura e Esporte. Dançar era também coreografar a o combate. O
processo que retirou dos corpos suas habilidades de proteção se chama
colonialismo – com toda a sua ficção heteropatriarcal que envolve a defesa
da necessidade de um maquinário policial para garantir a sobrevivência dos
corpos. Como se sabe, a coreografia paternalista dos Estados Nacionais
Homogêneos, escolhe defender alguns corpos, e oferecer outros à
vulnerabilidade e ao extermínio.

Nóbrega se refere aos povos assinalados como guaranis e outras etnias latinoamericanas que praticavam a dança como um espaço híbrido de celebração, ritual,
expressão e preparo para a guerra. As exigências coreográficas dessas danças
condicionavam o corpo dos guerreiros para estar física, psicologica e afetivamente
preparados para defender sua comunidade, mesmo em tempos de paz e celebração.
É uma pré-linguagem, uma forma de estabelecer contato com modos de operar que
antevêem as separações eurocêntricas do saber que chegaram a nossas terras junto
com o projeto da colônia.
A escolha pelo boxe e não outra arte marcial vem da sua marginalidade e
praticidade. Por não possuir uma série muito variada de movimentos, nem
Carolina Nóbrega é artista. Fazem anos que seu treinamento corporal é o boxe. Desde então ela
vem estruturando práticas de treinamento que busquem estruturar pensamentos coreográficos que
treinem corpos para sobreviver o campo minado da experiência contemporânea. Seus treinos são
especialmente voltados para mulheres e comunidade LGBT+. Como nos ambientes normativos dos
treinamentos de luta são dominados por homens cis héteros – pois a eles é concedido o monopólio
da violência –, é muito difícil que mulheres e comunidade LGBT+ busquem treinar sua própria
proteção, por isso entendeu-se a urgência na criação de um treinamento específico.

38
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coreografias muito rebuscadas que exigem um grau mais aprofundado de imersão, o
boxe possibilita um acesso mais rápido e dinâmico à idéia de autodefesa. Outro ponto
central está no uso do (des)equilíbrio do corpo para criar um corpo disposto e atento
para cair e esquivar, enquanto usa da força da gravidade para se aproveitar destes
“tropeços” a seu favor para potencializar o golpe.
A partir da lógica esportiva de um treino tradicional de boxe, que constrói um
padrão de aquecimento e prática a serviço da conquista de uma funcionalidade
heteropatriarcal, são utilizados também exercícios emprestados da prática de dança
e de outras lutas (artes marciais) como via de construir percursos corporais de maior
autonomia, para que cada integrante não apenas esteja buscando se apropriar de um
código pré-determinado, mas que também adentre camadas subjetivas, estéticas e
políticas de seu próprio processo, para ser capaz de reinscrevê-lo a partir de suas
singularidades.
Carolina também utiliza das técnicas de movimento do Fighting Monkey para
provocar este contratreinamento. Trata-se uma técnica que praticou durante uma
viagem às terras assinaladas como Berlim, apoiada no conceito de Arquitetura do
Terremoto, técnica corporal que se baseia em aprofundar as percepções e estados
de prontidão a partir de alterações de equilíbrio/desiquilíbrio.
Fighting Monkey é uma prática aberta e um programa de pesquisa de longo
prazo sobre o movimento humano, criado e ensinado por RootlessRoot, a
dupla de Jozef Frucek e Linda Kapetanea. Fighting Monkey examina a
condição básica da vida, que é a sobrevivência, com suas habilidades
fundamentais relacionadas: criatividade, adaptabilidade e conhecimento.
Fighting Monkey trata da reconexão com os princípios mais essenciais que
dão origem ao movimento e nos levam a relações mais funcionais com o
ambiente complexo em que vivemos. A prática do Fighting Monkey é baseada
no desenvolvimento de uma arquitetura de terremotos para o corpo. Através
de uma série de complexas situações de movimento e jogos desenhados por
RootlessRoot, o corpo é exposto a pressão e irregularidade, desenvolve
habilidades de observação e aumenta a neuroplasticidade, resiliência e
energia que levam a melhores estratégias de sobrevivência, aprimoram a
improvisação e a criatividade.39

O contratreinamento de boxe coreográfico sempre começa com um
aquecimento e um trabalho de condicionamento físico que Carolina hackeia de outras
técnicas corporais e artes marciais (como o aikidô e o tai-chi). Com isso, desvincula o
modo de operar das coreografias de treino comuns de academias, marcadas pelo
Descrição
do
Fighting
Monkey,
disponível
em:
<http://www.bodyconstitution.art.pl/en/event/465/fighting-monkey-practice-earthquake-architecture>.
Acesso em: 07 jul. 2019.
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patriarcado, ao mesmo tempo em que se aproveita deste momento de preparo para
suscitar outras possibilidades de movimento e propriocepção. Ao começar os treinos,
utilizamos dos 3 golpes do boxe (jab/direto, gancho/uppercut e cruzado) como
repertório que deve ser assimilado, compreendido no tempo do corpo e depois
experimentado espacialmente em variações situacionais diversas. Existe também um
trabalho de base muito rigoroso que tende a condicionar os membros inferiores para
deslocar-se com agilidade e lidar com os imprevistos das relações de equilíbrio. O
repertório também lida com três situações (bloqueio, esquiva e ataque) e dois níveis
(altura do rosto, altura do abdômen) que, combinados, geram uma vasta possibilidade
de movimentos a serem assimilados pelo corpo e coreografados individualmente e em
bando, ou seja, escapar de uma lógica solipsista do contratreinamento em academias,
na qual cada corpo está preocupado com o seu próprio desempenho, para alcançar
uma dimensão coletiva do treino da luta, para que o processo gere a conquista de um
corpo coreográfico comum e insurgente.
Realizamos os treinos com trilhas sonoras escolhidas, a cada dia, por um dos
integrantes do contratreinamento, pois, como em um treino de dança, a música
ambienta e contribui para noções de ritmo do trabalho corporal.
Executamos os movimentos em repetições coreográficas, marcadas pelo
tempo da música, enquanto percorremos a sala de treino. O treino também pressupõe
práticas de sombra (treinar sozinho com um inimigo imaginário para fixar o repertório
de movimentos no corpo) e treinos mediados em dupla.
Iniciamos este contratreinamento no Centro de Cidadania LGBT Luana
Barbosa dos Reis, na região assinalada como Parada Inglesa, Zona Norte de São
Paulo. Propusemos este contratreinamento em parceria com o Programa
Transcidadania, para agregar homens e mulheres transexuais no treino de
autodefesa. Durante a conversa com as convidadas, elas pareceram muito
interessadas e mobilizadas em participar do contratreinamento. O primeiro encontro
contava com quase 20 pessoas trans para o treino. Mas a prática revelou algumas
questões que tornaram o processo mais complexo do que parecia.
As garotas do projeto, quase que unanimemente em tratamentos hormonais,
tinham receio que o contratreinamento deixasse seu corpo musculoso ou que lhes
deixassem estereotipicamente masculinas, além de reclamarem que precisavam ir
para a escola depois do treino (muitas delas fazem supletivo) e não queriam chegar
suadas para estudar. Aos poucos, o grupo foi se reduzindo até que restaram somente

272

as/os integrantes da CiA dXs TeRrOrIsTaS no espaço. E aí já não fazia mais sentido
desenvolvê-lo por lá.
Então migramos o trabalho para o Centro de Acolhida Zaki Narchi, para mais
uma vez trabalhar com as Valérias, e o resultado foi outro. Mesmo se tratando de
pessoas transexuais e travestis, a diferença de classe40 entre os dois grupos imprimia
muito sentido naquele contratreinamento. Os grupos se mantiveram fixos por um bom
tempo e a disponibilidade era muito maior.
No entanto, depois de um tempo de trabalho, o Centro de Acolhida recebeu
uma oficina de artesanato com material reciclável e acabamos perdendo uma boa
parte do grupo. Não porque as atividades tenham menos significado ou que não
estivessem sendo potentes, mas fomos entendendo que o contexto daquelas meninas
e a exposição direta à violência, muito maior a que nossos corpos periféricos que
tiveram acessos a direitos básicos pelo projeto da ilusória social democracia, as fazia
muito mais aptas para se defender dentro de seus contextos do que aquilo que
estávamos oferecendo. Então… artesanato!
Mesmo assim, decidimos manter o contratreinamento entre nós, por achar que
ele emergia potência em nossos corpos e nos dava possibilidades plurais de aplicação
em nosso cotidiano.
MOVIMENTO 12: Sessão de Terapia
Na poltrona da clínica de psicanálise.
DANI: E então?
EU: Fizemos a conversa.
DANI: E como foi?
EU: Acho que foi a única coisa que podia ter acontecido. Tinha uma cara de
divórcio, com a gente decidindo quem vai ficar com o que. Eu fiquei com o
Coletivo e eles ficaram com os direitos do espetáculo. Decidimos que iríamos
fazer uma gestão partilhada do acervo.
DANI: E como é isso pra você?
Percebemos uma notória diferença de classe entre as garotas do Transcidadania e das Valérias.
Apesar de estarmos falando de mulheres transexuais e travestis, que estão à revelia da violência
machulenta patriarcal, essas condições alteram completamente a presença no contratreinamento.

40
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EU: Acho que encerrou um ciclo. To tentando não repetir isso com o trabalho
com os terroristas. Tive uma conversa com eles sobre isso e coloquei um pouco
algumas questões, algumas forças de trabalho que parecem que estavam
invisibilizadas. Escrever projeto, por exemplo, que é algo que eu tô sempre
fazendo sozinho e que possibilita a gente realizar um monte de coisas. Sei lá.
Eu não tô me sentindo bem com o resultado. Uma das atrizes do coletivo
anônimo me disse se, ao final dessa conversa, eu chegaria na minha casa me
sentindo feliz em estar com o grupo nas minhas mãos. Disse que não estava
com nenhuma perspectiva de sair feliz daquela conversa, porque para isso, os
movimentos que antecederam esta conversa não deveriam ter acontecido.
Enfim… com os terroristas eu achei importante dividir isso com eles. E disse
que achava importante a gente olhar pra isso e fazer uma redistribuição de
tarefas.
DANI: E eles?
EU: Eles topam, mas tem um lance, que não sei se tem a ver com idade, com
geração, com quem eles são… Mas muitas vezes a gente faz combinados, nos
olhamos, revisamos, firmamos, mas eles acabam sendo rompidos. Tem uma
inércia aí. Ou eu que devo ser rigoroso demais também… Não sei. Senti que
eles ficaram um pouco incomodados com as coisas que estava pautando.
Principalmente com questões voltadas a minha autoria no trabalho. Eu entendo
isso. Acho que a gente não tava conseguindo falar um mesmo idioma naquela
conversa. Eles me diziam que se sentiam objetos de estudo meus quando eu
falava assim, e que a prática do grupo não suscitava isso. Fiquei pensando se
as palavras que usei não foram as melhores. Não teve briga nem nada, mas
teve um estranhamento. Eu só estava tentando dividir uma sensação que tive
com a experiência do outro grupo, e do medo de que, de alguma maneira isso
se repetisse. Mas eu acho que o grau de envolvimento com a coisa não me
deixou ser muito óbvio…
DANI: E como você se sente?
EU: Não sei. Tem horas que acho que o melhor é deixar rolar e perder o
controle. Que esse lance de autonomia tem um pouco disso. Mas eu sinto uma
necessidade de um rigor para algumas coisas não se perderem e não sei ao
certo como colocar isso sem parecer autoritário ou hierarquico.
DANI: Você sabe que eu me lembrei de uma anedota zapatista? Eu não lembro
bem ao certo onde, mas os zapatistas haviam sido convidado para um
congresso para falar sobre suas práticas. No começo dos trabalhos, um dos
integrantes toma a palavra e diz: “Importante a gente lembrar que aqui todo
mundo é igual e que não temos hierarquia, não vamos deixar as coisas aqui se
pautarem pela idéia de hierarquia ou patente. Seremos horizontais”. Nisso o
Subcomandante Marcos levanta e pede para se retirar. Fica um clima meio
tenso e as pessoas querendo entender o porque daquilo. Então o Marcos toma
a palavra e diz: “Nós somos um exército, de uma maneira ou outra nossa
organização se dá por hierarquias e patentes. Precisamos disso para nos
organizar. Isso não quer dizer que nosso modo de governo seja como o do mau
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governo, ma ele existe e é necessário”. Fico pensando que as vezes a
hierarquia é necessária. Tem muita luta autônoma e libertária, inclusive dessas
mais radicais ou mais ancestrais que tá baseada nisso. A questão está em
como olhamos pra isso.
EU: Sim, o candomblé também é super hierárquico. E ao mesmo tempo eu
entendo como uma trincheira de resistência muito potente.
DANI: Então. A questão, talvez, seja de entender a que serve e como se dão
essas hierarquias. Tudo bem se os terroristas ainda não sabem fazer
determinadas coisas e você vai precisar fazer e ensinar como fazer. Não tem
problema nisso.
EU: Justo. Faz sentido.
DANI: Não é? Mas a gente precisa terminar, te vejo daqui a 15 dias.
EU: Certo. Até.
MOVIMENTO 13: Procedimentos Distópicos ou Como Sonhar o Pesadelo do
Inimigo
Importante cartografar esses pontos de partida para que possamos entender
de que lugar das artes e das não artes estamos partindo para elaborar os
procedimentos que aqui se seguem.
Com um repertório técnico e conceitual comum, o primeiro procedimento de
criação coletiva para a construção do território semântico Ditadura Gay foi a
elaboração de um roteiro para produzir a nossa ficção distópica comum, ou o
território semântico do trabalho.
Sua metodologia está ligada às dinâmicas de criação contemporâneas
utilizadas por alguns encenadores com pesquisas diversas, temperados com as
inspirações dos princípios de mandar obedecendo zapatista, assim como se baseia
também na prática de processos colaborativos.
O trabalho tem como objetivo criar um mergulho conceitual na demanda a
ser investigada, a Ditadura Gay, e imediatamente gerar a produção de uma
proposta criativa que expresse efetivamente seus conteúdos. Trata-se de um
exercício que induz à prática, à materialidade da expressão, dando corpo estético
aos conceitos que internamente são estudados pela equipe.
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Tal procedimento tem duas etapas que geram tipos diferentes de sequelas41
estético-políticas, em relação aos conceitos em pesquisa em uma etapa individual
e um etapa coletiva.
A etapa individual tem um caráter bastante épico na sua estrutura. Os
discursos serão comunicados diretamente para o receptor terrorista discursante. O
terrorista não é uma personagem; é basicamente o próprio eu épico se colocando
a partir de sua máscara semântica, comunicando-se numa situação estéticopolítica, que cria uma identidade para poder se expressar. É seu alter-ego, sua
versão subcomandante.
Em um primeiro momento, essas máscaras farão assembléias onde
discutem assuntos de interesse levantados por elas mesmas. Cada máscara
elabora de uma a três perguntas que tragam à tona as principais inquietações que
direcionam o imaginário de cada terrorista poético a partir do tema central, no caso,
a Ditadura Gay.
Depois, cada um apresenta à assembleia uma pergunta que será
imediatamente discutida e esgotada. Só é permitida a troca de pergunta quando
todos os envolvidos se dão por satisfeitos com o debate. Os participantes podem
tomar anotações do que é discutido ou gravar a conversa por partes (cada
participante toma notas apenas das perguntas que realizou) e a discussão segue
até que todas as perguntas tenham acabado.
A partir disso, cada terrorista organiza suas anotações em uma cena, um
resultado material, engajado nas efemeridades do fenômeno enfrentado, sem a
necessidade de caber em alguma linguagem ou plataforma.
Chamamos essa cena de sequela cênica. É um resultado direto do impacto
dos discursos plurais onde a única obrigatoriedade do terrorista é o compromisso
em lidar com todos os posicionamentos dados e presentificá-los materialmente em
sua sequela. Não há seleção dos conteúdos, ele deve dar conta de tudo o que
recolheu no debate, inclusive as situações em oposição. Com isso, a sequela visa

O termo sequela é empregado no trabalho e visa desapegar os modos de produção dos vícios das
linguagens normativas. Ao pedir que o grupo produza uma materialidade, ou cena, ou obra, estas
nomenclaturas acabavam direcionando, de certa forma, a linguagem formal que se materializava nos
produtos artísticos. A idéia de sequela vem de um resquício qualquer que emane do processo, um
lastro de qualquer ordem que seja uma resposta orgânica do processo vivido. Este termo tem ajudado
muito quando este, e outros procedimentos dessa pesquisa, são aplicados com não artistas.
Interessante ver respostas como mapas geográficos, aulas, artigos científicos, presença de familiares,
orações e outras respostas que emanam desta consigna.
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uma produção de cunho épico que se preocupe, em primeiro momento, mais com
as contradições expostas do que com os posicionamentos sobre os conteúdos. Um
hackemento primeiro da idéia de “pintar obedecendo” ou mandar obedecendo ou
criar obedecendo.
[Manifesto nº 9: Obedecer como revolta
Uma vez alguém me disse que não gostava do mandar obedecendo.
Um artista
Me dizia que a arte era rebelde, que transgredia, que ia a contrapêlo e por
isso não cabia no lugar da obediência.
Me alegou que se irritava com a ideia de uma arte que obedece.
Mas eu pergunto:
A que serve sua desobediência?
E não proponho aqui uma arte servil, ou um fazer de cabeça baixa, que não
conclama as suas próprias funções de vida.
Mas você desobede para que?
Se sua desobediência é uma busca pela individualidade murada, que coloca
seus desejos acima das necessidades do todo, ela não nos interessa.
Se sua desobediência visa o destaque, o holofote, as premiações e os
confetes todos que o território das artes, entre coquetéis nas galerias e bate-papos
em foyers de teatro, suscitam para manter os poderes sistemicamente distribuídos,
mas não nos convide para enfeitar seus jantares.
Se sua desobediência visa apenas a graça da recusa, a delícia de dizer não,
a possibilidade de reafirmar o seu poder de negar ao mundo à revelia da
insignificância dada às opiniões de abaixo, fique à vontade, pode guardá-la para si
e para os seus rebeldes.
Mandar obedecendo é dar conta das coletividades e burlar as regras da
cultura cisheteropatriarcal embraquiçada que desaprendeu como ser contrariada,
que acha que tudo que se pauta, por deter os fundamentos ocidentais-racionais
que legislam sobre as coreografias do mundo, é importante, potente, urgente e
necessário.
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Mandar obedecendo é um ato de rebeldia contra o sistema. É deixar o ego
de lado para dar lugar ao comum, ao todo, ao bando, à força ancestral que reside
nas mãos dadas, nos corpos unidos e nos punhos cerrados.
Não é abandonar a individualidade, nem homogeneizar as existências, esse
esquema já está dado na ilusão desobediente da metrópole rebelde.
Nossa rebeldia está na construção do coletivo, que tem o respeito e a
empatia como lei e a escuta como ato. É um fazer que exige paciência, resistência,
insistência, persistência. E isso desestrutura a égide do sistema homicida que mói
corpos marginalizados para alimentar a gula dos poderosos. Somos contra a
desobediência neoliberal. Nossa desobediência é outra, tem outra geografia, outro
sentido, outro tom. Desobedecemos a estrutura nos obedecendo. Para fortalecer
as forças que nos foram tomadas. A obediência como revolta!].
Com as sequelas compartilhadas, encaminhamos para a segunda etapa do
procedimento, a de criação dos atentados poéticos.
A partir das sequelas geradas, a/o terrorista passa por dois momentos. No
primeiro, elabora um resumo da sua sequela sintetizando-a em apenas 10
palavras-chave. Daí ela/e re-executa sua cena com a mesma dinâmica de ação
desenvolvida anteriormente, mas com um texto sintetizado, composto somente
pelas palavras-chave. Tem-se agora uma pílula discursiva.
O terrorista utiliza essa pílula discursiva para conceber um projeto em
bando, ou seja, uma materialidade outra, não mais necessariamente uma cena,
com liberdades de linguagem e formato, à medida em que deve incorporar os
outros terroristas do grupo na produção e apresentação desta materialidade.
Chamamos essa materialidade de um atentado poético.42
No atentado poético, o lugar de fala não é mais individual, mas um
desdobramento em bando da sequela, onde o terrorista passa a ser um arquiteto
do discurso. Ele organiza e materializa suas questões utilizando o corpo e as
habilidades do coletivo como suporte de base. Por fim, o terrorista precisa utilizar
3 ou 4 itens de uma lista de elementos formais a serem aplicados no seu projeto
Definimos como atentado poético toda a ação estético-política organizada de resistência
contrassistêmica elaborada e executada pela CiA dXs TeRrOrIsTaS. O nome, além de desvincular a
ação do enquadramento das linguagens artísticas normativas, evoca uma outra consigna para a ação
efetuada. Tratam-se de materialidades de embate, nas quais seu único chão comum é a produção de
curto-circuitos sistêmicos na ordem-discurso-regra-norma-alvo vigente.
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de arquitetura do discurso. Essa lista de elementos pode conter itens de diversas
ordens e é criada em grupo, por exemplo:
• Palavras ou frases chaves
• Interação com publico
• Discursos reverberando no espaço
• Coreografia
• Cena (dramática)
• Ação performativa
• Imagens cênico poéticas
• Canção
• Jogo
• Cruzamento de Plataformas/Mídias
• Interação particular com o espaço
• Instalação
• Arquitetura sonora
• Grafias, pinturas ou esculturas
• Vídeo
• Mapa
• Exercício físico
• Aula pública
• Reza, ritual ou oração.
Depois de apreciar todos os atentados poéticos, os terroristas se sentaram para
organizar uma escrita que registre a ficção distópica final, uma pintura coletiva, sob a
ótica de um escrever nos obedecendo. Discutir aquilo que foi vivido é permitir que o
discurso esteja preenchido de outras realidades. Esse procedimento discursivo
evocou as memórias, desejos e dores latentes dos terroristas poéticos, para a
produção de um fazer no mundo, além de organizar estruturas formais de criação,
tendo como resultado o seguinte roteiro:
[Manifesto nº10: DITADURA GAY
Território assinalado como Brasil, ano de 2018, em meio ao caos e escândalos
midiáticos de corrupção, as instituições e lideranças estatais passam a ser

279

desacreditadas. É instaurada uma máxima do “político nenhum presta” e o cenário
eleitoral caminha pela descrença generalizada do povo. Em meio a esses escândalos
todos, Jair Messias Bolsonaro, candidato do PSL, surge como uma solução de uma
nova velha política pautada no ódio reprimido da classe média, com discursos
neoliberais inflamados e promessas de melhoria de vida por meio da competitividade
massiva capitalista. Com uma onda de fakenews, Bolsonaro desenha uma campanha
propagandística ofensiva, que utiliza de inverdades disparadas em massas nas redes
sociais para conquistar a atenção das camadas mais populares. E assim, este é eleito.
Na cadeira presidencial, uma de suas primeiras ações junto ao Ministério da Saúde é
de elaborar e distribuir uma “cura gay”, que nada mais é do que uma lobotomia
química para ser aplicada em LGBT+, tornando-os catatônicos e sem muitas
possibilidades de manifestações cognitivas. A população, que já estava aderindo a
tratamentos com supositórios de alvejante para curar pessoas com autismo, adere à
idéia e, aos poucos, uma horda de LGBT+ zumbificados começam a perambular pelo
cenário nacional. Muita violência é empregada para essa população, principalmente
os pobres negros, e isso reconfigura toda a arquitetura e dimensão urbana como a
conhecíamos. Dois anos depois, um grupo de anarquistas radicais começa a fazer
experimentos com DNA de pessoas LGBT+ a fim de procurar uma forma de imunizar
as corpas minorizadas da vacina institucional. Em um primeiro movimento, o grupo
terrorista sequestra um caminhão com um lote grande da fórmula e troca seu conteúdo
pela fórmula elaborada secretamente. O que eles não esperavam é que essa fórmula,
aplicada em LGBT+, provocaria mutações genéticas aceleradas dando super
habilidades para as/os vacinadas/os. Isso muda completamente o cenário e, em
pouco tempo, o exército queer insurgente toma as ruas e declara guerra contra a
população cisheterossexual.
O ano agora é 2023. A Ditadura Gay foi instaurada. Bolsonaro foi executado
publicamente e teve sua cabeça empalhada no Templo do Arco-Íris, antes conhecido
como Templo de Salomão, no território assinalado como região do Brás, São Paulo.
No salão central, sentado em um majestoso trono à frente da cabeça empalhada de
Bolsonaro, está o líder do movimento. Uma bicha preta conhecida apenas como O
Ditador. Em seu regime, pessoas cisheterossexuais foram exiladas e mandadas para
ilhas onde são esterelizadas. “Já que fomos condenados por anos por não reproduzir,
a reprodução natural agora está proibida, a ciência já possui outros meios de
perpetuar a espécie humana”, diz o Ditador.
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O cenário de Ditadura Gay mostra a resistência hétero em sua luta para poder
existir e reproduzir, organizados em guetos à revelia do Estado, à procura de uma
alternativa para acabar com as desigualdades aplicadas pelo regime ditatorial.
Por meio da apropriação do discurso de ódio de líderes políticos homofóbicos,
Ditadura Gay é uma ficção pós-apocalíptica, situada num Brasil em um tempo não tão
distante, onde homossexuais “evoluíram” até se tornarem uma super-raça dominante
que oprime homens cis héteros e brancos. É encenada como uma narrativa em curso,
que não se inicia nem se concretiza em si. A trama se justifica por trazer à luz questões
contemporâneas emergentes na sociedade assinalada como brasileira, como
fanatismo religioso, extremismo político, desigualdade racial, gênero e sexualidade, a
partir de uma paródia, onde o oprimido e o opressor trocam de lugar, visando outras
possibilidades de empatia e redistribuição de violência por meio desta plataforma
ficcional].
MOVIMENTO 14: Compartilhamento da Plataforma ou Dramaturgia
Contaminada
Com um primeiro roteiro da nossa ficção visionária coletiva, já tínhamos em
mãos o nosso território semântico para começar a elaboração de outros atentados
poéticos possíveis. Agora começaríamos a experimentar algumas pílulas de
contaminação a partir dela. Ao revisitar o roteiro, no entanto, achamos que ele ainda
estava pouco atrativo e pouco acessível para dialogar com a comunidade do entorno
que nos interessava. Entendemos que na nossa dramaturgia faltava visualidade. As
terras assinaladas como México já possuem uma relação antiga com a cultura
muralista e por isso o EZLN se utilizou dessa linguagem popular para gerar empatia
com a sua causa. As terras assinaladas como a cidade de São Paulo tinham acabado
de passar por um período de polêmica sobre o grafite, com o Decreto Anti Pixo do
prefeito institucional João Dória, então os muros urbanos não nos pareciam uma
opção viável para projetar imagens empáticas dentro do contexto histórico.
Nessa época, reencontro um amigo artista visual, Bruno Marcitelli aka B.U.Z.Z.,
que estava exibindo um trabalho seu de pintura digital que tratava do mesmo assunto.
O quadro, com o título DITADURAGAY, era uma paródia visual.
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Figura 25: Pintura Digital Ditadura Gay
Fonte: Bruno Marcitelli aka B.U.Z.Z. (2016)
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A ironia contida na inversão das relações de poder é trabalhada através da
aglutinação de signos globais e regionais num pastiche que objetiva empoderar o
oprimido e satirizar o opressor. A obra esteve em exposição dentro da Universidade
Federal de Uberlândia (onde foi concebida e executada pelo artista e estudante do
curso de artes visuais Bruno Marcitelli) e foi covardemente vandalizada, expondo
reações racistas e homofóbicas dentro do campus da universidade, pois mesmo sob
a máscara da ficção, o empoderamento gay incomoda e desperta violência. A urgência
das questões abordadas, bem como a grande aceitação deste trabalho pela
comunidade afro e/ou LGBT, evidencia sua gigantesca capacidade de expansão e
revela potencialidades a serem exploradas ainda dentro da mesma temática.
Ao conversar com B U Z Z sobre nosso projeto, apresento-lhe ao grupo e
começamos a trocar procedimentos. Então, a partir da provocação visual, convidamos
o artista para produzir uma HQ43 a partir da ficção visionária coletiva que criamos,
como uma forma de desdobrar a plataforma em ações possíveis de diálogo, denúncia
e/ou enfrentamento.
O trabalho executado pelo artista utiliza técnicas de fotografia, edição de
imagem, ilustração e pintura digital. Realizamos um ensaio fotográfico que serviu de
base para a construção das cenas em quadrinhos, que foram editadas e ilustradas
para dar outro tom para nossa dramaturgia, tornando o texto uma obra, um atentado
poético possível de ser disparado e utilizado como recurso pedagógico e performativo.
Imprimimos 1000 cópias da HQ,44 que distribuímos durante as ações realizadas
ao longo do trabalho e panfletamos em ações performáticas que objetivavam “levar a
palavra” para as pessoas na rua.
Conseguimos, neste período do trabalho, dois outros apoios financeiros para
custear as próximas parcerias e recursos materiais necessários para a execução e
manutenção do projeto: O ProAC Primeiras Obras de Teatro e o Fundo ELAS LBT.
Antes de partir para as ações performativas que se desdobrariam do território
semântico criado, resolvemos explorar um pouco mais o universo colocado diante de
nós com a proposta da HQ. Nos interessava encontrar uma maneira de tornar essa
dramaturgia coletiva, ampliar o território semântico a partir das contribuições das
pessoas na rua, de gente próxima e gente estranha, para poder testar o alcance e a
potência desse campo criado.
43
44

História em Quadrinhos.
Anexo VIII.
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Sugiro transformarmos a HQ em um jogo de RPG45, e saímos pelas bibliotecas
públicas da região assinalada como cidade de São Paulo para jogar a plataforma.
O jogo funcionou como um procedimento artístico-pedagógico que fomentou,
além de um estudo sobre as possibilidades em torno do jogo, um espaço para partilhar
o território semântico e a HQ, fomentando a produção de uma dramaturgia coletiva,
com participação do público.
Nesses encontros, cada terrorista utilizou de um recorte narrativo do território
semântico para apresentá-lo em formato de jogo de RPG de mesa. Abordamos uma
apresentação panorâmica sobre o universo dos jogos de RPG, a elaboração das
personagens, e uma campanha. Dessa forma, as narrativas puderam ser
reelaboradas em um jogo que também é narrativo, agregando outras camadas ao
primeiro material produzido.
Organizamos um sistema de jogo de mesa, com a elaboração de uma ficha de
personagem46 a partir da qual os jogares poderiam conceber suas próprias máscaras
semânticas e adentrar no universo narrativo da HQ.
A ficha possibilitava uma organização de atributos físicos, mentais e sociais da
personagem desenvolvida, por meio da distribuição de pontos, obrigando o jogador a
ter que escolher quais atributos elevar em detrimento de outros (se você pensa em
um personagem muito forte, talvez ele não possa ser tão inteligente ou carismático,
por exemplo). Isso tornava a contribuição dos jogadores possível sem que o caos
criativo da situação performasse megalomanias que deixariam a história sem costura
e sem um sentido mínimo.
Por meio do mestre (nome dado ao narrador que conta a história e media o
jogo), os jogadores eram colocados para dentro do território semântico e convidados
a intervir na história, que ia se deformando conforme o andamento da atividade. As
ações elencadas pelos jogadores davam outros contornos possíveis para a história,
colocando os jogadores como conceptores ativos e co-participantes da narrativa,
gerando fictocriticismos.
O artista visual e pesquisador Felipe Ribeiro fala sobre as potencialidades do
corpo e estratégias fictocríticas:

Abreviação de Role Playing Game, que em português significa "jogo de interpretação de
personagens". Consiste em um tipo de jogo no qual os jogadores desempenham o papel de um
personagem em um cenário fictício em que a decisão de cada um influenciará no destino do jogo.
46 Anexo IX.
45
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O fictocriticismo é um modo de escrita experimental que borra as divisões
tradicionais entre teoria e ficção. Tomado como estratégia, sua composição
faz tremer os pilares da razão e as assertivas verídicas do pensamento
científico ao associa-los à ficção, uma escrita que se afirma enquanto poder
minoritário e justo por isso inventiva e visionária. As relações do fictocriticismo
com a antropologia e com as narrativas feministas são consideradas neste
curso, bem como sua interseção com a arte de performance, a história do
corpo, e a dança. Especialmente no que tange os atos de fala que constituem
o corpo, interessa-nos redimensionar as escalas históricas que constroem
suas definições, inventar outras genealogias, diagramar resistências e
planejar fugas que desestabilizem os sistemas de poder.47

O trabalho final foi enviado para escritor e dramaturgo Marcelino Freire para
criação de um roteiro dramaturgia, que está em processo de criação no momento em
que este texto está sendo escrito, para uma futura encenação de espetáculo cênico,
onde procuramos explorar outra linguagem/possibilidade de ação política a partir do
nosso território semântico.
MOVIMENTO 15: Práticas de Poder e ContraTreinamentos de Desobediência
Entre os dias 17 e 22 de dezembro, integrei a equipe criativa de uma residência
na Ocupação Artística Ouvidor 63, em uma imersão para produção de um trabalho
performativo para debater Feminicídio. A residência foi coordenada por Thais Di
Marco, a mesma que havia seguido comigo na primeira jornada pelas terras
assinaladas como Chiapas, descrita no Segundo Ato deste texto. Dentre os
procedimentos, Di Marco aplicou uma metodologia chamada de Práticas de Poder,
que achei de grande potência para esta pesquisa e que passei a desenvolver com os
terroristas poéticos. O trabalho tem como premissa enunciar as estruturas do poder
de modo a poder reconhece-las, apreende-las, deturpá-las e desobedece-las pela
performance do discurso, pela performance da presença e pela performance do corpoespaço.
O primeiro exercício consiste em uma sequência de aquecimento físicoexpressivo com uma série de improvisações de 7 minutos. Essas improvisações são
orientadas por regras ditadas pelo/a mediador/a que consistem em comandos como:
“Pode se deslocar, não pode andar, deve comentar tudo o que vê”, ou “não pode se
mover, não pode pensar, deve agir”, ou “relaxe por 7 minutos” ou “faça nada,

RIBEIRO, Felipe Kremer. Ementa da disciplina EFD713 - Tópicos Especiais II - O Corpo e as
estratégias Fictocríticas, do PPGDan, da UFRJ.
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lembrando que pensar, ficar parado ou tentar dar conta do exercício não é fazer nada”.
Essa sequência de improvisações é um primeiro contato com as consignas de poder
as possibilidades diversas de executá-las ou sabotá-las. O mais importante neste
exercício, assim como em todo o processo, é nunca ser pego. Se quer desobedecer
a regra, faça sem ser apanhado.
Em um segundo exercício, os/as terroristas formam duplas. Vão performar um
imenso museu no espaço de trabalho onde se utilizarão dos objetos e arquitetura
disponíveis no espaço para ficcionalizar obras de arte. Um dos membros da dupla é
o/a curador/a que deve apresentar ao outro esta obra. O/A curador/a inventa a história
do/a artista, a motivação da obra, as técnicas empregadas, suas características, na
tentativa de fazer uma porta, uma parede descascada ou uma lâmpada com mal
contato ganharem o status de obra de arte. Depois de estabelecida essa relação, o/a
curador/curadora utiliza desta fake-obra para poder manifestar alguma coisa que lhe
interesse. A apresentação da obra vira pretexto para poder expor publicamente
questões políticas que interessam ser debatidas pela figura da/o curador/a, que se
aproveita do lugar de fala para ser ouvido. Por fim, encerra o trabalho com o título da
obra e troca de lugar com o outro interlocutor, que passa a repetir o processo.
Este exercício atua como um contratreinamento múltiplo e potente de
entendimento e hackeamento das estruturas do poder. Enquanto mobiliza instâncias
subjetivas de controle inerentes ao âmbito das artes, estimula um formato perigoso e
insurgente de aplicação do fazer artístico: a possibilidade de deformar a realidade e
utilizar de uma matéria qualquer como aparato de fala. Ao assumir a figura de
curador/a, a pessoa narra uma obra que não é sua. O discurso e os motivos são
deslocados para a instância de um/a outro/a artista, que não existe e que assume a
autoria do discurso do/a curador/a. Há um cinismo insurgente nessa prática de
rebeldia que está em lidar de forma irônica com o poder. Se houver algum
desentendimento no discurso, o/a curador/a pode dizer algo como: “Mas essa obra
não é minha, foi o artista que criou que queria dizer isso, não quer dizer que eu
concorde”.
O cinismo e a ironia aparecem como recurso de desobediência e hackeamento
de estruturas. O exercício continuado desta prática possibilitou aos terroristas poéticos
um repertório pessoal de desobediência que potencializou os atentados poéticos que
se desdobraram neste trabalho.
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Ainda executamos um terceiro exercício do repertório de Di Marco com as
práticas de poder. Em duplas, um/a dos/as integrantes assumia a figura de um artista
e o outro a de assistente. A/O artista deve estar sentada/o em uma cadeira e não pode
se deslocar nem apontar nada. Ela/ele precisa criar uma obra de arte utilizando
materiais dispostos no espaço ou o corpo de seu parceiro, mas para isso precisa pedir
ao assistente que realize as ações no trabalho. É o assistente quem coleta e posiciona
os materiais ou se aloca no espaço agindo de acordo com o desejo da/o artista. A/O
assistente deve obedecer explicitamente a/o artista até um próximo instante, onde a/o
assistente deve desobedecer seu mestre SEM SER PEGO, enquanto a/o artista vai
tentando restabelecer o controle. Fica estabelecido um combinado entre a dupla de
elencar uma palavra de segurança. Esse recurso, hackeado do BDSM, consiste no
uso de uma palavra de pouco uso (abacate, piolho, tabule, etc) como alarme para a/o
assistente sinalizar que o jogo precisa parar pois se sente incomodado ou violado de
alguma forma. Ao acionar a palavra, o jogo é imediatamente interrompido e não deve
ser reiniciado naquele dia com a mesma dupla, a fim de garantir um tempo de
distanciamento e reflexão sobre os ocorridos.
Esse exercício estimula novos repertórios de desobediência a partir da prática
direta, treinando o corpo para agir e reagir contra diversas instâncias de poder que se
aplicam sobre corpos minorizados.
Me lembrei de Cruztón e dos movimentos que
Cláudia48 fazia para manter sua escola autônoma.
Os repertórios de desobediência são instrumentos
fundamentais para o processo criativo em terrorismo
poético. Desobedecer com eficácia exige prática e
contratreinamento, a ser realizado com a mesma
intensidade e repetição dos treinamentos sistêmicos
que moldam nossos comportamentos e nossa
cultura sob as regras do patriarcado e do capitalismo
transnacional. A desobediência enquanto prática de
preparo corporal e técnico.
Para além dos contratreinamentos como atividades formativas, concebemos
quatro atentados poéticos, materialidades estético-políticas de resistência, durante

48

Link do vídeo: < https://youtu.be/oHmP-T8_dvs>
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esse processo, a partir das quais, por meio da experiência prática da ação estéticopolítica, desdobramos os repertórios adquiridos com as etapas de contratreinamentos
e a concepção do roteiro-base em procedimentos de criação, entendidos como
aspectos fundamentais para dar continuidade ao processo de pesquisa.
MOVIMENTO 16: Primeiro Atentado ou O Muro
Cinza ou Das Cores Que Ainda Não Perdi49
Esta ação foi elaborada em resposta ao
decreto Anti-Pixo assinado pelo prefeito institucional
do território assinalado como cidade de São Paulo,
João Dória. À época, a prefeitura havia executado
uma ação de apagar murais e grafites por toda a
cidade, dando ao lugar o apelido de Cidade Cinza.
Esse foi um dos primeiros atos de guerra declarada
da gestão institucional Dória contra as/os artistas.
Como já é sabido, a arte de rua, grafite e pixo, é espaço/linguagem de expressão
predominantemente periférica, insurgente, rebelde e contestatória. É uma linguagem
que dificilmente se enquadra nos cânones da civilidade convencional e suas regras
domesticadoras, sendo alvo mais propenso à artilharia curatorial de mal gosto da
burguesia elitista, do mau governo.
Alguns conhecidos e parceiros da CiA dXs TeRrOrIsTaS haviam sido multados
em valores exorbitantes por estarem manifestando suas formas de expressão em
espaços públicos, com linguagem característica das metrópoles.
A partir dessa demanda, passamos a nos debruçar sobre estratégias de criar
um hackeamento na lógica imposta na arquitetura da cidade e assim nasce o
atentado: O Muro Cinza ou das Cores que eu Ainda Não Perdi.
A premissa era simples. Já que os muros da cidade passaram a ser de posse
do prefeito e não podiam mais ser tocados, cederíamos nossos corpos para criar
muros “pixáveis” pelos espaços.
Durante a ação, os terroristas poéticos organizam-se em fila, formando uma
parede de corpos e cobrem seus corpos de cimento enquanto aguardam o processo
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Link do vídeo: <https://youtu.be/1FylyAbkrNI>
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de endurecimento (sinédoque dos movimentos que as coreopolícias da arquitetura
metropolitana em seu tempo-espaço próprio geram nos corpos urbanos). Em um
segundo movimento, esse muro cinza humano, passa a ganhar cores pelas mãos de
um grafiteiro convidado, que, a partir de trocas com o público durante o processo de
endurecer, pixa o muro. O público também é convidado a intervir na obra, que se torna
coletiva e espaço de experimentação das arquiteturas do corpo e do espaço urbano.
A primeira performance do atentado foi realizada próximo à região intitulada
como Minhocão, Centro de São Paulo, território onde diversos grafites recentemente
haviam sido apagados pelo governo institucional ou mau governo e pessoas foram
enquadradas e multadas.
Enquanto a ação acontecia, um bloquinho de carnaval que ensaiava na rua
estava sendo abordado pela polícia. Os policiais nos olhavam e pareciam não saber
ao certo como lidar com aquela situação.
Para essas ações de rua, adotamos uma equipe de trabalho que chamamos
de salva-vidas. A figura do salva-vidas é a de um cuidador que fica à disposição da/o
terrorista poético para assessorá-la/o durante sua ação em sua segurança e
auxiliando em necessidades específicas. Os salva-vidas estão sempre à paisana, não
identificáveis no espaço. Costumam se mesclar ao público, quando não são parte
dele, e são figura fundamental de autocuidado nos atentados poéticos. Outra figura
presente em todas as ações de rua é o paparazzi. Os paparazzi atuam como os salvavidas, mas estão munidos com câmeras e celulares e sua função é deixar explícito
que estão registrando tudo. Em alguns casos, principalmente aqueles que envolvem
a presença massiva da polícia, os paparazzi fazem transmissões ao vivo em suas
redes sociais e deixam explícito que estão executando.
Um dos policiais é abordado por um salva-vidas que lhe pergunta sobre a ação.
O salva-vidas insiste em dizer, como se não soubesse de nada de que aquilo não era
proibido porque o artista não estava pixando a parede, mas o corpo de outras pessoas.
Os policiais ficam um tempo observando e depois se retiram enquanto um volume
grande pessoas se aglomera na calçada para interagir com a obra e pintar o muro
cinza humano que está a sua disposição.
O atentado poético "O Muro Cinza ou Das Cores que eu Ainda não Perdi" é
uma intervenção poético-terrorista que visa a discussão do pertencimento do espaço
urbano e das possibilidades de livre expressão neste, em contraposição com o
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policiamento coreográfico dado pelo Estado aos espaços públicos e aos espaçoscorpos. Propõe a percepção do corpo como cidade e da cidade como corpo.
O atentado lida com a idéia de vestígio. A passagem da ação deixa rastros no
espaço que evidenciam os paradoxos das relações entre zeladoria institucional e
produção de arte urbana.
Este atentado foi realizado também no Festival Powlítico de Corpas Rebeldes,
no território assinalado como Casa de Cultura da Vila Guilherme e na mostra de arte
LGBT da Fábrica de Cultura do Jaçanã.

Figura 26: Atentado Poético – O Muro
Cinza ou Das Cores que Eu Ainda
Não Perdi
Foto: Rodrigo Munhoz aka Amor
Experimental (2017)
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MOVIMENTO 17: Segundo Atentado ou Pátria
Amada50
Pátria

Amada

é

um

atentado

poético

inicialmente projetado para a 21º Parada do Orgulho
LGBT+ de São Paulo em parceria com o coletivo
Diretores de Cena Brasil. Na tentativa de lavar uma
bandeira manchada de sangue, os terroristas
poéticos são marcados do mesmo vermelho que
tinge o país que mais mata a população LGBT no
mundo. Essa violência rodeada de um festejo que
celebra, luta, mas também ignora as forças que estão em jogo nas periferias, onde o
glamour é sentenciado, o glitter não brilha e as cores são desbotadas. Para aqueles
em que o armário ainda é front de sobrevivência.
A idéia da ação surgiu nos corredores do território assinalado como
Universidade de São Paulo, após uma reunião de orientação. Durante conversas com
um dos orientandos da minha turma, Rafael Bicudo, contei-lhe sobre o trabalho que
estava desenvolvendo e o grupo com o qual o desenvolvia. Então ele me conta que
tem vontade de realizar uma performance que havia acabado de idealizar na Parada
do Orgulho LGBT e convida a CiA dXs TeRrOrisTaS para realizá-la. Levo isso para o
grupo e depois de estudar a proposta topamos.
Na performance de estreia, a organização da Parada havia nos autorizado a
realizar a atividade, colocando-nos à frente de um dos carros de som do evento.
Realizamos o trabalho com um grupo de 10 terroristas poéticos (que contava com
pessoas da CiA e colaboradores convidados que passaram pelos contratreinamentos
formativos da etapa de trabalho anterior) e 3 membros do coletivo diretores de cena,
que atuavam como salva-vidas (dentro da nossa perspectiva de entendimento da
coisa, para os membros do coletivo, sua ação deve estar compreendida, com razão,
como direção de cena).
A reação do público era um misto de estranhamento com euforia. Enquanto
algumas pessoas aplaudiam e gritavam em favor da ação, outras pessoas olhavam
muito curiosas e nos perguntavam o que aquilo significava.
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Link do vídeo: <https://youtu.be/ROKJRAFKu6w>
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O tempo da ação era ditado pelo carro de som, que nos empurrava para frente
na gigantesca marcha da região chamada de Avenida Paulista. Cada terrorista
ocupava uma ponta da bandeira de 6x4 metros enquanto, durante o breve momento
em que podíamos estar parados na marcha, esfregavam a bandeira com seus corpos
para remover a mistura de maizena, groselha e achocolatado que representava
sangue na cena. Rafael Bicudo, que ficava um pouco mais à frente do grupo, atuava
como maestro, acenando para o grupo quando devíamos caminhar; parar e depositar
a bandeira no chão (breve momento em que dois terroristas trocavam de lugar
deslizando seus corpos pela imensa bandeira); e guardar ou retirar a bandeira de
dentro de um latão com rodinhas, para recuperar o sangue falso perdido no trajeto.
Outro elemento utilizado na encenação eram as balaclavas negras.
Utilizávamos estes elementos sempre que a bandeira era guardada, para dar o
intervalo de uma sessão da performance e outra, ajudando-nos a ser mais facilmente
reconhecidos na multidão.

Figura 27: Atentado Poético – Pátria Amada
Foto: José Fernando (2017)

Apesar de potente, essa apresentação me causou uma série de questões que
foram levadas para os encontros de trabalho no espaço localizado como Casa de
Cultura da Vila Guilherme. A primeira inquietação estava no enquadramento da ação
dentro do evento. Apesar de disruptiva e contestatória, a ação era vista pelo público
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como algo espetacular, totalmente possível dentro daquele território semântico
produzido pela fila de carros de sons com música alta, multidões e discursos
inflamados de resistência LGBT+. Não nos parecia que aquilo havia causado fratura
suficiente nas coreografias já instauradas para provocar o rumor que queríamos
enquanto ação estético-política.
Segundo, que as máscaras, ali utilizadas como indumentária, assinalavam o
conceito de terrorista pelo público, mas de forma estereotipada e pouco crítica sobre
o termo, causando confusão no olhar e na fala de muitos espectadores que nos
abordavam. Apesar de sermos a CiA dXs TeRrOrIsTaS, e que esse nome evocava e
materializava uma série de sentidos importantes para o trabalho, não nos interessava
reforçar essa idéia de forma tão superficial, tanto pelo risco que isso colocaria para os
corpos ali envolvidos (dado o contexto histórico e cultural dos últimos tempos onde as
noções de terrorismo, comunismo, socialismo, anarquismo ou qualquer outro ismo
mais contestatório já é pretexto o suficiente para perseguir e execrar pessoas), quanto
pela pouca empatia que isso resultaria em camadas mais populares da sociedade.
Realizamos esta performance mais duas vezes, uma no Festival Periferia
Trans, na região assinalada como Grajaú, periferia sul da cidade de São Paulo, e outra
na 6ª Mostra Excêntrica, promovida pelo Coletivo Sankofa no espaço nomeado como
Oficina Cultural Alfredo Volpi, periferia leste de São Paulo.
Foi nessa última apresentação que, com a experiência e debate das demais
performances, encontramos alguns pontos chaves para a ação e decidimos arriscar
outras possibilidades.
O atentado havia sido combinado com a organização do evento de acontecer
na calçada de entrada do local. No entanto, desde o princípio já estávamos
combinados entre nós de que faríamos um cortejo desautorizado pela rua, dando a
volta no quarteirão em um percurso que durou aproximadamente 40 minutos.
Combinamos também que suspenderíamos o movimento do local, abrindo as
bandeiras em frente aos veículos e que nossos corpos seriam os mediadores do
tempo e não os faróis de trânsito.
Mantivemos o uso das máscaras na ação, mas com duas mudanças
conceituais: o motivo da escolha e o tipo da máscara. Esse atentado poético foi
realizado no dia 27 de outubro de 2018, véspera do segundo turno das eleições
presidenciais marcadas por discursos e ações de ódio diversas para qualquer tipo de
corpo dissidente ou minimamente voltado para a esquerda. Os radicalismos fascistas
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estavam em um de seus momentos mais inflamados e a internet tinha se tornado
território de demarcação e perseguição de pessoas, por parte de um grupo da extrema
direita. Não nos parecia seguro colocar nossos rostos em vídeos feitos por celulares
de transeuntes locais e postados na página do MBL, ou de qualquer apoiador
bolsonarista.
No entanto, decidimos que a simbologia das máscaras deveria ser menos
objetiva, por isso utilizamos modelos distintos de máscaras nesta ação: balaclava,
máscara de lucha libre, lenços, burcas, a idéia era borrar de forma não coerente e
carnavalesca a imagem das máscaras, cuja utilização nesta ação tinha a ver com a
autoproteção e autocuidado. Convidamos dois paparazzi para as ações e entendemos
que o público da Mostra (que já possuia um recorte muito específico de
posicionamento político, classe, raça, gênero e orientações sexuais) atuaria
automaticamente como os salva-vidas.
A Maria Galindo, fundadora do Mujeres Creando na Bolívia e de quem vamos
falar mais adiante, citava em uma residência que realizou conosco a dicotomia entre
o espaço fora e o espaço dentro para realização de agitações de rua. Para ela, o
espaço dentro são os espaços institucionais, simbolicamente tomados pelo poder e
higienicamente estéreis, removendo o real poder de apelo político, rebelde e
transformador de ações potentes. Ela diz que esse espaço dentro (as galerias, sala
de teatro, museus, instituições em geral), docilizam e domesticam as insurgências
tirando dos rebeldes sua potência transgressora de embate político, o confronto com
o sistema e as possibilidades concretas de ruptura com o poder vigente. Passei a
entender que a rua também poderia ser um espaço dentro. Embora essa ação sempre
tenha sido realizada sobre o asfalto das ruas da cidade, realizá-la sob o cerceamento
de um festival em um trajeto e espaço delimitados também era um processo de
higienização e domesticação do atentado poético, pois ainda a etiquetava como obra,
menos ofensiva ou perigosa, enclausurada em espaços socialmente aceitos pela
moral e os bons costumes. As/Os zapatistas também realizam suas obras fora dessa
cerca de arame farpado, desafiando a cenografia do poder ao invadir seus territórios
com seus corpos insurgentes rebeldes e provocar distúrbios semânticos no tecido fino
da realidade.
Como elemento de identificação do grupo, usamos camisetas coloridas, com
as imagens de LGBT+ ativistas que foram assassinados nas terras assinaladas como
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Brasil, em stencil. Cada terrorista vestia 4 camisetas, uma sobre a outra, e ia retirandoas durante o trajeto e utilizando-as para ajudar a lavar a bandeira.
Essas mudanças fizeram total diferença no trabalho. O atentado tinha se
tornado um dispositivo que colocava grupos de extremos opostos em um debate à
céu aberto. Era um manifesto silencioso que ecoava as vozes do entorno.
Bolsonaristas, petistas, esquerdistas, direitistas e toda a ordem de posicionamentos
políticos discutiam entre si na tentativa de atacar ou defender a obra, por cima da trilha
sonora das buzinas dos carros que não conseguem suportar a suspensão do tempo
acelerado da metrópole. Durante e depois da ação, pessoas choravam, gritavam,
dialogavam, fugiam, como se uma peste tivesse tomado conta daquele pequeno
entorno em um curto espaço de tempo e sublinhado com marca-texto os
posicionamentos das pessoas nas ruas. Nossos corpos também se encontravam
atravessados de outra forma pelo trabalho. Ao fim da ação, tremíamos e nos
abraçávamos chorando pela dor da experiência. A guerrilha poética não aconteceria
sem deixar feridos, e assim foi. Enquanto nos lavávamos em silêncio com uma
mangueira, podíamos olhar o dissabor do público convidado em ter que encarar
aqueles fantasmas conosco, enquanto se perguntavam o que fazer. Não tínhamos a
resposta, mas entendemos que, finalmente, nosso objetivo com esse atentado havia
sido cumprido.

Figura 28: Ndjamba Tayó atentando em Pátria Amada
Foto: José Fernando
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MOVIMENTO 18: Terceiro Atentado ou
S.O.C.O.51
[Manifesto nº7: Sobre guerra civil
Uma matilha de lobos quando tem
alimentos em abundância e é
surpreendida por um grupo rival de
menos fartura, a princípio não luta,
se abastece como pode e deixa para
trás as migalhas, os ossos e as
vísceras. Assim o grupo menos farto
tem o mínimo para sobreviver e não
se interessará pelo combate.
Não haverá guerra civil. Explico. A
sociedade
brasileira
está
capitalizada o suficiente para que
isso não fique nem perto de acontecer. Em raros momentos o povo se
mobiliza em nome de uma ideologia simplesmente. Guerra civil significa
pegar em armas e na história do Brasil os momentos em que isso aconteceu
foram em contextos bem específicos, onde pequenos grupos ideológicos
tinham força e poder para romper com o Estado. Hoje com um país bem maior
e populoso não está nem perto de haver em mesma proporção uma
população fortemente engajada. O próprio galgar das classes nos últimos
anos é um dificultador. Pois um povo só se revoltou na história quando
chegou no limite da fome e quem brada a revolução hoje são os bem
alimentados (me incluo, pode se incluir também). A verdade é que nunca mais
passaremos fome em massa e sabemos disso ao sentar em nossas mesas e
pedir as nossas pizzas. Não porque a fome não exista, ou porque viveremos
em um país justo, pelo contrário. Explico novamente. O capitalismo aprendeu
que um povo que passa fome desenvolve uma força animal, selvagem, irá
guerrear para sobreviver, para salvar seus filhos, para permanecer. Só a força
animal, afinal, nos conduz voluntariamente para a possibilidade real de morte.
Não é a toa que o sistema capitalista faz da física mecânica, da coisificação
da vida e da mecanização do tempo o seu trunfo. Quanto mais próximos da
nossa condição humana, tão mais próximos estaremos também da nossa
condição animal. Que ótimo se fosse assim, tão humanos, tão assistida.
Porém o sistema do dinheiro inventou um mecanismo classista banho-Maria,
onde a classe-média serve como água quente ou água fria, para manter
sempre a água morna da nossa civilidade.
Quando se acentua o neoliberalismo uma outra ferramenta extremamente
eficaz de contenção da revolta pela fome foi a invenção do terceiro setor (que
FHC soube usar muito bem a seu favor por aqui), que dá a medida certa para
que miserável continue um miserável pacificado. Em outras palavras, com
uma classe média alienada pelo simbolismo do ter e os pobres e miseráveis
no limite do ser (abastecidos pelo terceiro setor), o Estado mínimo pode
seguir enriquecendo a elite sem medo de revoltas, pois a raiva da massa
estará sempre equilibrada no jogo de classes. Não é a ideologia estrita que
conduz uma revolução pela massa (isso é coisa de universitário), mas sim a
fome. Por isso digo que a sociedade brasileira está fortemente capitalizada e
não haverá guerra civil. Tampouco intervenção militar, afinal é mais lucrativo
para o Estado elitista permanecer como está. Uma matilha de lobos quando
tem alimentos em abundância e é surpreendida por um grupo rival de menos
fartura, a princípio não luta, se abastece como pode e deixa para trás as
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Link do vídeo: <https://youtu.be/4c_c46z2ov0>
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migalhas, os ossos e as vísceras. Assim o grupo menos farto tem o mínimo
para sobreviver e não se interessará pelo combate.
A diferença da sociedade dos lobos para a nossa é somente uma. Eles têm
de sobreviver à natureza selvagem, nós ao capitalismo. As estratégias têm
sido as mesmas. Continuaremos comendo migalhas e vísceras...].52

O fenômeno eleitoral que consumiu o ano de 2018 trouxe à tona um
neofascismo higienista. A pauta principal das eleições giravam em torno de uma faxina
ontológica de extermínio de minorias. Os discursos de pacificação, propagados por
instituições neoliberais na tentativa de domesticar uma possível insurgência popular,
passou a perder sentido para os corpos dissidentes e periféricos. E é desse
desdobramento que surge este encontro de estudos sobre a violência. Apoiados nos
estudos

anti-coloniais

sobre

necropoder

e

numa

perspectiva

prática

de

experimentação com o boxe, como tecnologia coreográfica de preparação físicoafetiva-corporal antifascista, S.O.C.O. é um grito que urge desse experimento e
propõe uma outra via de proteção e autopreservação das minorias ameaçadas:
Combater a violência com violência.
S.O.C.O - Suprimir o Opressor Com Opressão é a sequela estética direta do
contratreinamento continuado de dois anos em boxe coreográfico. Concebido sob a
provocação de Carolina Nóbrega, esse trabalho utiliza das técnicas de luta e dança
apreendidas para formar um coro, um exército insurgente de alteridades dissidentes
que corre as ruas uniformizados em vermelho e rosa, enquanto parodiam cânticos
militares e coreografias de contratreinamento e condicionamento bélico. Em suas
mensagens está a redistribuição de violência e a demonstração da força destes corpos
quando se unem, se aglomeram e se empoderam de que o termo minoria não faz
sentido numérico.
Para a realização do atentado, começamos um contratreinamento com
algumas técnicas de Campo de Visão, metodologia para criação em dança
contemporânea que consiste em gerar improvisos cênicos em coro enquanto o grupo
divide os papéis de dançante e coreógrafo. A técnica consiste em um jogo parecido
com coro e corifeu, onde uma figura de liderança propõe movimentos a serem
executados pelos demais terroristas poéticos ao mesmo tempo que seu primeiro
executor. No entanto, os membros do coro só podem executar as ações enquanto

HOEHNE,
Leandro.
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/leandrohoehne/posts/10156204698216308>. Acesso em: 01 de agosto
de 2019.
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alguém do grupo estiver em seu campo de visão. Caso alguém perca o bando do
campo de visão, deve se manter imóvel, na última posição realizada, até que volte a
ver o bando ou assuma a liderança.
Construímos indumentárias de guerra, trajes vermelho e rosa que dialogassem
de alguma forma com essa proposição de guerrilha. Inicialmente, idealizamos apenas
a cor rosa, inspirados na Gangue Rosa de mulheres assinaladas como indianas, que
se reúnem para dar pauladas em homens abusadores, mas achamos que poderia cair
em alguma normatividade de gênero, então decidimos inserir a cor vermelha nos
figurinos.
Compomos cantos militares, como aqueles que se entoam em treinamentos
públicos do exército, em que o comandante canta e os soldados repetem enquanto
fazem suas corridas. Mas estas composições foram produzidas a fim de parodiar este
poder, com enunciados que colocavam o oprimido no lugar do opressor, pautando
uma inversão de papéis que ora se fazia cômica, ora levantava momentos de tensões.
Esses cânticos podiam ser entoados pelo líder do campo de visão junto com sua
proposição coreográfica.
Os terroristas poéticos podiam assumir a liderança destacando-se do bando
com uma proposição distinta da executada no momento. Ao perceber a nova
liderança, o bando adequa sua frontalidade na direção do novo líder e continua o
trabalho.
Dessa forma, o papel de coreógrafo/encenador/a podia ser executado por
qualquer integrante do bando, quando este/a assumisse o lugar de líder utilizando do
repertório assimilado em coletivo dos movimentos de boxe e algumas variações
criadas a partir de seu ímpeto com o fazer no aqui-e-agora e a relação com o espaço
fora.
As figuras do salva-vidas e do paparazzi se repetem, como nos demais
atentados, provendo segurança aos/às terroristas durante a ação.
Este atentado foi realizado no Festival POWlítico de Corpas Rebeldes, no lugar
conhecido como Casa de Cultura da Vila Guilherme e no evento Closebilidades do
SESC Pompéia.
As percepções do trabalho foram muito semelhantes à do Pátria Amada em
questão de recepção do público. Embora relevante e coreo-cenicamente bem acabdo,
o trabalho parece perder potência em espaços dentro, institucionalizados, deixando
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de expressar sua rebeldia e sagacidade como dispositivo para fomentar debates
políticos emergentes.

Figura 29: Atentado Poético – S.O.C.O. Como Suprimir o
Opressor Com Opressão
Foto: Carolina Nóbrega
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MOVIMENTO 19: Quarto Atentado ou
Performances Profanas53
A construção de um trabalho sólido em redes,
conectado com o mundo, é base e recorrente no
modo

de

organização

zapatista.

A

internacionalização de suas lutas e as aberturas de
seus espaços para promover trocas de saberes
como as Escuelitas, os CompARTEs, entre outras,
levam ao entendimento de que não é possível
construir essa revolução sozinho. Mesmo um projeto
de autonomia de autonomias, que dispõe de uma
compreensão de microterritório para com as
diversas possibilidades de autogestão que se
tornam possíveis quando são as comunidades quem
determinam seus modos de agir, necessita da troca
de saberes e de outras presenças para manter seus
modos de luta atualizados.
Pensando nisso, propusemos um convite
para Maria Galindo,54 anarcofeminista do coletivo
Mujeres Creando, localizado nas terras assinaladas
como Bolívia, para contribuir com nosso processo
em desenvolvimento. A escolha por Galindo se deu
pelo paradoxo que o debate de gênero se tornou nessa pesquisa. Enquanto para o
zapatismo este é uma de suas maiores fragilidades, esse debate era o motor principal
que unia e mobilizava a produção de linguagem para gerar novos atentados poéticos.
Não nos reconhecemos como povos assinalados como indígenas, mas percebemos
nossas semelhanças pela identificação LGBT+, na qual cada um dos terroristas se via

Links dos vídeos: < https://youtu.be/oEvZbAvsJaE>, < https://youtu.be/1UmMyg3Hjk0> e <
https://youtu.be/QCvMdp5VNk4>
54 María Galindo é uma militante anarcofeminista, psicóloga, locutora de radio e já foi apresentadora de
TV. Fundou o movimento feminista Mujeres Creando na Bolívia, uma associação de mulheres de
diferentes identidades sexuais, classes e condições para enfrentar o machismo e a homofobia. Suas
ações performáticas chegaram a levá-la diversas vezes à prisão. Autora dos livros “No se puede
Descolonizar sin Despatriarcalizar”, de 2013, e (com Sonia Sánchez) “Ninguna mujer nace para puta”,
Edición ilustrada de Lavaca Editora, 2007.
53
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representado de alguma forma (somos em dois
homens cis – um gay e um bissexual –, duas
mulheres cis – uma lésbica e uma pansexual, e uma
mulher trans heterossexual).
Para contribuir na ampliação desse percalço,
achamos importante chamar uma referência no
debate de gênero, sem perder o foco nos modos de
produção latino-americanos. Por isso, convidamos
Maria Galindo para realizar uma residência de
formação
teóricos

estético-política
e

práticas

de

para
seu

dividir

pontos

projeto

de

Despatriarcalização.
A residência aconteceu dos dias 20 a 23 de agosto de 2018 em nosso território
físico, o lugar assinalado como Casa de Cultura da Vila Guilherme.
Durante o trabalho, Galindo organizou uma série de encontros que se
mesclavam entre falas públicas, oficina criativa e intervenção urbana onde pudemos
perceber vários pontos potentes que fomos agregando à nossa prática terrorista.
O primeiro está na nomenclatura. Maria Galindo e as Mujeres Creando, apesar
de ocuparem e serem muito bem recebidas em espaços de arte (ela foi duas vezes
convidada pela Bienal de Arte de São Paulo e integrou outras grandes Bienais e
Museus pela Europa e Américas), não disputam e não querem ser reconhecidas como
artistas. Se intitulam “agitadoras callejeras”.55 Dizia-nos que a figura do artista
pressupõe, necessariamente, alguém que possui um lugar de fala posto, que pode
falar, e alega que o trabalho das Mujeres Creando é justamente o de trabalhar com
aquelas de quem foi tomada a voz, possibilitando mecanismos para que estas possam
se expressar. Lembro com carinho, durante a despedida de sua estadia aqui conosco,
que Galindo nos dizia para jamais deixarmos de ser terroristas poéticos, porque o
terror e a poesia incomodavam o sistema e era isso mesmo que estávamos criando.
Nos disse isso porque lhe contávamos que, em reunião com a comissão de seleção
do Fundo ELAS LBT, fundo que possibilitou a verba que trouxe a ativista para as terras
assinaladas como Brasil, tivemos que firmar um acordo onde não utilizaríamos o nome
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Agitadoras de rua, em tradução livre.
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do grupo em nenhum material de divulgação das ações patrocinadas porque “o
patrocinador é britânico e jamais patrocinaria um grupo chamado de terroristas”.
As/Os zapatistas também criaram para si seu nome, inspirados pelo espírito de
luta de Zapata, que também foi condenado pelo crivo institucional como organização
terrorista por muitos anos.
Outro ponto no trabalho de Galindo estava na produção do que ela chama de
aparato de fala. Para ela, as ações elaboradas pelas Mujeres Creando servem como
dispositivo para gerar expressividade política para corpos subalternizados, que
passam a poder se colocar no mundo em um espaço onde, necessariamente, terão
de ser ouvidas. A criação do aparato de fala tem uma regra basilar estruturante: “tu
no hablas por mi ni yo hablo por ti”.56
Com essa afirmação, Galindo desfere uma crítica aos modos institucionais de
promoção a lutas identitárias, como lutas de gênero, raça e sexualidade, que
estabelecem pautas genéricas para serem defendidas cegamente por um bando de
seguidores apaixonados que acredita estar fazendo a revolução neoliberal. Ela critica
a ONU mulheres, por exemplo, de atravessar a luta feminista com disputas abstratas
como “os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres”, defendendo a permanência
destas repetições discursivas sob a premissa de estar criando terreno para as
próximas gerações. Segundo Galindo, esses pontos são totalmente questionáveis por
dois motivos.
Primeiro o fato de que as Mujeres Creando acreditam que o bem viver é algo a
ser pautado no tempo presente e que o sofrimento de corpas minorizadas não pode
ser romantizado sob a desculpa cristã de estar deixando uma herança aos que virão.
“Eu quero ser feliz agora!”, dizia Galindo com seu tom imponente de fala.
Segundo que, para ela, organizações como a ONU dividiram as lutas em guetos
neoliberais que não dialogam entre si, criando barreiras entre os movimentos negros,
indígenas, LGBT, feministas e de outras maiorias minorizadas. A falta de troca de
estratégias entre esses movimentos é jogada pensada da estrutura capitalista
neoliberal, por isso ela

sugere

que “Não

é

possível descolonizar sem

despatriarcalizar”, título de um de seus livros.
Galindo aponta que o Patriarcado pode ser visto como um inimigo comum a ser
derrotado em conjunto por todos os grupos que estão achatados por ele. Afirma que

56 Eu

não falo por você, nem você fala por mim, em tradução livre.
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as questões de segregação e apartheid raciais também são impulsionadas pelas
matrizes patriarcais e que essa também é uma forma potente de se combater o
racismo.
Dessa forma, o “yo no hablo por ti ni tu hablas por mi” é uma premissa que
pretende dar vazão às colocações individuais e subjetividades de cada um/a presente
na ação de rua ao mesmo tempo em que estas ecoam coletivamente na forma de uma
unidade caótica de luta antipatriarcal.
Outro aspecto levantado por Galindo é a análise de conjunturas de suas
criações a partir de um olhar para as dicotomias. Segundo ela, analisar as dicotomias
permite analisar os campos de ação mais efetivos das ações de rua e fortalece a
insurgência do movimento em seu contexto histórico, social, estético e político.
Galindo aponta as dicotomias do espaço, dividindo-os entre dentro e fora. Os
espaços dentro seriam espaços legitimados institucionalmente e coreografados pelo
poder vigente. Teatros, galerias, museus, salas de espetáculo, shows, eventos,
seriam espaços esterilizados sistemicamente e desprovidos de uma real carga de
rebeldia e luta, por já estarem compactuados com a lógica coreopolítica dada. Seria
como assistir a atentado poético em uma sala de teatro, sentir-se tocado, mas
estabelecer uma relação, ainda que inconsciente, de que aquele espaço não está
diretamente conectado com a vida e por isso, não o afeta diretamente. Com isso, a
agitadora de rua não está deslegitimando o fazer teatral ou as produções artísticas
para um lugar menor ou menos importante, mas está estabelecendo uma crítica aos
moldes como o sistema capitalista foi enclausurando as lutas e como as
manifestações artísticas passaram a lidar com esses novos desafios na
contemporaneidade.
Depois dessa partilha, Galindo organizou uma ação de rua, aos moldes do que
ela chama de ações profanas. Para ela, as religiões cristãs em geral têm sido
responsáveis por uma série de atrocidades e massacres ao longo da história das
terras assinaladas como América Latina e nunca são questionados por um respeito
hipócrita e unilateral à laicidade do Estado.
A ação de rua consistia no seguinte: cada uma das integrantes da ação recebeu
uma Bíblia, da qual ela escolhia uma passagem que lhe silenciava, que lhe feria,
partindo dos referenciais afetivos e da sua própria memória. Depois, estas mulheres
colocariam posters com imagens bíblicas em seus pescoços onde escreveriam
“MULHERES (um verbo) A BÍBLIA”, sendo que cada uma poderia escolher o verbo
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que mais lhe representava. Com isso, faríamos uma fila em frente ao Templo de
Salomão, na região assinalada como Brás, Centro de São Paulo, para com seus
pôsteres pendurados ao pescoço, rasgar a página da Bíblia com o trecho escolhido e
realizar a ação de seu verbo com ela (comer a bíblia, pixar a bíblia, amassar a biblia,
etc), gerando uma coreografia coletiva movida por impulsos individuais a partir de um
aparato de fala.
Nesta ação, decidimos inverter os papéis e, como terroristas poéticos,
assumimos os papéis de salva-vidas e paparazzi, deixando as mulheres que
participavam conosco da formação como protagonistas do atentado.
O Centro de Cidadania LGBT local havia feito uma parceria e levou para o lugar
30 mulheres transexuais para realizar a ação. No entanto, como estas mulheres não
haviam sido levadas pelo centro durante a formação, foram pegas de surpresa com o
teor da ação e, chocadas e assustadas, se negavam a participar do atentado alegando
os riscos que corriam ali enquanto chamavam Galindo de o “Anticristo”. Maria, com
muita tranquilidade, disse que as mulheres eram livres para participar ou não da
atividade e explicou o equívoco da instituição em tê-las trazido somente no dia da
ação de rua sem dar-lhes nenhuma explicação ou instrução prévia. Dessa forma,
seguimos para o atentado com as mulheres cis que desenvolveram a ação durante o
percorrer da residência, enquanto as outras garotas embarcavam na estação de trem
rumo às suas casas.
A ação levou mais tempo para ser orquestrada do que realizada. O palácio
extremamente bem vigiado, alvo do atentado, nos permitiu realizar a ação por menos
de cinco minutos, antes que todos os seguranças privados aparecessem e
começassem a correr atrás das meninas, mas os vestígios da ação perduraram no
espaço por muito tempo, com pessoas questionando o que significava aquele bando
de homens cis perseguindo mulheres pelas ruas aos gritos. Ninguém foi agredido
física ou verbalmente, mas a tensão gerada fez com que o jogo de pega-pega fosse
instaurado, criando uma outra coreografia para a ação, que revelava outras camadas
da patriarcalidade imanente no território.
Os recursos de criação para produção de aparato de fala, a premissa do “yo no
hablo por ti ni tu habla por mi” e o questionamento das dicotomias dos espaços foram
recursos que ajudaram a sistematizar algumas práticas que já empregávamos
enquanto terroristas poéticos e que poderiam ser facilmente utilizadas para analisar
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as intervenções urbanas zapatistas, possibilitando outras camadas de contato e de
organização para nosso trabalho, além de fortalecer nossa rede de apoio e criação.

MOVIMENTO 20: Festival POWlítico de Corpas Rebeldes
Uma das principais inspirações deste trabalho foi o Festival CompArte por la
Humanidad, evento zapatista que convoca artistas de todos os lugares da galáxia para
cambiar seus trabalhos em busca de alternativas estético-políticas para a revolução
anticapitalista e antifascista. Com tantas possibilidades e criações que explodiram das
fricções dos contratreinamentos práticos, entendemos que também era momento de
articular redes e compartilhar nossas criações. Assim surge o 1º Festival POWlítico
de Corpas Rebeldes, organizado pela CiA dXs TeRrOrIsTaS no local assinalado como
Casa de Cultura da Vila Guilherme.
O Festival POWlítico de Corpas Rebeldes surgiu como uma convocação a
todas as áreas de saber para compartilhar possibilidades de resistência em tempos
sombrios. Artistas, educadores, pesquisadores, advogades, profissionais da saúde,
ativistas, hackers, estudantes formais ou autodidatas, são convocados para trazer à
luz novas ferramentas de luta contra o fascismo e as opressões que assolam nossos
tempos. Um espaço para praticar política em outras ordens no intento de subverter e
reinventar nossas estratégias. Contou com um mês de programação intensa com
atividades formativas, exposições, rodas de conversas e outros formatos de partilha
de saberes e potências antifascistas.57
Assim como no CompArte, o POWlítico não tinha exigência curatorial. Todas/os
interessadas/os podiam se inscrever na plataforma e realizar suas propostas em um
espaço onde o crivo hegemônico de curadoria de festivais, pautados em critérios de
“qualidade” cabíveis dentro dos cânones das galerias e instituições, não era aplicável.
Isso fez do Festival um território de escambos que contava com uma diversidade de
pessoas, conteúdos e formas de potência pedagógica e revolucionária ímpares.
Secundaristas, artistas, mestres e doutores acadêmicos, lideranças de movimentos
sociais, militâncias autônomas, todas/os reunidas/os em uma programação que
A programação pode ser conferida no link: <https://festivalpowlitico.wixsite.com/home/copiaprogramacao-09-11-10>.
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articulava saberes de luta e que deformaram magistralmente nossos processos
criativos desenvolvidos até então.
A CiA dXs TeRrOrIsTaS também compartilhou todo o seu repertório na
programação, acolhendo impressões e olhares de outros movimentos para a prática
em desenvolvimento.
Gostaria de ressaltar que, no momento em que fecho este texto com suas
últimas correções, o EZLN mobiliza um encontro similar ao CompArte para realizar
shows musicais em desafio ao Muro de Istmo, que o governo pretende levantar no
território assinalado como Tehuantepec, México. Em comunicado, o Subcomandante
Galeno (outrora Sub Marcos) faz referência à canção Smells Like Teen Spirit da banda
Nirvana (cujo clipe foi relançado em junho de 2019) para interpelar o eleitorado de
López Obrador do equívoco do “supremo governo” erigir uma construção “para
separar” os povos do sul “dos povos do norte”.58
Entendo o movimento de produção e articulação de redes de escambo, de
estratégias e de apoio como fundamental para dar um corpo possível, seguro e
sustentável para as proposições rascunhadas neste Terceiro Ato. Sua importância
está no rompimento da sensação de solidão que os tentáculos da Hidra Capitalista
nos performa, desprovindo-nos de algumas de nossas forças ancestrais de
resistência. A revolta coletiva, seja pela alquimia explosiva dos molotov, seja pelo
brado rompante dos feitiços enunciados pelas/os grandes mestres e ancestrais, nos
reconecta e atualiza nossas práticas. Instaura movimentos de potências calcados no
aqui e agora, preparando-nos para as mudanças desonestas de regras que o mau
governo emula para manter-se no poder, enquanto ainda nos recuperamos da tontura
de tantos giros. Reunir é resistir. É disso que se trata.
MOVIMENTO 21: Sessão de Terapia
Na clínica de psicanálise.
DANI: E então?

PÉREZ, Fredy Martín. "Reaparecen los pueblos zapatistas para desafiar muro en el Istmo",
anuncia
EZLN.
2019.
Disponível
em
<https://amp.eluniversal.com.mx/amp/note/amp/eluniversal/1716985?fbclid=IwAR0opXmGK47DN_V
qlsQd_zOIb5pbR1T6poQAl8Ymmmm72MW_a2KdLFhIjIA>. Acesso em: 13 ago. 2019.
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EU: Ah! Não sei bem como começar. As coisas não estão bem. Já faz um
tempo que a gente não se vê e nem sei como organizar isso. Você estava de
férias depois eu acabei desencontrando das sessões por conta de trabalho.
Parece uma avalanche de coisas que vem tudo junto. Vou tentar organizar tudo.
Lembra que falei que deram um golpe na minha MEI? Então… Hackearam os
dados do meu CNPJ e mudaram a natureza de ação de serviços em arte para
comércio de produto alimentícios, depois disso anunciaram em uma página do
Instagram a venda de produtos de suplemento alimentar para atletas, rolou até
propaganda em página de ex-BBB! Daí essa pessoa, ou essas pessoas, depois
de terem realizado várias vendas pela internet, não enviou os produtos, e eu
recebi um processo de Minas Gerais e um do Rio de Janeiro me acusando de
golpe e fraude. Pois é. E eu fui condenado no processo do Rio. Isso tá me
dando uma dor de cabeça. Pra juntar com isso, eu estou em crise com os
terroristas. Depois da temporada que fizemos desse último trabalho, que foi
super atropelada, eu decidi sair do projeto Ditadura Gay e os deixei continuando
com o trabalho. Não estou conseguindo criar com eles agora, então dei uma
apartada temporária. Eu acho que eles são muito novos e não sabem direito o
que querem… Sei lá! No processo que vivenciei com eles, apesar de toda a
potência gerada e das coisas que alcançamos com a rede e a pesquisa, me
dava a sensação de que as vezes o trabalho tinha ótimas ideias, mas que elas
podiam ser melhor trabalhadas. Não sei se eles não se apropriam de fato do
negócio porque enxergam como um rolê meu, e não sabem se de fato querem
estar nisso ou se só porque são muito jovens mesmo, e daí não conseguem
visualizar essa coisa de que entre a ideia e o resultado estético político precisa
de muito trabalho. Sinto que, por eles entenderem que se nada for feito eu
acabo dando um jeito, eles deixam muitas coisas por fazer por conta disso. Elas
acontecem no final e geram resultados potentes, mas eu acho que estou
puxando demais e tenho medo disso ser simultaneamente heróico e oposto a
idéia de autonomia que eu tenho buscado com essas investigações. Eu posso
estar totalmente equivocado e minhas impressões sobre isso podem estar
contaminadas por essa avalanche de coisas que me atravessa. Mas eu passei
a desconfiar um pouco. Afinal, se eu estou falando de autonomia, então é
preciso que o trabalho se mobilize e se torne potente independente da minha
presença ou não.
DANI: Heróico? Me fala mais disso.
EU: Eu acho que esse é um dos grandes obstáculos culturais que a gente
enfrenta. A do mito socialmente imposto do herói. Acho muito problemático.
Tipo, olha pro caso do Lula, por exemplo, eu acho absurdo o que está
acontecendo com ele no momento, que ele não deveria estar preso, que foi
uma prisão política e tudo mais. Mas também não posso deixar de pensar que
esse governo teve muitas falhas. Que as conciliações que fez com os ruralistas
para a tomada e permanência do poder das instituições geraram uma série de
entraves e fizeram desse governo um dos que mais matou índio. Teve seus
méritos? Sim! Foi importante? Foi! Mas daí da gente não enxergar a ilusão que
foi o plano da social democracia me parece uma roubada. Daí o Lula é preso e
começa a Lula Livre. Mas Preta tá presa, Amarildo foi preso, o filho do vizinho
foi preso porque estava com 10 gramas de taba na bolsa. Então fica me
parecendo alienatório a gente trazer isso para uma mirada no indivíduo, na
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figura do herói e não olhar para o sistema. Afinal, por que as pessoas que gritam
o Lula Livre não começam a gritar com a mesma força contra o sistema
prisional, a ideia de cadeia? De entender que o lance do cárcere é uma
ferramenta de higienização capitalista que serve pra tirar corpos dissidentes
que não servem como engrenagem para a máquina neoliberal das ruas, para
trabalharem como escravos e serem destituídos da sua dignidade. Por que as
pessoas não olham que essa justiça é tão falida que conseguiu chegar até no
Lula. Que não adianta tirar ele da cadeia, mas que precisamos fechar todas as
cadeias e trabalhar para outras formas de lidar com as feridas coloniais da
nossa sociedade saqueada? Porque nessa ferida a esquerda de varanda não
quer mexer, né? E por que isso? Enfim… Eu acho que o lance do herói é um
tremendo problema e a gente tá condicionado a isso. A esperar uma atitude
cristã e heróica de alguém que sirva ou que performe um mártir para mobilizar
as coisas. Isso compromete todo o sentido de comunalidade e coletividade
possível. Eu penso assim e não queria perpetuar isso, ao mesmo tempo que
quero poder dar a minha contribuição. Então, o que eu achei mais potente agora
era, entendendo que as coisas estavam muito inflamadas me retirar por um
tempo e ver o que acontece. Não sai da CiA dXs TeRrOrIsTaS. Não foi esse
acordo que fizemos. Inclusive sugeri a eles que pudéssemos fazer trabalhos
outros a partir dessa plataforma que é o grupo sem precisarmos estar todos
juntos. Que fosse algo que pudesse prover ações múltiplas, com projetos
criados por nós que estamos lá dentro, sem precisar ser algo de arte
necessariamente, inclusive. Mas com um limite ético que não corrompesse os
ideais e os objetivos que mobilizaram a gente a fazer tanta coisa e chegar em
tantos lugares juntos. Não gerar trabalhos, a partir dessa plataforma, que não
estejam engajados na luta por direitos humanos. Nada contra querer fazer outra
coisa, outro trabalho, mais artístico e menos engajado. Só acho que essa
plataforma, a CiA dXs TeRrOrIsTaS não é para isso. Ficamos de marcar uma
nova reunião pra decidir isso, mas até agora nada. Já tem um pouco mais de
um mês. Eu estou aproveitando este tempo pra dar conta das coisas do
mestrado, que também está me consumindo bastante. Tenho visto coisas
realmente muito potentes materializadas e engajando mais um tanto de gente
a fazer mais um outro tanto de coisa tão massa. A gente era um grupo de 6
pessoas com a vontade de criar contra essa lama toda que jogam em cima da
gente. E de repente a gente já tinha se tornado um monte. Com um poder de
ação incrível! Fico lembrando dos zapatistas que, por coincidência, também
eram em seis quando foram pra sua jornada na Selva Lacandona. Talvez eu
esteja sendo precipitado. Pois eles se mantiveram reclusos por oito anos para
COMEÇAR o levante. E acho que essa ansiedade, que se materializa no
trabalho e fora dele, essas crises de pânico e dúvida que surgem no processo,
podem estar me fazendo pular alguns processos. Não é porque estou em um
mestrado de dois anos e meio que vou dar conta de todas as coisas que aqui
se manifestam nesse tempo. Talvez eu leve uma vida inteira aqui, revisitando
e mobilizando coisas. Tem isso de estar na metrópole. É tudo muito acelerado
e a gente se habitua com o ritmo daqui. Não desacelera. Parece que se parar
você é atropelado e tudo vai embora. Fico lembrando do que aconteceu com o
Coletivo Anônimo. De como poderia ser diferente. Se realmente valeu aquele
debate sobre a autoria das coisas e até onde vai esse limite da autoria. Que
essa disputa acaba servindo para alimentar as noções de posse, que são
estritamente capitalistas. Você sabia que no zapatismo a ideia de autoria é
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totalmente borrada? Se um cara compõe uma música, a comunidade não
entende que ele é o autor dela. Compreendem que ele foi capaz de assimilar
os discursos e ações todas da comunidade, que atravessam o cotidiano e, a
partir disso, desempenhou um papel de organizá-las musicalmente. UM
PAPEL! E por isso a música é da comunidade. Acho foda! Bonito pra caralho!
Fico pensando como teria sido o embate com as pessoas do coletivo, lá atrás
se tivesse pautado as coisas por aí. Pelo comunal e não pela posse. Não quero
ficar disputando autoria com os terroristas. Acho que isso vai minar o trabalho
e vai diretamente contra tudo o que tenho lutado. Acho que a academia, no fim
das contas, faz um pouco isso com a gente. Essa disputa pela autoria das
coisas, ou a reivindicação de quem é o detentor de um conceito ou de outro,
faz a gente perder muito do que tá rolando na ponta. Não olha de verdade pro
fenômeno. Eu sou muito confuso, né? Fico trazendo esse monte de coisa junta.
Mas é que pra mim elas operam assim. Não ficam separadas como nas
disciplinas. Andam juntas e atravessam os fenômenos de viver e sobreviver.
Então acho que deixar esse espaço entre mim e os terroristas pode ser bom,
para ambos os lados. Eu tenho um amor imenso por eles. Não só por conta do
trabalho, mas por conta de tudo que a gente viveu junto. São pessoas que estão
na minha vida, assim como era com as pessoas do coletivo. E nessa
desgraceira toda que tá rolando nesse país, perder esses laços profundos é um
golpe muito forte, que trabalho nenhum supera.
DANI: Sim. Vamos falando sobre isso, mas a gente tem que terminar...
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MOVIMENTO 22: Inércia
Além dos atentados, desenvolvemos uma
primeira célula cênica que desse conta de sintetizar
e organizar algumas das narrativas atravessadas
pelo processo criativo. A proposta era compartilhar
mais uma vez o nosso território semântico a fim de
questioná-lo, deformá-lo e re-adaptá-lo juntos.
Achamos que o território havia alcançado um grau
de complexidade tamanha que ficava difícil de
divulgá-lo, de explicar para o público de forma
simples e objetiva do que se tratava esse convite que fazíamos de construção coletiva.
Tínhamos nos contratreinado muito para poder ter esse repertório de contramão,
então precisávamos encontrar uma forma de atrair o público para vir sem ter que
desenhar toda a complexidade, que poderia afastar a comunidade da ação. Para isso,
criamos um dispositivo de chamada. Convidamos a cantora celebridade Inês Brasil
para participar da estréia como artista sabotadora da célula cênica. O procedimento
consistiu em convidar Inês Brasil para assistir a estreia do espetáculo de dentro da
cena, munida de um microfone e da liberdade de poder discutir e intervir no espetáculo
da maneira que melhor lhe conviesse SEM NUNCA TER ASSISTIDO A NENHUM
ENSAIO PRÉVIO, no intuito de estabelecer uma desestruturação do trabalho da
maneira como ele está formatado, gerando problemáticas que instiguem um mergulho
mais vertical no funcionamento e na logística das matérias em andamento. Com isso,
atraímos público e demos visibilidade à obra. Essa apresentação aconteceu na Casa
de Cultura da região assinalada como Jaçanã e, como previsto, abarrotou a ação de
pessoas que vieram assistir de muitos lugares, principalmente os moradores das
proximidades.
A célula cênica possui três momentos distintos. Primeiro um momento de
vídeo-projeção, onde colagens de vídeos documentais e reportagens adquiridos na
internet eram colados para produzir a narrativa do território semântico, Ditadura Gay.
Depois tinha um momento relacional/autobiográfico, onde as/os terroristas se
juntavam ao público com uma caixa de objetos pessoais para poder contar situações
pessoais que integraram a dramaturgia de construção de suas máscaras-persona. E
um terceiro momento onde essas personas habitavam a cena e iam desdobrando
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suas relações com este território semântico, o universo distópico pós-apocalíptico da
Ditadura Gay. Entregamos cópias da HQ desenvolvida como programa do trabalho,
antes do público entrar, e era muito interessante como eles revisitavam o material
durante a apresentação da célula cênica.
Essa obra-procedimento agia como uma nova forma de reorganizar nossas
narrativas do território semântico, ao mesmo tempo em que produzia situações de
diálogo e provocação política para com aquele público.
A presença de Inês no trabalho, como previsto, foi caótica. Suas falascomentários estenderam o tempo da encenação de 40 minutos para quase duas
horas. E isso também foi uma devolutiva interessante do público. A grande maioria
das pessoas chegou àquele lugar para poder encontrar com a celebridade, mas
muitos nos diziam que, em certo ponto, estavam muito mais interessados em ver o
desdobrar da obra e suas consequências de diálogo.
Recebiamos o público com 30 minutos de
antecedência em uma sala com carteiras escolares,
onde um vídeo educativo de quase 3 minutos de
duração era projetado em looping.
Logo após, os terroristas entravam com
caixas plásticas organizadoras, contendo alguns
objetos pessoas, a partir dos quais eles iam
compartilhando com o público sua mitologia pessoal
enquanto iam vestindo suas máscaras semânticas.
Então a célula dava início ao ciclo de
atentados poéticos com um vídeo de abertura que
introduzia a narrativa ao público.
Dois

momentos

do

trabalho

ganharam

destaque nas observações do público. O primeiro
era a cena da Amazona Preta, que entrava vestindo
luvas de boxe e carregando uma placa com os
dizeres “Como aniquilar um macho”. Logo após, ela
começava uma luta com um frango de mercado, cru.
Desferindo socos e dentadas, a Amazona Preta ia
enfrentando o frango morto, enquanto seu corpo ia
se desgastando com o debate. O frango pouco
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mudava, pois a utilização das luvas amortecia os golpes e a impedia de pegá-lo com
as mãos para poder definitivamente deformá-lo. Era uma luta falida, sistemicamente
fadada ao fracasso, mas que colocava em cena um corpo treinado de luta que
reivindicava outro lugar que não o da fragilidade esteriotipadamente feminina.
O segundo momento era a cena da sereia, onde uma terrorista trans era posta
em cena em cima de uma maca, nua, com um balde de argila à sua frente. Com a
argila, ela ia deformando seu corpo, criando monstruosidades estéticas que surgiam
por breves segundos, até que a argila rompesse ou derretesse com os movimentos.
Era a criação constante de um corpo abjeto que, em movimento, morria e renascia
muitas vezes na cena.
Até o momento em que este texto termina de ser escrito, a CiA dXs
TeRrOrIsTaS e o projeto Ditadura Gay continuam existindo e gerando materialidades
para a criação de atentados poéticos e práticas de resistência em prol de demandas
contranormativas antissistêmicas. No momento, o grupo se articula para dar corpo ao
espetáculo cênico interativo Ditadura Gay, a partir da organização da célula citada há
pouco neste texto. O escritor Marcelino Freire está cuidando de organizar todos os
vestigios de dramaturgia que lhe enviamos (HQ, célula cênica, atentados poéticos e
registros dos jogos de RPG), para criar um texto-roteiro que será encenado dentro de
alguns meses. O trabalho se mantém vivo, com seus percalços, mas acontecendo e
mobilizando.
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Figura 30: Exibição da célula cênica Ditadura Gay
Foto: Camila Vilas Boas (2018)
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Figura 31: Célula Cênica Ditadura Gay
Foto: Camila Vilas Boas (2018)
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CENA PÓS-CRÉDITOS OU DESCONSIDERAÇÕES FINAIS
Na clínica.
DANI: E então?
EU: Tivemos a conversa e eu acho que foi muito melhor do que eu esperava.
DANI: E como foi?
EU: Primeiro que eles acharam super cabido de pensar a CiA dXs TeRrorIsTaS
como plataforma para podermos realizar outros projetos, desde que o grupo
sempre soubesse o que está acontecendo e que projeto está sendo realizado.
Achei super justo. Vieram perguntar sobre o porque de eu estar como
concepção do Ditadura Gay sendo que não estou mais no projeto. Disse-lhes
que isso tinha a ver com o lance de a idéia ter partido de mim, que o projeto
inicial eu quem tinha desenhado, mas que isso, pra mim não fazia muita
diferença e que poderiamos rever a ficha técnica do trabalho da melhor maneira
possível. Disseram que achavam justo e queriam manter, mas que o nome
terrorista poético que conta em todo o material do grupo parecia invisibilizar o
trabalho criativo de alguns integrantes e que gostariam de rever. Achei ótimo e
perguntei: “Que nome vocês querem dar? Acho que se alguém aqui se sente
invisibilizado precisamos dar conta disso”. Me disseram que não sabiam. Que
alguns grupos utilizavam o termo “artistas criadores”, mas que achavam o
exemplo ruim e ficamos de resolver isso. Vi que eles estavam muito perdidos
com as questões de produção do trabalho, que algumas coisas estavam um
tanto quanto atrasada e perguntei se queriam que eu tomasse conta disso. De
pronto me disseram que sim. Achei bom, porque agora eles podem assumir as
questões artísticas nesse momento e eu continuo junto, dando outro tipo de
suporte. Estou elaborando um outro projeto agora. Para trabalhar com travestis
egressas do sistema prisional. Isso é muito influenciado pelos atravessamentos
que tive com o processo do Ditadura Gay num todo. Estou querendo chamar
algumas dessas travestis pra conseguir-lhes uma bolsa para produzirmos
ações formativas e um espetáculo de denúncia do sistema penitenciário no
Estado de São Paulo. Penso em como criar espaços para agregá-las. Contei
isso pra eles, e eles acharam ótimo. No final, achei que a conversa seria muito
mais caótica, mas foi muito afetiva. Estavamos muito conectados, dispostos,
juntos! Isso foi muito bom. Acho que estava me deixando coordenar pelas
experiências que tive com o outro grupo. E acho bacana essa coisa poder
produzir, de estar em um outro lugar neste momento do projeto.
DANI: E por que?
EU: Porque é meu grupo! E não to falando isso de forma romantizada ou
tentando ser heróico. Digo isso pensando na coisa de construir junto. De estar
junto.
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DANI: E por que a coisa de não ser heróico?
EU: Eu já te disse que acho isso um problema. A coisa do heróico, das
conciliações, das filiações que estes heróis fazem pra estar no poder e os
preços que outros corpos pagam por isso. Não é esse lugar que me interessa
construir.
DANI: É uma questão muito delicada que é a questão da filiação. Eu acho que
essa é uma questão muito tensa, densa e importante demais pra passar tão
rapidamente. Tipo, porque daí é da área da conciliação. Ai! Vamos encontrar
aqui um nome adequado! Não! Não é encontrar um nome adequado. Pra achar
um nome adequado é difícil pra caralho! Porque tem a ver com a relação
profunda que a gente tem com essas coisas conflitantes. Ela não vai ser
resolvida. Ai tem uma certa ingenuidade. Achar que a gente vai achar uma
resolução. Que acho que é a ingenuidade de achar que o governo petista vai
ter uma forma ou outra, ou que o zapatismo vai ter um modo adequado e sem
conflitos como se fosse uma espécie de: “Ah! Aqui tá um modelo adequado pra
tudo” e que lá dentro a gente meio que tenta não saber que tem questões
difíceis lá também. Se nao tiver eu nao acredito que seja uma experiência
humanamente razoável. Acho que quando aparece a coisa muito bem, sabe?
Assim! Uma coisa muito bonita, apresentavelmente bonita, tem alguma coisa
de publicitário.
EU: Sim.
DANI: Então eu fico pensando, trazendo pra você. Onde é que está em você,
essas múltiplas faces desse conflito, entre você e o grupal, o grupal e você,
você e você mesmo, nas questões de autoria e de não autoria. Em cada uma
dessas circunstâncias. Porque também não é tão assim: “o meu modelo é
esse”. No outro grupo, lá era diferente do que aconteceu com os terroristas.
EU: Sim.
DANI: Porque a relação é outra. Porque a relação é outra, foi colocada de outra
forma. Você disse muito bem. Do outro grupo você foi expulso de si próprio.
Pra mim eu pensaria assim. Você foi expulso de si próprio, não é que você…
tem a ver com a nomeação, mas com não ter acesso às coisas que você fez.
É uma coisa assim de alienação, expropriação do trabalho, coisa do ponto de
vista político e psicológico gravíssimo. O Marx, é do caralho o que ele fala,
porque ele fala, no limite, de uma questão psicológica. A pessoa já não tem
relação com aquilo que ela faz e ainda por cima roubam dela o que restou do
que ela fez. Que ela nem desejaria ter feito. Então é uma coisa muito
importante. Mas a relação com os terroristas, achar ou não um nome, eles
entenderem ou não que a concepção significa isso, não resolve os teus
conflitos com essa questão. Ela aparece várias vezes com caras diferentes em
circunstâncias diferentes. O que o eu quer dizer... Bom! Você apresentou um
conflito dentro de uma estratégia, colocar pessoas presas periféricas em uma
circulação de sobrevivência para poder ingressar em um trabalho cênico de
denúncia. Isso pra mim é, mais ou menos, a estratégia lulista de colocar gente
dentro da universidade por meio de arranjos que a gente não achava ideais. Do
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tipo, PRONI. PROUNI não é o ideal, mas foi a forma que eles acharam que era
possível de fazer mudar inclusive a imagem interior, a paisagem da
universidade. Mudou.
EU: É! Na USP eu nao sei se mudou.
DANI: Eu acho que mudou.
EU: Nossa, eu vejo as pessoas pelo CAC...
DANI: Mas, assim, da minha experiência de ver os uspianos que vinham para
o Movimento Passe Livre, eram outros. Andreza Delgado foi da USP.
EU: Sim...
DANI: Sacou? Eu acho que isso é relevante de pensar isso. Aí quer dizer que
não… então esse é o murilolismo, murilulismo, murilismo! Quer dizer que e
bom? É! Tem conflito? Tem ! É conciliação? Não é conciliação! Nem consigo
próprio. O lulismo não é um sistema pronto, é assim que eu vejo, tem outras
pessoas que vêm de outras formas. Uma espécie de tecnologia fabril, uma
técnica fabricada que você vai aplicando em circunstâncias distintas. Se volta
o Lula numa, assim, redenção épica, não vai ser a mesma coisa. Nunca mais
vai ser a mesma coisa. Essa é a coisa que o pessoal que é dos partidos de
esquerda que se colocam uma tarefa de comandar instituições estão
disputando. Discutindo agora. No MST a pauta é essa. Alguém perguntou lá:
“E se a gente conseguir colocar o Lula e ele concorrer uma eleição e ganhar?”.
E aí o que isso quer dizer? Que promessa a gente tá fazendo pra gente mesmo.
Eu acho interessante esse povo. Esse povo conversa a sério essas questões.
Eles não compartilham muito o que eles conversam, isso eu acho muito o
problema. Que se eles compartilhassem dessas questões que eles levantam
entre eles, seria muito bom. Acho que todo mundo poder ver isso abertamente
tipo: Ah! Entendi! Então vamo ver! Não é messiânico?, Então ok”. É bem no
chão! Material. Porque o MST fica fazendo liderança pra caralho o tempo todo
sem parar? Eles formam liderança o tempo todo. O MTST não é assim, tem
quatro. O Movimento Passe Livre não era assim, tinha uma de vez em quando,
e agora não tem mais nada. Acabou! Não tem nada. O MST gosta de contribuir
dizendo como eles trabalham. Eu acho que é por isso que eles nunca morrem.
Independente do que estiver acontecendo foda-se quem estiver no poder a
gente vai continuar fazendo nosso trabalhinho aqui. Faz uma escola ali, uma
escola lá. Mas eu to pensando, assim, como é politicamente e psicologicamente
muito legal se a gente puder deixar em aberto as coisas que são conflitantes.
Seja nas organizações, seja no governo, seja fora do governo, seja na gente.
Individualmente, vamos dizer assim, entre aspas, porque a gente não é
indivíduo no sentido de que o sujeito é uma entidade. Essa é a coisa que ajuda
na psicanálise, o descentramento do eu, uma pessoa é várias. Não uma,
indivisível, em instâncias conflitantes entre si. Então, o que que em você não é
heróico e gostaria de ser? O que em você é heroico e não consegue assumir
que é. O que que em você é heróico, mas não é exatamente heróico a palavra,
já é outra. É tipo assim… função e assim por diante. Chegar numa síntese é
muito empobrecedor. Ai pra mim, por exemplo ajuda muito pensar qualquer
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experiência coletiva, mesmo as que eu tenho divergência. Não são inimigas,
são divergentes. Eu penso assim no meu campo e somos divergente. Qual é o
jeito deles lá? Qual é o método deles lá? Quem que dentro de lá que está em
um bloco e que dentro desse bloco não é um bloco. Está pulsando, é mil… sei
lá o nome! CiA dxs terroristas. Dentro disso tem um monte de coisas
acontecendo que é um mundo movediço, complexo. Vai ser meio por aí. Eu
acho que pode ser bom. Interessante, não bom! Bom é outra história. Pode ser
interessante pensar. Eu pensei por aí. Mas a gente tem que terminar...
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PRIMEIRA DECLARAÇÃO DA SELVA LACANDONA1
HOJE DECIDIMOS. BASTA!
Janeiro de 1994
Ao povo do México
IRMÃOS MEXICANOS
Somos produto de 5000 anos de lutas: primeiro contra a escravidão, na guerra
de Independência contra a Espanha encabeçada pelos insurgentes; depois para evitar
sermos absorvidos pelo expansionismo norte-americano; em seguida, para promulgar
nossa Constituição e expulsar o Império Francês de nosso solo; depois, a ditadura
porfirista nos negou a aplicação justa das leis de Reforma e o povo se rebelou criando
seus próprios líderes, assim surgiram Villa e Zapata, homens pobres como nós, e
quem se negou a preparação mais elementar, para assim utilizar-nos como bucha de
canhão e saquear as riquezas de nossa pátria, sem importar que não tenhamos nada,
absolutamente nada, nem um teto digno, nem terra, nem trabalho, nem saúde, nem
alimentação, nem educação, ser ter direito de eleger livre e democraticamente nossas
autoridades, sem independência dos estrangeiros, sem paz nem justiça para nós e
nossos filhos.
Porém, nós hoje dizemos BASTA!, somos os herdeiros dos verdadeiros
forjadores de nossa nacionalidade, os despossuídos, somos milhões e chamamos a
todos nossos irmãos para que se jsomem a este chamado como o único caminho para
não morrer de fome ante a ambição insaciável de uma ditadura de mais de 70 anos,
encabeçada por uma camarilha de traidores que representam os grupos mais
conservadores e vende-pátrias. São os mesmos que se opuseram a Hidalgo e
Morelos, os que trairam Vicente Guerrero, são os mesmos que venderam mais de da
metade do nosso solo ao invasor estrangeiro, são os mesmos que trouxeram um
príncipe europeu para nos governar, são os mesmos que formaram a ditadura dos
científicos porfiristas, saõ os mesmos que se opuseram à expropriação petroleira, são
os mesmos que massacraram os trabalhadores ferroviários em 1958 e aos estudantes
em 1968, são os mesmos que hoje nos tiram tudo, absolutamente tudo.
1

EZLN. Disponível em: <https://www.nodo50.org/insurgentes/textos/zapatismo/lacandona1.htm>.
Acesso em: 10 jan 2018. Tradução nossa.
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Para evitá-los, e como nossa última esperança, depois de ter tentado tudo para
pôr em prática a legalidade baseada em nossa Carta Magna, recorremos a ela, nossa
Constituição, para aplicar o Artigo 39 que diz: "A soberania nacional reside essencial
e originalmente no povo. Todo poder público emana do povo e se institui em benefício
dele. O povo tem, todo o tempo, o inalienável direito de alterar ou modificar a forma
de seu governo."
Portanto, de acordo com nossa Constituição, emitimos a presente declaração
de guerra ao exército federal mexicano, pilar básico da ditadura que padecemos,
monopolizada pelo partido no poder e encabeçada pelo executivo federal que hoje
tem Carlos Salinas de Gortari como seuchefe máximo e ilegítimo.
Em conformidade com esta declaração de guerra, pedimos aos outros poderes
da nação que restaurem a legalidade e a estabilidade da Nação, depondo o ditador.
Também pedimos aos organismos internacionais e a Cruz Vermelha
Internacional que vigiem e regulem os combates que nossas forças travam,
protegendo a população civil, pois nós declaramos, agora e sempre, que estamos
sujeitos ao estipulado pelas Leis sobre a Guerra da Convenção de Genebra,
constituindo o EZLN como força beligerante de nossa luta de libertação. Temos o povo
mexicano do nosso lado, temos Pátria e a bandeira tricolor é amada e respeitada pelos
combatentes insurgentes; utilizamos as cores vermelho e negro em nosso uniforme,
símbolos do povo trabalhador em suas lutas de greve; nossa bandeira leva as letras
EZLN, de Exército Zapatista de Libertação Nacional, e com ela iremos aos combates
sempre.
Rechaçamos de antemão qualquer intento de desvirtuar a justa causa de
nossa luta, acusando-a de narcotráfico, narcoguerrilha, bandidagem ou outro
qualificativo que possam usar nossos inimigos. Nossa luta se apega ao direito
constitucional e é motivada pela justiça e pela igualdade.
Portanto, e conforme esta declaração de guerra, damos às forças militares do
EZLN, as seguintes ordens:
Primeiro: Avançar em direção à capital do país, vencendo o exército mexicano,
protegendo em seu avanço libertador a população civil e permitindo aos povos
libertados

eleger,

livre

e

democraticamente,

suas

próprias

autoridades

administrativas.
Segundo: Respeitar a vida dos prisioneiros e entregar os feridos à Cruz
Vermelha Internacional.
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Terceiro: Iniciar julgamentos sumários de soldados do exército federal
mexicano e da polícia política que tenham recebido curso e que tenham sido
assessorados, treinados ou pagos por estrangeiros, seja dentro de nossa nação ou
fora dela, acusados de traição à Pátria, e de todos aqueles que roubem ou atentem
contra os bens do povo.
Quarto: Formar novas filas com todos aqueles mexicanos que manifestem
somar-se à nossa justa luta, incluindo aqueles que, sendo soldados inimigos, se
entreguem às nossas forças sem combater e jurem responder às ordens deste
Comando Geral do Exército Zapatista de Libertação Nacional.
Quinto: Pedir a rendição incondicional dos quartéis inimigos antes de travar os
combates.
Sexto: Suspender o saque de nossas riquezas naturais nos lugares controlados
pelo EZLN.
Povo do México: Nòs, homens e mulheres íntegros e livres, estamos
conscientes de que a guerra que declaramos é uma medida extrema, porém justa. Os
ditadores estão aplicando há muitos anos uma guerra genocida não declarada contra
nossos povos. Por isso pedimos sua participação decidida, apoiando este plano do
povo mexicano que luta por trabalho, terra, teto, alimentação, saúde, educação,
independência, liberdade, democracia, justiça e paz. Declaramos a intenção de não
deixar de lutar até conseguirmos o cumprimento destas demandas básicas de nosso
povo, formando um governo livre e democrático em nosso país
INTEGRE-SE ÀS FORÇAS INSURGENTES DO EXÉRCITO ZAPATISTA DE
LIBERTAÇÃO NACIONAL
Comando Geral do EZLN.
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SEGUNDA DECLARAÇÃO DA SELVA LACANDONA2
Segunda Declaração da Selva Lacandona
Hoje dizemos, não vamos nos render!
"... não são somente os que carregam espadas que gotejam sangue e
soltam raios fugazes de glória militar os escolhidos para nomear os
governantes de um povo que quer democratizar-se; os cidadãos que
lutaram através da imprensa e da tribuna, que se identificaram com as
idéias da Revolução e combateram o despotismo que permeia as
nossas leis, também tem este direito; não é possível aniquilar as
tiranias apenas disparando projéteis em campo de batalha; é também
lançando idéias, frases de liberdade e anátemas terríveis contra os
carrascos do povo que se derrubam as ditaduras e se fazem desabar
os impérios (...) e se estes acontecimentos históricos nos demonstram
que a destruição de toda tirania, que a derrubada de todo mau governo
é obra da união da idéia com a espada, é um absurdo, é uma
aberração, é um despotismo sem tamanho querer segregar os
elementos sadios que tem o direito de eleger o governo, porque a
soberania de um povo é dada por todos os elementos sadios que tem
consciência plena, que são conscientes dos seus direitos, sejam eles
civis ou armados por força das circunstâncias, mas todos amam a
liberdade, a justiça e trabalham para o bem da pátria".
Emiliano Zapata na voz de Paulino Martinez, delegado zapatista
na Soberana Convenção Revolucionária, Aguascalientes, México,
27 de outubro de 1914.

Ao povo do México
Aos povos e governos do mundo:
Irmãos:
O Exército Zapatista de Libertação Nacional, em pé de guerra contra o mau governo
desde 1º de janeiro de 1994, se dirige a vocês para dar a conhecer o seu pensamento.
Irmãos mexicanos:
2

EZLN. Disponível em: < https://www.nodo50.org/insurgentes/textos/zapatismo/lacandona2.htm>.
Acesso em: 10 jan 2018. Tradução nossa.
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Em dezembro de 1993 dizemos: Basta! No dia 1º de janeiro de 1994,
chamamos os poderes legislativo e judiciário a assumir a sua responsabilidade
constitucional para impedir a política genocida que o poder Executivo Federal impõe
ao nosso povo, e fundamentamos o nosso direito constitucional ao aplicar o Artigo 39
da Constituição Política dos Estados Unidos do México: "A soberania nacional reside
essencialmente e originariamente no povo. Todo poder público emana do povo e se
institui a benefício deste. Em qualquer momento, o povo tem o direito inalienável de
alterar ou modificar a forma do seu governo".
A este apelo respondeu-se com a política de extermínio e a mentira. Os
poderes da união ignoraram nossa justa demanda e permitiram o massacre. Mas este
pesadelo durou apenas 12 dias, pois outra força bem superior a qualquer político ou
militar se impus às partes em conflito. A Sociedade Civil assumiu o dever de preservar
a nossa Pátria, desaprovou o massacre o obrigou as partes a dialogarem; todos
compreendemos que os dias do partido que se eterniza no poder, aquele que usa em
proveito próprio o fruto do trabalho de todos os mexicanos, devem chegar ao fim; que
o sistema presidencialista, que lhe dá sustentação, impede que haja liberdade e, por
isso, não devemos permitir que continue, que a cultura da fraude é o método pelo qual
se impõe e impede que haja democracia, que a justiça existe apenas para os
poderosos corruptos, que devemos fazer com que quem manda mande obedecendo,
e não há outro caminho a não ser esse.
Isso foi compreendido por todos os mexicanos honestos e de boa fé, pela
Sociedade Civil, e somente se opuseram aqueles que alicerçaram o próprio sucesso
no saque dos cofres públicos, aqueles que, prostituindo a justiça, protegem
traficantes, assassinos, ou aqueles que recorrem ao assassinato político e à fraude
eleitoral para se impor. Somente estes fósseis da política planejam novamente dar
marcha ré na história do México e apagar da consciência nacional o grito que o país
inteiro assumiu a partir de 1º de janeiro de 1994: BASTA!
Não permitiremos que isso aconteça. Hoje não apelamos aos falidos poderes
da União que não souberam cumprir com o seu dever constitucional e permitiram que
o executivo federal os controlasse. Se esta legislatura e os magistrados não
demonstraram dignidade, outros virão e talvez serão capazes de entender que devem
servir a seu povo e não a um indivíduo. O nosso apelo transcende os seis anos de um
mandato ou a eleição que se aproxima. É na Sociedade Civil que está a nossa
soberania, é o povo que, a qualquer momento, pode alterar ou modificar a nossa forma
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de governo e o povo já assumiu esta tarefa. É a este povo que lançamos um apelo
nesta Segunda Declaração da Selva Lacandona, dizendo:
Primeiro. Ao realizar ações bélicas temos cumprido à risca as convenções
internacionais sobre a guerra: isso nos obteve junto a representantes da nação e de
países estrangeiros o reconhecimento tácito do EZLN como força beligerante.
Continuaremos cumprindo quanto é determinado por estas convenções.
Segundo. Ordenamos a todas as nossas forças regulares e irregulares, em
todo o território nacional e no exterior, que prorroguem unilateralmente o cessar-fogo
ostensivo. Respeitaremos o cessar-fogo para permitir à Sociedade Civil que se
organize nas formas que considera apropriadas para realizar a transição para a
democracia em nosso país.
Terceiro. Condenamos a ameaça que paira sobre a Sociedade Civil em função
da militarização do país que, às vésperas das eleições federais, se faz presente com
pessoas e modernos equipamentos repressivos. Não resta dúvida que o governo de
Salinas pretende impor-se através da cultura da fraude. Não o permitiremos.
Quarto. Propomos a todos os partidos políticos independentes que, de
imediato, reconheçam o Estado de intimidação e privação dos direitos políticos que o
nosso povo sofreu nos últimos 25 anos e declarem publicamente que assumem um
governo de transição política rumo à democracia.
Quinto. Rechaçamos a manipulação e as tentativas de separar nossas justas
demandas das do povo mexicano. Somos mexicanos e não abriremos mão nem de
nossas demandas, nem de nossas armas até que se estabeleçam a Democracia, a
Liberdade e a Justiça para todos.
Sexto. Reiteramos a nossa disposição a uma solução política para a
democracia no México. Convocamos a Sociedade Civil a retomar o papel de
protagonista que desempenhou quando deteve a fase militar da guerra organizandose para conduzir o esforço pacífico rumo à democracia, à liberdade e à justiça. A
mudança democrática é a única alternativa à guerra.
Sétimo. Convocamos os elementos honestos da Sociedade Civil a um Diálogo
Nacional pela Democracia, Liberdade e Justiça para todos os mexicanos.
Por isso dizemos:
II. Irmãos,
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Iniciada a guerra em janeiro de 1994, o grito organizado do povo mexicano
deteve o enfrentamento e chamou ao diálogo as partes em conflito. Às justas
demandas do EZLN, o governo federal respondeu com uma série de ofertas que não
tocavam o ponto essencial do problema: a falta de justiça, de liberdade e de
democracia em solo mexicano. O limite do cumprimento das ofertas do governo
federal às demandas do EZLN é o mesmo que marca o sistema político do partido no
poder. Este sistema é aquele que faz com que nas regiões agrícolas do México
subsista e se sobreponha ao poder constitucional um outro poder cujas raízes
possibilitam a perpetuação do PRI no governo da nação. É este sistema de
cumplicidade que torna possível a existência e os ataques dos jagunços, o poder
onipotente dos criadores de gado e dos comerciantes, a penetração do narcotráfico ...
A simples apresentação dos compromissos para uma Paz Digna em Chiapas
provocou uma grande agitação e uma luta aberta por parte destes setores. O sistema
político de partido único trata de manobrar neste estreito horizonte que sua própria
existência lhe impõe: não pode deixar de atingir estes setores sem atentar contra si
mesmo, e não pode deixar as coisas como estão sem aumentar a beligerância dos
camponeses e dos indígenas. Resumindo: o cumprimento dos compromissos implica,
necessariamente, na morte do sistema de partido de Estado. Por suicídio ou por
fuzilamento, a morte do atual sistema político mexicano é a condição necessária,
ainda que não suficiente, para a transição rumo à democracia em nosso país. O caso
de Chiapas não tem solução se não se resolve o problema do México.
O EZLN entende que a pobreza mexicana não se explica pela falta de recursos.
Além disso, a sua contribuição fundamental é entender e deixar claro que qualquer
esforço, numa determinada direção ou em todas, contribuirá apenas para adiar a
solução do problema se ele não ocorrer no interior de um novo marco de relações
políticas nacionais, regionais e locais: um marco de democracia, liberdade e justiça.
O problema do poder não é saber quem será o titular do cargo e sim quem o exerce.
Se o poder é exercido pela maioria, os partidos políticos se verão obrigados a
confrontar-se com esta maioria e não entre si.
O fato de recolocar o problema do poder neste marco de democracia, liberdade
e justiça, obrigará a uma nova cultura política no interior dos partidos. Deverá nascer
uma nova classe de políticos e, não duvidem, nascerão partidos políticos de novo tipo.
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Não estamos propondo um mundo novo, mas apenas algo muito anterior a isso:
a ante-sala de um novo México. Neste sentido, esta revolução não se concluirá numa
nova classe, fração de classe ou grupo no poder, e sim num "espaço" livre e
democrático de luta política. Este "espaço" livre e democrático nascerá sobre o
cadáver fétido do sistema de partido de Estado e do presidencialismo. Nascerá uma
nova relação política. Uma nova política cuja base não seja o embate entre
organizações políticas e sim o embate de suas propostas políticas com as diferentes
classes sociais, pois o exercício da titularidade do poder político dependerá do seu
apoio real. Dentro desta nova relação política, as diferentes propostas de rumo e de
sistema (socialismo, capitalismo, social democracia, liberalismo, democracia cristã,
etc.) deverão convencer a maioria da Nação de que sua proposta é a melhor para o
país. Mas, isso não é tudo. Elas também serão "vigiadas" por este país que estão
governando de forma tal que, ao serem obrigadas a fazer com regularidade uma
prestação de contas, se submeterão ao veredicto da Nação no que diz respeito à sua
permanência na titularidade do poder ou à revogação do seu mandato. O plebiscito é
a forma que permite realizar a confrontação Poder x Partido Político x Nação e merece
um lugar de destaque na lei máxima do país. A legislação mexicana é demasiado
estreita para estas novas relações políticas entre governantes e governados. Faz-se
necessária uma Convenção Democrática Nacional da qual emane um governo
provisório ou de transição, seja através da renúncia do Executivo Federal ou através
da via eleitoral.
Convenção Democrática Nacional e Governo de Transição devem desembocar
numa nova Constituição sob cujas regras serão convocadas novas eleições. A dor
que este processo provocará ao país será sempre menor do prejuízo que pode ser
produzido por uma guerra civil. A profecia do sudeste vale para todo o país, podemos
aprender do que já ocorreu e tornar menos doloroso o parto do novo México.
O EZLN tem uma concepção de sistema e de rumo para o país. A maturidade
política do EZLN, sua maioridade como representante do sentimento de uma parte da
Nação, está no fato de que ele não quer impor ao país esta concepção. O EZLN
reivindica o que já é evidente para ele mesmo: a maioridade do México e o direito de
decidir, livre e democraticamente, o rumo a ser seguido. Desta histórica ante-sala não
sairá apenas um México mais justo e melhor, como também um novo México. Nisto
apostamos a vida, aos mexicanos de amanhã queremos deixar em herança um país
no qual viver não seja uma afronta
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O EZLN, num exercício de democracia sem precedentes no interior de uma
organização armada, consultou seus membros para saber se assinaria ou não a
proposta dos acordos de paz do governo federal. Vendo que não havia sido resolvida
a questão central da democracia, da liberdade e da justiça para todos, as bases do
EZLN, indígenas em sua maioria, decidiram rechaçar a assinatura da proposta
governamental.
Cercados pelo exército e sofrendo pressões vindas de várias frentes que
ameaçavam nos exterminar caso não assinássemos a paz, nos zapatistas
reafirmamos a nossa decisão de alcançarmos uma paz com justiça e dignidade e nisso
empenhamos nossa vida e nossa morte. Outra vez, manifesta-se em nós a história de
luta digna dos nossos antepassados. O grito de dignidade do insurgente Vicente
Guerrero, "Viver pela Pátria ou morrer pela liberdade" volta a ecoar através de nossas
gargantas. Não podemos aceitar uma paz sem dignidade.
Abrimos nosso caminho de fogo perante a impossibilidade de lutar
pacificamente pelos direitos elementares do ser humano. O mais precioso deles é o
direito de decidir, com liberdade e democracia, a forma de governo. Agora, é
novamente colocada à prova a possibilidade de uma transição pacífica para a
democracia e a liberdade: o processo eleitoral de agosto de 1994. Tem aqueles que
apostam no período pós-eleitoral pregando a apatia e a desilusão a partir do seu
imobilismo. Estes pretendem se beneficiar do sangue dos que vão cair em todas as
frentes de batalha, violentas e pacíficas, na cidade e no campo. Fundamentam o seu
projeto político no conflito que virá depois das eleições e, sem fazer nada, esperam
que a desmobilização política abra novamente a gigantesca porta da guerra. Dizem
que serão eles a salvar o país.
Outros apostam na retomada do conflito armado antes das eleições para,
aproveitando a ingovernabilidade, perpetuar-se no poder. Assim como ontem
usurparam a vontade popular com a fraude eleitoral, hoje e amanhã, no rio agitado da
guerra civil pré-eleitoral, pretendem ampliar a agonia de uma ditadura que já dura há
décadas, mascarada de partido de Estado. Outros grupos, em suas estéreis visões
apocalípticas, percebem que a guerra é inevitável e, por isso, sentam e esperam para
ver passar diante de si o cadáver do seu inimigo ... ou do amigo. O sectário acha,
erroneamente, que basta apertar os gatilhos dos fuzis para criar o amanhecer que o
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nosso povo espera desde que a noite se fechou sobre o território mexicano com as
mortes de Villa e Zapata.
Todos estes ladrões da esperança supõem que por trás de nossas armas
esconde-se a ambição e o estrelismo e que isso irá conduzir nossos passos no futuro.
Estão enganados. Atrás de nossas armas de fogo estão outras armas, as armas da
razão. E ambas são animadas pela esperança. Não permitiremos que eles a roubem
de nós.
A esperança de gatilho teve o seu lugar no início do ano. Agora é preciso que
espere. É necessário que a esperança que passeia pelas grandes mobilizações volte
a assumir o lugar de protagonista que lhe cabe por direito e razão. Agora a bandeira
está nas mãos dos que tem nome e rosto, de pessoas boas e honestas que percorrem
caminhos que não são os nossos, mas cuja meta é a mesma que nossos passos
anseiam. Nossa saudação e esperança é de que eles levem esta bandeira onde ela
deveria estar. Nós esperaremos, de pé e com dignidade. Se a bandeira cair, nós
saberemos como levantá-la outra vez …
Que a esperança se organize, que comece a caminhar pelos vales e pelas
cidades como ontem andou pelas montanhas. Combatam com suas armas, não se
preocupem conosco. Saberemos resistir até o fim. Saberemos esperar ... e saberemos
voltar atrás se de novo se fecharem as portas que impedem à dignidade de caminhar.
Por isso, nos dirigimos aos nossos irmãos das organizações não
governamentais, das organizações não camponesas e indígenas, trabalhadores do
campo e da cidade, professores e estudantes, donas de casa e colonos, artistas e
intelectuais, membros dos partidos independentes, mexicanos: os chamamos para um
diálogo nacional sobre o tema da Democracia, Liberdade e Justiça. Por isso, estamos
lançando este convite para a realização de uma Convenção Nacional Democrática.
Nós, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, em luta para conquistar a
democracia, a liberdade e a justiça que a nossa pátria merece, e considerando:
Primeiro. Que o supremo governo usurpou também a legalidade que nos foi
deixada em herança pelos heróis da Revolução Mexicana.
Segundo: Que a Constituição que rege o país já não representa a vontade
popular dos mexicanos.
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Terceiro. Que não é suficiente o afastamento do usurpador do Executivo
Federal e que é necessária uma nova lei para a nossa nova pátria que nascerá das
lutas de todos os mexicanos honestos.
Quarto. Que são necessárias todas as formas de luta para viabilizar a transição
para a democracia no México.
Convocamos a realização de uma Convenção Democrática Nacional, soberana
e revolucionária, da qual saiam as propostas de um governo de transição e uma nova
lei nacional, uma nova constituição que garanta o cumprimento legal da vontade
popular.
O objetivo fundamental da Convenção Nacional Democrática é organizar a
expressão civil e a defesa da vontade popular.
A soberana convenção revolucionária será nacional na medida em que sua
composição e representação deverá incluir todos os Estados da federação, será plural
no sentido de que as forças da nação poderão estar representadas, democrática na
maneira de tomar as decisões, recorrendo à consulta nacional.
A convenção será presidida, livre e voluntariamente, por civis, personalidades
públicas de importância social reconhecida, sem que para isso seja levada em
consideração sua filiação política, raça, religião, sexo ou idade.
A convenção será formada por civis de comitês locais, regionais e estatais nos
ejidos, colônias, escolas e fábricas. Estes comitês se encarregarão de recolher as
propostas populares para a nova constituição e as demandas a serem atendidas pelo
novo governo que dela nascerá.
A convenção deve exigir a realização de eleições livres e democráticas e lutar
incansavelmente para que a vontade popular seja respeitada.
O Exército Zapatista de Libertação Nacional reconhecerá a Convenção
Nacional Democrática como autêntico representante dos interesses do povo mexicano
em sua transição para a democracia.
O EZLN está presente em todo o território nacional e já tem condições de
apresentar-se ao povo do México como exército capaz de garantir o cumprimento da
vontade popular.
O EZLN oferece como sede da Convenção Nacional Democrática um povoado
zapatista e todos os recursos que nele se encontram.
A data e o lugar da primeira seção da Convenção Nacional Democrática serão
dados a conhecer no tempo oportuno.
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III. Irmãos mexicanos:
Nossa luta continua. A bandeira zapatista continua hasteada nas montanhas
do sudeste mexicano e hoje dizemos: não nos renderemos! Diante da montanha
falamos com nossos mortos para que a sua palavra nos trouxesse o bom caminho
que o nosso rosto encapuzado deve percorrer. Rufaram os tambores e na voz da terra
falaram a nossa dor e a nossa história.
"Para todos, tudo" - dizem os nossos mortos. Enquanto não for assim, não
haverá nada para nós.
Falem a palavra dos outros mexicanos, toquem o coração daqueles pelos quais
lutamos. Convidei-os a caminhar os passos dignos daqueles que não tem rosto.
Chamem todos para a resistência, que ninguém receba nada dos que mandam
mandando. Façam do não se vender aos poderosos uma bandeira comum para todos.
Peçam que não mandem apenas uma palavra de consolo para a nossa dor. Peçam
que a partilhem, peçam a eles que se juntem a vocês para organizar a resistência,
que rechacem todas as esmolas que vem da mão do poderoso. Que hoje todas as
pessoas boas destas terras organizem a dignidade que resiste e não se vende, que
amanhã esta dignidade se organize para exigir que a palavra que anda no coração
das maiorias tenha a verdade e o respeito dos que governam, que se imponha o bom
caminho pelo qual quem manda, manda obedecendo.
Não se rendam! Resistam. Não faltem à honra da palavra verdadeira. Resistam
com dignidade nas terras dos homens e mulheres verdadeiros, que as montanhas
abriguem a dor dos homens de milho! Não se rendam! Resistam! Não se rendam!
Resistam!
Assim falou a palavra do coração dos nossos mortos de sempre. Vimos que a
palavra dos nossos mortos é boa, vimos que há verdade e dignidade em seu conselho.
Por isso, convocamos todos os nossos irmãos indígenas mexicanos a resistirem
conosco. Chamamos a resistirem conosco todos os camponeses, os operários, os
empregados, os colonos, as donas de casa, os estudantes, os professores, e todos
aqueles que fazem do pensamento e da palavra a sua própria vida. A todos os que
tem dignidade e vergonha, os chamamos todos a resistirem conosco, pois o mau
governo não quer que haja democracia em nossos territórios. Não aceitaremos nada
que venha do coração podre do mau governo, nem uma única moeda, nem um
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remédio, uma pedra, um grão de alimento, nem uma migalha das esmolas que ele
oferece em troca do nosso digno caminhar.
Não receberemos nada do supremo governo. Ainda que aumentem a nossa
dor e o nosso sofrimento; ainda que a morte continue sentada à nossa mesa, na nossa
terra, sobre nossas camas; ainda que vejamos outros se venderem à mão que os
oprime; ainda que tudo seja dor; ainda que choremos de aflição no meio das pedras,
não aceitaremos nada. Resistiremos. Não receberemos nada do governo.
Resistiremos até que aquele que manda, mande obedecendo.
Irmãos: não se vendam. Resistam conosco. Não se rendam. Resistam
conosco. Irmãos, repitam conosco estas palavras: "Não nos rendemos! Resistiremos!"
Que elas sejam ouvidas não apenas entre as montanhas do sudeste mexicano, que
sejam ouvidas ao norte e nas penínsulas, na costa leste e oeste, no centro, que de
entre os vales e as montanhas se tornem um grito que ecoa na cidade e no campo.
Unam sua voz à nossa voz, gritem conosco, façam sua a nossa voz: Não nos
rendemos! Resistimos!
Que a dignidade quebre o cerco com o qual as mãos sujas do mau governo
nos asfixiam. Todos estamos cercados, eles não deixam entrar nas terras mexicanas
a democracia, a liberdade e a justiça. Irmãos: todos estamos cercados. Não vamos
nos render! Vamos resistir! Sejam dignos! Não vamos nos vender.
De que servirão ao poderoso suas riquezas se ele não pode mais comprar o
que tem de mais preciosos na nossa terra? Se a dignidade dos mexicanos não tem
preço, para que serve o poder do poderoso?
A dignidade não se rende! A dignidade resiste!
Democracia!
Liberdade!
Justiça!
Das montanhas do sudeste mexicano, CCRI-CG do EZLN - 12 de junho de 1994.

339

ANEXO III
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TERCEIRA DECLARAÇÃO DA SELVA LACANDONA3
Há um ano do levante zapatista, hoje dizemos:
"A pátria vive! É nossa! Temos sido desafortunados, é verdade; muitas vezes
a sorte tem sido adversa, mas, a causa do México, que é a causa do direito e
da justiça, não sucumbiu, não morreu e não morrerá porque ainda existem
mexicanos comprometidos em cujos corações arde o fogo sagrado do
patriotismo e, seja onde for que se encontrem empunhando as armas e o
estandarte da nação, tanto lá como aqui, será vivo e enérgico o protesto do
direito contra a força.
Que fique bem claro para o homem incauto que aceitou a triste missão de
servir de instrumento para escravizar um povo livre: o seu trono vacilante não
repousa sobre a livre vontade da nação e sim sobre o sangue e os cadáveres
de milhares de mexicanos que foram sacrificados sem razão ou apenas porque
defendiam a sua liberdade e os seus direitos.
Mexicanos: vocês que tem a infelicidade de viver sob o domínio da usurpação,
não vos resignais a suportar o jugo do opróbrio que pesa sobre vocês. Não vos
deixeis enganar pelas pérfidas insinuações dos que defendem os fatos
consumados, porque eles são, e sempre foram, partidários do despotismo. A
existência de um poder arbitrário é uma violação permanente do direito e da
justiça que nem o tempo, nem as armas, jamais podem justificar, e que é
preciso destruir para a dignidade do México e da humanidade."
"Manifesto: de pé e decididos como no primeiro dia."
Benito Juarez, Chihuahua, janeiro de 1995.

Ao povo mexicano
Aos povos e governos do mundo
Irmãos:
No dia 1º de janeiro de 1994 levamos ao conhecimento de todos a Primeira
Declaração da Selva Lacandona. No dia 10 de junho, lançamos a Segunda

3

EZLN. Disponível em: <https://www.nodo50.org/insurgentes/textos/zapatismo/lacandona3.htm>.
Acesso em: 10 jan 2018. Tradução nossa.
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Declaração da Selva Lacandona. Tanto uma como outra, foram alimentadas pelo afã
da luta por democracia, liberdade e justiça para todos os mexicanos.
Na primeira convocávamos o povo mexicano a levantar-se em armas contra o
mau governo, principal obstáculo para transição rumo à democracia em nosso país.
Na segunda, através da Convenção Nacional Democrática, chamamos os mexicanos
a um esforço civil e pacífico para alcançarmos as profundas mudanças que o país
precisa.
Enquanto o supremo governo mostrava toda sua falsidade e soberba, nós,
entre uma e outra declaração, nos esforçamos para mostrar ao povo mexicano a
nossa sustentação social, a justeza de nossas demandas e a dignidade que anima a
nossa luta. Naquela ocasião, nossos fuzis se calavam e abriam espaço para que a
luta legal mostrasse suas possibilidades ... e seus limites. A partir da segunda
Declaração da Selva Lacandona, o EZLN buscou evitar, por todos os meios, a
retomada das hostilidades e procurou uma saída política, digna e justa, para que
fossem atendidas as demandas formuladas nos 11 pontos do nosso programa de
lutas: moradia, terra, trabalho, alimentação, saúde, educação, justiça, independência,
liberdade, democracia e paz.
Para amplos setores da nossa sociedade, o processo pré-eleitoral de agosto
de 1994 trouxe a esperança de que era possível a transição para a democracia pela
via eleitoral. Sabendo que, nas condições atuais, as eleições não são o caminho da
mudança democrática, o EZLN mandou obedecendo ao colocar-se de lado para dar
a oportunidade de lutar às forças políticas legais de oposição. Na ocasião, o EZLN
empenhou a sua palavra e seus esforços na busca de uma transição pacífica para a
democracia. Através da Convenção Nacional Democrática, o EZLN conclamou a um
esforço civil e pacífico que, sem opor-se à via eleitoral, não se esgotava nela e
buscava novas formas de luta que incorporassem um maior número de entidades
democráticas do México e tecessem relações com os movimentos pela democracia
de outras partes do mundo. O dia 21 de agosto colocou um ponto final nas ilusões de
uma mudança imediata pela via pacífica. Um processo eleitoral viciado, imoral,
ilegítimo e realizado com o único objetivo de manter inalterada a situação atual, fez
com que a boa vontade dos cidadãos fosse trapaceada. Em todos os lugares e em
todos os níveis, o sistema de partido de Estado reafirmou a sua vocação
antidemocrática e impus a sua soberba vontade. Diante de uma votação sem
precedentes, o sistema político mexicano optou pela imposição e, dessa forma,
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acabou com as esperanças pela via eleitoral. Informes da Convenção Nacional
Democrática, da Aliança Cívica e da Comissão para a Verdade trouxeram à luz aquilo
que, com vergonhosa cumplicidade, estava sendo ocultado pelos meios de
comunicação: uma fraude gigantesca. As múltiplas irregularidades, a iniquidade, a
corrupção, a chantagem, a intimidação, o roubo e a falsificação marcaram estas que,
sem dúvida, foram as eleições mais sujas da história do México. O grande número de
abstenções nos pleitos para os governos dos Estados de Veracruz, Tlaxcala e
Tabasco demonstram que, no México, voltou a reinar o ceticismo civil. Mas, não
contente com isso, o sistema de partido de Estado voltou a repetir a fraude de agosto
impondo governadores, prefeitos e representantes para a Assembléia Legislativa e a
Câmara Municipal. Como no final do século XIX, quando os traidores realizaram suas
"eleições" para avalizar a intervenção francesa, hoje diz-se que a nação aprova com
prazer a continuidade da imposição e do autoritarismo. O processo eleitoral de agosto
de 1994 é um crime de Estado. E é como criminosos que devem ser julgados os
responsáveis desta farsa.
Por outro lado, o gradualismo e as vacilações se fazem presentes nas fileiras
da oposição que aceita a visão pela qual uma grande fraude dilui-se numa
multiplicidade de pequenas "irregularidades". Novamente aparece o velho dilema
sobre a luta por democracia no México: aceitarmos prolongar a agonia apostando
numa transição "sem dor", ou darmos o tiro de misericórdia cujo brilho venha a iluminar
o caminho da democracia.
A situação chiapaneca é apenas uma das conseqüências do sistema político.
Fazendo pouco caso dos anseios do povo de Chiapas, o governo repetiu a dose de
imposição e prepotência.
Mesmo enfrentando uma ampla manifestação de repúdio, o sistema de partido
de Estado optou por divulgar fartamente a mentira do seu triunfo e exacerbar os
conflitos. O governo é o responsável pela atual polarização no cenário do sudeste
mexicano e demonstra a sua incapacidade de solucionar com profundidade os
problemas políticos e sociais do México. É pela corrupção e a repressão que ele
procura resolver um problema cuja única solução é o reconhecimento do triunfo
legítimo da vontade popular chiapaneca. Até agora, o EZLN se manteve à margem
das mobilizações populares apesar destas estarem enfrentando uma ampla
campanha de descrédito e de repressão indiscriminada.
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Esperando que a vontade do governo emitisse sinais para a busca de uma
solução política, justa e digna ao conflito, o EZLN assistiu impotente às ameaças, ao
assassinato e às prisões dos melhores filhos da dignidade chiapaneca; viu como seus
irmãos indígenas em Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chihuahua e Veracruz eram
reprimidos e recebiam gozações como respostas às suas demandas por melhores
condições de vida.
Durante todo este período, o EZLN não só resistiu ao cerco militar, às ameaças
e às intimidações das forças federais, como também enfrentou uma campanha de
calúnias e mentiras. Como nos primeiros dias de 1994, fomos acusados de receber
apoio militar e financeiro do exterior, tentaram nos levar a abandonar nossas
bandeiras em troca de dinheiro e de cargos governamentais, tentou-se esvaziar a
legitimidade da nossa luta diluindo a problemática nacional no quadro da situação
indígena local.
Enquanto isso, o supremo governo preparava a solução militar para a rebeldia
indígena chiapaneca e a nação afundava na falta de esperança e no desgosto.
Enganada por uma suposta vontade de diálogo que servia apenas para esconder o
desejo de asfixiar o movimento zapatista, o mau governo deixava passar o tempo e a
morte nas comunidades indígenas de todo o país.
O Partido Revolucionário Institucional, braço político do crime organizado e do
narcotráfico, continuava sua fase aguda de decomposição ao recorrer ao assassinato
como método para resolver os conflitos internos. Incapaz de um diálogo civilizado, o
PRI ensangüentava o território nacional. Para os mexicanos é motivo de vergonha ver
que no emblema do PRI continuam sendo usurpadas as cores da bandeira nacional.
Vendo que o governo e o país voltavam a cobrir de esquecimento e
desinteresse os primeiros habitantes destas terras, vendo que o cinismo e a apatia
voltavam a apoderar-se dos sentimentos da Nação e que, além dos seus direitos à
condições mínimas para uma vida digna, negava-se aos povos indígenas o direito de
governar e governar-se de acordo com seus princípios e vontade, vendo que a morte
dos nossos mortos estava se tornando inútil, vendo que não nos deixavam outro
caminho, o EZLN arriscou-se a romper o cerco militar que o oprimia e foi ajudar outros
irmãos indígenas que, esgotadas as vias pacíficas, estavam sendo tragados pelo
desespero e a miséria. Buscando evitar a qualquer preço o derramamento do sangue
de irmãos em solo mexicano, o EZLN viu-se novamente obrigado a chamar a atenção
da nação sobre as graves condições de vida dos índios mexicanos, especialmente
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daqueles que, supunha-se, já tivessem recebido a ajuda do governo e, sem dúvida,
continuam carregando o fardo de miséria que, ano após ano, vem herdando há mais
de cinco séculos. Com a ofensiva de novembro de 1994, o EZLN procurou mostrar ao
México e ao mundo sua orgulhosa identidade indígena e a impossibilidade de resolver
a situação local sem que ocorram profundas mudanças nas relações econômicas,
políticas e sociais em todo o país.
Não haverá uma solução para a questão indígena se não houver uma
transformação RADICAL do pacto federativo nacional. A única forma de incorporar os
indígenas à nação, com justiça e dignidade, é reconhecendo as características
próprias de sua organização social, cultural e política. As autonomias não são
sinônimo de separação, e sim de integração das minorias mais humilhadas e
esquecidas do México contemporâneo. Esta é a posição do EZLN desde a sua
formação e é assim que as bases indígenas que constituem a direção de nossa
organização tem ordenado que deve ser.
Hoje repetimos: NOSSA LUTA É NACIONAL
Nós zapatistas temos sido criticados porque estamos pedindo muito; dizem que
devemos nos conformar com as esmolas que o mau governo nos oferece. Nós
zapatistas estamos disposto a oferecer a única coisa que temos, a vida, para exigir
democracia, liberdade e justiça para todos os mexicanos.
Hoje reafirmamos: PARA TODOS TUDO, PARA NÓS NADA!
Ao terminar, o ano de 1994 nos revelou a farsa econômica com a qual o
salinismo havia enganado à nação e a comunidade internacional. A pátria do dinheiro
chamou para perto de si os grandes senhores do poder e da arrogância e estes não
hesitaram em trair o solo e o céu no qual lucravam com o sangue mexicano. A crise
econômica acordou os mexicanos do sonho doce e embrutecedor de ingressar no
primeiro mundo. O pesadelo do desemprego, da carestia e da miséria agora será bem
mais agudo para a maioria dos mexicanos. Este ano que termina, 1994, acabou de
revelar o verdadeiro rosto do sistema brutal que nos domina. O programa político,
econômico, social e repressivo do neoliberalismo demonstrou sua ineficácia, sua
falsidade e a cruel injustiça que constitui a sua essência. O neoliberalismo enquanto
doutrina e realidade, desde já, deve ser atirado para o lixo da história nacional.
Irmãos:
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Hoje, no bojo desta crise, é necessária a ação firme de todos os mexicanos
honestos para que seja possível alcançar uma mudança real e profunda nos destinos
da nação. Hoje, depois da convocação inicial a pegar as armas e, em seguida, a
desenvolver a luta civil e pacífica, convocamos o povo do México a lutar POR TODOS
OS MEIOS, EM TODOS OS NÍVEIS E EM QUALQUER LUGAR, pela democracia,
liberdade e justiça, através desta TERCEIRA DECLARAÇÃO DA SELVA
LACANDONA na qual convocamos todas as forças sociais e políticas do país, todos
os mexicanos honestos, todos aqueles que lutam pela democratização da vida
nacional, a formar um MOVIMENTO PARA A LIBERTAÇÃO NACIONAL que incorpora
a Convenção Nacional Democrática e todas as forças que, sem distinção de religião,
raça ou ideologia política, são contrárias ao sistema de partido de Estado. Este
Movimento para a Libertação Nacional lutará de comum acordo, por todos os meios e
em todos os níveis para a instauração de um governo de transição, uma nova
constituinte, uma nova constituição e pela destruição do sistema de partido de Estado.
Pedimos que a Convenção Nacional Democrática e o cidadão Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano liderem este Movimento para a Libertação Nacional, enquanto frente ampla
de oposição.
CHAMAMOS OS OPERÁRIOS DA REPÚBLICA, OS TRABALHADORES DO
CAMPO E DA CIDADE, OS COLONOS, OS PROFESSORES E ESTUDANTES DO
MÉXICO, AS MULHERES MEXICANAS, OS POVOS DE TODO O PAÍS, OS
ARTISTAS E INTELECTUAIS HONESTOS, OS RELIGIOSOS COERENTES, OS
MILITANTES DE BASE DAS DIFERENTES ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS a fazer
com que, em seu meio e por todas as formas de luta que consideram possíveis e
necessárias, lutem para o fim do sistema de Partido de Estado e, se não tiverem
filiação partidária, se incorporem à convenção nacional democrática ou ao Movimento
de Libertação Nacional, caso sejam militantes de algumas das forças políticas de
oposição.
Portanto, de acordo com o espírito desta TERCEIRA DECLARAÇÃO DA
SELVA LACANDONA, declaramos que:
Primeiro. Retiramos a custódia da pátria das mãos do governo federal. A
bandeira do México, a lei suprema da nação, o Hino mexicano e o emblema nacional
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serão entregues agora aos cuidados das forças de resistência até que a legalidade, a
legitimidade e a soberania sejam restauradas em todo o território nacional.
Segundo. Declaramos válida a versão original da Constituição Política dos
Estados Unidos do México proclamada no dia 05 de fevereiro de 1917, incorporando
a ela as leis revolucionárias de 1993, os estatutos de autonomia para as regiões
indígenas e decretamos nossa adesão a ela até que se instaure uma nova constituinte
e esta proclame uma nova constituição.
Terceiro. Convocamos a lutar pelo reconhecimento do "governo de transição
para a democracia", aquele que as diferentes comunidades, organizações sociais e
políticas virem a estabelecer por si mesmas, mantendo o acordo federal da
constituição de 1917, e, sem levar em consideração religião, classe social, ideologia
política, raça e sexo, se incorporem ao movimento para a libertação nacional.
O EZLN apoiará a população civil na tarefa de restaurar a legalidade, a ordem,
a legitimidade e a soberania nacionais, e na luta pela formação e instauração de um
governo nacional de transição para a democracia que tenha as características que
seguem:
1. Que liquide o sistema de partido de Estado e tire o PRI do governo.
2. Que formule uma nova lei eleitoral para que esta garanta: transparência,
credibilidade, eqüidade, participação cidadã não partidária e não governamental,
reconhecimento de todas as forças políticas nacionais, regionais ou locais e que
convoque eleições gerais em todos os níveis.
3. Que convoque uma constituinte para a criação de uma nova constituição.
4. Que reconheça as particularidades dos grupos indígenas, seus direitos a uma
autonomia que não seja excludente e a sua cidadania.
5. Que oriente o programa econômico nacional para que este, deixando de lado a
dissimulação e a mentira, favoreça os setores mais despossuídos do país, os
operários e os camponeses, que são os principais produtores da riqueza da qual
outros se apropriam.
IRMÃOS:
A paz virá pela mão da democracia, da liberdade e da justiça para todos os
mexicanos. Os nosso passos não podem encontrar a paz justa que os nossos mortos
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reclamam se esta for conseguida em prejuízo da nossa dignidade mexicana. A terra
não descansa e caminha em nossos corações. A enganação da qual foram vítimas os
nossos mortos nos pede para lavar o seu sofrimento com a nossa luta. Resistiremos.
O opróbrio e a soberba serão derrotados.
Como fez Bento Juárez diante da intervenção francesa, a pátria marcha agora
do lado das forças patriotas, contra as forças antidemocráticas e autoritárias. Hoje
dizemos:
A pátria vive! E é nossa!
Democracia!
Liberdade!
Justiça!
Das montanhas do sudeste mexicano, CCRI-CG do EZLN - Janeiro de 1995.
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ANEXO IV
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QUARTA DECLARAÇÃO DA SELVA LACANDONA4
Ao povo do México
Aos povos e governos do mundo
Irmãos:
Hoje dizemos: aqui estamos. Somos a dignidade rebelde, o coração esquecido
da Pátria!
A flor da palavra não morrerá. Poderá morrer o rosto oculto de quem hoje a
nomeia, mas a palavra que veio desde o fundo da história e da terra já não poderá ser
arrancada pela soberba do poder.
Nós nascemos da noite. Nela vivemos. Nela morreremos. Porém, a luz será
manhã para os demais, para todos aqueles que hoje choram a noite, para quem o dia
é negado, para quem a morte é uma dádiva, para a dor e a angústia. Para nós, a
alegre rebeldia. Para nós o futuro negado, a dignidade insurrecta. Para nós, nada.
Nossa luta é para fazer-nos escutar, e o mau governo grita soberba e tapa com
canhões os seus ouvidos.
Nossa luta é contra a fome, e o mau governo oferece balas e papel aos
estômagos de nossos filhos.
Nossa luta é por uma moradia digna, e o mau governo destrói nossa casa e
nossa história.
Nossa luta é pelo saber, e o mau governo reparte ignorância e desprezo.
Nossa luta é por terra, e o mau governo oferece cemitérios.
Nossa luta é por trabalho justo e digno, e o mau governo compra e vende
corpos e vergonha.
Nossa luta é pela vida, e o mau governo oferece a morte como futuro.
Nossa luta é pelo respeito ao nosso direito de governar e nos governarmos, e
o mau governo impõe à maioria a lei da minoria.
Nossa luta é por liberdade para o pensamento e o caminhar, e o mau governo
impõe cárceres e túmulos.
Nossa luta é por justiça, e o mau governo está cheio de criminosos e
assassinos.
4

EZLN. Disponível em: <https://www.nodo50.org/insurgentes/textos/zapatismo/lacandona4.htm>.
Acesso em: 10 jan 2018. Tradução nossa.
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Nossa luta é pela história, e o mau governo propõe o esquecimento.
Nossa luta é pela Pátria, e o mau governo sonha com a bandeira e a língua
estrangeiras.
Nossa luta é pela paz, e o mau governo anuncia guerra e destruição.
Moradia, terra, trabalho, pão, saúde, educação, independência, democracia,
liberdade, justiça e paz. Estas foram nossas bandeiras na madrugada de 1994. Estas
foram as nossas demandas na longa noite dos 500 anos. Estas são hoje nossas
exigências.
Nosso sangue e nossas palavras acenderam um pequeno fogo na montanha e
o levamos rumo à casa do poder e do dinheiro. Irmãos e irmãs de outras raças e outras
línguas, de outra cor e mesmo coração, protegeram a nossa luz e dela acenderam
seus respectivos fogos.
O poderoso veio para nos apagar com o seu sopro poderoso, mas nossa luz
cresceu em outras luzes. O rico sonha em apagar a primeira luz. É inútil, já existem
muitas luzes e todas são primeiras.
O soberbo quer apagar uma rebeldia que sua ignorância situa no amanhecer
de 1994. Porém, a rebeldia que hoje tem rosto moreno e língua verdadeira não nasceu
agora. Antes falou com outras línguas e em outras terras. A rebeldia contra a injustiça
caminhou em muitas montanhas e muitas histórias. Ela já falou em língua náhuatl,
paipai, kiliwa, cúcapa, cochimi, kumiai, yuma, seri, chontal, chimanteco, pame,
chichimeca, otomí, mazahua, matlazinca, ocuilteco, zapoteco, solteco, chatino,
papabuco, mixteco, cuicateco, triqui, amuzgo, mazateco, chocho, izcateco, huave,
tlapaneco, totonaca, tepehua, popoluca, mixe, zoque, huasteco, lacandón, maya, chol,
tzeltal, tzotzil, tojolabal, mame, teco, ixil, aguacateco, motocintleco, chicomucelteco,
kanjobal, jacalteco, quiché, cakchiquel, ketchi, pima, tepehuán, tarahumara, mayo,
yaqui, cahíta, ópata, cora, huichol, purépecha e kikapú. Falou e fala o espanhol. A
rebeldia não é coisa de língua, é coisa de dignidade e de seres humanos.
Por trabalhar nos matam, por viver nos matam. Não há lugar para nós no
mundo do poder. Por lutar nos matarão, mas nós construiremos um mundo onde tenha
lugar para todos e todos possam viver sem morte na palavra. Querem nos tirar a terra,
para que o nosso passo não possa andar. Querem nos tirar a história, para que a
nossa palavra morra no esquecimento. Não nos querem índios. Nos querem mortos.
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Para os poderosos, o nosso silêncio era uma benção. Calando morríamos, sem
palavra não existíamos. Lutamos para falar contra o esquecimento, contra a morte,
pela memória e pela vida. Lutamos pelo medo de morrer a morte do esquecimento.
Falando em seu coração índio, a Pátria continua digna e com memória.
Irmãos:
No dia 1º de janeiro de 1995, depois de romper o cerco militar com o qual o
mau governo pretendia nos render e condenar ao esquecimento, convocamos as
diferentes forças políticas e cidadãos a construir uma ampla frente de oposição que
unisse as vontades democráticas contra o sistema de partido de Estado: o Movimento
para a Libertação Nacional. Ainda que de início este esforço de unidade oposicionista
encontrasse não poucos problemas, ele se manteve vivo no pensamento dos homens
e mulheres que não se conformam em ver sua Pátria entregue às decisões do poder
e do dinheiro estrangeiros. Depois de trilhar um caminho cheio de dificuldades,
incompreensões e retrocessos, a frente ampla de oposição está por concretizar seus
primeiros planos de acordos e ação conjunta. O longo processo de amadurecimento
deste esforço de organização deverá alcançar sua plenitude no ano que começa. Nós
os zapatistas, saudamos o nascimento do Movimento para a Libertação Nacional e
desejamos que entre os que tomam parte dele exista sempre o afã da unidade e o
respeito às diferenças.
Iniciado o diálogo com o supremo governo, o EZLN se viu traído no seu
compromisso de buscar uma solução política para a guerra iniciada em 1994. Fingindo
disposição para o diálogo, o mau governo optou covardemente pela solução militar e,
com argumentos torpes e estúpidos, desatou uma grande perseguição política e
militar que tinha como objetivo supremo o assassinato da direção do EZLN. As forças
armadas rebeldes do EZLN resistiram com serenidade ao golpe de dezenas de
milhares de soldados que, contando com assessoria estrangeira e toda a moderna
maquinaria de morte que possuem, pretendeu sufocar o grito de dignidade que saía
das montanhas do sudeste mexicano. Uma retirada ordenada permitiu às forças
zapatistas conservar seu poder militar, sua autoridade moral, sua força política e a
razão histórica, que é a sua arma principal contra o crime vestido de governo. As
grandes mobilizações da sociedade civil nacional e internacional pararam a ofensiva
traidora e obrigaram o governo a insistir na via do diálogo e da negociação. Dezenas
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de civis inocentes foram aprisionados pelo mau governo e ainda permanecem presos,
na qualidade de reféns dos terroristas que nos governam. As forças federais não
tiveram vitória militar maior que a destruição de uma biblioteca, de um salão para
eventos culturais, uma pista de baile e o saque dos poucos pertences dos indígenas
da Selva Lacandona. A tentativa de realizar um assassinato foi coberta pela mentira
governamental, com a máscara da "recuperação da soberania nacional".
Esquecendo o Artigo 39 da Constituição que jurou cumprir no dia 1º de
dezembro de 1994,o supremo governo reduziu o Exército Federal Mexicano à
categoria de exército de ocupação, atribuindo-lhe a tarefa de salvaguardar o crime
organizado que se veste de governo.
Entretanto, a verdadeira perda da soberania nacional concretizava-se nos
pactos secretos e públicos do gabinete econômico com os donos do dinheiro e os
governos estrangeiros. Hoje, enquanto dezenas de milhares de soldados federais
agridem e fustigam um povo armado de fuzis de madeira e palavra digna, os altos
governantes acabam de vender a riqueza da grande nação mexicana e de destruir o
pouco que ainda se mantém de pé.
Iniciado há pouco tempo o diálogo ao qual havia sido obrigada pela sociedade
civil nacional e internacional, a delegação parlamentar teve oportunidade de mostrar
claramente suas verdadeiras intenções na negociação de paz. Os novos
conquistadores dos indígenas, que encabeçam a equipe negociadora do governo, se
distinguem por uma atitude prepotente, soberba, racista e humilhadora, que levou ao
fracasso várias reuniões do Diálogo de San Andrés. Apostando no cansaço e no
desgaste dos zapatistas, a delegação governamental pôs todo o seu empenho em
conseguir a ruptura do diálogo, confiante de que desta forma teria argumentos para
recorrer à força e, assim, conseguir alcançar o que lhe era impossível pela razão.
Vendo que o governo recusava um enfoque sério do conflito nacional
representado pela guerra, o EZLN tomou uma iniciativa de paz que destravaria o
diálogo e a negociação. Convocando a sociedade civil a um diálogo nacional e
internacional em busca de uma nova paz, o EZLN realizou a Consulta pela Paz e a
Democracia, para ouvir o pensamento nacional e internacional sobre suas demandas
e seu futuro.
Com a participação entusiasmada dos membros da Convenção Democrática
Nacional, de milhares de cidadãos sem organização porém com desejos
democráticos, a mobilização dos comitês de solidariedade internacionais e os grupos
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de jovens, e a irrepreensível ajuda dos irmãos e irmãs da Aliança Cívica Nacional,
durante os meses de agosto e setembro de 1995 levou-se a cabo um exercício
cidadão que não tem precedentes na história mundial: uma sociedade civil e pacífica
dialogando com um grupo armado e clandestino. Foram realizados mais de um milhão
e trezentos mil diálogos para tornar verdadeiro este encontro de vontades
democráticas. Como resultado da consulta, a legitimidade das demandas zapatistas
foi ratificada, deu-se um novo impulso à ampla frente opositora que encontrava-se
estancada e expressou-se claramente o desejo de ver os zapatistas participando da
vida política do país. A grande participação da sociedade civil internacional chamou a
atenção sobre a necessidade de construir os espaços de encontro entre as vontades
de mudança democrática que existem nos diferentes países. O EZLN levou a sério os
resultados deste diálogo nacional e internacional e iniciou os trabalhos políticos e
organizativos para caminhar de acordo com estes sinais.
Três novas iniciativas foram lançadas pelos zapatistas, como resposta ao êxito
da Consulta pela Paz e pela Democracia. Uma iniciativa de âmbito internacional:
convocamos um encontro intercontinental contra o neoliberalismo. Duas iniciativas
são de caráter nacional: a formação de comitês civis de diálogo, como base para a
discussão dos principais problemas nacionais e embrião de uma nova força política
não partidária; e a construção de novos Aguascalientes, como lugares de encontro
entre a sociedade civil e o zapatismo.
Três meses depois destas três iniciativas, está por concretizar-se a
convocatória para o encontro intercontinental pela humanidade e contra o
neoliberalismo. Mais de 200 comitês civis de diálogo se formaram em toda a República
Mexicana e, no dia de hoje, inauguramos 5 novos Aguascalientes: um na comunidade
de La Garrucha, outro em Oventik, um em Morelia, outro em La Realidad e o último e
primeiro, no coração de todos os homens e mulheres honestos que existem no mundo.
Em meio a ameaças e penúrias, as comunidades indígenas zapatistas e a
sociedade civil lograram levantar estes centros de resistência civil e pacífica onde será
resguardada a cultura mexicana e mundial.
O Novo Diálogo Nacional experimentou sua primeira prova por ocasião da
mesa do Diálogo de San Andrés. Enquanto o governo descobria a sua ignorância a
respeito dos primeiros habitantes destas terras, os assessores e convidados do EZLN
deram início a um diálogo tão rico e novo que logo transbordou a estreita mesa de
San Andrés e se colocou em seu verdadeiro lugar: a nação. Os indígenas mexicanos,
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os que sempre foram obrigados a escutar, a obedecer, a aceitar, a resignar-se,
tomaram a palavra e falaram a sabedoria que caminha em seus passos. A imagem do
índio ignorante, pusilânime e ridículo, a imagem que o poder havia decretado para
consumo nacional, fez-se em pedaços, e o orgulho e a dignidade indígenas voltaram
à história, para assumir o lugar que lhe cabe: o de cidadãos completos e cabais.
Independentemente dos resultados da primeira negociação dos Acordos em
San Andrés, o diálogo iniciado pelas distintas etnias e seus representantes seguirá
adiante, agora no Fórum Nacional Indígena, e terá o ritmo e o alcance que os próprios
indígenas venham a escolher e decidir. No cenário político nacional, o
redescobrimento da criminalidade salinista voltou a sacudir o sistema de partido de
Estado. Os defensores das contra-reformas salinistas sofrem de amnésia e agora são
os mais entusiasta perseguidores daqueles sob cuja sombra enriqueceram. O Partido
de Ação Nacional, o mais fiel aliado de Carlos Salinas de Gortari, começou a mostrar
as suas possibilidades de substituir o Partido Revolucionário Institucional no topo do
poder político e a ensinar sua vocação repressiva, intolerante e reacionária. Aqueles
que vêem com esperança o ascenso deste partido esquecem que a substituição de
uma ditadura não significa necessariamente democracia, e aplaudem a nova
inquisição que, com máscara democrática, haverá de sancionar com golpes os últimos
estertores de um país que foi assombro mundial e hoje é referência de crônicas
policiais e escândalos. A repressão e a impunidade foram constantes no exercício
deste governo; os massacres de indígenas em Guerrero, Oaxaca e Huasteca ratificam
a política frente aos indígenas; o autoritarismo da UNAM em relação ao movimento
dos CCH demonstra a rota de corrupção que vai da academia à política; a detenção
de dirigentes do El Barzón é uma mostra a mais da traição como método de diálogo;
as bestialidades do regente Espinosa ensaiam o fascismo callejero na Cidade do
México; as reformas na Lei de Seguro Social reiteram a democratização da miséria e
o apoio à privatização dos bancos assegura a vocação de unidade entre poder e
dinheiro; os crimes políticos são insolúveis porque cometidos por quem diz perseguílos; a crise econômica torna mais escandalosa a corrupção nas esferas
governamentais. Governo e crime, hoje são sinônimos e equivalentes.
Enquanto a verdadeira oposição afana-se em encontrar o centro em uma nação
moribunda, amplas camadas da população reforçam seu ceticismo perante os
partidos políticos e buscam, sem encontrar, uma oposição que tenha uma nova prática
política, uma organização política de novo tipo.
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A heróica e digna resistência das comunidades indígenas zapatistas iluminou
como uma estrela o ano de 1995 e escreveu uma formosa lição na história mexicana.
Em Tepoztlán, Sutaur-100, El Barzón, para mencionar alguns lugares e movimentos,
a resistência popular encontrou dignos representantes.
Em resumo, o ano de 1995 se caracterizou pela definição de dois projetos de
nação completamente distintos e contraditórios.
De um lado, o projeto de país do Poder. Um projeto que implica a destruição
total da nação mexicana; a negação de sua história; a entrega da sua soberania; a
traição e o crime como valores supremos; a hipocrisia e o engano como método de
governo; a desestabilização e a insegurança como programa nacional, a repressão e
a intolerância como projeto de desenvolvimento. Este plano encontra no PRI a sua
cara criminosa e no PAN a sua máscara democrática. Do outro lado, o projeto de
transição para a democracia; não uma transição pactuada com o Poder que simule
uma mudança para que tudo continue como está, e sim uma transição para a
democracia como projeto de reconstrução do país; a defesa da soberania nacional; a
justiça e a esperança como anseios; a verdade e o mandar obedecendo como
diretrizes; a estabilidade e a segurança provenientes da democracia e da liberdade; a
diálogo, a tolerância e a inclusão como nova forma de fazer política.
Este projeto está pra ser construído e será obra, não de uma força política
hegemônica ou da genialidade de um indivíduo, mas de um amplo movimento opositor
que recolha os sentimentos da nação. Estamos no meio de uma grande guerra que
sacudiu o México neste final de século. A guerra entre os que pretendem a
perpetuação de um regime social, cultural e político que eqüivale ao delito de traição
à Pátria, e os que lutam por uma transformação democrática, livre e justa. A guerra
zapatista é só uma parte desta grande guerra, que é a luta entre a memória que aspira
ao futuro e o esquecimento com vocação estrangeira.
Hoje, uma nova sociedade plural, tolerante, includente, democrática, justa e
livre só é possível, em uma nova Pátria. Ela não será construída pelo poder. Hoje o
poder é só o agente de venda dos escombros de um país destruído pelos verdadeiros
subversivos e desestabilizadores: os governantes.
Quanto aos projetos independentes da oposição, temos uma carência que hoje
torna-se mais decisiva: nos opomos a um projeto de país que implica a sua destruição,
porém carecemos de uma proposta de nova nação, uma proposta de reconstrução.
Parte dela, e não o todo e nem sua vanguarda, tem sido e é o EZLN no esforço pela
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transição para a democracia. Apesar das perseguições e ameaças, superando os
enganos e as mentiras, o EZLN, legítimo e coerente, segue adiante em sua luta pela
democracia, liberdade e justiça para todos os mexicanos.
Hoje, a luta pela democracia no México é uma luta pela libertação nacional.
Hoje, com o coração de Emiliano Zapata e tendo escutado a voz de todos os
nossos irmãos, chamamos o povo do México a participar de uma nova etapa da luta
pela libertação nacional e da construção de uma nova Pátria, por meio desta ... Quarta
Declaração da Selva Lacandona, na qual conclamamos todos os homens e mulheres
honestos a participar da nova força política nacional que nasce: a Frente Zapatista de
Libertação Nacional, organização civil e pacífica, independente e democrática,
mexicana e nacional, que luta pela democracia, liberdade e justiça do México. A Frente
Zapatista de Libertação Nacional nasce hoje e convidamos a participar dela os
operários da República, os trabalhadores do campo e da cidade, os indígenas, os
colonos, os professores e estudantes, as mulheres mexicanas, os jovens de todo o
país, os artistas e intelectuais honestos, os religiosos coerentes, todos os cidadãos
mexicanos que não querem o poder e sim a democracia, a liberdade e a justiça para
nós e nossos filhos.
Convidamos a sociedade civil nacional, os sem partido, o movimento social e
cidadão, todos os mexicanos, a construir uma nova força política. Uma nova força
política que seja nacional. Uma nova força política com base no EZLN.
Uma nova força política que seja parte de um grande movimento opositor, o
Movimento para a Libertação Nacional, como lugar de ação política cidadã, para onde
confluam outras forças políticas da oposição independente, espaço de encontro de
vontades e coordenador de ações voluntárias.
Uma força política cujos integrantes não desempenhem, nem aspirem
desempenhar, cargos de eleição popular ou postos governamentais em quaisquer de
seus níveis. Uma força política que não aspire à tomada do poder. Uma força que não
seja um partido político.
Uma força política que possa organizar as demandas e propostas dos cidadãos
para que quem mande, mande obedecendo. Uma força política que possa organizar
os problemas coletivos, mesmo sem a intervenção dos partidos políticos e do governo.
Não necessitamos pedir permissão para ser livres. A função do governo é prerrogativa
da sociedade e é seu direito exercer esta função. Uma força política que lute contra a
concentração da riqueza em poucas mãos e contra a centralização do poder. Uma
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força política cujos integrantes tenham como único privilégio a satisfação do dever
cumprido.
Uma força política com organização local, estadual e regional, que cresça a
partir da base, de sua sustentação social. Uma força política nascida dos comitês civis
de diálogo.
Uma força política que se chama Frente porque trata de incorporar esforços
políticos não partidários, porque possui muitos níveis de participação e muitas formas
de luta.
Uma força política que se chama Zapatista porque nasce com a esperança e o
coração indígena que, junto ao EZLN, voltaram a descer das montanhas mexicanas.
Uma força política que se chama de Libertação Nacional, porque sua luta é
pela liberdade de todos os mexicanos e em todo o país.
Uma força política com um programa de luta de 13 pontos, os da Primeira
Declaração da Selva Lacandona, enriquecidos ao longo de dois anos de insurgência.
Uma força política que lute contra o sistema de Partido de Estado. Uma força política
que lute pela democracia não apenas na hora das eleições. Uma força política que
lute por uma nova constituinte e uma nova Constituição.
Chamamos a todos os homens e mulheres do México, aos indígenas e aos não
indígenas, a todas as raças que formam a nação; aos que concordam em lutar por
moradia, terra, trabalho, pão, saúde, educação, informação, cultura, independência,
democracia, justiça, liberdade e paz; aos que entendem que o sistema de Partido de
Estado é o principal obstáculo para o trânsito à democracia no México; aos que sabem
que democracia não quer dizer alternância de poder e sim governo do povo, para o
povo e pelo povo; aos que estão de acordo com que se faça uma nova Constituição
que incorpore as principais demandas dos mexicanos e garanta o cumprimento do
Artigo 39, mediante plebiscito e referendum; aos que não aspiram ou pretendem
exercer cargos públicos ou postos de eleição popular; aos que têm o coração, a
vontade e o pensamento do lado esquerdo do peito; aos que querem deixar de ser
espectadores e estão dispostos a não ter remuneração e privilégio algum a não ser o
de participar da reconstrução nacional; aos que querem construir algo novo e bom,
para formar a Frente Zapatista de Libertação Nacional.
Aqueles cidadãos sem partido, aquelas organizações sociais e políticas,
aqueles comitês civis de diálogo, movimentos e grupos que subscrevem esta Quarta
Declaração da Selva Lacandona comprometem-se a participar do diálogo para

358

formular a estrutura orgânica, o plano de ação e a declaração de princípios da Frente
Zapatista de Libertação Nacional.
Com a unidade organizada dos zapatistas civis, a luta iniciada em 1º de janeiro
de 1994 entrará em uma nova etapa. O EZLN não desaparece, porém seu esforço
mais importante seguirá pela luta política. Em seu tempo e condições, o EZLN
participará diretamente da Frente Zapatista de Libertação Nacional.
Hoje, 1º de janeiro de 1996, o Exército Zapatista de Libertação Nacional assina
esta Quarta Declaração da Selva Lacandona. Convidamos o povo do México para que
faça o mesmo.
Irmãos:
Muitas palavras caminham pelo mundo. Muitos mundos se fazem. Muitos
mundos nos fazem. Há palavras e mundos que são verdades e verdadeiros. Nós
somos feitos por palavras verdadeiras.
No mundo do poderoso não cabem mais que os grandes e seus servidores. No
mundo que nós queremos cabem todos.
O mundo que queremos é um onde caibam muitos mundos. A Pátria que
queremos construir é uma onde caibam todos os povos e suas línguas; que todos os
passos a caminhem, que todos a riam, que todos a façam amanhecer.
Falamos a unidade inclusive quando calamos. Baixinho e debaixo da chuva,
falamos as palavras que encontram a unidade que nos abraça na história e faz rejeitar
o esquecimento que nos enfrenta e destrói.
Nossa palavra, nosso canto e nosso grito é para que os mortos já não morram
mais. Para que vivam, lutamos; para que vivam, cantamos.
Vive a palavra. Vive o Já Basta! Vive a noite que se faz manhã. Vive o nosso
digno caminhar junto a todos aqueles que choram. Para destruir os planos de morte
do poderoso, lutamos. Para um novo tempo de vida, lutamos.
A flor da palavra não morre, ainda que em silêncio caminhem nossos passos.
Em silêncio se semeia a palavra. Para que floresça a gritos, se cala. A palavra se faz
soldado, para não morrer de esquecimento. Para viver, se morre a palavra, semeada
para sempre no ventre do mundo. Nascendo e vivendo morremos. Sempre viveremos.
Não nos renderemos. Zapata vive e, apesar de tudo, a luta continua.

359

Das montanhas do sudeste mexicano,
Comitê Clandestino Revolucionário Indígena - Comando Geral do Exercito
Zapatista de Libertação Nacional
1º de janeiro de 1996.
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ANEXO V
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QUINTA DECLARAÇÃO DA SELVA LACANDONA5
Hoje dizemos: Aqui estamos! Resistimos!
"Nós somos os vingadores da morte.
A nossa estirpe não se extinguirá enquanto
houver luz no amanhecer"
Popol Vuh

Irmãos e irmãs.
Não é nossa a casa da dor e da miséria. Assim a pintou aquele que nos rouba
e engana.
Não é nossa a terra da morte e da angústia.
Não é nosso o caminho da guerra.
Não é nossa a traição nem tem cabimento no nosso caminho o esquecimento.
Não são nossos o solo vazio e o céu oco.
Nossa é a casa da luz e da alegria. Assim a gerámos, assim lutamos por ela,
assim a faremos crescer.
Nossa é a terra da vida e da esperança.
Nosso é o caminho da paz que se semeia com dignidade e se colhe com justiça
e liberdade.
I. A resistência e o silêncio
Irmãos e irmãs:
Nós entendemos que a luta pelo lugar que merecemos e necessitamos na
grande Nação mexicana, é apenas uma parte da grande luta de todos pela
democracia, pela liberdade e pela justiça, mas é parte fundamental e necessária. Uma
e outra vez, desde o início do nosso levantamento a 1 de janeiro de 1994, vimos
apelando a todo o povo do México para lutarmos juntos e por todos os meios, pelos
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direitos que os poderosos nos negam. Uma e outra vez, desde que nos vemos e
falamos com todos vós, temos insistido no diálogo e no encontro como caminho para
percorrer. Desde há mais de quatro anos nunca a guerra teve início do nosso lado.
Desde então a guerra veio sempre pela boca e pelas acções dos governos supremos.
Daí vêm as mentiras, as mortes, as misérias.
Consequentes com o caminho que vocês nos pediram para percorrer,
dialogámos com o poderoso e chegámos a acordos que significariam o início da paz
nas nossas terras, a justiça para os indígenas de México e a esperança para todos os
homens e mulheres honestos do nosso país.
Estes acordos, os Acordos de San Andrés, não foram produto da nossa
vontade única, nem nasceram por si mesmos. A San Andrés chegaram
representantes de todos os povos índios do México, e aí esteve a sua voz
representada e aí foram apresentadas as suas reivindicações. Brilhou a sua luta, que
é lição e caminho, falou a sua palavra e o definiu-se o seu coração.
Não estiveram apenas os zapatistas em San Andrés e nos seus acordos.
Juntamente e por detrás dos povos índios do país estiveram e estão os zapatistas.
Como agora, fomos apenas naquela altura a parte pequena da grande história com
rosto, palavra e coração de náhuatl, paipai, kiliwa, cúcapa, cochimi, kumiai, yuma, seri,
chontal, chinanteco, pame, chichimeca, otomí, mazahua, matlazinca, ocuilteco,
zapoteco, solteco, chatino, papabuco, mixteco, cuicateco, triqui, amuzgo, mazateco,
chocho, izcateco, huave, tlapaneco, totonaca, tepehua, popoluca, mixe, zoque,
huasteco, lacandón, maya, chol, tzeltal, tzotzil, tojolabal, mame, teco, ixil, aguacateco,
motocintleco, chicomucelteco, kanjobal, jacalteco, quiché, cakchiquel, ketchi, pima,
tepehuán, tarahumara, mayo, yaqui, cahita, ópata, cora, huichol, purépecha y kikapú.
Como então, hoje seguimos caminhando junto de todos os povos índios na luta pelo
reconhecimento dos seus direitos. Não como vanguarda nem direcção, apenas como
parte.
Nós cumprimos a nossa palavra de procurar uma solução pacífica.
Mas o supremo governo faltou à sua palavra e não cumpriu o primeiro acordo
fundamental, a que havíamos chegado: o reconhecimento dos direitos indígenas.
À paz que oferecíamos, o governo respondeu com a guerra da sua obstinação.
Desde então, a guerra contra nós e contra todos os povos índios continuou.
Desde então, as mentiras aumentaram.
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Desde então enganou-se o país e o mundo inteiro simulando a paz e fazendo
a guerra contra todos os indígenas.
Desde então tratou-se de esquecer o incumprimento da palavra governamental
e pretendeu-se ocultar a traição que governa as terras mexicanas.
II. Contra a guerra, não outra guerra, mas sim a mesma resistência digna e silenciosa
Enquanto o governo mostrava ao México e ao mundo a sua vontade de morte
e destruição, nós zapatistas não respondemos com violência nem entrámos na sinistra
competição para ver quem causava mais mortes e dor à outra parte.
Enquanto o governo amontoava palavras ocas e se apressava a discutir com
um rival que se lhe escapava continuamente, nós os zapatistas fizémos do silêncio
uma arma de luta que ele não conhecia e contra a qual nada pode fazer, e contra o
nosso silêncio estilharam-se uma e outra vez as mentiras pungentes, as balas, as
bombas, as agressões. Tal como depois dos combates de janeiro de 94, descobrimos
na palavra uma arma, e agora fizémo-lo com o silêncio. Enquanto o governo ofereceu
a todos a ameaça, a morte e a destruição, nós pudemos aprender, ensinar-nos e
ensinar outra forma de luta, e que, com a razão, a verdade e a história, se pode lutar
e vencer... calando.
Enquanto o governo repartia subornos e mentia sobre apoios económicos para
comprar lealdades e quebrar convicções, nós os zapatistas fizémos do nosso digno
repúdio das esmolas do poderoso um muro que nos protegeu e nos fez mais fortes.
Enquanto o governo mostrava chamarizes com riquezas corruptas e impunha
a fome para render e vencer, nós os zapatistas fizemos da nossa fome um alimento e
da nossa pobreza a riqueza daquele que sabe ser digno e consequente.
Silêncio, dignidade e resistência foram as nossas forças e as nossas melhores
armas. Com elas combatemos e derrotamos um inimigo poderoso, mas sem razão e
justiça na sua causa. Da nossa experiência e da larga e luminosa história de luta
indígena que os nossos antepassados nos legaram, os primeiros habitantes destas
terras, retomamos estas armas e convertemos em soldados os nossos silêncios, a
dignidade em luz, e em muralha a nossa resistência.
Não obstante o facto de que, no tempo que durou o nosso silêncio, nos
mantivemos sem participar directamente nos principais problemas nacionais com a
nossa posição e propostas; ainda que o nosso silêncio tenha permitido ao poderoso
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fazer nascer e crescer rumores e mentiras sobre divisões e rupturas internas entre os
zapatistas, e tratou de vestir-nos com o traje da intolerância, da intransigência, da
debilidade e da claudicação, pese o facto de alguns desanimarem com a falta da
nossa palavra e de outros aproveitarem a sua ausência para simularem ser as nossas
vozes, apesar destas dores e também por elas, grandes foram os passos que demos
em frente e que vimos.
Vimos já que não puderam manter calados os nossos mortos, os mortos
falaram mortos, os mortos acusaram, os mortos gritaram, os mortos viveram de novo.
Já não morrerão jamais os nossos mortos. Estes nossos mortos sempre nossos e
sempre de todos os que lutam.
Vimos dezenas dos nossos enfrentarem-se com mãos e unhas contra milhares
de armas modernas, vimo-los cair presos, vimo-los levantarem-se dignamente e
dignamente resistir. Vimos membros da sociedade civil cair presos por estarem
próximos dos indígenas e por acreditarem que a paz tem que ver com a arte, a
educação e o respeito. Vimos o seu coração de luta já mestiço e já como nossos
irmãos os vimos.
Vimos a guerra vir de cima com o seu estrondo e vimos que pensaram que
responderíamos e eles fariam o absurdo de converter as nossas respostas em
argumentos para aumentar o seu crime. E o governo trouxe a guerra e não obteve
resposta alguma, mas o seu crime continuou. O nosso silêncio despiu o poderoso e
mostrou-o tal qual ele é: uma besta criminosa. Vimos que o nosso silêncio evitou que
a morte e a destruição crescessem. Assim se desmascararam os assassinos que se
escondem detrás das roupagens do que eles chamam o "Estado de Direito".
Arrancado o véu detrás do qual se escondiam, apareceram os tíbios e pusilânimes,
os que brincam com a morte por ganâncias, os que veêm no sangue alheio uma
escada, os que matam porque ao matador aplaudem e encobrem. E o que governa
despojou-se da sua última e hipócrita vestimenta. "A guerra não é contra os
indígenas", disse enquanto perseguia, encarcerava e assassinava indígenas. A sua
guerra própria e pessoal acusou-o de assassino enquanto o nosso silêncio o acusava.
Vimos o poderoso governo irritar-se ao não encontrar nem rival nem rendição,
vimo-lo então virar-se contra outros e golpear os que não têm o mesmo caminho que
nós mas levantam idênticas bandeiras: líderes indígenas honestos, organizações
sociais independentes, mediadores, organismos não governamentais consequentes,
observadores internacionais, quaisquer cidadãos que querem a paz. Vimos todos
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estes irmãos e irmãs serem golpeados e vimo-los a não se renderem. Vimos o governo
atacá-los a todos e, querendo as forças diminuir, a somar inimigos os vimos.
Vimos também que o governo não é uno nem é unânime a vocação de morte
que o seu chefe transmite. Vimos que dentro têm gente que quer a paz, que a entende,
que a vê como necessária, que a considera como imprescindível. Nós, calados, vimos
que outras vozes dentro da máquina de guerra falaram para dizer não ao seu caminho.
Vimos o poderoso desconhecer a sua própria palavra e mandar aos
legisladores uma proposta de lei que não resolve as reivindicações dos mais antigos
destas terras, que afasta a paz, e que defrauda as esperanças por uma solução justa
que acabe com a guerra. Vimo-lo sentar-se à mesa do dinheiro e a partir daí anunciar
a sua traição e procurar o apoio que os de baixo lhe negam. Do dinheiro recebeu o
poderoso aplausos, ouro, e a ordem de acabar com os que falam das montanhas.
"Que morram os que têm que morrer, milhares se é necessário, mas que acabe esse
problema", assim falou o dinheiro ao ouvido daquele que diz que governa. Vemos que
essa proposta incumpria com o já reconhecido, com o nosso direito a governar e a
governarmo-nos como parte integrante desta nação.
Vimos que essa proposta nos quer despedaçar, nos quer tirar da nossa história,
nos quer apagar a memória, e esquece a vontade de todos os povos índios que se fez
colectiva em San Andrés. Vimos que essa proposta traz a divisão e a ruptura da mão,
destrói pontes e apaga as esperanças.
Vimos que ao nosso silêncio se juntou a vontade das gentes e das pessoas
boas que, nos partidos políticos, levantaram a voz e a força organizada contra a
mentira, e assim se pôde parar a injustiça e a simulação que se pretendiam como lei
constitucional de direitos índios e não era mais que lei para a guerra.
Vimos que, calando, melhor podíamos escutar vozes e ventos vindos de baixo,
e não só a voz rude da guerra que vem de cima.
Vimos que ao calarmo-nos, o governo sepultou a legitimidade que dá a vontade
de paz e a razão como rota e caminho. O vazio da nossa palavra ausente assinalou a
vazia e estéril palavra daquele que mandando manda, e convenceu aqueles que não
nos escutavam e que com desconfiança olhavam para nós. Assim, em muitos se
afirmou a necessidade da paz com a justiça e a dignidade como apelidos.
Vimos todos esses que são os outros como nós, procurarem-se e procurar
outras formas para que a paz regressasse ao terreno das esperanças possíveis, vimolos para construir e lançar iniciativas, vimo-los a crescer. Vimo-los chegar às nossas
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comunidades com ajuda, fazendo-nos saber que não estamos sós. Vimo-los protestar
marchando, assinando cartas, cartazes, pintando, cantando, escrevendo, chegando
até nós. Vimo-los também propor o diálogo com eles, o verdadeiro, não aquele que
se dissimula pela vontade do poderoso. Vimos também que alguns foram
desqualificados pela intolerância daqueles que mais tolerantes deveriam ser.
Vimos outros que antes não vimos. Vimos que à luta pela paz, se juntaram a
ela própria, e não nós, as gentes novas e boas, homens e mulheres que, podendo
optar pelo cinismo e pela apatia, elegeram o compromisso e a mobilização.
A todos em silêncio os vimos, em silêncio saudamos os que procuraram e
abriram portas, e em silêncio lhes construímos esta resposta.
Vimos homens e mulheres nascidos noutros solos juntarem-se à luta pela paz.
Vimos alguns que, a partir dos seus próprios países, estendem a larga ponte do "não
estão sozinhos", vimo-los mobilizarem-se e repetir o "Já Basta!", tendo antes
imaginado e realizado pedidos de justiça, marchado como quem canta, escrever como
quem grita, falar como quem marcha. Vimos todos estes fulgores a rebaterem nos
céus e chegar às nossas terras com todos os nomes com os que a José se nomeia,
com os rostos de todos os que em todos os mundos querem um lugar para todos.
Vimos outros a cruzar a larga ponte e, a partir dos seus territórios, chegar até
aos nossos depois de passar fronteiras e oceanos, para observar e condenar a guerra.
Vimo-los chegar até nós para nos fazerem saber que não estamos sós. Vimo-los a
serem perseguidos e hostilizados como nós. Vimo-los a serem golpeados como nós.
Vimo-los a serem caluniados como nós somos. Vimo-los resistir como nós. Vimo-los
ficar ainda que os expulsem. Vimo-los nos seus territórios falando do que viram os
seus olhos e mostrar o que escutaram os seus ouvidos. A seguir a luta os vimos.
Vimos que calando, mais forte falou a resistência dos nossos povos contra o
engano e a violência.
Vimos que no silêncio também falamos como realmente somos, não como o
que traz a guerra, mas sim como o que procura a paz, não como o que impõe a sua
vontade, mas sim como o que sonha por um lugar onde caibam todos, não como o
que está sozinho e simula multidão ao seu lado, mas sim como o que os representa
todos ainda que na silenciosa solidão do que resiste.
Vimos que o nosso silêncio foi escudo e espada que feriu e desgastou ao que
quer a guerra e a guerra impõe. Vimos que o nosso silêncio fez resvalar uma e outra
vez um poder que simula a paz e bom governo, e cuja poderosa máquina de morte
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uma e outra vez se estatelou contra o silencioso muro da nossa resistência. Vimos
que em cada novo ataque menos ganhava e mais perdia. Vimos que não lutando
lutávamos.
E vimos também que a vontade de paz também calando se afirma, se mostra
e convence.
III. San Andrés: uma lei nacional para todos os indígenas e uma lei para a paz
Uma lei indígena nacional deve responder às esperanças dos povos índios de
todo o país. Em San Andrés estiveram representados os indígenas de México e não
apenas os zapatistas. Os acordos assinados são-no com todos os povos índios, e não
apenas com os zapatistas. Para nós, e para milhões de indígenas e não indígenas
mexicanos, uma lei que não cumpra com San Andrés é apenas uma simulação, é uma
porta para a guerra e um precedente para rebeliões indígenas que, no futuro, virão a
cobrar a factura que a história apresenta regularmente às mentiras.
Uma reforma constitucional em matéria de direitos e cultura indígenas não deve
ser unilateral, deve incorporar os Acordos de San Andrés e reconhecer assim os
aspectos

fundamentais

das

reivindicações

dos

povos

índios:

autonomia,

territorialidade, povos índios, sistemas normativos. Nos Acordos reconhece-se o
direito à autonomia indígena e ao território, conforme o convénio 169 da OIT, assinado
pelo Senado da República. Nenhuma legislação que pretenda restringir os povos
índios ao limitar os seus direitos às comunidades, promovendo assim a fragmentação
e a dispersão que tornem possível o seu aniquilamento, poderá assegurar a paz e a
inclusão na Nação dos mais antigos dos mexicanos. Qualquer reforma que pretenda
romper os laços de solidariedade históricos e culturais que há entre os indígenas, está
condenada ao fracasso e é, simplesmente, uma injustiça e uma negação histórica.
Ainda que não incorpore todos os Acordos de San Andrés (uma prova mais de
que não fomos intransigentes, aceitamos o trabalho da coadjuvação e respeitamo-la),
a iniciativa de lei elaborada pela Comissão de Concórdia e Pacificação é uma proposta
de lei que nasce do processo de negociação e, portanto, está no espírito de dar
continuidade e razão de ser ao diálogo, é uma base firme que pode abrir a solução
pacífica do conflito, converte-se numa importante ajuda para anular a guerra e
preceder a paz. A chamada "lei Cocopa" elabora-se sobre a base do que produziram
os povos índios a partir de baixo, reconhece um problema e assenta as bases para a
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sua solução, reflecte outra forma de fazer política, a que aspira a tornar-se
democrática, responde a uma reivindicação nacional de paz, une sectores sociais e
permite seguir em frente na agenda dos grandes problemas nacionais. Por isso hoje
ratificamos que apoiamos a iniciativa de lei elaborada pela Comissão de Concórdia e
Pacificação e exigimos que se eleve a patamar constitucional.
IV. O diálogo e a negociação, possíveis se forem verdadeiros
Sobre o diálogo e a negociação dizemos que têm três grandes inimigos que
devem ser derrotados para poder constituir-se em caminho viável, eficaz e credível.
Estes inimigos são a ausência de mediação, a guerra e o incumprimento dos acordos.
E a falta de uma mediação, a guerra e o incumprimento da palavra são
responsabilidade do governo.
A mediação na negociação de um conflito é imprescindível, sem ela não é
possível que exista um diálogo entre as duas partes em confronto. Ao destruir com a
sua guerra a Comissão Nacional de Intermediação, o governo destruiu a única ponte
que havia para o diálogo, desfez-se de um importante obstáculo à violência e provocou
o surgimento de uma interrogação: mediação nacional ou internacional?
O diálogo e a negociação terão pertinência, viabilidade e eficácia quando, além
de se contar com uma mediação, a confiança e a credibilidade se restituam.
Entretanto, só pode ser uma farsa na qual não estamos dispostos a participar. Não foi
para isso que entrámos no diálogo. Entrámos para procurar vias pacíficas, não para
ganhar tempo apostando em armadilhas políticas. Não podemos ser cúmplices de
uma simulação.
Também não podemos ser cínicos e fingir um diálogo só para evitar a
perseguição, o encarceramento e o assassinato dos nossos dirigentes. As bandeiras
zapatistas não nasceram com os nossos chefes, nem morrerão com eles. Se os
nossos dirigentes são assassinados ou encarcerados, não poderão dizer que foi por
serem inconsequentes ou traidores.
Não nos erguemos nem nos fizemos rebeldes por acreditarmos sermos mais
fortes e poderosos. Erguemo-nos pela exigência de democracia, liberdade e justiça
porque temos a razão e a dignidade da história do nosso lado. E com isto nas mãos e
no peito, é impossível ficar impávido face às injustiças, traições e mentiras que no
nosso país são já um "estilo de governo".
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A razão foi sempre uma arma de resistência face à estupidez que agora, mas
não por muito tempo, aparece tão esmagadora e omnipotente. Estejamos ou não os
zapatistas, a paz com justiça e dignidade é um direito por cujo cumprimento seguirão
lutando os mexicanos honestos, indígenas e não indígenas.
V.- Resistimos, seguimos.
Irmãos e irmãs:
O EZLN conseguiu sobreviver como organização a uma das ofensivas mais
ferozes que foi desencadeada contra ele. Conserva intacta a sua capacidade militar,
expandiu a sua base social e fortaleceu-se politicamente ao evidenciar-se a justeza
das suas exigências. Reforçou-se o carácter indígena do EZLN, que continua a ser
um importante impulsionador da luta pelos direitos dos povos índios. Os indígenas são
hoje actores nacionais e os seus destinos e propostas formam parte da discussão
nacional. A palavra dos primeiros habitantes destas terras tem já um lugar especial na
opinião pública, o indígena já não é turismo ou artesanato, mas luta contra a pobreza
e pela dignidade. Nós, os zapatistas, estabelecemos uma ponte com outras
organizações sociais e políticas, e com milhares de pessoas sem partido, de todas
recebemos respeito e a todas correspondemos. Além disso, juntamente com outros,
estabelecemos pontes com todo o mundo e contribuímos para criar (ao lado de
homens e mulheres dos 5 continentes) uma grande rede que luta por meios pacíficos
contra o neoliberalismo e resiste lutando por um mundo novo e melhor. Também
contribuímos em parte no nascimento de um movimento cultural novo e recente que
luta por um homem e um mundo novos.
Tudo isto foi possível graças aos nossos companheiros e companheiras das
bases de apoio, sobre eles e elas recaiu o peso maior da nossa luta, que enfrentaram
com firmeza, decisão e heroísmo. Importante também foi o apoio dos povos índios de
todo o país, dos nossos irmãos indígenas que nos ensinaram, nos escutaram e nos
falaram. A sociedade civil nacional foi o factor fundamental para que as justas
exigências dos zapatistas e dos indígenas de todo o país continuem pelo caminho das
mobilizações pacíficas. A sociedade civil internacional foi sensível e teve ouvidos e
olhos atentos para que a resposta às exigências não sejam mais mortes ou prisões.
As organizações políticas e sociais independentes aceitaram-nos como irmãos e
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assim a nossa resistência se encheu de alento. Todos nos ajudaram para resistir à
guerra, ninguém para a fazer.
Hoje, com todos os que caminham entre nós e a nosso lado, dizemos: Aqui
estamos! Resistimos!
Apesar da guerra que padecemos, dos nossos mortos e presos, nós os
zapatistas não esquecemos por que lutamos e qual é a nossa principal bandeira na
luta pela democracia, a liberdade e a justiça no México: a do reconhecimento dos
direitos dos povos índios.
Pelo compromisso assumido desde o primeiro dia do nosso levantamento, hoje
voltamos a pôr em primeiro lugar, acima do nosso sofrimento, acima dos nossos
problemas, acima das dificuldades, a exigência de que se reconheçam os direitos dos
indígenas com uma mudança na Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos
que lhes assegure a todos o respeito e a possibilidade de lutar pelo que lhes pertence:
a terra, o tecto, o trabalho, o pão, a medicina, a educação, a democracia, a justiça, a
liberdade, a independência nacional e a paz digna.
VI.- É a hora dos povos índios, da sociedade civil e do Congresso da União
Irmãos e irmãs:
Falou já a guerra com o seu estridente ruído de morte e destruição.
Falou já o governo e a sua máscara criminosa.
É tempo de que floresçam de novo em palavras as silenciosas armas que
levamos desde há séculos, é tempo de que fale a paz, é tempo da palavra pela vida.
É o nosso tempo.
Hoje, com o coração indígena que é digna raiz da nação mexicana e tendo já
todos escutado a voz da morte que vem na guerra do governo, apelamos ao povo de
México e aos homens e mulheres de todo o planeta a juntarem aos nossos os seus
passos e as suas forças nesta etapa da luta pela liberdade, a democracia e a justiça,
através desta… Quinta Declaração da Selva Lacandona.
Na qual apelamos a todos os homens e mulheres honestos a lutar pelo…
RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DOS POVOS ÍNDIOS E PELO FIM DA
GUERRA DE EXTERMÍNIO.
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Não haverá transição para a democracia, nem reforma do Estado, nem solução
real para os principais problemas da agenda nacional, sem os povos índios. Com os
indígenas é necessário e possível um país melhor e novo. Sem eles não há futuro
algum como Nação.
É esta a hora dos povos índios de todo o México. Apelamos-vos para que,
juntos, continuemos lutando pelos direitos que a história, a razão e a verdade nos
deram. Apelamos-vos para que, juntos e recolhendo a herança de luta e resistência,
nos mobilizemos em todo o país e façamos saber a todos, por meios civis e pacíficos,
que somos a raiz da Nação, o seu fundamento digno, o seu presente de luta, o seu
futuro includente. Apelamos-vos para que, juntos, lutemos por um lugar de respeito
ao lado de todos os mexicanos. Apelamos-vos para que, juntos, demonstremos que
queremos a democracia, a liberdade e a justiça para todos. Apelamos-vos para exigir
sermos reconhecidos como parte digna da nossa Nação. Apelamos-vos para que,
juntos, detenhamos a guerra que ao contrário de todos fazem os poderosos.
É esta a hora da Sociedade Civil Nacional e das organizações políticas e
sociais independentes. É a hora dos camponeses, dos trabalhadores, dos
professores, dos estudantes, dos profissionais, dos religiosos e religiosas
consequentes, dos jornalistas, dos colonos, dos pequenos comerciantes, dos
devedores, dos artistas, dos intelectuais, dos deficientes, dos seropositivos, dos
homossexuais, das lésbicas, dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens,
dos idosos, dos sindicatos, das cooperativas, das agremiações camponesas, das
organizações políticas, das organizações sociais. Apelamos-vos para que, juntamente
com os povos índios e junto a nós, lutemos contra a guerra e pelo reconhecimento
dos direitos indígenas, pela transição para a democracia, por um modelo económico
que sirva o povo e não se sirva de ele, por uma sociedade tolerante e includente, pelo
respeito à diferença, por um país novo onde a paz com justiça e dignidade seja para
todos.
É esta a hora do Congresso da União. Depois de uma longa luta pela
democracia, encabeçada pelos partidos políticos de oposição, há nas câmaras de
Deputados e Senadores uma nova correlação de forças que dificulta as
arbitrariedades próprias do presidencialismo e que aponta, com esperança, para uma
verdadeira separação e independência dos poderes da União. A nova composição
política das câmaras baixa e alta coloca o desafio de dignificar o trabalho legislativo,
a expectativa de o converter num espaço ao serviço da Nação e não do presidente no
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poder, e a esperança de tornar realidade o "Honorável" que antecede o nome colectivo
com que se conhecem os senadores e deputados federais. Apelamos aos deputados
e senadores da República de todos os partidos políticos com registo e aos
congressistas independentes, para que legislem em benefício de todos os mexicanos.
Para que mandem obedecendo. Para que cumpram com o seu dever apoiando a paz
e não a guerra. Para que, tornando efectiva a divisão de Poderes, obriguem o
Executivo federal a deter a guerra de extermínio que leva por diante nas povoações
indígenas do México. Para que, com pleno respeito pelas prerrogativas que a
Constituição Política lhes confere, escutem a voz do povo mexicano e seja ela que os
mande no momento de legislar. Para que apoiem com firmeza e plenitude a Comissão
de Concórdia e Pacificação, para que esta comissão legislativa possa desempenhar
eficaz e eficientemente os seus trabalhos de coadjuvância no processo de paz. Para
que respondam ao apelo histórico que exige pleno reconhecimento dos direitos dos
povos índios. Para que contribuam na criação de uma imagem internacional digna do
nosso país. Para que passem para a história nacional como um Congresso que deixou
de obedecer e servir a um, e cumpriu com a sua obrigação de servir a todos.
Esta é a hora da Comissão de Concórdia e Pacificação. Está nas suas mãos e
habilidades o deter da guerra, cumprir o que o Executivo se nega a cumprir, abrir a
esperança de uma paz justa e digna, e criar as condições para a convivência pacífica
de todos os mexicanos. É a hora de fazer cumprir lealmente a lei ditada para o diálogo
e a negociação em Chiapas. É a hora de responder à confiança que nesta comissão
depositaram, não só os povos índios que acorreram à mesa de San Andrés, mas
também todo o povo que exige o cumprimento da palavra empenhada, o parar da
guerra e a paz necessária.
Esta é a hora da luta pelos direitos dos povos índios, como um passo para a
democracia, a liberdade e a justiça para todos.
Como parte desta luta a que apelamos nesta Quinta Declaração da Selva
Lacandona pelo reconhecimento dos direitos indígenas e pelo fim da guerra,
ratificando o nosso "Para todos tudo, nada para nós", o EXÉRCITO ZAPATISTA DE
LIBERTAÇÃO NACIONAL anuncia que realizará directamente e em todo o México
uma...
CONSULTA NACIONAL SOBRE A INICIATIVA DE LEI INDÍGENA DA COMISSÃO
DE CONCÓRDIA E PACIFICAÇÃO E PELO FIM DA GUERRA DE EXTERMÍNIO.
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Para isto nos propomos levar a iniciativa de lei da Comissão de Concórdia e
Pacificação a uma consulta nacional em todos os municípios do país para que todos
os mexicanos e mexicanas possam manifestar a sua opinião sobre a dita iniciativa. O
EZLN enviará uma delegação própria a cada um dos municípios de todo o país para
explicar o conteúdo da iniciativa da Cocopa e para participar na realização da consulta.
Para isto, o EZLN dirigir-se-á, oportuna e publicamente, à sociedade civil nacional e
às organizações políticas e sociais para lhes fazer saber a convocatória expressa.
Apelamos:
Aos povos índios de todo o México para que, com os zapatistas, se mobilizem
e se manifestem exigindo o reconhecimento dos seus direitos na Constituição.
Aos irmãos e irmãs do Congresso Nacional Indígenas para que participem, com
os zapatistas, na tarefa de consulta a todos os mexicanos e mexicanas sobre a
iniciativa de lei da Cocopa.
Aos trabalhadores, camponeses, professores, estudantes, donas de casa,
colonos, pequenos proprietários, pequenos comerciantes e empresários, reformados,
deficientes, religiosos e religiosas, jovens, mulheres, idosos, homossexuais e lésbicas,
meninos e meninas, para que, de maneira individual ou colectiva participem
directamente com os zapatistas na promoção, apoio e realização desta consulta,
como um passo mais para a paz com justiça e dignidade.
À comunidade científica, artística e intelectual para que se juntem aos
zapatistas nas tarefas de organização da consulta em todo o território nacional.
Às organizações sociais e políticas para que, com os zapatistas, trabalhem na
realização da consulta.
Aos partidos políticos honestos e comprometidos com as causas populares
para que outorguem todo o apoio necessário a esta consulta nacional. Para isto, o
EZLN dirigir-se-á, oportuna e publicamente, às direcções nacionais dos partidos
políticos no México.
Ao Congresso da União para que assuma o seu compromisso de legislar em
benefício do povo, para que contribua para a paz e não para a guerra apoiando a
realização desta consulta. Para isto, o EZLN dirigir-se-á, oportuna e publicamente, aos
coordenadores das facções parlamentares e aos legisladores independentes nas
câmaras de Deputados e Senadores.
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À Comissão de Concórdia e Pacificação para que, cumprindo com os seus
trabalhos de coadjuvância no processo de paz, aplane o caminho para a realização
da consulta sob sua iniciativa. Para isto, o EZLN dirigir-se-á, oportuna e publicamente,
aos legisladores membros da Cocopa.
VII.- Tempo da palavra para a paz.
Irmãos e irmãs:
Passou já o tempo em que a guerra do poderoso falou, não deixemos que fale
mais.
É já tempo de que fale a paz, a que merecemos e necessitamos todos, a paz
com justiça e dignidade.
Hoje, 19 de Julho de 1998, o Exército Zapatista de Libertação Nacional
subscreve esta Quinta Declaração da Selva Lacandona. Convidamos todos a
conhecê-la, difundi-la e juntar-se aos esforços e tarefas que exige.
DEMOCRACIA!
LIBERDADE!
JUSTIÇA!
Das montanhas do Sudeste Mexicano
Comité Clandestino Revolucionário Indígena - Comando Geral do Exército Zapatista
de Libertação Nacional.
México, Julho de 1998.
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ANEXO VI
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SEXTA DECLARAÇÃO DA SELVA LACANDONA6
Esta é a nossa palavra simples que busca tocar o coração da gente humilde e
simples como nós, mas, também como nós, digna e rebelde. Este é a nossa palavra
simples para contar o que tem sido o nosso caminhar e onde estamos agora, para
explicar como vemos o mundo e o nosso país, para dizer o que pensamos fazer e
como pensamos fazê-lo, e para convidar outras pessoas a caminharem conosco em
algo muito grande que se chama México e em algo maior que se chama mundo. Esta
é a nossa palavra simples para dar conta a todos os corações que são honestos e
nobres, do que queremos no México e no mundo. Esta é nossa palavra simples porque
nossa idéia é de chamar aqueles que são como nós e unirmos a eles, em todos os
lugares onde vivem e lutam.
Do que somos.
Nós somos os zapatistas do EZLN, ainda que nos chamem também
“neozapatistas”. Bom, mas nós zapatistas do EZLN nos levantamos em armas em
janeiro de 1994 porque vimos a quantidade de maldades que nos fazem os poderosos,
que só nos humilham, nos roubam, nos prendem e nos matam, e ninguém diz e nem
faz nada.
Por isso, nos dissemos “Basta!”, ou seja que já não vamos permitir que nos
desprezem e nos tratem pior que os animais. E, então, também dissemos que
queremos a democracia, a liberdade e a justiça para todos os mexicanos, ainda que
nos tenhamos centrado mais nos povos indígenas. Porque nós do EZLN somos quase
todos indígenas daqui de Chiapas, mas não queremos lutar só pelo nosso bem ou só
pelo bem dos indígenas de Chiapas, ou só pelos povos indígenas do México, nós
queremos lutar sim com todas as pessoas simples e humildes como nós, que passam
por grande necessidade e que sofrem a exploração e os roubos dos ricos e de seus
maus governos aqui no nosso México e em outros países do mundo.
E então nossa pequena história é que nos cansamos da exploração que nos
faziam os poderosos e nos organizamos para nos defendermos e para lutar pela
justiça. De início não somos muitos, somos apenas um punhado que andam de um
lado pra outro, falando e ouvindo outras pessoas como nós. Fizemos isso durante
muitos anos e o fizemos em segredo, ou seja, sem fazer alarde. Ou seja, juntamos
6

EZLN. Disponível em: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/sdsl-pt/>. Acesso em: 22 jan 2018.
Tradução nossa.
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nossa força em silêncio. Levamos cerca de 10 anos, depois crescemos e já éramos
muitos milhares. Então nos preparamos bem com a política e com as armas, e, de
repente, quando os ricos estão celebrando a festa de ano novo, caímos sobre suas
cidades e as ocupamos e fizemos saber a todos que estávamos aqui, que eles têm
que nos levar em consideração. E depois que os ricos ficaram muito assustados, nos
enviaram seus grandes exércitos para que acabassem conosco, como sempre fazem
quando os explorados se rebelam, mandam acabar com todos. Mas não conseguiram
acabar conosco, porque nós nos preparamos muito bem antes da guerra e nos
tornamos fortes em nossas montanhas. E os exércitos andavam por aí procurandonos e jogando suas bombas e balas contra nós, e já estavam fazendo seus planos de
matarem todos os indígenas por não saber quem é e quem não é zapatista. E nós,
correndo

e

combatendo,

combatendo

e

correndo,

como

fizeram

nossos

antepassados. Sem que nos entregássemos, sem que nos rendêssemos, sem que
nos derrotassem.
Então os moradores das cidades saem as ruas e começam sua gritaria de que
se pare com a guerra. Assim, nós paramos nossa guerra e ouvimos estes irmãos e
irmãs da cidade que nos dizem para tratarmos de chegar a um acordo, ou seja a um
acordo com os maus governos para que o problema seja resolvido sem uma matança.
E nós demos atenção a essa gente, porque esta gente é, como dizemos, “o povo”, ou
seja o povo mexicano. Assim, colocamos de lado o fogo e tiramos a palavra.
E acontece que os governos disseram que vão se comportar bem sim, vão
dialogar, vão fazer acordos e vão cumpri-los. E nós dissemos que está bem, mas
também pensamos que está bem que conhecemos esta gente que saiu às ruas para
parar a guerra. Então, enquanto estamos dialogando com os maus governos, falamos
também com estas pessoas e vimos que a maioria era gente humilde e simples como
nós, e ambos, ou seja eles e nós, entendemos bem porque lutamos. Chamamos esta
gente de “sociedade civil” porque a maioria não pertencia a partidos políticos, mas era
gente comum, como nós, gente simples e humilde.
Mas acontece que os maus governos não queriam um bom acordo, sua
artimanha era de falar e chegar a um acordo enquanto estavam preparando seus
ataques para eliminar-nos de vez. E então nos atacaram em várias ocasiões, mas não
nos venceram porque resistimos bem e muita gente se mobilizou no mundo inteiro. E
então os maus governos pensaram que o problema é que muita gente está vendo o
que acontece com o EZLN, e começaram seu plano de fazer como se nada estivesse
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acontecendo. E isso enquanto nos rodeiam, ou sejam nos cercam à espera de que,
como nossas montanhas ficam em lugar retirado, as pessoas acabassem esquecendo
por estar longe da terra zapatista. De tanto em tanto, os maus governos tentam, tratam
de nos enganar ou nos atacam, como em fevereiro de 1995 quando nos mandaram
uma grande quantidade de tropas, mas não nos derrotaram. Porque, como dizem logo
em seguida, não estamos sós, muita gente nos apoiou e resistimos bem.
Depois, os maus governos tiveram que fazer acordos com o EZLN e estes
acordos se chamam “Acordos de San Andrés” porque “San Andrés” é o município
onde estes acordos foram assinados. Nestes diálogos nós não estávamos sozinhos a
falar com os do mau governo, mas convidamos muitas pessoas e organizações que
estavam ou estão na luta pelos povos indígenas do México, e todos diziam sua palavra
e todos chegávamos a acordos sobre como vamos falar com os maus governos. E
assim foi este diálogo no qual não havia só zapatistas de um lado e governos do outro,
mas com os zapatistas estavam sim os povos indígenas do México e os que os
apoiam. E nestes acordos os maus governos disseram que vão reconhecer os direitos
dos povos indígenas do México, vão respeitar sua cultura, e vão transformá-los em lei
na Constituição. Mas, depois de assinados, os maus governos se fizeram de
esquecidos, passam muitos anos e nada de cumprir estes acordos. Ao contrário, o
governo atacou os indígenas para obrigá-los a recuar em sua luta, como em 22 de
dezembro de 1997, data em que Zedillo mandou matar 45 homens, mulheres, anciãos
e crianças no povoado de Chiapas que se chama Acteal. Crime como este não se
esquece tão facilmente e é uma amostra de como os maus governos não têm
escrúpulos em atacar e assassinar os que se rebelam contra as injustiças. E, enquanto
isso, nós zapatistas pressionamos para que se cumpram os acordos e vamos
resistindo nas montanhas do sudeste mexicano.
E então começamos a falar com outros povos indígenas do México e com suas
organizações e acordamos com eles de que vamos lutar juntos pelo mesmo, ou seja,
pelo reconhecimento dos direitos e da cultura indígenas. Bom, também nos apoiou
muita gente do mundo inteiro, e pessoas que são muito respeitadas e cuja palavra é
muito grande porque trata-se de grandes intelectuais, artistas e cientistas do México
e do mundo inteiro. Realizamos também encontros internacionais, ou seja, nos
juntamos para falar com pessoas da América, da Ásia, da Europa, da África e da
Oceania, conhecemos suas lutas e seus jeitos, e dissemos que são encontros
“intergalácticos” só para sermos brincalhões e porque convidamos também os de
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outros planetas, mas parece que não chegaram, ou talvez chegaram, mas não o
disseram claramente.
Seja como for, os maus governos não cumpriam [os acordos], e então fizemos
um plano para falar com muitos mexicanos para que nos apoiassem. Então, antes de
tudo, fizemos, em 1997, uma marcha até a Cidade do México que se chamou “dos
1.111″ porque iam um companheiro e uma companheira de cada povoado zapatista,
mas o governo não lhe fez caso. Em seguida, em 1999, fizemos uma consulta em
todo o país e aí deu pra ver que a maioria concorda com as demandas dos povos
indígenas, mas os maus governos tampouco lhe fizeram caso. E, por último, em 2001,
fizemos a que se chamou a “marcha pela dignidade indígena” que teve muito apoio
de milhões de mexicanos e de outros países, e chegou até onde estão os deputados
e os senadores, ou seja, no Congresso da União, para exigir o reconhecimento dos
indígenas mexicanos.
Mas acontece que não, que os políticos que são do partido PRI, do partido PAN
e do partido PRD entraram em acordo entre eles e simplesmente não reconheceram
os direitos e a cultura indígenas. Isso foi em abril de 2001 e aí os políticos
demonstraram claramente que não têm nenhuma decência e são sem-vergonhas que
só pensam em ganhar seu bom dinheiro como maus governantes que são. Temos
que lembrar disso porque já, já, vão dizer a vocês que vão reconhecer os direitos
indígenas, mas é uma mentira que eles jogam para que votem neles, já tiveram sua
oportunidade e não cumpriram o seu dever.
Foi então que nos demos conta de que o diálogo e a negociação com os maus
governos do México foram em vão. Ou seja, não é conveniente que falemos com os
políticos porque nem seu coração, nem sua palavra agem direito, mas estão cheios
de tramóias e soltam mentiras de que vão cumprir, mas depois não cumprem. Ou seja,
naquele dia em que os políticos do PRI, do PAN e do PRD aprovaram uma lei inútil,
mataram de vez o diálogo e deixaram claro que pouco importa o que eles acordam ou
assinam porque não têm palavra. Em seguida, não fizemos nenhum contato com os
poderes federais, porque entendemos que o diálogo e a negociação haviam
fracassado por causa destes partidos políticos. Vimos que não se importavam com o
sangue, a morte, o sofrimento, as mobilizações, as consultas, os esforços, os
pronunciamentos nacionais e internacionais, os encontros, os acordos, as
assinaturas, os compromissos. Desta forma, a classe política não só fechou, mais uma
vez, a porta aos povos indígenas, como também deu um golpe mortal à solução
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pacífica, dialogada e negociada da guerra. E também não se pode mais acreditar que
se cumpram os acordos a que se chega com quem quer que seja. Observem para
tirar proveito do que aconteceu conosco.
E então nós vimos tudo isso e pensamos em nossos corações o que vamos
fazer. A primeira coisa que vimos é que o nosso coração já não é como era antes,
quando começamos nossa luta, mas sim que é maior porque já tocamos o coração de
muita gente boa. E também vimos que o nosso coração está mais ferido. E não é que
está ferido pelos enganos que os maus governos nos fizeram, mas sim porque quando
tocamos os corações de outros tocamos também suas dores. Ou seja, foi como
vermo-nos num espelho.
2. De onde estamos agora.
Então, como zapatistas, pensamos que não bastava em deixar de dialogar com
o governo, mas que era necessário sim ir adiante na luta apesar destes políticos
parasitas e vagabundos. O EZLN decidiu então pelo cumprimento, sozinho e de sua
parte (ou seja, isso que se chama de “unilateral” porque é só de um lado) dos Acordos
de San Andrés quanto aos direitos e a cultura indígenas. Durante 4 anos, desde
meados de 2001 até meados de 2005, nos dedicamos a isso, e a outras coisas que já
vamos contar.
Bom, começamos então a implantar os municípios autônomos rebeldes
zapatistas, que é como se organizaram os povoados para governar e governar-se,
para tornarem-se mais fortes. Esta forma de governo autônomo não foi inventada sem
mais nem menos pelo EZLN, mas vem de vários séculos de resistência indígena e da
própria experiência zapatistas, enquanto autogoverno das comunidades. Ou seja, não
é que vem alguém de fora a governar, mas que os próprios povoados decidem, entre
eles, quem e como governa, e se este não obedece então o tiram. Ou seja, se quem
manda não obedece ao povo, então o põem pra correr, deixa de ser autoridade e entra
outro.
Vimos então que os municípios autônomos não estavam todos no mesmo nível,
mas havia alguns que estavam mais avançados e tinham mais apoios da sociedade
civil, e outros estavam mais abandonados. Ou seja, que faltava organizar as coisas
para que tudo fosse mais igualitário. Vimos também que o EZLN com sua parte político
militar estava se metendo nas decisões que cabiam às autoridades democráticas,
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como se diz “civis”. E aqui o problema é que a parte político-militar do EZLN não é
democrática, porque é um exército, e vimos que não está certo isso que o militar está
em cima e o democrático em baixo, porque não é possível que o democrático seja
decidido militarmente, mas sim deve ser o contrário: ou seja, que o políticodemocrático está em cima mandando e em baixo o militar obedecendo. Ou talvez é
melhor que não haja nada em baixo, que seja tudo bem plano, sem militar, e por isso
os zapatistas são soldados para que não haja soldados. Bom, mas então, em relação
a este problema, o que fizemos foi começar a separar o que é político militar do que
são as formas de organização autônomas e democráticas das comunidades
zapatistas. E assim, ações e decisões que antes o EZLN fazia e tomava, aos poucos
foram repassadas às autoridades democraticamente eleitas nos povoados. Claro que
isso é fácil de dizer, mas na prática custa muito, porque são muitos anos, primeiro
quando da preparação da guerra e, em seguida, já é a guerra e vai se acostumando
com o político-militar. Mas, seja como for, fizemos isso porque este é o nosso jeito, de
fazer o que dizemos, porque senão não há porquê sair dizendo se depois não o
fazemos.
Foi assim que, em agosto de 2003, nasceram as Juntas de Bom Governo, e
com elas se continuou a aprendizagem e o exercício do “mandar obedecendo”. Desde
então, e até a metade de 2005, a direção do EZLN não se meteu a dar ordens nos
assuntos civis, mas acompanhou e apoiou as autoridades democraticamente eleitas
pelos povoados e, além disso, vigiou para que fossem bem informados os povos e a
sociedade civil nacional e internacional em relação aos apoios recebidos e em que
foram utilizados. E agora estamos passando o trabalho de vigilância do bom governo
às bases de apoio zapatistas, com cargos em esquema de rodízio, de tal forma que
todos e todas aprendam e realizem este trabalho. Porque nós achamos que um povo
que não vigia os seus governantes está condenado a ser escravo, e nós lutamos para
sermos livres, não para mudar de dono a cada seis anos.
Durante estes 4 anos, o EZLN também passou às Juntas de Bom Governo e
aos Municípios Autônomos os apoios e contatos que, em todo o México e o mundo,
foram conseguidos nestes anos de guerra e resistência. Além disso, durante este
período, o EZLN foi construindo um apoio econômico e político que permita às
comunidades zapatistas avançar com menos dificuldades na construção de sua
autonomia e na melhora de suas condições de vida. Não é muito, mas é bem superior
ao que se tinha antes do início do levante, em janeiro de 1994. Se você olha para um

382

desses estudos feitos pelos governos, vai ver que as únicas comunidades indígenas
que melhoraram suas condições de vida, ou seja, sua saúde, educação, alimentação,
moradia, foram as que estão em território zapatista, que é como nós chamamos o
lugar onde estão nossos povoados. E tudo isso tem sido possível pelo avanço dos
povoados zapatistas e pelo apoio muito grande recebido de pessoas boas e nobres,
que chamamos de “sociedades civis”, e de suas organizações no mundo inteiro. Como
se todas estas pessoas tivessem tornado realidade isso de que “outro mundo é
possível”, mas nos fatos, não nas simples falações.
E então os povoados têm tido bons avanços. Agora há mais companheiros e
companheiras que estão aprendendo a ser governo. E, ainda que aos poucos, há mais
mulheres que estão entrando nestes trabalhos, mas ainda continua faltando respeito
para com as companheiras e que elas participem mais nos trabalhos da luta. Além
disso, as Juntas de Bom Governo, têm melhorado a coordenação entre os municípios
autônomos e a solução de problemas com outras organizações e com autoridades
dos municípios oficiais. E também se melhorou muito nos projetos das comunidades,
e é mais igualitária a distribuição de projetos e apoios dados pela sociedade civil do
mundo inteiro: a saúde e a educação têm melhorado, mesmo que ainda falte um
bocado para serem o que devem ser, o mesmo ocorreu com a moradia e a
alimentação, e em algumas regiões tem melhorado muito o problema da terra porque
as terras recuperadas dos fazendeiros foram distribuídas, mas há regiões que
continuam sofrendo por falta de terras para cultivar. E também melhorou muito o apoio
da sociedade civil nacional e internacional, porque antes cada um ia onde lhe dava na
telha, e agora as Juntas de Bom Governo orientam em relação a onde é mais
necessário. E, por isso mesmo, por toda parte, há mais companheiros e companheiras
que estão aprendendo a relacionar-se com as pessoas de outras regiões do México e
do mundo, estão aprendendo a respeitar e a exigir respeito, estão aprendendo que há
muitos mundos e que todos têm o seu lugar, seu tempo, seu jeito, e temos que nos
respeitar mutuamente entre todos.
Bom, nós zapatistas do EZLN dedicamos esse tempo à nossa força principal,
ou seja, aos povoados que nos apoiam. A situação passou por uma melhora e não se
pode dizer que a organização e a luta zapatistas foram em vão, e, ainda que acabem
conosco de vez, nossa luta serviu para alguma coisa.
Mas não foram só os povoados zapatistas a crescerem, o EZLN também
cresceu. Porque o que aconteceu neste período é que novas gerações renovaram
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toda a nossa organização. Ou seja, injetaram uma nova força. Os comandantes e
comandantas, que estavam em sua maturidade no início do levante em 1994, têm
agora a sabedoria do que foi aprendido na guerra e no diálogo de 12 anos com
milhares de homens e mulheres do mundo inteiro. Os membros do CCRI, a direção
político-organizativa zapatista, agora aconselham e orientam os novos que vão
entrando em nossa luta e os que vão ocupando cargos de direção. E já faz tempo que
os “comitês” (que é como nós os chamamos) têm preparado toda uma nova geração
de comandantes e comandantas que, depois de um período de instrução e prova,
começam a conhecer os trabalhos do comando organizativo e a desempenhá-los. E
acontece também que nossos insurgentes, insurgentas, milicianos, milicianas,
responsáveis locais e regionais, bem como as bases de apoio, que eram jovens no
início do levante, já são homens e mulheres maduros, combatentes veteranos e
líderes naturais em suas unidades e comunidades. E aqueles que eram crianças
naquele janeiro de 1994, são jovens que têm crescido na resistência, e têm sido
formados na digna rebeldia levada adiante por seus pais nestes 12 anos de guerra.
Estes jovens têm uma formação política, técnica e cultural que nós que iniciamos o
movimento zapatista não tínhamos. Esta juventude alimenta agora, cada vez mais,
tanto nossas tropas como os postos de direção na organização. E, bom, todos nós
vimos as enganações da classe política mexicana e a destruição que suas ações
provocam em nossa pátria. E vimos as grandes injustiças e matanças realizadas pela
globalização neoliberal no mundo inteiro. Mas vou lhes falar disso mais adiante.
Assim, o EZLN tem resistido a 12 anos de guerra, de ataques militares,
políticos, ideológicos e econômicos, de cerco, de perseguição, de hostilidades e não
têm nos vencido, não nos vendemos, nem nos rendemos, e temos avançado. Mais
companheiros de muitos lugares têm entrado na luta, de tal forma que, no lugar de
tornarmo-nos mais fracos depois de tantos anos, nos fazemos mais fortes. Claro que
há problemas que podem ser resolvidos separando mais o político-militar do civildemocrático. Mas há coisas, as mais importantes, como são nossas demandas pelas
quais lutamos que não foram completamente atingidas.
Conforme nosso pensamento e o que vemos em nosso coração, temos
chegado a um ponto em que não podemos ir além e, além disso, é possível que
percamos tudo o que temos se ficamos como estamos e não fazemos nada para
avançar. Ou seja, chegou a hora de arriscar outra vez e dar um passo perigoso, mas
que vale a pena. Porque, talvez, unidos com outros setores sociais que têm nossas
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mesmas carências, será possível conseguir o que precisamos e merecemos. Um novo
passo adiante na luta indígena só é possível se o indígena se une aos operários,
camponeses, estudantes, professores, empregados… ou seja, aos trabalhadores da
cidade e do campo.
(A continuar…)
Das montanhas do Sudeste Mexicano
Comitê Clandestino Revolucionário Indígena – Comando Geral do Exército Zapatista
de Libertação Nacional.
México, no sexto mês do ano de 2005.
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ANEXO VII
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ENTRE LA LUZ Y LA SOMBRA.
En La Realidad, Planeta Tierra.
Mayo del 2014.
Compañera, compañeroa, compañero:
Buenas noches, tardes, días en cualesquiera que sea su geografía, su
tiempo y su modo.
Buenas madrugadas.
Quisiera pedirles a las compañeras, compañeros y compañeroas de la Sexta
que vienen de otras partes, especialmente a los medios libres compañeros,
su paciencia, tolerancia y comprensión para lo que voy a decir, porque éstas
serán mis últimas palabras en público antes de dejar de existir.
Me dirijo a ustedes y a quienes a través de ustedes nos escuchan y miran.
Tal vez al inicio, o en el transcurso de estas palabras vaya creciendo en su
corazón la sensación de que algo está fuera de lugar, de que algo no cuadra,
como si estuvieran faltando una o varias piezas para darle sentido al
rompecabezas que se les va mostrando. Como que de por sí falta lo que
falta.
Tal vez después, días, semanas, meses, años, décadas después se entienda
lo que ahora decimos.
Mis compañeras y compañeros del EZLN en todos sus niveles no me
preocupan, porque de por sí es nuestro modo acá: caminar, luchar,
sabiendo siempre que siempre falta lo que falta.
Además de que, que no se ofenda nadie, la inteligencia de l@s compas
zapatistas está muy por arriba del promedio.
Por lo demás, nos satisface y enorgullece que sea ante compañeras,
compañeros y compañeroas, tanto del EZLN como de la Sexta, que se da a
conocer esta decisión colectiva.
Y qué bueno que será por lo medios libres, alternativos, independientes,
que este archipiélago de dolores, rabias y digna lucha que nos llamamos “la
Sexta” tendrá conocimiento de esto que les diré, donde quiera que se
encuentren.
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Si a alguien más le interesa saber qué pasó este día tendrá que acudir a los
medios libres para enterarse.
Va pues. Bienvenidas y bienvenidos a la realidad zapatista.
I.- Una decisión difícil.
Cuando irrumpimos e interrumpimos en 1994 con sangre y fuego, no
iniciaba la guerra para nosotras, nosotros los zapatistas.
La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la
humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la
veníamos padeciendo desde siglos antes.
Lo que para nosotros inicia en 1994 es uno de los muchos momentos de la
guerra de los de abajo contra los de arriba, contra su mundo.
Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier
rincón de los cinco continentes, en sus campos y en sus montañas.
Era y es la nuestra, como la de muchos y muchas de abajo, una guerra por
la humanidad y contra el neoliberalismo.
Contra
Contra

la
el

muerte,
silencio,

Contra
Contra

exigimos

el
la

nosotros

humillación

la

olvido,
y

el

Contra

la

opresión,

Contra

la

esclavitud,

Contra

la

imposición,

demandamos
palabra

y

el

la

vida.
respeto.
memoria.

desprecio,
la
la
la

la

dignidad.
rebeldía.
libertad.
democracia.

Contra el crimen, la justicia.
¿Quién con un poco de humanidad en las venas podría o puede cuestionar
esas demandas?
Y en ese entonces muchos escucharon.
La guerra que levantamos nos dio el privilegio de llegar a oídos y corazones
atentos y generosos en geografías cercanas y alejadas.
Faltaba lo que faltaba, y falta lo que falta, pero conseguimos entonces la
mirada del otro, su oído, su corazón.
Entonces nos vimos en la necesidad de responder a una pregunta decisiva:
“¿Qué sigue?”
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En las tétricas cuentas de la víspera no entraba la posibilidad de plantearnos
pregunta alguna. Así que esa pregunta nos llevó a otras:
¿Preparar a los que siguen en la ruta de la muerte?
¿Formar más y mejores soldados?
¿Invertir empeños en mejorar nuestra maltrecha maquinaria de guerra?
¿Simular diálogos y disposición para la paz, pero seguir preparando nuevos
golpes?
¿Matar o morir como único destino?
¿O debíamos reconstruir el camino de la vida, ése que habían roto y siguen
rompiendo desde arriba?
El camino no sólo de los pueblos originarios, también de trabajadores,
estudiantes, maestros, jóvenes, campesinos, además de todas las
diferencias que se celebran arriba, y abajo se persiguen y se castigan.
¿Debíamos inscribir nuestra sangre en el camino que otros dirigen hacia el
Poder o debíamos voltear el corazón y la mirada a los que somos y a los
que son lo que somos, es decir los pueblos originarios, guardianes de la
tierra y la memoria?
Nadie lo escuchó entonces, pero en los primeros balbuceos que fueron
nuestras palabras advertimos que nuestro dilema no estaba entre negociar
o combatir, sino entre morir o vivir.
Quien hubiera advertido entonces que ese temprano dilema no era
individual, tal vez hubiera entendido mejor lo que ha ocurrido en la realidad
zapatista los últimos 20 años.
Pero les decía yo que nos topamos con esa pregunta y ese dilema.
Y elegimos.
Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones,
preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las
bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo.
En lugar de construir cuarteles, mejorar nuestro armamento, levantar
muros y trincheras, se levantaron escuelas, se construyeron hospitales y
centros de salud, mejoramos nuestras condiciones de vida.
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En lugar de luchar por ocupar un lugar en el Partenón de las muertes
individualizadas de abajo, elegimos construir la vida.
Esto en medio de una guerra que no por sorda era menos letal.
Porque, compas, una cosa es gritar “no están solos” y otra enfrentar sólo
con el cuerpo una columna blindada de tropas federales, como ocurrió en
la zona de Los Altos de Chiapas, y a ver si hay suerte y alguien se entera,
y a ver si hay un poco más de suerte y el que se entera se indigna, y otro
poco más de suerte y el que se indigna hace algo.
En el entretanto, las tanquetas son frenadas por las mujeres zapatistas, y
a falta de parque fue con mentadas de madre y piedras que la serpiente de
acero tuvo que echarse para atrás.
Y en la zona norte de Chiapas, padecer el nacimiento y desarrollo de las
guardias blancas, recicladas entonces como paramilitares; y en la zona
Tzotz Choj las agresiones continuas de organizaciones campesinas que de
“independientes” a veces ni el nombre tienen; y en la zona de la Selva
Tzeltal la combinación de paramilitares y contras.
Y una cosa es gritar “todos somos marcos” o “no todos somos marcos”,
según el caso o cosa, y otra la persecución con toda la maquinaria de
guerra, la invasión de poblados, el “peinado” de montañas, el uso de perros
adiestrados, las aspas de los helicópteros artillados alborotando los copetes
de las ceibas, el “vivo o muerto” que nació en los primeros días de enero
de 1994 y alcanzó su nivel más histérico en 1995 y el resto del sexenio del
ahora empleado de una trasnacional, y que esta zona de Selva Fronteriza
padeció desde 1995 y a la que se suma después la misma secuencia de
agresiones

de

organizaciones

campesinas,

uso

de

paramilitares,

militarización, hostigamiento.
Si hay algún mito en todo esto no es el pasamontañas, sino la mentira que
repiten desde esos días, incluso retomada por personas con altos estudios,
de que la guerra contra los zapatistas sólo duró 12 días.
No haré un recuento detallado. Alguien con un poco de espíritu crítico y
seriedad puede reconstruir la historia, y sumar y restar para sacar la cuenta,
y decir si fueron y son más los reporteros que los policías y soldados; si
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fueron más los halagos que las amenazas e insultos, si el precio que se
ponía era para ver el pasamontañas o para capturarlo “vivo o muerto”.
En esas condiciones, algunas veces sólo con nuestras fuerzas y otras con el
apoyo generoso e incondicional de gente buena de todo el mundo, se fue
avanzando en la construcción aún inacabada, es cierto, pero ya definida de
lo que somos.
No es entonces una frase, afortunada o desafortunada, según se le vea
desde arriba o desde abajo, la de “aquí estamos los muertos de siempre,
muriendo de nuevo, pero ahora para vivir”. Es la realidad.
Y casi 20 años después…
El 21 de diciembre del 2012, cuando la política y el esoterismo coincidían,
como otras veces, en predicar catástrofes que siempre son para los de
siempre, los de abajo, repetimos el golpe de mano del 1 de enero del 94 y,
sin disparar ni un solo tiro, sin armas, con nuestro solo silencio, postramos
de nuevo la soberbia de las ciudades cuna y nido del racismo y el desprecio.
Si el primero de enero de 1994, miles de hombres y mujeres sin rostro
atacaron y rindieron las guarniciones que protegían las ciudades, el 21 de
diciembre del 2012 fueron decenas de miles que tomaron sin palabras los
edificios desde donde se celebraba nuestra desaparición.
El sólo hecho inapelable de que el EZLN no sólo no se había debilitado,
mucho menos desaparecido, sino que había crecido cuantitativa y
cualitativamente hubiera bastado para que cualquier mente medianamente
inteligente se diera cuenta de que, en esos 20 años, algo había cambiado
al interior del EZLN y de las comunidades.
Tal vez más de alguno piense que nos equivocamos al elegir, que un ejército
no puede ni debe empeñarse en la paz.
Por muchas razones, cierto, pero la principal era y es porque de esa forma
terminaríamos por desaparecer.
Tal vez es cierto. Tal vez nos equivocamos al elegir cultivar la vida en lugar
de adorar a la muerte.
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Pero nosotros elegimos no escuchando a los de afuera. No a quienes
siempre demandan y exigen la lucha a muerte, mientras los muertos los
pongan otros.
Elegimos mirándonos y escuchándonos, siendo el Votán colectivo que
somos.
Elegimos la rebeldía, es decir, la vida.
Eso no quiere decir que no supiéramos que la guerra de arriba trataría y
trata de imponer de nuevo su dominio sobre nosotros.
Supimos y sabemos que una y otra vez habremos de defender lo que somos
y como somos.
Supimos y sabemos que seguirá habiendo muerte para que haya vida.
Supimos y sabemos que para vivir, morimos.
II.- ¿Un fracaso?
Dicen por ahí que no hemos logrado nada para nosotros.
No deja de sorprender que se maneje con tanto desparpajo esta posición.
Piensan que los hijos e hijas de los comandantes y comandantas deberían
disfrutar de viajes al extranjero, de estudios en escuelas privadas y luego
de altos puestos en la empresa o la política. Que en lugar de trabajar la
tierra para arrancarle con sudor y empeño el alimento, deberían lucirse en
las redes sociales divirtiéndose en los antros, exhibiendo lujos.
Tal

vez

los

subcomandantes

deberían

procrear

y

heredar

a

sus

descendientes los cargos, las prebendas, los templetes, como hacen los
políticos de todo el espectro.
Tal vez deberíamos, como los dirigentes de la CIOAC-H y de otras
organizaciones campesinas, recibir privilegios y paga en proyectos y
apoyos, quedarnos con la mayor parte y dejar a las bases sólo unas
migajas, a cambio de que cumplan las órdenes criminales que vienen de
más arriba.
Pero es cierto, no hemos logrado nada de eso para nosotros.
Difícil de creer que, 20 años después de aquel “nada para nosotros”,
resultara que no era una consigna, una frase buena para carteles y
canciones, sino una realidad, la realidad.
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Si el ser consecuentes es un fracaso, entonces la incongruencia es el camino
del éxito, la ruta al Poder.
Pero nosotros no queremos ir para allá.
No nos interesa.
En esos parámetros preferimos fracasar que triunfar.
III.- El relevo.
En estos 20 años ha habido un relevo múltiple y complejo en el EZLN.
Algunos han advertido sólo el evidente: el generacional.
Ahora están haciendo la lucha y dirigiendo la resistencia quienes eran
pequeños o no habían nacido al inicio del alzamiento.
Pero algunos estudiosos no se han percatado de otros relevos:
El de clase: del origen clase mediero ilustrado, al indígena campesino.
El de raza: de la dirección mestiza a la dirección netamente indígena.
Y el más importante: el relevo de pensamiento: del vanguardismo
revolucionario al mandar obedeciendo; de la toma del Poder de Arriba a la
creación del poder de abajo; de la política profesional a la política cotidiana;
de los líderes, a los pueblos; de la marginación de género, a la participación
directa de las mujeres; de la burla a lo otro, a la celebración de la diferencia.
No me extenderé más sobre esto, porque ha sido precisamente el curso “La
Libertad según l@s zapatistas” la oportunidad de constatar si en territorio
organizado vale más el personaje que la comunidad.
En lo personal no entiendo por qué gente pensante que afirma que la
historia la hacen los pueblos, se espante tanto ante la existencia de un
gobierno del pueblo donde no aparecen los “especialistas” en ser gobierno.
¿Por qué les da terror el que sean los pueblos los que manden, los que
dirijan sus pasos propios?
¿Por qué mueven la cabeza con desaprobación frente al mandar
obedeciendo?
El culto al individualismo encuentra en el culto al vanguardismo su extremo
más fanático.
Y ha sido eso precisamente, el que los indígenas manden y que ahora un
indígena sea el vocero y jefe, lo que los aterra, los aleja, y finalmente se
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van para seguir buscando alguien que precise de vanguardias, caudillos y
líderes. Porque también hay racismo en la izquierda, sobre todo en la que
se pretende revolucionaria.
El ezetaelene no es de ésos. Por eso no cualquiera puede ser zapatista.
IV.- Un holograma cambiante y a modo. Lo que no será.
Antes del amanecer de 1994, pasé 10 años en estas montañas. Conocí y
traté personalmente a algunos en cuya muerte morimos un mucho. Conozco
y trato desde entonces con otros y otras más que hoy están aquí como
nosotros.
Muchas madrugadas me encontré a mí mismo tratando de digerir las
historias que me contaban, los mundos que dibujaban con silencios, manos
y miradas, su insistencia en señalar algo más allá.
¿Era un sueño el mundo ése, tan otro, tan lejano, tan ajeno?
A veces pensé que se habían adelantado, que las palabras que nos guiaron
y guían venían de tiempos para los que no habían aún calendarios, perdidos
como estaban en geografías imprecisas: siempre el sur digno omnipresente
en todos los puntos cardinales.
Luego supe que no me hablaban de un mundo inexacto y, por lo tanto,
improbable.
Ese mundo ya andaba con su paso.
Ustedes, ¿no lo vieron? ¿No lo ven?
No hemos engañado a nadie de abajo. No escondemos que somos un
ejército, con su estructura piramidal, su centro de mando, sus decisiones
de arriba hacia abajo. No por congraciarnos con libertarios o por moda
negamos lo que somos.
Pero cualquiera puede ver ahora si el nuestro es un ejército que suplante o
impone.
Y debo decir esto, que ya he pedido la autorización del compañero
Subcomandante Insurgente Moisés para hacerlo:
Nada de lo que hemos hecho, para bien o para mal, hubiera sido posible si
un ejército armado, el zapatista de liberación nacional, no se hubiera alzado
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contra el mal gobierno ejerciendo el derecho a la violencia legítima. La
violencia del de abajo frente a la violencia del de arriba.
Somos guerreros y como tales sabemos cuál es nuestro papel y nuestro
momento.
En la madrugada del día primero del primer mes del año de 1994, un
ejército de gigantes, es decir, de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades
para con su paso sacudir el mundo.
Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en
las calles citadinas, nos dimos cuenta de que los de afuera no nos veían.
Acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas, no alzaban la mirada
para mirarnos.
Acostumbrados a vernos humillados, su corazón no comprendía nuestra
digna rebeldía.
Su mirada se había detenido en el único mestizo que vieron con
pasamontañas, es decir, que no miraron.
Nuestros jefes y jefas dijeron entonces:
“Sólo lo ven lo pequeño que son, hagamos a alguien tan pequeño como
ellos, que a él lo vean y por él nos vean”
Empezó así una compleja maniobra de distracción, un truco de magia
terrible y maravillosa, una maliciosa jugada del corazón indígena que
somos, la sabiduría indígena desafiaba a la modernidad en uno de sus
bastiones: los medios de comunicación.
Empezó entonces la construcción del personaje llamado “Marcos”.
Les pido que me sigan en este razonamiento:
Supongamos que es posible otra forma de neutralizar a un criminal. Por
ejemplo, creándole su arma homicida, hacerle creer que es efectiva,
conminarlo a construir, en base a esa efectividad, todo su plan, para, en el
momento en que se prepara para disparar, el “arma” vuelva a ser lo que
siempre fue: una ilusión.
El sistema entero, pero sobre todo sus medios de comunicación, juegan a
construir famas para luego destruirlas si no se pliegan a sus designios.
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Su poder residía (ya no, han sido desplazados en eso por las redes sociales)
en decidir qué y quién existía en el momento en que elegían qué nombraban
y qué callaban.
En fin, no me hagan mucho caso, como se ha demostrado en estos 20 años,
yo no sé nada de medios masivos de comunicación.
El caso es que el SupMarcos pasó de ser un vocero a ser un distractor.
Si el camino de la guerra, es decir, de la muerte, nos había tomado 10 años;
el de la vida tomó más tiempo y requirió más esfuerzo, por no hablar de
sangre.
Porque, aunque no lo crean, es más fácil morir que vivir.
Necesitábamos tiempo para ser y para encontrar a quien supiera vernos
como lo que somos.
Necesitábamos tiempo para encontrar a quien nos viera no hacia arriba, no
hacia abajo, que de frente nos viera, que nos viera con mirada compañera.
Les decía que empezó entonces la construcción del personaje.
Marcos un día tenía los ojos azules, otro día los tenía verdes, o cafés, o
miel, o negros, todo dependiendo de quién hiciera la entrevista y tomara la
foto. Así fue reserva en equipos de futbol profesional, empleado en tiendas
departamentales, chofer, filósofo, cineasta, y los etcéteras que pueden
encontrar en los medios de paga de esos calendarios y en diversas
geografías. Había un Marcos para cada ocasión, es decir, para cada
entrevista. Y no fue fácil, créanme, no había entonces wikipedia y si venían
del Estado Español tenía que investigar si el corte inglés, por ejemplo, era
un corte de traje típico de Inglaterra, una tienda de abarrotes, o una tienda
departamental.
Si me permiten definir a Marcos el personaje entonces diría sin titubear que
fue una botarga.
Digamos que, para que me entiendan, Marcos era un Medio No Libre (ojo:
que no es lo mismo que ser un medio de paga).
En la construcción y mantenimiento del personaje tuvimos algunos errores.
“Es de humanos el herrar”, dijo el herrero.
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Durante el primer año agotamos, como quien dice, el repertorio de “Marcos”
posibles. Así que para inicios de 1995 estábamos en apuros y el proceso de
los pueblos estaba en sus primeros pasos.
Así que en 1995 ya no sabíamos cómo hacerle. Pero entonces es cuando
Zedillo, con el PAN de la mano, “descubre” a Marcos con el mismo método
científico con que encuentra osamentas, es decir, por delación esotérica.
La historia del tampiqueño nos dio aire, aunque el fraude posterior de la
Paca de Lozano nos hizo temer que la prensa de paga cuestionara también
el “desenmascaramiento” de Marcos y descubriera que era un fraude más.
Afortunadamente no fue así. Como ésa, los medios siguieron tragando otras
ruedas de molino semejantes.
Un tiempo después el tampiqueño llegó a estas tierras. Junto con el
Subcomandante Insurgente Moisés, hablamos con él. Le ofrecimos entonces
dar una conferencia conjunta, así podría él librarse de la persecución puesto
que sería evidente que no eran Marcos y él la misma persona. No quiso.
Vino a vivir acá. Salió algunas veces y su rostro puede encontrarse en las
fotografías de los velorios de sus padres. Si quieren pueden entrevistarlo.
Ahora vive en una comunidad, en…. Ah, no quiere que sepan dónde mero
vive. No diremos nada más para que él, si así lo desea algún día, pueda
contar la historia que vivió desde el 9 de febrero de 1995. Por nuestra parte
sólo nos queda agradecerle que nos haya pasado datos que cada tanto
usamos para alimentar la “certeza” de que el SupMarcos no es lo que es en
realidad, es decir, una botarga o un holograma, sino un profesor
universitario, originario del ahora doloroso Tamaulipas.
En el entretanto seguíamos buscando, buscándolas, buscándolos a ustedes,
a quienes ahora están aquí y a quienes no están aquí pero están.
Lanzamos una y otra iniciativas para encontrar al otro, a la otra, a lo otro
compañero. Diferentes iniciativas, tratando de encontrar la mirada y el oído
que necesitamos y merecemos.
En el entretanto, seguía el avance de los pueblos y el relevo del que se ha
hablado mucho o poco, pero que se puede constatar directamente, sin
intermediarios.
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En la búsqueda de lo otro, una y otra vez fracasamos.
A quien encontrábamos o nos quería dirigir o quería que lo dirigiéramos.
Había quienes se acercaban y lo hacían con el afán de usarnos, o para mirar
hacia atrás, sea con la nostalgia antropológica, sea con la nostalgia
militante.
Así para unos éramos comunistas, para otros trotskistas, para otros
anarquistas, para otros maoístas, para otros milenaristas, y ahí les dejo
varios “istas” para que pongan lo que sea de su conocimiento.
Así fue hasta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, la más audaz y
la más zapatista de las iniciativas que hemos lanzado hasta ahora.
Con la Sexta al fin hemos encontrado quien nos mira de frente y nos saluda
y abraza, y así se saluda y abraza.
Con la Sexta al fin los encontramos a ustedes.
Por fin, alguien que entendía que no buscábamos ni pastores que nos
guiaran, ni rebaños a los cuales conducir a la tierra prometida. Ni amos ni
esclavos. Ni caudillos ni masas sin cabeza.
Pero faltaba ver si era posible que miraran y escucharan lo que siendo
somos.
Al interior, el avance de los pueblos había sido impresionante.
Entonces vino el curso “La Libertad según l@s zapatistas”.
En 3 vueltas, nos dimos cuenta de que ya había una generación que podía
mirarnos de frente, que podía escucharnos y hablarnos sin esperar guía o
liderazgo, ni pretender sumisión ni seguimiento.
Marcos, el personaje, ya no era necesario.
La nueva etapa en la lucha zapatista estaba lista.
Pasó entonces lo que pasó y muchas y muchos de ustedes, compañeras y
compañeros de la Sexta, lo conocen de manera directa.
Podrán decir luego que lo del personaje fue ocioso. Pero una revisión
honesta de esos días dirá de cuántas y cuántos voltearon a mirarnos, con
agrado o desagrado, por los desfiguros de una botarga.
Así que el relevo de mando no se da por enfermedad o muerte, ni por
desplazamiento interno, purga o depuración.
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Se da lógicamente de acuerdo a los cambios internos que ha tenido y tiene
el EZLN.
Sé que eso no cuadra con los esquemas cuadrados que en los distintos
arriba hay, pero eso la verdad nos tiene sin cuidado.
Y

si

esto

arruina

la

perezosa

y

pobre

elaboración

de

los rumorólogos y zapatólogos de Jovel, pues ni modos.
Ni estoy ni he estado enfermo, ni estoy ni he estado muerto.
O sí, aunque tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y de nuevo
estoy aquí.
Si alentamos esos rumores fue porque así convenía.
El último gran truco del holograma fue simular enfermedad terminal, e
incluso todas las muertes que ha padecido.
Por cierto, lo de “si su salud lo permite”, que el Subcomandante Insurgente
Moisés usó en el comunicado anunciando la compartición con el CNI, era un
equivalente a “si el pueblo lo pide” o “si las encuestas me favorecen” o “si
dios me da licencia” u otros lugares comunes que han sido la muletilla en
la clase política en los últimos tiempos.
Si me permiten un consejo: deberían cultivar un poco el sentido del humor,
no sólo por salud mental y física, también porque sin sentido del humor no
van a entender al zapatismo. Y el que no entiende, juzga; y el que juzga,
condena.
En realidad ésa ha sido la parte más sencilla del personaje. Para alimentar
el rumor sólo fue necesario decirle a algunas personas en específico: “te
voy a decir un secreto pero prométeme que no se lo vas a contar nadie”.
Por supuesto que lo contaron.
Los principales colaboradores involuntarios del rumor de enfermedad y
muerte han sido los “expertos en zapatología” que en la soberbia Jovel y en
la caótica Ciudad de México presumen su cercanía con el zapatismo y el
profundo conocimiento que de él tienen, además, claro, de los policías que
también cobran como periodistas, de los periodistas que cobran como
policías, y de l@s periodistas que sólo cobran, y mal, como periodistas.

399

Gracias a todas y todos ellos y ellas. Gracias por su discreción. Hicieron
exactamente como suponíamos que iban a hacer. Lo único malo de todo
esto, es que dudo que ahora alguien les confíe ningún secreto.
Es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son
necesarios ni líderes ni caudillos ni mesías ni salvadores. Para luchar sólo
se necesitan un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha
organización.
Lo demás, o sirve al colectivo o no sirve.
Ha sido particularmente cómico lo que el culto al individuo ha provocado en
los politólogos y analistas de arriba. Ayer dijeron que el futuro de este
pueblo mexicano dependía de la alianza de 2 personalidades. Antier dijeron
que Peña Nieto se independizaba de Salinas de Gortari, sin darse cuenta de
que, entonces, si criticaban a Peña Nieto, se ponían del lado de Salinas de
Gortari; y que si criticaban a éste último, apoyaban a Peña Nieto. Ahora
dicen que hay que optar por un bando en la lucha de arriba por el control
de las telecomunicaciones, así que o estás con Slim o estás con AzcárragaSalinas. Y más arriba, o con Obama o con Putin.
Quienes hacia arriba suspiran y miran pueden seguir buscando su líder;
pueden seguir pensando que ahora sí se van a respetar los resultados
electorales; que ahora sí Slim va a apoyar la opción electoral de izquierda;
que ahora sí en Game of Thrones van a aparecer los dragones y las batallas;
que ahora sí en la serie televisiva The Walking Dead, Kirkman se va a
apegar al comic; que ahora sí las herramientas hechas en china no se van
a quebrar a la primera vuelta; que ahora sí el futbol va a ser deporte y no
negocio.
Y sí, puede que en algunos de los casos sí le atinen, pero no hay que olvidar
que en todos ellos son meros espectadores, es decir, consumidores pasivos.
Quienes amaron y odiaron al SupMarcos ahora saben que han odiado y
amado a un holograma. Sus amores y odios han sido, pues, inútiles,
estériles, vacíos, huecos.
No habrá entonces casa-museo o placas de metal en donde nací y crecí. Ni
habrá quien viva de haber sido el subcomandante Marcos. Ni se heredará
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su nombre ni su cargo. No habrán viajes todo pagado para dar pláticas en
el extranjero. No habrá traslado ni atención en hospitales de lujo. No habrán
viudas ni hereder@s. No habrán funerales, ni honores, ni estatuas, ni
museos, ni premios, ni nada de lo que el sistema hace para promover el
culto al individuo y para menospreciar al colectivo.
El personaje fue creado y ahora sus creadores, los zapatistas y las
zapatistas, lo destruimos.
Si alguien entiende esta lección que dan nuestras compañeras y
compañeros, habrá entendido uno de los fundamentos del zapatismo.
Así que en los últimos años ha pasado lo que ha pasado.
Entonces vimos que la botarga, el personaje, el holograma pues, ya no era
necesario.
Una y otra vez planeamos, y una y otra vez esperamos el momento
indicado: el calendario y la geografía precisas para mostrar lo que en verdad
somos a quienes son en verdad.
Entonces llegó Galeano con su muerte a marcarnos la geografía y el
calendario: “aquí, en La Realidad; ahora: en el dolor y la rabia”
V.- El dolor y la Rabia. Susurros y gritos.
Cuando llegamos al caracol aquí en La Realidad, sin que nadie nos lo dijera
empezamos a hablar en susurros.
Quedo hablaba nuestro dolor, quedito nuestra rabia.
Como si tratáramos de evitar que al Galeano lo ahuyentaran los ruidos, los
sonidos que le eran ajenos.
Como si nuestras voces y pasos lo llamaran.
“Espera compa”, decía nuestro silencio.
“No te vayas”, susurraban las palabras.
Pero hay otros dolores y otras rabias.
Ahora mismo, en otros rincones de México y del mundo, un hombre, una
mujer, unoa otroa, un niño, una niña, un anciano, una anciana, una
memoria, es golpeada a mansalva, rodeada por el sistema hecho crimen
voraz, es garroteada, macheteada, baleada, rematada, arrastrada entre
burlas, abandonada, recuperado y velado su cuerpo, enterrada su vida.
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Sólo algunos nombres:
Alexis

Benhumea,

Francisco
Juan

Javier

asesinado

Cortés,

Vázquez
Carlos

Gómez

El

compa

Kuy,

en

Estado
el

México.

de

México.

en

asesinado

asesinado

Chiapas.

en

en

asesinado

Grigoropoulos,

de

Estado

asesinado

Silvano,

Giuliani,

Aléxis

el

asesinado

Guzmán,

Juan
Carlo

en

Chiapas.
el

DF.

en

asesinado

Italia.

en

Grecia.

Wajih Wajdi al-Ramahi, asesinado en un Campo de refugiados en la ciudad
cisjordana de Ramala. 14 años, asesinado de un tiro en la espalda desde
un puesto de observación del ejército israelí, no había marchas, ni protestas
ni
Matías

nada
Valentín

en

Catrileo

Quezada,

la
mapuche

calle.

asesinado

en

Chile.

Teodulfo Torres Soriano, compa de la Sexta desaparecido en la Ciudad de
México.
Guadalupe Jerónimo y Urbano Macías, comuneros de Cherán, asesinados
en

Michoacán.

Francisco
Javier

de

Asís

Martínes

Gerardo

Manuel,

Robles,

Vera

Orcino,

Enrique

Domínguez

Martín

Santos

Pedro

Leyva

Diego

Ramírez

desaparecido

desaparecido
desaparecido

Macías,

Luna,

asesinado

Domínguez,

asesinado

Santa

en
en

desaparecido

desaparecido

Domínguez,

en

María

Ostula

Santa

María

Ostula

Santa

María

Ostula

en

Santa

María

Ostula

en

Santa

María

Ostula

en

Santa

María

Ostula.

María

Ostula.

en

Santa

Trinidad de la Cruz Crisóstomo, asesinado en Santa María Ostula.
Crisóforo
Teódulo
Longino
Víctor
Jacinto
Bernardo
Jorge

Sánchez
Santos

Reyes,
Girón,

Vicente

Tapia,
Díaz

Vázquez
Alexis

desparecido

Morales,

Ayala
López

asesinado

“El

Santa

María

Ostula.

en

Santa

María

Ostula.

desaparecido
desaparecido
Jazi”,

Sánchez,
Herrera,

en

en
en

asesinado
asesinado

asesinado

Guerrero.
Guerrero.
en

en
en

Puebla.
Oaxaca
Guerrero.
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Gabriel

Echeverría,

Edmundo
Gabriel
Juan

Reyes
Alberto

Amaya,
Cruz

Francisco

Ernesto
Alejandro
Sara

asesinado

en

desaparecido

Ortega,

Oaxaca.

en

asesinado

Oaxaca.

en

Morelos.

Méndez

Salinas,

asesinado

en

Morelos.

Chao

Barona,

asesinado

en

Morelos.

Robledo,

Juventina

Guerrero.

desaparecido

Sánchez,

Sicilia

en

asesinada

Villa

Mojica,

en

asesinada

en

Guerrero.

en

Guerrero.

Reynaldo

Santana

Catarino

Torres

Bety

Cariño,

asesinada

en

Oaxaca.

Jyri

Jaakkola,

asesinado

en

Oaxaca.

Sandra

Luz

Marisela

Escobedo

Ortíz,

Monroy

Prudencio,

Celedonio

Villa,

Morelos.

Pereda,

Hernández,

asesinado
asesinado

en

asesinada
asesinada

Oaxaca.

en
en

desaparecido

Sinaloa.
Chihuahua.

en

Jalisco.

Nepomuceno Moreno Nuñez, asesinado en Sonora.
Los

y

las

migrantes

desparecidas

forzosamente

y

probablemente

asesinadas en cualquier rincón del territorio mexicano.
Los presos a quienes se quiere matar en vida: Mumia Abu Jamal, Leonard
Peltier, los Mapuche, Mario González, Juan Carlos Flores.
El continuo entierro de voces que vida fueron, silenciadas por el caer de la
tierra y el cerrarse de las rejas.
Y la burla mayor es que, en cada paletada de tierra que arroja el esbirro en
turno, el sistema va diciendo: “no vales, no importas, nadie te llora, a nadie
le da rabia tu muerte, nadie sigue tu paso, nadie levanta tu vida”
Y con la última paletada sentencia: “aunque agarren y castiguen a los que
te matamos, siempre encontraré otro, otra, otros, que de nuevo te
embosquen y repitan la danza macabra que acabó con tu vida”
Y dice “Tu justicia pequeña, enana, fabricada para que los medios de paga
simulen y obtengan un poco de calma para frenar el caos que se les viene
encima, no me espanta, no me daña, no me castiga”
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¿Qué le decimos a ese cadáver al que, en cualquier rincón del mundo de
abajo, se le entierra en el olvido?
¿Que sólo nuestros dolor y rabia cuentan?
¿Que sólo nuestro coraje importa?
¿Que mientras susurramos nuestra historia, no escuchamos su grito, su
alarido?
Tiene tantos nombres la injusticia y son tantos los gritos que provoca.
Pero nuestro dolor y nuestra rabia no nos impiden escuchar.
Y nuestros susurros no son sólo para lamentar la caída de nuestros muertos
injustamente.
Son para así poder escuchar a otros dolores, hacer nuestras otras rabias y
seguir así en el complicado, largo y tortuoso camino de hacer de todo eso
un alarido que se transforme en lucha libertadora.
Y no olvidar que, mientras alguien susurra, alguien grita.
Y sólo el oído atento puede escuchar
Mientras hablamos y escuchamos ahora, alguien grita de dolor, de rabia.
Y así como hay que aprender a dirigir la mirada, la escucha debe encontrar
el rumbo que la haga fértil.
Porque mientras alguien descansa, hay quien sigue cuesta arriba.
Para mirar ese empeño, basta bajar la mirada y elevar el corazón.
¿Pueden?
¿Podrán?
La justicia pequeña se parece tanto a la venganza. La justicia pequeña es
la que reparte impunidad, pues al castigar a uno, absuelve a otros.
La que queremos nosotros, por la que luchamos, no se agota en encontrar
a los asesinos del compa Galeano y ver que reciban su castigo (que así será,
que nadie se llame a engaño).
La búsqueda paciente y porfiada busca la verdad, no el alivio de la
resignación.
La justicia grande tiene qué ver con el compañero Galeano enterrado.
Porque nosotros nos preguntamos no qué hacemos con su muerte, sino qué
debemos hacer con su vida.
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Disculpen si entro en el pantanoso terreno de los lugares comunes, pero
ese compañero no merecía morir, no así.
Todo su empeño, su sacrificio cotidiano, puntual, invisible para quien no
fuera nosotros, fue por la vida.
Y sí les puedo decir que fue un ser extraordinario y además, y esto es lo
que maravilla, hay miles de compañeras y compañeros como él en las
comunidades indígenas zapatistas, con el mismo empeño, idéntico
compromiso, igual claridad y un único destino: la libertad.
Y haciendo cuentas macabras: si alguien merece la muerte es quien no
existe ni ha existido, como no sea en la fugacidad de los medios de
comunicación de paga.
Ya nos ha dicho nuestro compañero jefe y vocero del EZLN, el
Subcomandante Insurgente Moisés, que al asesinar a Galeano, o a
cualquiera de los zapatistas, los de arriba querían asesinar al EZLN.
No como ejército, sino como rebelde necio que construye y levanta vida
donde ellos, los de arriba, desean el páramo de las industrias mineras,
petroleras, turísticas, la muerte de la tierra y de quienes la habitan y
trabajan.
Y ha dicho que hemos venido, como Comandancia General del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional, a desenterrar a Galeano.
Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano
viva.
Y para que esa impertinente que es la muerte quede satisfecha, en su lugar
de Galeano ponemos otro nombre para que Galeano viva y la muerte se
lleve no una vida, sino un nombre solamente, unas letras vaciadas de todo
sentido, sin historia propia, sin vida.
Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy.
Lo llevarán de la mano sombra el guerrero y lucecita para que no se pierda
en el camino, Don Durito se irá con él, lo mismo que el Viejo Antonio.
No lo extrañarán las niñas y niños que antes se juntaban para escuchar sus
cuentos, pues ya son grandes, ya tienen juicio, ya luchan como el que más
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por la libertad, la democracia y la justicia, que son la tarea de cualquier
zapatista.
El gato-perro, y no un cisne, entonará ahora el canto de despedida.
Y al final, quienes entiendan, sabrán que no se va quien nunca estuvo, ni
muere quien no ha vivido.
Y la muerte se irá engañada por un indígena con el nombre de Galeano en
la lucha, y en esas piedras que han colocado en su tumba volverá a andar
y a enseñar, a quien se deje, lo básico del zapatismo, es decir, no venderse,
no rendirse, no claudicar.
¡Ah la muerte! Como si no fuera evidente que a los de arriba los libera de
toda corresponsabilidad, más allá de la oración fúnebre, el homenaje gris,
la estatua estéril, el museo controlador.
¿A nosotros? Bueno, pues a nosotros la muerte nos compromete por lo que
tiene de vida.
Así que aquí estamos, burlando a la muerte en la realidad.
Compas:
Dicho todo lo anterior, siendo las 0208 del 25 de mayo del 2014 en el frente
de combate suroriental del EZLN, declaro que deja de existir el conocido
como

Subcomandante

Insurgente

Marcos,

el

autodenominado

“subcomandante de acero inoxidable”.
Eso es.
Por mi voz ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Vale. Salud y hasta nunca… o hasta siempre, quien entendió sabrá que eso
ya no importa, que nunca ha importado.
Desde la realidad zapatista.
Subcomandante

Insurgente

Marcos.

México, 24 de mayo del 2014.
P.D.1.-

¿“Game

P.D.2.-

is

over”?

¿Jaque

Mate?

P.D.3.P.D.

¿Touché?
4.-

Ahí

se

ven,

raza,

y

manden

tabaco.

P.D. 5.- Mmh… así que esto es el infierno… ¡Ése Piporro, Pedro, José Alfredo!

406

¿Cómo?

¿Por

machistas?

Nah,

no

lo

creo,

si

yo

nunca…

P.D.-6.- O sea que como quien dice, sin la botarga, ¿ya puedo andar
desnudo?
P.D. 7.- Oigan, está muy oscuro acá, necesito una lucecita.
(…)
(se escucha una voz en off)
Buenas madrugadas tengan compañeras y compañeros. Mi nombre es
Galeano, Subcomandante Insurgente Galeano.
¿Alguien más se llama Galeano?
(se escuchan voces y gritos)
Ah, tras que por eso me dijeron que cuando volviera a nacer, lo haría en
colectivo.
Sea pues.
Buen viaje. Cuídense, cuídenos.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Subcomandante Insurgente Galeano.
México, mayo del 2014.
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