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RESUMO 

 
 

Esta dissertação é um estudo etnográfico sobre a arte mural zapatista. Os murais com 

os quais trabalhamos se encontram pintados nas paredes dos edifícios públicos que 

abrigam as atividades organizativas do movimento. À pesquisa interessa perseguir 

uma filosofia do aparecimento entre os índios tzotziles de San Pedro Polhó. Nela, nos 

questionamos pelo estatuto da arte mural difundida pelos territórios autônomos 

buscando nos encontrar com a sua eficácia estética a partir de uma criatividade nativa, 

sob o olhar dos sanpedrinos. A pergunta central que a organiza é “o que faz um mural 

zapatista?”. Atentaremos, para isso, para o modo em que os tzotziles de San Pedro o 

entendem. Argumentamos que a arte mural é vista como uma técnica de variação 

ontológica e de produção da unidade virtual do movimento zapatista, indicando um 

acoplamento entre pessoas e a possibilidade da conjunção, o que permite que o 

zapatismo seja entendido como uma comunidade estendida. Neste contexto, o mural 

faz aparecer a condição zapatista, resultando e ativando relações ao torná-las visíveis. 

O território autônomo se configura, então, como uma rede de lugares, pontos em que 

os zapatistas emergem e podem encontra-se com outros zapatistas a partir de uma 

filosofia da assemelhação.  
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ABSTRACT 
 
 

This research is an ethnographic study of Zapatista mural art. The murals we work 

with are painted on the walls of public buildings that house the movement's 

organizational activities. The research is interested in pursuing a philosophy of 

appearance among the Tzotzil Indians of San Pedro Polho. We question the status of 

mural art spreaded by the autonomous territories seeking to meet with its aesthetic 

effectiveness from a native point of view of creativity, conceived by the eyes of the 

sanpedrinos. The central question that organizes it is "what does a Zapatista mural 

do?", considering how the Tzotziles of San Pedro understand it. We argue that mural 

art is seen as a technique of ontological variation and production of the virtual unity 

of the Zapatista movement, indicating a coupling between people and the possibility 

of conjunction, which allows Zapatismo to be understood as an extended community. 

In this context, the mural makes the Zapatista condition evident and appearing, 

resulting in and activating relationships by making them visible. The autonomous 

territory then becomes a network of places, points where the Zapatistas emerge and 

can meet with other Zapatistas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  Esta dissertação é um estudo etnográfico sobre a arte mural zapatista e está 

interessada em perseguir uma filosofia do aparecimento entre os índios tzotziles de 

San Pedro Polhó, região Altos de Chiapas, México. Ao longo da pesquisa, nos 

questionamos pelo estatuto da arte mural difundida pelos territórios autônomos do 

movimento zapatista, buscando encontrar a sua eficácia estética a partir de uma 

criatividade nativa. A pergunta central que orienta nossa empreitada é “o que faz um 

mural zapatista?”. Através dela, procuramos entender quais as implicações da arte 

mural para os tzotziles. Para tanto, abandonamos as categorias comuns nas produções 

sobre a arte do movimento, como “ideologia” e “propaganda”, para investir na 

produção e reformulação de conceitos que estejam mais próximos do olhar dos 

sanpedrinos. Assim, esta pesquisa pretende ser uma entrada parcial para aprender a 

ver nos Altos de Chiapas.   

Nosso propósito é, antes que nada, entender como os tzotziles das 

comunidades de base do zapatismo veem os murais. Para isso, temos que incursionar 

na forma através da qual os sanpedrinos elaboram, para si, uma concepção estética. A 

tarefa de tradução deste problema visual provoca, então, uma profusão de questões 

correlacionadas ao tema. Para chegar à compreensão do olhar nativo é necessário 

explorar um aspecto particular daquilo que implica ser zapatista. Percorremos um 

caminho que passa pela reflexão sobre o zapatismo, sobre a pessoa tzotzil, sobre a 

relação entre a esfera do social e a do visível, sobre a estética nativa e zapatista, sobre 

o estatuto da casa e sobre uma determinada filosofia da multiplicidade política.  

 A preocupação imediata da pesquisa é transformar as qualidades visuais do 

mural em um texto sobre arte, estética e um mundo de alteridade maiense. Isso 

implica pensar através dos efeitos engendrados pelos próprios murais para capturar 

deles os conceitos que sustentam a sua eficácia enquanto produção artística e 

fenômeno continuamente promovido pelas autoridades autônomas. Interessa-nos 

produzir conceitos de uma ação política e de uma filosofia ameríndia própria, 

atentando para os riscos (insistentes e sempre emergentes) de uma utopia projetada. 

Esperamos que ela tenha sido controlada e que o desenvolvimento conceitual aqui 

trazido seja, nos termos de Viveiros de Castro (2015, p. 244), uma transformação da 

antropologia que é o seu objeto. A produção e a recolocação de conceitos às quais nos 

alinhamos é uma aposta tanto de certa antropologia contemporânea (HOLBRAAD; 



	 14 

PEDERSEN, 2017) quanto de algumas propostas de crítica de arte (DANTO, 2008; 

GARCÍA CANCLINI, NESTOR, 2012), razão pela qual esta pesquisa tem a ambas 

como pano de fundo.  

 
1.1 - ESTÉTICA ENTRE ARTE E ANTROPOLOGIA 

O abandono da matriz do gosto pelo tipo de arte inaugurado por Marcel Duchamp (e 

seus materiais abjetos) colocou a necessidade de uma pesquisa em arte e em estética 

que enfatize o conceito e o sentido por cima dos critérios estéticos tradicionais. A 

importância da arte contemporânea não se baseia no bom ou mau gosto, mas em seu 

significado: o essencial é o seu sentido (DANTO, 2008). Nesta linha de argumentos, 

endossados também por García Canclini (2012, p. 64), mais do que ilustrações de 

pensamento, as obras de arte passam a ser entendidas como dispositivos conceituais e 

formais que transformam a maneira em que perguntas estéticas se tornam visíveis. O 

sentido da arte é, então, insinuante e indagatório.  

Neste mesmo contexto, Aranha e Oliveira (2012) argumentam que, segundo 

os padrões da arte contemporânea, a pesquisa na área de arte e estética deva ser um 

mecanismo de apresentação da visualidade dos conceitos que animam as obras. Frente 

a isso, “[...] a estética busca o sentido da obra de arte e a história da arte acompanha 

as relações da obra com seu espaço e tempo, sinalizando o contexto de sua produção” 

(ARANHA; OLIVEIRA, 2012, p. 33).  

Nesta pesquisa, seguimos o caminho contrário ao proposto pelos autores 

mencionados. Não nos propomos a responder as perguntas conceituais colocadas 

pelos murais, tampouco buscar os sentidos que animam as pinturas neles expostas. Ao 

contrário, exploramos os murais como índices visuais de categorias que geram efeitos 

e fundamentam operações sociais. Na perspectiva que assumimos, não são os 

conceitos que engendram uma expressão artística, mas é ela quem torna visíveis os 

conceitos que fundamentam as relações. O caminho que delineamos aqui não vai do 

concreto ao conceitual, mas do conceitual ao concreto. Este é o percurso da estética 

tzotzil e é a partir dela que chegaremos ao fenômeno do aparecimento, o modo em 

que relações se mostram e produzem novas relações a partir de sua forma sensível.  

 Essa opção metodológica diz respeito, tanto ao contexto etnográfico desta 

pesquisa, quanto a um diálogo com propostas sugeridas pela antropologia. Referimo-

nos, em primeiro lugar, à antropologia da arte de Gell e a sua recusa com relação à 

existência de uma condição estética de implicação universal intrínseca a qualquer 
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expressão artística e que independa da conjuntura relacional em que ela aparece 

(GELL, 2009, p. 252). É através do campo relacional, que autoriza uma determinada 

abdução de agência, que a arte ganha vida e se torna eficaz em seu sentido estético. 

Sob a perspectiva que aqui adotamos, isso descansa num acervo de pressupostos sobre 

a realidade, aquilo que Almeida (2013, p. 9) chama de “ontologia”, a partir do qual se 

desenha a possibilidade e a composição de um campo relacional que faça com que 

algo se torne o que é ou que se transforme em outra coisa. Numa pesquisa sobre arte, 

teríamos que visar, então, a forma das relações a partir da qual as coisas assumem um 

determinado estatuto e produzem efeitos em um encontro pragmático entre arte e 

olhar. 

Com a intenção de responder os problemas colocados pela pesquisa, nos 

propomos a atentar para o caráter indicativo da arte1, colocada por Gell e por uma 

série de pesquisas especializadas em arte ameríndia2. Isso porque ela permite operar 

certa equiparação entre “arte” e “relações sociais”. Segundo Menezes (2015, p. 117), 

na formulação gelliana, “relações sociais são emergentes dos processos técnicos que 

as constituem; são características da base técnica sobre a qual a sociedade repousa”. 

Ao longo desta dissertação, procuraremos mostrar que os murais zapatistas se 

assentam, tanto no estabelecimento de relações, quanto na implicação de modos 

relacionais. Ou seja, diz respeito, tanto à produção de diferenças, quanto à variação 

das condições em que essas diferenças se dão na transformação dos campos 

relacionais.  

 Uma ressalva deve ser feita, no entanto. Quando nos referimos à capacidade 

de produzir efeitos através de uma eficácia estética, são os preceitos nativos de 

variação dos estatutos dos existentes aquilo que queremos ensejar. Não se trata, 

portanto, de uma noção de beleza agentiva análoga àquela que alimenta a 

compreensão utópica das artes modernistas. A estetização da vida maiense não supõe 
																																																								
1 Nesta dissertação, o uso que fazemos de “simbólico” e “indicativo” diz respeito às diferenças 
apontadas pela teoria tricotômica peirciana na ordem da relação entre representamen (signo) e objeto. 
Segundo Peirce, os índices são signos que estabelecem relações existenciais (causa-efeito) ao se 
conectarem fisicamente. Eles dependem de uma continuidade com o objeto, compartilhando uma 
singularidade determinada. O símbolo é, por sua vez, um signo arbitrário, de tal modo que a relação 
entre os elementos se dá por convenção (hábito, tradição ou regra) (PEIRCE, 1931). Alguns autores se 
referem ao caráter indicativo de algo como indexicalidade, entre eles Lagrou (2011). 
2 Refiro-me aos trabalhos de autoria de Barcelos Neto (2004, 2008, 2012), Cesarino (2012, 2013), 
Cohn (2011), Fausto (2011), Fausto e Severi (2014),  Gordon (2011), Gordon e Silva (2005), Guerreiro 
(2016b), Jaramillo Arango (2016), Jaramillo Arango e Borrero Londoño (2015), Lagrou (2007, 2011), 
Martínez Ramírez (2016), Neurath (2005, 2013, 2016), Seeger (1975), Severi (2007), Severi e Lagrou 
(2013), Silva e Gordon (2011), Taylor (2003), Turner (1995, 2012), Velthem (2003, 2012), Vidal 
(1978) e a coletânia organizada por Vidal (1992), entre outros. 
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uma intenção de que o “impacto” da arte libere um potencial emancipatório, como no 

dadaísmo, no futurismo ou no construtivismo russo (FABRINNI, 2013). No entanto, 

isso não significa que estejamos argumentando o fim da arte utópica ou que 

pretendamos que a estética não possa, em outros contextos, liberar um potencial 

emancipatório. A noção de eficácia estética que delineamos e que nos orienta está 

mais próxima dos pressupostos da arte contemporânea. 

Seguindo a Lagrou (2011, p. 753), optamos por tratar a arte ameríndia 

deixando de lado a tradicional distinção entre pragmática e estética, focando na forma 

em que a conjunção de ambas atua na produção de corpos em relação. Neste contexto, 

os corpos dizem respeito à esfera do visível, entendido como a condição de qualquer 

possibilidade relacional (BARCELOS NETO, 2008). A visualidade dos conceitos 

ameríndios é, como trataremos de mostrar, a estética da variação. Assim, é preciso 

olhar para as redes a partir das quais a arte brota, se insere e produz a vida cotidiana (e 

ritual, ainda que o nosso foco não seja este) para entender o modo em que ela opera 

transformações e media as relações entre o visível e o invisível (LAGROU, 2011).   

Além disso, cabe esclarecer que a noção de estética da qual nos valemos 

emerge de uma política tzotzil do ser e diz respeito ao fenômeno do aparecimento 

zapatista. Não se trata da aplicação de um conceito anterior à própria exploração dos 

conceitos visuais tzotziles, mas de um esforço de encontrá-los. No entanto, o uso que 

fazemos de estética dialoga com duas acepções importantes. A primeira delas é uma 

releitura, através de certo material ameríndio, da definição de Rancière (2010, p. 11-

12). Para o autor, a estética “[...] não mais designa a ciência ou disciplina que se 

ocupa da arte [...], [mas] um modo de pensar que se desenvolve sobre as coisas da arte 

e que procura dizer em que elas consistem enquanto coisas do pensamento”. A 

vinculação entre arte e pensamento é, portanto, evidente. No entanto, não diremos que 

uma antecede o outro ou vice-versa, mas que ambos se fazem juntos. Partes de uma 

realidade alternativa, os murais só podem ser entendidos, tendo em vista os objetivos 

que nos colocamos, através do pensamento dos sanpedrinos. O efeito ontológico de 

um só pode ser etnografado pela negociação dos termos epistemológicos do outro. 

Seguindo De La Cadena (2015), a exploração sobre o mundo da alteridade só pode se 

dar ontologicamente se nos aproximamos às categorias do conhecimento a partir do 

qual esse mundo é mobilizado. 

Assim, o nosso estudo sobre a estética tzotzil, ao invés de pretender revelar 

princípios de uma esfera autônoma do mundo social, aquilo que poderíamos entender, 
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através de Becker (2010) ou Bourdieu (1996), como um “mundo da arte” ou um 

“campo da arte”, intenciona valer-se dela como uma porta de entrada para explorar 

partes de uma realidade outra a partir do pensamento nativo. Em lugar de buscar um 

âmbito fragmentado, a exploração da estética nativa aponta para uma certa noção de 

totalidade: todo aparecimento presume a presença da completude de um campo 

relacional do qual ele é efeito e condição. Esse problema, que é tzotzil e zapatista, 

pôde ser iluminado a partir do tratamento dado por Lea (2012) à disposição das 

aldeias circulares mebengokre.  

Segundo a autora, as aldeias em que habitam esse grupo Jê do Brasil Central 

tendem a se manter perfeitamente simétricas e a ser dispostas com a mesma ordem de 

segmentação até mesmo quando a aldeia é transferida de lugar. Isso se deve ao fato de 

que a sua disposição se dá tomando em conta uma noção de totalidade. Assim, a 

disposição de uma aldeia real se forma presumindo todas as partes do mapa da aldeia 

ideal, um arquétipo cartográfico formado de todas as matricasas e suas subdivisões. 

Ainda que esteja incompleta, de tal forma que um dos segmentos se ausente, a aldeia 

só pode se formar, ganhando sua disposição correta, presumindo a presença do todo, 

não só como decorrência dele, mas em conjunto com ele (LEA, 2012, p. 121). É 

através de uma leitura em termos de campo relacional que uma estética da totalidade 

mebengokre permite estabelecer um diálogo transcategorial entre a proposta de 

Rancière e o material que exploraremos nesta dissertação.  

Por fim, estabelecemos franco diálogo com o léxico relacionalista e com a 

reinvenção do conceito de estética por Strathern no estudo da dádiva melanésia. 

Dádiva é  “[...] tout court, a circulação de objetos em relações com vistas a produzir 

as relações em que os objetos possam circular” (STRATHERN, 2009, p. 328). A 

circularidade aparente do argumento da autora é, na verdade, resultado de que as 

operações de dádiva sejam sempre o efeito antecipado de novas operações: a ação de 

uma técnica em que os objetos de uma troca de dádivas antecipam as trocas que se 

seguem. Assim, todo objeto de relações é sempre outras relações que se pressupõem, 

umas criando a existência das outras. Quando veem objetos através da sequência de 

trocas, são as relações que aparecem para os melanésios. É neste sentido que as 

dádivas “[...] são imagens do colapso possível em si mesmo de qualquer relação de 

separação entre causa e efeito” (STRATHERN, 2009, p. 329).  

Neste contexto, quando se alteram os objetos, novas relações se tornam 

visíveis. A transformação da aparência é uma variação do valor que um objeto detém, 
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de tal modo que a estética de um objeto, enquanto produto e produtor de relações, é o 

registro da sua transformação: como as relações sociais são reveladas de uma 

determinada forma e não de outra. Assim,  

Pessoas (relações) só podem aparecer se assumirem uma forma. A 
necessidade de exibir uma ou outra condição – sempre só é possível 
ser uma ou outra – significa, portanto, que estar num estado 
presente é não estar mais no estado anterior [...] (STRATHERN, 
2009, p. 330).  
 

Nos argumentos de Strathern, as relações sociais são objetificadas de tal forma 

que elas aparecem como coisas. Mais do que isso, essas mesmas coisas concentram a 

possibilidade de que as relações sejam ativadas, de tal modo que o aparecimento 

(estética) é a condição da relação (o social; socialidade). Portanto, o que a ação das 

pessoas sobre as coisas faz é aparecer relações, marcando-as e incitando-as a emergir. 

Colocado em termos de arte, o problema se torna, menos o de definir o que ela é, do 

que o lugar que ela ocupa numa sequência relacional. Entre Gell e Strathern, o elo que 

se estabelece para nossa pesquisa é entre processos técnicos (criação da arte), eficácia 

estética (aparecimento) e relações sociais (zapatismo). 

Em suma, o nosso objetivo é o olhar do nativo sobre o mural: qual o efeito do 

encontro pragmático entre o mural e o olhar dos sanpedrinos? A partir desta pergunta, 

o uso que fazemos da palavra “arte” tem como intenção apresentá-la como uma 

categoria de análise antropológica (e não um objeto de descrição) que se transforma 

ao longo do texto para servir como um conceito etnográfico. Em suma, nos valemos 

dos problemas e dos métodos da antropologia e da história da arte para explorar, ao 

longo da pesquisa, um fenômeno estético nativo por meio de uma das suas 

tecnologias, a arte mural.  

 
1.2 O LUGAR DA TRADUÇÃO 

Esta pesquisa se orienta pelo primado da experiência e da tradução. Seu suposto 

metodológico é um desdobramento da crítica antropológica ao falacioso ponto de 

vista analítico exterior e não implicado (CASTRO-GÓMEZ, 2010; CORONA 

BERKIN; KALTMEIER, 2012). Segundo Ingold (2013, p. 23),  
[...] a ciência, tal como ela é atualmente, repousa sobre um 
fundamento impossível, pois para transformar o mundo em um 
objeto de preocupação, ela tem que se colocar acima e além do 
mundo que ela pretende compreender. As condições que permitem 
os cientistas saberem [...] são tais que tornam impossível para os 
cientistas o estar no mundo sobre o qual eles buscam conhecimento. 
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No entanto, toda ciência depende da observação, e toda observação 
depende da participação [...].  
 

Frente a esses elementos, compartilhamos da aposta de Ingold (2013) e De La 

Cadena (2015, 2016) pela necessidade de reconectar o saber com o ser, a 

epistemologia com a ontologia e o pensamento com a vida. A empreitada que se 

delineia concerne à exploração de diferenças que são da ordem do mundo e cujo 

encontro se dá pela experiência. No processo, o conhecimento antropológico se torna 

uma tradução entre mundos, operada a partir do corpo afetado do pesquisador: a 

antropologia como tradução é uma dobra da experiência (FAVRET-SAADA, 2005; 

KOPENAWA; ALBERT, 2015; LEAVITT, 2014).  

Em primeiro lugar, consiste em tomar os outros (tzotziles e zapatistas) como 

produtores de pressupostos que podem exceder o nosso próprio acervo de realidade. 

Tais pressupostos permitem à antropologia estabelecer problemas que rompem com a 

retórica generalista que se constrói nas ciências sociais e nas artes sobre o outro. 

Retórica que, como bem argumenta Cesarino (2011, p. 17), é a base romântica e 

modernista das produções fictícias e genéricas sobre os ameríndios. O outro que nos 

confronta com o seu próprio acervo de realidade é justamente aquele que dissolve os 

estereótipos que construímos sobre eles: coloca o nosso “inconsciente colonial em 

exibição” (FREIRE, 2015) na mesma medida em que escancara o pretensamente 

“inofensivo” exercício da categorização e do enquadramento da alteridade 

(MIGNOLO, 1995, 2010; NAHUELPÁN, 2013; QUIJANO, 2000b). 

Neste sentido, o que se propõe como tradução é uma transcrição criativa (uma 

reinvenção) da experiência vivida com a alteridade. Não se trata de emular o mundo 

do outro, de tentar reproduzi-lo exaustivamente tal como ele é, mas de experimentá-lo 

e produzir, pela tradução da experiência, um mundo que se estabelece na lacuna 

produzida pelo excesso entre os referentes do tradutor e os da alteridade3. O resultado 

é um mundo-ponte que oferece recursos conceituais para a produção de algum corpo 

de convivência, alguma conexão entre formas sensíveis (STRATHERN, 2004). 

Esta dissertação é fruto da convivência intermitente com os zapatistas ao 

longo dos últimos sete anos. Mais especificamente, é resultado da experiência de 

habitar, trabalhar, se alimentar e deliberar com os sanpedrinos. O mundo-ponte que 

																																																								
3 Algo disso se inspira na precisa dissociação entre o animismo e o perspectivismo, tal como 
apresentada por Lima (2011). Segundo a autora, a distância entre eles não é de natureza etnográfica, 
nem teórica, mas “tratar-se-ia antes de uma questão de regime, de práticas de conhecimento 
antropológico” (LIMA, 2011, p. 614). 
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esta pesquisa pretende construir é, então, um conhecimento que se produz de forma 

localizada (HARAWAY, 2009): ele se dá através do corpo do antropólogo e segue 

seu pensamento, enquanto ele se transforma. Ou, em outro sentido, a pesquisa é, em si 

mesma, o pensamento que se transforma para dar lugar a imagens: torções de ideias 

que geram formas depois de formas a fim de que figure como algum mundo-ponte. 

Assim, nas palavras de Kopenawa e Albert (2015, p. 518-519):  
nunca se deve esquecer o quanto [...] o acesso ao conhecimento 
etnográfico é conquistado em primeiro lugar pela provação do corpo 
e por quanto se faz necessário atingir os limites do próprio 
pensamento para poder começar a descobrir o dos outros.   
 

 Estamos, portanto, na senda daquilo que De La Cadena (2015) intitula como 

“onto-epistemologia”: o fato de que a condição de todo conhecimento seja também 

um desdobramento da qualidade do seu existente. O corpo da experiência é, então, o 

fundamento da convivência: o guia que nos permite, roubando certo axioma 

americanista, “[...] viajar da cosmologia à cosmética sem perder o rumo da política” 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 241). 

 
1.3 SAN PEDRO POLHÓ E SEUS PERSONAGENS 

No primeiro artigo da coletânea de estudos do zapatismo organizada por Baronnet, 

Mora Bayo e Stahler-Sholk (2011), o sociólogo e ativista Andrés Aubry faz dura 

crítica ao que ele considera uma “miséria intelectual e moral, inumana e sem ética das 

nossas ciências sociais” (AUBRY, 2011, p. 61). Em suas palavras,  

Al investigador de campo en Chiapas más le vale callar su 
condición de antropólogo: es la peor tarjeta de presentación ante 
gente indígena. Le definen como alguien que va por los pueblos a 
ratos y al año se marcha para escribir su libro sin regresar. Tiene 
un arsenal de ‘conocimientos’ que no sirve a nadie, mientras que él 
no ‘sabe’ nada de lo que a todos principalmente importa […] 
(AUBRY, 2011, p. 59). 

  

As palavras de Aubry ecoaram repetidas vezes em minha cabeça ao longo 

desta pesquisa e até antes dela. Em termos metodológicos, elas me levaram a 

questionar o que significa etnografar um movimento indígena como o zapatismo. O 

que implicava transformar um sujeito coletivo autônomo em sujeito de uma pesquisa 

etnográfica? Em primeiro lugar, precisei ir a Oventik, explicar do que se tratava a 

pesquisa, pedir a permissão das autoridades autônomas e pensar de que forma ela 

poderia interessar aos zapatistas. A autorização foi concedida mas não sem relutância. 
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A ressalva que me fizeram foi a de que poderia pesquisar o que quisesse sobre os 

murais, desde que falasse com verdade. Falar como pensa um zapatista era, desde um 

princípio, a minha intenção. No entanto, o que as autoridades me diziam era que eu 

deveria dar conta das necessidades da própria comunidade. Falar com verdade é falar 

com eles e, como veremos, nos Altos só o que se diz entre todos os membros de uma 

comunidade tem efeito. 

Essa preocupação não se remete ao engodo discursivo pós-moderno de “deixar 

que o nativo fale”, mas se refere à necessidade de reconhecer que, no território 

autônomo, tudo o que se faz tem um sentido coletivo. Todo trabalho e todo resultado 

obtido são sempre o desdobramento de um esforço conjunto (e conjuntivo). O 

resultado desta dissertação não é diferente. Ela é fruto de um enorme esforço dos 

moradores do acampamento 26 de San Pedro Polhó, onde residi, para me hospedar, 

me alimentar e sobreviver a um mar de perguntas, de atos mal feitos e de erros. Cada 

linha custou a todos eles um grande esforço e qualquer desperdício ou equívoco da 

experiência é necessariamente responsabilidade minha.  

Para tratar dos murais, era necessário abordar o que interessasse à comunidade. 

Este se revelou um valioso princípio metodológico, porque, quando questionados 

sobre os murais, os sanpedrinos me falavam sobre o que significava ser zapatista. No 

acampamento 26, o zapatismo é um fenômeno englobante: ele é o idioma da arte, da 

família, do trabalho e da comunidade. Portanto, esta é uma pesquisa não só sobre a 

arte mural e o olhar tzotzil, mas é, antes de tudo, uma investigação sobre um modo de 

ser zapatista. No entanto, se esta é uma pesquisa sobre o zapatismo, isso se deve à 

insistência dos meus companheiros em explicar e mostrar que o zapatismo é sempre 

um tornar-se e um produzir-se.   

Optei por pesquisar em Polhó pela admiração que tinha pelos sanpedrinos e 

pela beleza do lugar; trata-se de um município de refugiados, de milhares de 

zapatistas que foram deslocados pela guerra e se estabeleceram ali. Segundo os 

próprios zapatistas, Polhó é um dos municípios autônomos com as piores condições: 

muita gente e pouca terra. Em Sakamch’en, me contaram que os sanpedrinos son muy 

pobres, os mais pobres dos Altos.  

As autoridades de Oventik decidiram que, no tempo em que estivesse em San 

Pedro Polhó, moraria com uma família. No entanto, deveria ser uma família da qual 

fizesse parte alguma autoridade local. Chegando a San Pedro, me informaram que 
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moraria com Antonio, um dos representante comunitários que exerciam o cargo de 

autoridade municipal. Antonio vivia com sua esposa, dois filhos, uma nora e um neto.  

Catalina, a esposa de Antonio, me chamou de olol (filho) desde o início. Ela 

gostava de dizer que eu era o seu filho mestiço e “professor”. Ela é uma mulher muito 

respeitada, detentora de um profundo conhecimento sobre remédios e uma parteira 

muito habilidosa. Antes e depois do levantamento de 1994, Catalina ajudou muitas 

mães a darem à luz, incluindo a sua própria nora. Ainda que se trate de uma senhora 

idosa, Catalina tem uma vitalidade invejável: é a primeira que acorda e a última que 

se deita. Em nossa casa, nunca a vi sentada, descansando. Catalina é uma trabalhadora 

compulsiva: não para um minuto. Mas tinha muito bom humor. Em casa, ela estava 

sempre rindo, sempre descontraída. Fora de casa, ela era muito séria e muito correta, 

como mandam os padrões comunitários. Contaram-me que ela fala bem: é uma 

grande oradora. Nas assembleias da comunidade, sempre a via levantar-se e dar 

longos discursos. Ao final, incentivava as mulheres a falarem mais. Ao longo dos dias, 

vê-la rir se tornou um dos meus passatempos favoritos. Apesar de que não 

compartilhássemos um idioma claro (nem tzotzil, nem espanhol), Catalina me cativou 

como ninguém. 

Pedro é o segundo filho homem de Antonio e Catalina. O mais velho já havia 

se casado e se mudado da casa dos pais havia anos: ele não era zapatista. Pedro 

adorava me contar como o seu pai e ele fizeram parte dos quadros de guerra do 

levantamento de 1994. Pedro é a pessoa mais alta da família. Apesar da estatura estar 

relacionada com uma percepção de força e de brabeza, ele se mostrou muito gentil: 

todos os dias me perguntava como eu me sentia, se ainda gostava de Polhó e o que eu 

havia aprendido. Ele me disse que gostaria de aprender a falar muito bem o espanhol 

para ser promotor de educação. Ele dizia que gostava de falar comigo porque assim 

aprendia melhor o idioma dos mestiços.  

Maria se casou com Pedro no começo dos anos noventa. Apesar do tempo que 

convivemos, conheci pouco a Maria. Ela não falava nada de espanhol e o pouco que 

conversávamos em tzotzil eram generalidades do cotidiano (aquilo que o meu 

domínio da língua permitia). Pedro comentou que a família de Maria é príista 

(governista), nunca se vincularam ao zapatismo; por esse motivo, se viam pouco e 

Maria sofria muito por não conviver com os seus parentes. Segundo Pedro, ela 

adoeceu no momento em que os sanpedrinos tiveram que lidar com a violência do 

paramilitarismo, fugindo das suas comunidades. Pedro disse que ela se abriu por 
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dentro e que um xamã teve que rezar e costurá-la para que ela não morresse na 

montanha. Maria não era, nem de longe, descontraída como os demais, mas se 

mostrava uma nora muito dedicada em relação a Catalina. 

Carlos era o filho caçula de Antonio e Catalina. Ele era uma criança no 

momento do levantamento zapatista. Depois de frequentar a escola autônoma, ele 

acabou se tornando promotor de educação. Mais tarde, passou a ser comissionado 

para uma série de atividades comunitárias. Apesar de ser jovem, Carlos é muito 

respeitado na comunidade. Além de falar muito bem o espanhol e de ter sido meu 

professor de tzotzil, considero a Carlos como o principal personagem desta 

dissertação: não só me ofereceu muitas informações, como me ajudou a entender e a 

traduzir muito das falas de outras pessoas. Em alguns momentos, tive a impressão que 

Carlos havia sido designado para me vigiar. Embora essa questão nunca tenha sido 

explicitada, eu sentia que ele controlava cada passo que eu dava. Com o tempo, esse 

mal estar se dissolveu e Carlos se tornou um grande amigo. Ele sempre se mostrou 

curioso em relação à minha vida e ao mundo ao qual pertencia. Quando eu contava 

algo que lhe interessava, compartilhava com os demais, à noite, ao redor do fogo. 

Carlos e eu estávamos sempre juntos.  

Pepe é o filho de Pedro e Maria, neto de Antonio e Catalina. Menino dócil e 

de riso fácil, ele se sentava comigo sempre que possível para me observar escrevendo 

e lendo. Pepe aprendia rápido e amava minha câmera fotográfica: com ela tirou várias 

centenas de fotos. No final, tornou-se melhor fotógrafo do que eu. De todas as coisas 

que ele fotografava, as galinhas, o fogo, as tortilhas de milho e a avó eram as que ele 

mais gostava de retratar. Às vezes, quando eu voltava de alguma atividade para casa, 

o encontrava sentado sobre o toco no qual eu acostumava me sentar para ler: fitava e 

virava as páginas de um dos dois livros que levei a Polhó, sempre Sagarana. Eu lia os 

contos de Guimarães Rosa para me sentir mais próximo da minha querida Minas 

Gerais, mas Pepito os transformou em algo seu. Quando deixei Polhó, Sagarana ficou.  

Antonio é o chefe da casa. Reconhecido por ser um grande pai, esposo e 

membro da comunidade, ele goza de um grande prestígio, sendo uma das autoridades 

mais respeitadas do seu acampamento e de Polhó como um todo. Ele é um dos 

homens mais fantástico que já conheci: sabe de tudo e conta de tudo. Quando nos 

reuníamos ao redor do fogo, toda as noites, ele contava histórias de los abuelos (mitos 

e contos) e narrava sua participação no zapatismo. No momento de organizar o 

trabalho da terra, Antonio sempre tomava a liderança. Em sua comunidade, todos 
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dizem que ele é muito bom, muito generoso. Sempre dividia os alimentos, e tudo o 

que ganhava logo dava de presente. Ele foi quem me contou e me ensinou grande 

parte das coisas que discutiremos neste texto. Diferentemente de Carlos, que as vezes 

se irritava com minhas perguntas e com o fato de que eu não entendia direito, Antonio 

sempre foi muito paciente. Ele me explicava uma, duas e três vezes. Quando se dava 

conta de que eu não estava entendendo, sugeria que fôssemos dormir porque o 

sono/sonho (eterna ambiguidade do sueño) clareia os olhos. No dia seguinte, ele dizia, 

eu veria melhor.  

Enquanto estive no acampamento 26, colaborei com o trabalho cotidiano da 

terra, basicamente agricultura de milho, feijão, abóbora, rabanete e algumas hortaliças. 

A terra em que plantávamos, na parte baixa do acampamento, era de uso coletivo. 

Todos trabalhavam e todos comiam do que era colhido. Trabalhávamos também numa 

parcela maior, e mais distante, onde se encontra a roça de milho. Nesse local, cada 

unidade doméstica tinha seu espaço determinado. De forma geral, os alimentos são 

poucos. A partir da violência que produziu uma massa enorme de deslocados, a 

população zapatista se concentrou nas imediações da cabeceira municipal de San 

Pedro Polhó, colocando enorme pressão sobre os poucos terrenos que havia na região. 

As áreas cultivadas tiveram que ser ajustadas, ainda que de forma precária, para 

atender a demanda de alimentos.  

Além do cultivo da terra, participei de todas as reuniões de assembleia. Esta 

foi uma decisão, tanto das autoridades de Oventik, quanto das autoridades 

comunitárias e municipais. Era fundamental que eu participasse do processo 

deliberativo das assembleias. Depois entendi o quanto isso dizia respeito à produção 

daquilo que chamamos, mais adiante, de corpo-comunidade. Quando eu tomava a 

palavra, os companheiros me pediam para compartilhar impressões gerais: dizer se 

estava aprendendo e se estava gostando de San Pedro. 

Além disso, fui proibido de aportar qualquer recurso financeiro externo à 

comunidade. Essa proibição significava, não só que eu não poderia dar dinheiro à 

família com a qual residia, mas também que eu não deveria comprar alimentos ou 

qualquer outro tipo de coisa para levar para a casa. Antonio depois me disse que se eu 

quisesse comer ou tomar algo, eu poderia, desde que o fizesse na sede do município e 

não trouxesse nada para casa.  

Certa vez, eu adoeci. Sou alérgico às picadas de insetos e, num dia de frio, 

Catalina me emprestou uma coberta extra. Nos dias que se seguiram àquela noite, 
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comecei a amanhecer com marcas de picadas de pulga que causaram uma forte reação 

alérgica. Antonio começou a se preocupar e decidiu me levar ao médico da clínica 

autônoma de San Pedro: além de uma série de chás e banhos com erva, o médico me 

deu um comprimido e uma pomada que deveria ser aplicada duas vezes por dia. O 

valor dos dois remédios era de vinte pesos mexicanos, cerca de quatro reais, o que, 

para mim, era insignificante. No entanto, Antonio não permitiu que eu pagasse. 

“Minha responsabilidade”, ele disse. Ele não tinha os vinte pesos naquele momento e 

disse ao médico que voltaria para pagar no dia seguinte. Voltamos para casa e eu mal 

dormi naquela noite, preocupado com o pagamento dos remédios, pois, se vinte pesos 

era pouco para mim, era um valor considerável para Antonio. De manhã, ele pediu 

aos vizinhos. De moeda em moeda, eles conseguiram juntar o valor e Pepe foi à 

clínica entregar ao médico. Eu fiquei completamente envergonhado, ainda estou, e me 

sentia um estorvo.  

Depois, soube que todos estavam contentes que eu estivesse bem e que haviam 

podido me ajudar. Por um momento, eu cheguei a questionar as condições de 

produção de conhecimento que o zapatismo havia me imposto. Carlos me explicou, 

no entanto, que eles haviam decidido que assim fosse para evitar que uma família ou 

comunidade determinada se beneficiasse da estadia de um estrangeiro. Os zapatistas 

consideravam que alguém interessado em aprender sobre a comunidade deveria se 

tornar parte dela, viver e trabalhar nas mesmas circunstâncias vividas pelos seus 

integrantes. Para os zapatistas, é através dessa convivência cotidiana que alguém pode 

chegar a se tornar parte de um lugar (ainda que de forma incoerente, como veremos). 

Mais tarde, entendi que passar pela experiência de se tornar parte das atividades da 

comunidade era a condição de um corpo de convivência. 

Também haviam proibido que tomasse foto sem autorização e sem que as 

pessoas que fossem retratadas estivessem com o rosto coberto. Além disso, fui 

informado que não deveria aventurar-me pelas veredas sozinho, nem caminhar pela 

estrada em direção ao acampamento do exército. Tratava-se de uma medida de 

precaução para que não estivesse exposto a riscos. Na última vez que estive em 

Oventik, soube que as autoridades aceitaram que eu realizasse a pesquisa por conta 

das minhas credenciais junto ao movimento indígena. Eu era parte de uma 

organização nahua da Serra de Puebla, a cooperativa Tosepan Titataniske, e aos 

zapatistas importava continuar alimentando as suas alianças para além de Chiapas. 
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1.4 ETNOGRAFAR ZAPATISMO: PESQUISA E AUTONOMIA 

Ao longo da convivência etnográfica, comecei a pensar sobre a necessidade 

metodológica de construir uma pesquisa na e para a autonomia. Tendo em vista o fato 

de que, em território autônomo, toda ação e todo resultado é sempre coletivo, percebi 

que o pesquisador só poderia ser considerado como uma das partes produtoras do 

conhecimento almejado. A partir das condições de produção etnográfica, e 

convencido de que não existe conhecimento neutro nem pesquisador que seja isento 

no que produz, atentei para uma autoconsciência de que o trabalho do etnógrafo é 

sempre uma forma de intervenção. O fato de eu estar em campo implicava uma 

transformação nas próprias relações que se desenhavam no acampamento 26 antes da 

minha chegada. O etnógrafo é sempre um observador observado: ele constrói 

categorias na mesma medida em que é “categorizado” nas relações sociais. Ele não 

colhe dados que já existem no mundo, mas os produz através da experiência. E 

experimentar exige, irremediavelmente, envolver-se. Se toda pesquisa etnográfica é, 

de uma forma ou outra, uma intervenção, a pergunta que me colocava era “como eu 

iria intervir?”.  

 Em primeiro lugar, deveria reconhecer o papel pedagógico do zapatismo. Na 

condição de um movimento social, era necessário entendê-lo como um processo de 

constante reinvenção. No sentido de Caldart (2002), a pedagogia do movimento social 

é justamente um “aprender” das relações e produzir novas relações a partir de outras: 

o que define um movimento social é um contínuo processo de autoaprendizagem. Em 

tal contexto, é fundamental reconhecer que a pesquisa se coloca também no seio de 

um campo mais amplo de reflexividade. Ele indica que devemos “aprender” a partir 

dos caminhos. Este ponto é fundamental no que se refere ao zapatismo: ao caminhar, 

aprende-se o trajeto.   

 Em segundo lugar, é patente o contra-Estado dos zapatistas em dois aspectos: 

eles se contrapõem a um Estado específico, o mexicano, mas eles também pensam 

“contra o Estado” num sentido clastreano (CLASTRES, 2013, 2014). Estas 

concepções implicavam em: 1) refutar as teorias que pretendem ver o zapatismo como 

um Estado emergente (MESTRIES; PLEYERS; ZERMEÑO, 2009) ou como um 

Estado dentro do Estado (ESTRADA SAAVEDRA, 2007); e 2) esquivar-se à política 

do “mau governo”, um conceito polissêmico usado pelos zapatistas para indicar, entre 

outras coisas, o Estado e o governo mexicano. O desafio era, então, o de habitar o 
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polo da multiplicidade política, pensando não só “contra o Estado”, mas fora do 

léxico que o mobiliza (DE LA CADENA, 2015). 

 Em terceiro lugar, era preciso tomar em conta a intencionalidade do sujeito e 

reconhecer que o mundo dos outros não é estanque, ou seja, que ele se transforma. 

Toda cultura é dinâmica, dizem os antropólogos. No entanto, o fundamental é colocar 

o problema da transformação, não unicamente como resultado da espontaneidade das 

relações, mas da produção induzida e desejada. A partir dos culturais latino-

americanos recuperamos a ideia de que os sujeitos sociais habitam a plataforma da 

“cultura” como uma esfera política de reinvenção (RESTREPO, 2012). Este 

posicionamento poderia parecer inconsistente se observado o fundamento 

relacionalista e pós-estrutural da linguagem que assumimos nesta pesquisa. No 

entanto, os estudos culturais nos alertam para o fato de que pessoas e coisas são fruto 

de relações na mesma medida em que relações podem ser induzidas por 

transformações estratégicas. Relações são produtoras de pessoas na mesma medida 

em que estas podem produzir aquelas de forma consciente. Isto é, certo nível de 

transformação descansa também na decisão das pessoas. Pretendemos mostrar o 

quanto o mural é parte de uma técnica de aparecimento de zapatistas e quanto ela se 

relaciona a uma reformulação de um “nós” que faz pessoas variarem. Em outros 

termos, só podemos entender o que os murais fazem tendo em vista a esfera induzida 

do reinventar-se. 

 A autonomia como antropologia é, então, um esforço de habitar as 

concertações, as formas de convivência, de contato, de diálogo e de acoplamento de 

pessoas que constroem soluções provisórias, sempre a um passo de serem 

reinventadas, reconhecendo que os outros, os ameríndios, são sujeitos das suas 

próprias histórias (ALBERT, 2014; SZTUTMAN, 2012). Daí a proposta de que o 

pesquisador “caminhe perguntando”, feita por Aubry (2011): ela aponta justamente 

para a necessidade de, mais do que fornecer respostas finais sobre o outro, colocar 

perguntas que permitam, no caminho da sua exploração, revelar linhas de ação, de 

diálogo e de intervenção. O caminho para isso é o compromisso do pesquisador e a 

capacidade de aprender com o conhecimento nativo. 

A emergência política dos movimentos indígenas, tais como o zapatismo, nos 

coloca a demanda de atentar e atuar para reconfigurar as estruturas elementares de 

produção de conhecimento etnográfico, assim como a forma em que se dão as 

relações entre pesquisador e nativo. Albert (2014) resume bem este contexto quando 
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evoca a necessidade de um campo “pós-malinowskiano”. Frente a isso, a acusação de 

antropólogo, “pior cartão de apresentação frente aos indígenas”, nas palavras de 

Aubry, não é um movimento anti-antropologia, mas a demanda dos movimentos 

indígenas, o zapatismo entre eles, por uma antropologia que se envolva de forma 

orgânica. Isso sem esquecer o alerta dado por Albert (2014, p. 135): 
Dado que o objetivo desse processo de etnogênese é o respeito aos 
direitos humanos e à autodeterminação de minorias, muitos 
antropólogos estão inclinados a se envolver na maiêutica político-
simbólica subjacente a ele. Porém, em que pese sua simpatia pelas 
lutas de seus anfitriões, isso não implica aceitar que o exercício da 
antropologia se limite à mera reprodução apologética do seu 
discurso étnico, o que conduziria à completa renúncia a qualquer 
empreendimento acadêmico. Para contornar essa aparente 
incompatibilidade entre solidariedade e pesquisa, os antropólogos 
engajados devem incorporar todos os aspectos dessa nova demanda 
política e simbólica indígena à antropologia [...] como novos 
objetos de suas etnografias. 

  

 Pensar os murais zapatistas na e para a autonomia implica entendê-los como 

parte das ações políticas do movimento na produção do seu “nós”. Consideramos que, 

se o olhar dos sanpedrinos se dá a partir e em busca do “nós”, como pretendemos 

mostrar, isso se deve muito menos a uma estrutura da forma social do que à dinâmica 

da sua mobilização num esforço processual e produtivo, histórico e político, do 

sentido de ser zapatista. Esforço que, além disso, é incompreensível se o âmbito local 

é assumido como o recorte analítico a priori de uma rede de relações (COMAROFF, 

JEAN; COMAROFF, 2003; HARAWAY, 2009; STRATHERN, 2004). O zapatismo 

é um fenômeno de escalas: compreendê-lo exige atentar para a ampliação das escalas 

a partir das quais se forma o campo visual e se multiplica o fenômeno zapatista. 

Como pretendemos mostrar, o zapatismo opera uma série de giros topológicos. Eles 

traduzem uma escala na outra a partir da ampliação de uma determinada consciência 

territorial e de um corpo de comunidade que é o fundamento da política da 

multiplicidade.  

 Como dissemos, descrever o mundo do outro não é o nosso foco. Nosso 

esforço é o da necessidade de produzir um mundo-ponte, isto é, complexas conexões 

conceituais que permitam atribuir algum nível de sentido compartilhado. Esse esforço 

nos coloca a necessidade de atentar para as condições da (re)produção criativa do 

mundo do outro, ou seja, como ele pensa existindo e como, através da produção de 
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formas, as relações ganham materialidade, concretizando corpos, diferenças, 

conjunções e, especialmente, o corpo de outra política (BELAUNDE, 2017).  

 
1.5 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

O texto desta dissertação está majoritariamente construído em primeira pessoa. 

Quando o uso for em singular, o “eu” do narrador diz respeito aos momentos e 

aprendizados de campo adquiridos na convivência com os sanpedrinos e com os 

zapatistas em geral. Já o uso da primeira pessoa do plural diz respeito ao âmbito da 

análise antropológica, ou seja, trata-se do momento em que a experiência é recriada 

pela escrita com finalidade conceitual.  

 Apesar de defender a desconstrução do cânon pré-hispânico, a forma pela qual 

os estudos etnohistóricos têm definido a agenda de pesquisa mesoamericanista em 

termos de antropologia e etnografia de povos contemporâneos (PITARCH, 2013), não 

nos furtaremos de realizar comparações com o material pré-hispânico. A intenção não 

é medir o nível de “preservação” ou “aculturação” de uma indianidade contemporânea, 

mas estabelecer paralelos que nos ajudem a iluminar o problema dos murais. Faremos 

comparações, ademais, com etnografias de povos mesoamericanos e de povos das 

terras baixas sul-americanas. Ademais, dialogaremos continuamente com material e 

pressupostos do campo das artes, da historiografia, da etnografia melanésia e dos 

estudos zapatistas.  

 No capítulo que segue a esta introdução, apresentamos um breve recorrido 

pela história e pela literatura especializada sobre o zapatismo. Veremos como o 

movimento emerge do encontro entre vanguardas revolucionárias guerrilheiras e uma 

rede interétnica de comunidades maienses reorganizadas a partir da ocupação da 

Selva Lacandona. Estaremos atentos às mudanças discursivas do movimento e 

buscaremos estabelecer o seu fundamento político-filosófico. Apresentaremos um 

território que se conforma em rede rizomática e que coloca o assento no polo em que 

multiplica a política: a comunidade maiense, âmbito em que a política do movimento 

é produzida e deliberada. Em seguida, exploraremos um determinado estatuto da 

palavra de assembleia e a relação que ela estabelece com a formação de um corpo-

comunidade, uma das bases do “nós” zapatista. Analisaremos, também, a forma de 

representação política, procurando diferenciá-la de um modelo grego de democracia. 

Com relação a este aspecto, delimitaremos três princípios fundamentais do 

movimento: “mandar obedecendo”, “ao longo da marcha” e “autonomia”. Por fim, 
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nos debruçaremos sobre o contexto peculiar de San Pedro Polhó, reconstituindo a 

formação desse município autônomo composto por deslocados pela guerra. Além 

disso, procuraremos mostrar a forma como é vivida e entendida a violência por parte 

de Antonio, Catalina e os demais.  

 O terceiro capítulo inicia com uma crítica à imagem do indígena que compõe 

as categorias visuais da identidade nacional mexicana. Para isso, contestaremos as 

bases primitivistas ou nativistas sobre as quais se assentam o modernismo e as 

vanguardas artísticas latino-americanas. Mais precisamente, nos deteremos na analise 

da imagem do índio genérico oriunda do mural Epopeya del Pueblo Mexicano, de 

Diego Rivera. Nossa intenção é desconstruir a ideia de que o Muralismo Mexicano 

opera uma “revalorização do indígena” e distanciá-lo do processo que enseja os 

murais zapatista. Aceitamos, no entanto, que os murais zapatistas herdem certa visão 

pedagógica da arte mural das vanguardas. A seguir, apresentaremos uma série de 

elementos concernentes à arte zapatista, em geral, procurando elementos sobre os 

murais e a forma como ele tem sido apresentado pelos pesquisadores. Por outro lado, 

tentaremos produzir analogias entre os murais zapatistas e os murais mesoamericanos. 

Ainda nesse capítulo, buscamos delimitar uma estética nativa que se assenta na 

necessidade de ver, ao mesmo tempo, conjuntos e partes.  

 No quarto capítulo, procuramos apresentar o conceito de pessoa tzotzil com o 

intuito de compreender a dinâmica entre partes de pessoas, pessoas e conjuntos delas 

através de nexos relacionais que vinculam os existentes numa entropia sempre fágil. 

Pretendemos mostrar como se relacionam um mundo de qualidades sensíveis e outro, 

invisível, e a forma em que os dois coproduzem pessoas e atuam na manutenção do 

“presente etnográfico” em que humanos existem. Indicaremos, neste processo, qual é 

a relação do zapatismo com essa filosofia da manutenção cósmica. Por fim, 

procuraremos mostrar a forma através da qual a estética nativa permite, via 

indumentária, variar tipos de seres humanos, produzindo algo análogo ao que 

chamamos de “diferenças étnicas”. A seguir, veremos a forma em que o zapatismo se 

torna um fenômeno sensível: algo que aparece no campo visual como resultado e 

condição de um campo relacional, valendo-se, para tanto, de uma tecnologia 

indumentária.  

 O último capítulo se inicia com uma etnografia da casa tzotzil e zapatista a 

partir de dois aspectos: o da habitação e o da unidade doméstica. Nosso esforço será o 

de relacionar as duas coisas como uma só. Ou, para ser mais preciso, o de apresentar a 
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casa tzotzil como uma condição de constituição de unidades domésticas, de tal forma 

que ambas só existem juntas. Em seguida, abordaremos os processos técnicos, ou seja, 

a tecnologia vital e artística, procurando mostrar de que forma, através das casas e dos 

processos técnicos ao seu redor, a comunidade maiense é pensada como uma unidade 

doméstica estendida. A partir de uma rápida revisão pela literatura antropológica 

sobre a casa, privilegiando o contexto ameríndio, abordaremos a discussão da sua 

preparação visual: como os murais “vestem” casas, indicando a capacidade indicativa 

do muralismo zapatista. Por fim, veremos a relação que os murais estabelecem com a 

rede rizomática de comunidades e municípios autônomos que conformam o território 

zapatista. Procuraremos mostrar que os murais produzem um índice territorial de 

“lugares” zapatistas, onde uma pessoa pode e encontrar-se com comuns, numa 

comunidade alargada. Ao produzir um ponto numa rede de lugares que produz o 

território, o mural permite relações de assemelhação entre pessoas ao fazer visível a 

possibilidade de um acoplamento, de produção e ativação do “nós” zapatista.  

 Entre o capítulo terceiro e quarto, há um caderno de imagens. Ao longo do 

texto, nos preocupamos em salientar e indicar certas imagens às quais o leitor deve se 

remeter para acompanhar nossos argumentos. Gostaríamos de enfatizar, por fim, que 

esta pesquisa teve lugar no acampamento 26 de San Pedro Polhó e a partir da 

convivência com os membros dessa comunidade, de modo que qualquer 

generalização do discurso antropológico se assenta sobre este nível.  

 Desloquemo-nos, agora, para o território autônomo.  
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2. FRAGMENTOS DE ZAPATISMO:  

HISTÓRIA, FILOSOFIA POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO 

 

Neste capítulo, apresentamos o movimento zapatista a partir de alguns elementos da 

sua constituição, organização e filosofia política. Partindo de uma visão histórico-

antropológica, discutimos a literatura contemporânea sobre o zapatismo, mapeando as 

interpretações mobilizadas pelos estudos do movimento. A intenção foi combinar uma 

série de leituras diferentes e questioná-las a partir da nossa experiência etnográfica 

com os sanpedrinos. Ao final, apresentamos brevemente o contexto de formação do 

acampamento 26, a comunidade do Município Autônomo em rebeldia San Pedro 

Polhó no qual residimos. Para isso, nos valeremos também de fragmentos dos relatos 

da unidade doméstica com a qual convivemos.  

 
2.1 O LEVANTAR DOS ÍNDIOS ZAPATISTAS 

Foi no dia primeiro de janeiro de 1994 que os indígenas maienses de Chiapas 

tomaram as suas armas e saíram a público, ocupando alguns dos principais núcleos 

urbanos daquele estado do sudeste mexicano. Depois de mais de uma década de 

gestação no interior das comunidades tzotziles, tzeltales, tojolabales, ch’oles, zoques e 

mames das regiões dos Altos de Chiapas e da Selva Lacandona, o Exército Zapatista 

de Liberação Nacional (EZLN) finalmente colocava em marcha sua ação 

revolucionária por trabalho, terra, teto, alimentação, saúde, educação, independência, 

liberdade, democracia, justiça e paz, as chamadas “onze demandas”. No processo, 

ocupariam a cidade de San Cristóbal de las Casas, que junto com a capital Tuxtla 

Gutiérrez concentra o poder das famílias ladinas4 do estado, constituindo-se como 

verdadeiros núcleos coloniais e índices das históricas e das relações de exploração 

que marcam a ocupação criolla5 e mestiça dos tradicionais territórios ameríndios. Ao 

mesmo tempo, o levante reacenderia o pavor das elites mestiças frente às revoluções 

índias que dão especificidade à história de Chiapas (BERLANGA GALLARDO; 

MÁRQUEZ NAVA, 1996), de tal forma que a intervenção armada das forças estatais 

seria imediata.  

																																																								
4 Ladino é o termo empregado regionalmente, no estado de Chiapas e em partes da América Central, 
para se referir ao mestiço. 
5 Criollo é um termo que designa uma pessoa nascida em território mexicano mas que goza de uma 
descendência europeia não miscigenada.  



	 33 

 Se a ocupação de San Cristóbal continha um profundo simbolismo 

performático, colocando em cheque a ordem colonial estabelecida, a escolha do dia 

para fazê-lo tampouco era gratuita. Naquele primeiro de janeiro entrava em vigor o 

Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN), assinado e impulsionado 

pelo governo neoliberal de Carlos Salinas de Gortari. O tratado indicava um passo 

decisivo no processo de contrarreforma agrária que o Partido Revolucionário 

Institucional (PRI) havia iniciado com a plataforma da administração de Miguel de la 

Madrid, entre 1982 e 1988, e com a reforma de dois importantes artigos 

constitucionais, em 1992. 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. 

Neste sentido, o governo de Gortari configurava uma etapa importante das reformas 

neoliberais que visavam adaptar a estrutura econômica do México às necessidades 

impostas pelo TLCAN e pela classe empresarial que o impulsionava, para a qual não 

fazia sentido a manutenção de um modelo coletivo de tenência da terra que impedia a 

expansão do mercado agrário e a capitalização do campo (GIL, 2011).  

 Em termos mais claros, o TLCAN correspondia a uma importante investida 

contra a autonomia da produção camponesa e a soberania alimentar do país. Para os 

povos do campo, tratava-se de mais uma demonstração do extermínio programado 

dos seus modos de vida. Assim, rebelar-se no dia primeiro de janeiro de 1994 era um 

claro anúncio: apesar das investidas neoliberais impulsionadas pelo governo e 

atreladas aos interesses do capital financeiro e especulativo transnacional, nas terras 

do sudeste mexicano “hay mexicanos y mexicanas que resisten. No sin dificultades, 

con los tropiezos y sinsabores que da el deber, van construyendo pequeños espacios, 

islotes encima de los cuales se sueña, se lucha, se trabaja” (Subcomandante 

Insurgente Marcos).  

 Para muitos, incluindo os representantes do Estado mexicano, as causas do 

levante zapatista estavam na manipulação de uma população indígena ignorante e 

atrasada por parte de personagens externos aos seus contextos. Os índios estavam 

sendo conduzidos por pessoas originárias de centros urbanos, oriundos de um 

ambiente acadêmico marxista, membros  de um movimento utópico-revolucionário e 

guerrilheiro e por determinado setor da Igreja Católica (os aderentes da Teologia da 

Liberação, em especial sua conhecida como Teologia Índia). Segundo este argumento, 
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o zapatismo não seria um movimento verdadeiramente indígena. O fator indígena 

figuraria meramente como uma massa de manobra para cumprir com os interesses de 

grupos não indígenas eclesiásticos e/ou marxistas. Para estas explicações, o zapatismo 

se reduz a uma organização essencialmente militar (ESTRADA SAAVEDRA, 2009; 

TELLO DÍAZ, 2000).  

 Para outros, o zapatismo é o exato reflexo do seu discurso oficial. Para esta 

visão, a rebelião indígena aparece como o fruto das estruturas coloniais de opressão, 

de exploração e de tirania política, representando uma alternativa para se pensar um 

novo modelo de sociedade mexicana. O movimento zapatista é encarado, aqui, como 

um ente único, homogêneo e vazio de incoerências e tensões internas que possibilitam 

reduzir todos os zapatistas a um modelo arquetípico, construído pelas declarações, 

comunicados, contos e imagens vinculadas publicamente pelo movimento.  

 Entre ambas as posições, se estabelece uma disputa maniqueísta que nos 

parece pouco construtiva. Discordando dessas concepções, assumimos a necessidade 

de pensar o zapatismo como um fenômeno polissêmico e metalinguístico, algo que 

deve ser examinado para além do seu discurso. Portanto, nos afastamos da pretensão 

de deslegitimar a sua luta histórica, por um lado, ou de aderir acriticamente ao seu 

discurso oficial e à ideia de uma unidade homogênea, por outro. Tampouco 

criticaremos a formulação, por parte do próprio movimento, de um certo discurso 

público essencialista. Procuraremos, então, mostrar que o zapatismo é um fenômeno 

muito mais complexo do que o seu discurso público, constituindo-se como um espaço 

de multiplicidades. 

 Para Aguirre Rojas (2008), o levantamento zapatista é o marco inaugural de 

um novo ciclo de protestos e movimentos sociais fundamentados numa concepção 

inovadora da política que conjuga tanto os altermundialismos radicais quanto os 

Fóruns Sociais Mundiais e o Movimento dos Indignados, formado na onda de 

protestos espanhóis de 2011, entre outros. Segundo o autor, o zapatismo dos índios 

maienses é o primeiro movimento contemporâneo que se reconhece como explícita e 

organicamente anti-sistêmico, isto é, que transcende o discurso anticapitalista das 

vanguardas revolucionárias ao passo em que propõe, a partir de um novo fundamento 

cultural, a construção de um projeto civilizatório alternativo, vinculado à cosmovisão 

dos povos maienses de Chiapas e organizado a partir daqueles que o movimento 

reivindica como estando “abaixo e à esquerda”.  
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 O zapatismo efetivamente aparece como uma unidade. No entanto, a questão 

está em que unidade e homogeneidade não devem ser tomados como equivalentes. Ou 

seja, a unidade aparente é um produto visual da complexidade do zapatismo enquanto 

fenômeno social, marcado por diferentes experiências e elaborações. Segundo Leyva 

e Sonnleitner (2000), se trata de um movimento definido pela polissemia e por 

conteúdos metalingüísticos orientados por uma filosofia política inusitada, cuja 

compreensão implicaria ampliar e transcender o campo da nossa própria concepção de 

política, e que propõe a improvisação como eixo organizador da ação e da prática 

social. 

 O antecedente imediato do EZLN são as Forças de Liberação Nacional (FLN). 

Esta organização foi fundada em 1969 na cidade de Monterrey, no norte do México, e 

se insere num contexto de deslegitimação das instituições políticas mexicanas. Frente 

a uma contínua repressão das comunidades e movimentos populares rurais e urbanos 

pelo Estado mexicano, governado pelo PRI desde o período pós-revolucionário, uma 

série de coletivos políticos passaram a desconfiar dos mecanismos legais e 

institucionais de governabilidade, justiça e alternância política. Influenciados pelo 

sucesso da Revolução Cubana, pelo guevarismo e pela guerra de guerrilha como um 

método para conquistar o poder político, muitos desses coletivos decidiram apostar na 

via armada como único caminho para livrar o Estado do autoritarismo priísta6 e, assim, 

poder transformar as condições de vida da maior parte da população do país. Desde 

sua criação, o FLN operava principalmente nos estados do sul e do sudeste do México. 

Assim como uma série de grupo de jovens que tinham tomado parte nos protestos 

estudantis de 1968 e que se direcionaram para as zonas mais isoladas do país, os 

quadros do FLN acreditavam que em estados como Guerrero, Oaxaca, Yucatán e 

																																																								
6 O Partido Revolucionário Institucional (PRI) controlou o poder executivo federal mexicano entre 
1929 e 2000. Em 1997, perdeu maioria na Câmara de Deputados e em 2000, no Senado. Até 1989, o 
partido governava e controlava a maioria legislativa de todos os estados da federação, constituindo-se 
como uma verdadeira hegemonia administrativa e política. Nas eleições de 2012, o PRI tornou a eleger 
seu candidato à presidência do país, Enrique Peña Nieto, que ocupa o cargo até o final de 2018. 
Nascido em 1928 com o nome de Partido Nacional Revolucionário (até 1938), chamou-se Partido da 
Revolução Mexicana (até 1946), quando passou a ser chamado pelo nome atual. Inicialmente um 
partido de mobilização de massas, que pretendia incorporar a revolução ao funcionamento do Estado, 
com o tempo tornou-se promotor de uma política corporativa conservadora. Na década de sessenta 
havia se tornado um partido altamente autoritário e repressivo, responsável, entre outras coisas, pelo 
massacre dos estudantes em Tlatelolco, no dia 2 de outubro de 1968. No final da década de setenta e 
começo dos anos oitenta, atrelou-se às políticas de neoliberalismo sem que abandonasse o seu recorte 
autoritário. Na década de noventa, o governo priísta esteve diretamente envolvido no Massacre de 
Aguas Blancas (1995), levado a cabo no estado de Guerrero, e o Massacre de Acteal (1997), no 
município constitucional de Chenalhó, Chiapas, que se sobrepõe ao território autônomo de San Pedro 
Polhó. Tanto Aguas Blancas como Acteal foram ataques diretos a organizações indígenas.  
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Chiapas poderiam organizar seu movimento revolucionário longe da repressão do 

Estado e com o suporte dos grupos indígenas, uma vez que estes eram vistos como o 

setor mais pobre e oprimido da sociedade mexicana, de tal forma que sua adesão ao 

ideal revolucionário deveria dar-se de maneira natural (FIGUEIREDO, 2003). Em 

1974, a organização foi a contraparte do exército federal num confronto direto, no 

qual perdeu uma parte importante dos seus militantes. É a partir daí que a maior parte 

dos seus quadros decidiu se refugiar em regiões isoladas do país. Em 1983, um núcleo 

guerrilheiro do FLN se instaurou no interior da Selva Lacandona, no estado de 

Chiapas. 

 Na Selva, os quadros do FLN, entre os quais já estava o professor universitário 

que depois se tornaria o Subcomandante Insurgente Marcos, porta-voz do EZLN, 

entraram em contato direto com as comunidades maienses e o formato de 

autogoverno em assembleias adotado por elas a raiz da colonização da região 

selvática. A pressão demográfica, econômica e militar colocada pela chegada 

contínua de colonos mestiços aos territórios tradicionais das comunidades tzeltales, 

ch’oles, tojolabales e tzotziles, especialmente devido à economia do café e da 

pecuária extensiva, ocasionaram, desde meados do século dezenove, um ascendente 

deslocamento da população indígena dos Altos e dos vales de Chiapas em direção à 

Selva Lacandona, que se encontra na fronteira com a Guatemala e que era pouco 

habitada. Uma vez que chegaram a habitar a Selva, os indígenas maienses se 

encontraram numa situação de enorme pressão demográfica (e alimentar) sobre a 

floresta, cuja terra é menos fértil que os terrenos de seus territórios históricos, e de 

uma diversidade de grupos étnicos que agora se encontravam convivendo lado-a-lado. 

Esse contexto conduziu a que os povos maienses reconstruíssem seus processos 

políticos e sociais de forma mais ampla, constituindo redes interétnicas de 

organização, troca e aliança. É no âmbito desta reorganização que surge a 

especificidade do modelo de decisão política centrada na assembleia que se vincula à 

entidade social das pequenas comunidades de produção coletiva da terra.  

 Esta constituição não está distanciada dos resultados das etnografias realizadas 

pelos antropólogos do Harvard Project que estiveram na região dos Altos de Chiapas 

entre 1957 e 1975 para pesquisar os grupos tzotzil e tzeltal, principalmente. As 

conclusões gerais dos artigos e livros publicados podem ser resumidas em duas linhas 

principais:  
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1. Existe uma profunda integração do “mundo material” com o “âmbito do 

sobrenatural”: da plantação da milpa à construção das casas, todas as 

atividades se vinculam com a esfera do sagrado e do divino, razão pela qual a 

população leva uma vida repleta de rituais e sacrifícios (VOGT, 1970); 

2. As sociedades indígenas de Chiapas estão marcadas pela horizontalidade, 

caracterizada pelo igualitarismo, pela propriedade comunitária da terra e por 

uma hierarquia fundamentada no prestígio, na qual a autoridade se exerce 

unicamente pela persuasão (VOGT, 1970).  

 Ademais, como bem argumenta Andreo (2007), desde o começo da década de 

1970, os grupos étnicos de Chiapas já vinham dialogando sobre a necessidade de criar 

certa unidade social que lhes desse força frente ao Estado mexicano, “una 

organización de todos los grupos [indígenas] para tener fuerza” (ANDREO, 2007 p. 

50). Entre outras coisas, os povos maienses questionavam a distribuição e o uso da 

terra, reclamando seu direito histórico sobre ela. O que emergia era um tipo de 

territorialidade interétnica, vinculando grupos que questionavam e pretendiam 

reverter a pressão colonial trazida pela ocupação mestiça e criolla do território 

chiapaneco. O auge dessa confluência se dá em 1974, quando representações das 

diferentes comunidades e povos maienses de Chiapas se reúnem no Congresso 

Indígena de San Cristóbal de las Casas. Para Andreo (2007), a importância do 

Congresso está em que ele foi o germe de um movimento social indígena que, depois, 

se cristalizaria e tomaria forma no encontro com os quadros do FLN. Segundo o autor, 

o grupo guerrilheiro guevarista apresentou novas respostas às problemáticas já 

discutidas pelos povos maienses. Neste sentido, é a vinculação e a relação entre as 

diferentes comunidades e povos de Chiapas, da qual o Congresso de San Cristóbal é 

uma expressão, a responsável por dar as condições para que o EZLN viesse a existir 

com as características que ele assumiu. Assim, mais do que tomadores de princípios 

revolucionários trazidos de um contexto urbano, os indígenas seriam os reais 

estruturadores do movimento, e, neste sentido, construtores conscientes da sua própria 

conjuntura histórica. 

 Neste contexto, o que o FLN encontrou ao chegar à Selva Lacandona foi um 

complexo interétnico e emaranhado de comunidades em rede, a partir do qual se 

formavam coletivos políticos e se organizava a vida ritual e o uso da terra. O que viria 

a se tornar o EZLN é, neste sentido, o encontro dos quadros de uma guerrilha 

guevarista e revolucionária com as comunidades indígenas organizadas em redes 
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interétnicas. Aos maienses interessava que os guevaristas lhes ensinassem como 

combater numa guerra de guerrilhas; para os guevaristas era importante contar com o 

apoio dos maienses em sua luta, mas também para que os mantivessem vivos nas 

montanhas e nas selvas de Chiapas (LE BOT, 1997). É a partir deste contexto que 

autores como Bartra (1998) falam do zapatismo como fruto de uma experiência de 

convivência, co-aprendizagem e hibridismo levado a cabo na Selva Lacandona.  

 Para o historiador Gil (2011), a forte influência da filosofia política 

comunitária oriunda das comunidades maienses funcionou como guia para a 

metamorfose do guevarismo do FLN. O elemento indígena transformou o próprio 

fundamento da luta armada, substituindo a consigna de “socialismo, luta de classe e 

ditadura do proletariado” pela de “democracia, justiça e liberdade”. Rompia-se, na 

opinião de Gil (2011), com o discurso etnocêntrico das tradicionais vanguardas 

revolucionárias inspiradas no guevarismo. Para o autor, “[…] as vanguardas 

tradicionais de esquerda não conseguiram avançar na luta de resistência porque ao 

postularem que a ‘massa’ estava alienada, deixavam de escutá-la” (GIL, 2011, p. 31). 

A partir dessa mudança, o EZLN se tornou uma força militar a serviço das 

comunidades indígenas e das utopias do encontro entre ambos os contingentes 

(ANDREO, 2007). 

 Ao sair a público, no dia primeiro de janeiro de 1994, o EZLN declarou guerra 

ao exército federal mexicano, reivindicando a renúncia do presidente Salinas de 

Gortari, do Partido Revolucionário Institucional, e a realização de novas eleições. 

Manifestava a intenção de liberar as terras tradicionais e as comunidades que se 

encontravam sob a propriedade e o domínio colonial e capitalista de famílias mestiças 

e convocava as massas populares do campo e das cidades a se unirem às linhas do 

movimento enquanto este realizava sua marcha militar até a capital do país, a Cidade 

do México, localizada a aproximadamente mil quilômetros de distância da Selva 

Lacandona. Se num primeiro momento o EZLN conseguiu ocupar um espaço 

territorial relativamente considerável do estado de Chiapas, nos doze dias de 

confronto direto com as forças estatais que se seguiram, ele sofreu importantes perdas.  

 Por um lado, isso se deveu à baixa capacidade de fogo efetivo do EZLN. O 

número real de armas era muito reduzido, de tal forma que a maior parte dos 

indígenas estavam munidos de paus pintados de preto, uma forma performática de 

arma. Com seus rostos cobertos e paus em mãos, um enorme contingente de indígenas 

maienses saíram das suas comunidades em direção aos principais centros urbanos dos 
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Altos de Chiapas e da Selva Lacandona. Por outro lado, se diz que a estratégia militar, 

de ocupação armada e confronto direto com o exército, dava ao uma imagem 

“guerrilheira” ao movimento zapatista, o que incorria numa situação de pouco apelo 

popular. Neste sentido, poucos responderam à convocatória de somar quadros às 

frentes de combate zapatista justamente por se tratar de uma estratégia armada.  

 No entanto, e por mais infeliz que isso pareça, foram as atrocidades cometidas 

pelo exército federal que deram lugar a uma importante simpatia internacional pela 

causa zapatista. Divulgadas pela cobertura das mídias nacional, internacional e 

independente, além do próprio movimento zapatista, que desde um princípio mostrava 

sua vocação de interlocução virtual por meio da internet, as ações militares do 

exército federal mostraram a face autoritária, violenta e genocida do Estado mexicano. 

Ademais do apoio dos movimentos camponeses, imediatamente se mobilizaram 

coletivos urbanos e internacionais para cobrar do Estado o imediato cesse dos 

confrontos armados em Chiapas. A partir daí, estes coletivos e movimentos do campo, 

aos quais se juntariam depois uma série de movimentos indígenas reanimados pela 

insurreição zapatista, se tornaram os principais interlocutores do EZLN, aos quais o 

zapatismo se refere como “sociedade civil”. Leyva Solano e Sonnleitner (2000) 

consideram que esses interlocutores conformam um fenômeno civil do zapatismo que 

excede o território autônomo mas que é fundamental ao movimento. Nesta dissertação, 

nos referiremos aos simpatizantes e militantes do movimento mas que são externos à 

comunidades maienses como “zapatismo estendido”, dado que os maienses também 

considera que essas pessoas sejam zapatistas. Tornaremos a isso mais adiante. 

 Assim, se num primeiro momento o movimento interpelava diretamente o 

Estado mexicano, entendendo-o como a instituição detentora do poder político 

nacional, essa situação se transforma a partir da interferência da sociedade civil. 

Depois disso, ela é quem apareceria como a real detentora do poder político e, assim, 

como a verdadeira interlocutora do projeto político do zapatismo. Obviamente esta 

condição se devia à capacidade da sociedade civil de frear (ainda que não zerar) o 

índice de violência em Chiapas, contrapondo-se ao Estado mexicano.  

 Como bem indica Cruz (2016), no momento em que irrompeu o conflito 

chiapaneco, o EZLN teve que lidar com uma conjuntura nacional e internacional de 

condenação da violência militar e de recuo da luta armada como estratégia de 

transformação. Na América Latina, isso era especialmente evidente frente ao 

descrédito da estratégia guevarista de guerrilha, que havia se mostrado ineficaz em 
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efetuar reais mudanças em outras partes da região que não Cuba ou Nicarágua, como 

no caso do trágico conflito armado guatemalteco, ainda em curso naquele momento, 

em que a ação do exército da Guatemala e sua estratégia de sacar el agua al pez 

significou a morte de mais de duzentos e cinquenta mil pessoas desde 1978, quando o 

conflito iniciou. Naquele momento, os chamados “novos movimentos sociais” 

adotavam perspectivas e estratégias distintas para demandar direitos e se contrapor ao 

Estado e aos diferentes setores sociais que o conformam (CRUZ, 2016), priorizando a 

ação cultural e política na esfera do cotidiano.  

 A reação da sociedade civil frente ao conflito, o deslocamento do sujeito de 

interlocução e o cessar-fogo entre as partes foram os primeiros passos para que o 

EZLN assumisse um caráter civil que parecia inicialmente ausente da sua estrutura 

militar. Em termos de Le Bot (1997), ao longo da segunda metade dos anos 90 e do 

começo dos anos 2000, o EZLN se converteria de um exército em um movimento 

político e civil. De fato, o EZLN seria, a partir de 2003, apenas uma das expressões 

do movimento zapatista: o seu braço armado. O grosso das propostas contidas no seu 

projeto político e social seria assumido e impulsionado pela vertente civil, como 

veremos a seguir. É importante dizer, no entanto, que o movimento zapatista continua 

contendo, até os dias de hoje, um setor militar importante. 

 Não obstante, nos distanciamos de Cruz (2016) por não concordarmos com a 

asseveração de que a mudança de estratégia política - é dizer, do militarismo 

guevarista à transformação pelo cotidiano - corresponda a uma transformação 

imediata da identidade ou dos objetivos do movimento. Em primeiro lugar, não se 

pode falar de uma única identidade zapatista se não como uma unidade virtual, que se 

bem dá corpo a um movimento político frente ao Estado e às sociedades nacional e 

internacional, não determina uma única forma de ser, ainda que se assente sobre um 

modo de aparecer. Como discutiremos ao longo de toda esta dissertação, o fato de que 

o movimento leve a cabo a construção de um “nós” zapatista para si mesmo e frente 

ao “outro” não zapatista não significa que no interior desse “nós” não exista uma 

multiplicidade de formas de ser. Neste sentido, a polissemia do movimento também é 

própria da construção das suas identidades. 

 Em segundo lugar, como já argumentaram outros autores (CERDA GARCÍA, 

2011b; PAOLI, 2003), a prática política das comunidades maienses estava marcada 

pela persuasão, pelo consenso e pela transformação do cotidiano antes que este 

elemento adquirisse o caráter de estratégia reconhecida pelo movimento zapatista. 
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Neste sentido, a incidência sobre o cotidiano não surge das transformações de 

estratégias reconhecidas pelo movimento, mas é anterior a ela. O que observamos, em 

contrapartida, é uma reelaboração do seu discurso público. Em ambos os casos, o que 

temos a partir da mudança de estratégia não é a transformação da identidade ou dos 

objetivos em si mesmos, mas uma reelaboração do discurso público do movimento.  

 
2.2 CARGOS E CARACÓIS 

Passo importante desse processo de rearranjo do zapatismo, os Municípios 

Autônomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) foram criados ainda em 1994. Tratam-se 

de territórios administrativos que formam conjuntos de comunidades das bases 

zapatistas e que se sobrepõem aos territórios dos municípios constitucionais (da 

divisão política do Estado). Aliás, que uma comunidade determinada se declare 

zapatista, não decorre que todas as famílias ali assentadas também o sejam. Na 

verdade, são muitas as comunidades em que zapatistas e não zapatistas convivem7; 

esse não é, no entanto, o caso de San Pedro Polhó. 

Essa sobreposição territorial é fundamental, uma vez que o território zapatista 

é, no sentindo apresentado por Alkmin (2017), um território descontínuo que se 

configura em forma de rede (ver Mapa 1). Trata-se não de uma rede de confluências 

hierárquicas, mas de uma rede rizomática. Nos termos de Deleuze e Guattari (2010), o 

rizoma aparece como um modelo epistemológico de desdobramentos categóricos em 

que qualquer elemento predicado pode incidir sobre qualquer outro sem importar suas 

posicionalidades recíprocas. Neste sentido, é uma entidade anucleada, sem centro e 

sem periferia, começo ou fim, em que cada conexão é uma linha de fuga ou uma 

passagem que supõe uma próxima8.  

 

 

 

 

 

																																																								
7  “Em seus comunicados os zapatistas sempre declaram respeito a essa coexistência, inclusive 
disponibilizando suas instituições autônomas para o atendimento dessa população, fato corriqueiro na 
área de saúde, especialmente em regiões afastadas onde as clínicas zapatistas muitas vezes cumprem 
um papel mais importante que os centros de saúde do próprio Estado” (ALKMIN, 2017, p. 155). 
8 Rizoma é um substantivo recuperado por Deleuze e Guattari da botânica para designar uma imagem e 
um conceito filosófico. Em sua acepção original, rizoma é tipo de raiz cujo padrão de crescimento é 
diferenciado e polimorfo, crescendo horizontalmente sem uma direção clara.  
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Em termos de organização territorial, uma rede rizomática estaria composta 

por nódulos diferentes entre si mas que se constroem afetando-se mutuamente com 

igual nível de incidência sobre a rede, razão pela qual o “centro” se coloca em toda 

parte. Isso diferencia o tipo de configuração do território zapatista daquele do Estado, 

que é uma imagem espacial totalizante altamente centralizada, cujas fronteiras são 

claras e impenetráveis. Nos termos de Baronnet, Mora Bayo e Stahler-Sholk (2011a, p. 

25),  
[…] las comunidades zapatistas no son unidades territoriales o 
sociales cerradas, sino que se definen por la pertenencia voluntaria 
a redes que se rigen por las normas y prácticas alternativas de 
autogobierno. […] los ‘territorios zapatistas’ existen sobre terrenos 
altamente politizados, en que las bases de apoyo coexisten con 

Mapa 1 – O território zapatista 

Fonte: Alkmin (2017, p. 170) 
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miembros de organizaciones campesinas que no simpatizan con el 
zapatismo, con miembros de los distintos partidos políticos en una 
misma comunidad e incluso pueden ser de la misma familia extensa.   

 

Nos primeiros anos da década de 2000, os integrantes do movimento se 

desvincularam completamente das ações sociais mantidas pelo Estado. Decidiram que 

os zapatistas não aceitariam participar das políticas sociais paliativas impulsionadas 

pelo governo, incluindo aquelas que tivessem como objetivo a transferência de 

recursos econômicos e a entrega de bens alimentícios que compõem a cesta básica. A 

esse respeito, é interessante notar como as políticas sociais do Estado mexicano estão 

historicamente vinculadas às estratégias de captação partidária de votos e às ações de 

desmantelamento das insurgências sociais. Na década de 1970, por exemplo, uma 

série de políticas assistencialistas constituíram o Programa Integral de 

Desenvolvimento Rural (PIDER) e foram destinadas a apaziguar os contextos de 

violência gerados pela espoliação de terras e pela pobreza generalizada das 

populações rurais. Os quinze planos regionais que derivaram do PIDER diziam 

respeito a zonas indígenas em que os conflitos estavam latentes ou em 

desenvolvimento, ou, ainda, em zonas de pós-conflito, como Chiapas, por exemplo 

(MACIEL, 2015). 

 Esse uso estratégico das políticas sociais é uma constante e, atualmente, uma 

série de programas sociais tem como alvo as zonas de transição da influência zapatista. 

Atuando naquelas comunidades que se encontram nos limites da rede política e 

territorial do zapatismo, e sobre a quais o movimento tenderia a ganhar adesões, essas 

políticas criam um colchão de isolamento para a expansão da movimento (RICO 

MONTOYA, 2013). Impossibilitadas de se vincularem ao zapatismo e ao mesmo 

tempo receberem os recursos do governo, muitas pessoas acabam optando pela última. 

Outro elemento importante para esta ruptura definitiva com as políticas estatais se 

deve à fracassada transição entre partidos que teve lugar no ano 2000. A vitória 

eleitoral de Vicente Fox, do Partido Aliança Nacional (PAN), que colocava fim aos 

mais de setenta anos em que o PRI estava no governo, não significou uma mudança 

de prática administrativa. O governo de Fox, que seria sucedido pelo de Felipe 

Calderón, também do PAN, se mostrou igualmente autoritário e incapaz de lidar com 

as demandas indígenas. Desacreditava-se completamente a capacidade do Estado de 

gerar mudanças, frear a espoliação generalizada e reverter o empobrecimento 
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sistemático das comunidades indígenas. Ao contrário, o Estado se mostrava um 

promotor da biopolítica da negligência (DE LA CADENA, 2015). 

 Assim, se bem a estratégia autonômica já estava incubada e se desenvolvia 

desde o final de 1994, com a criação dos MAREZ, é a partir da virada do século que o 

movimento chega à conclusão de que deveria concentrar todos os seus esforços em 

construir alternativas econômicas e sociais a partir de seus próprios contextos. Entre 

outras coisas, argumentava-se que as políticas sociais mantinham as comunidades 

dependentes do fluxo econômico que o repasse governamental significava. 

Alternativamente, se propunham a edificar um fluxo próprio, independente e estável, 

que permitisse às comunidades conquistar suas reivindicações, as suas onze demandas, 

a partir das seus contextos imediatos e dos seus próprios esforços. É neste contexto 

que se insere a formação de uma série de cooperativas produtoras de café e redes de 

produção artesanal, entre outras coisas. 

No entanto, é em 2003, com a criação dos cinco Caracóis e das suas 

respectivas Juntas de Bom Governo (JBG) que aparecem como centros regionais de 

gestão da autonomia zapatista, que a experiência autonômica se aprofunda e que a 

esfera civil passa a ser a locomotora da prática política do movimento, colocando o 

braço armado, o EZLN, a serviço da autonomia. Em sua composição, cada Caracol 

está feito de um conjunto de MAREZ, enquanto que as JBG que administram cada um 

dos Caracóis estão, como explicam Baronnet, Mora Bayo e Stahler-Sholk (2011a, p. 

24-25), 
[…] conformadas por representantes rotativos de los MAREZ, 
permitiendo una coordinación de prioridades e iniciativas en un 
sentido más amplio. Las declaraciones del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) explícitamente reconocen este paso 
como un esfuerzo por recuperar para las comunidades la capacidad 
de tomar decisiones, para no dejar la autoridad en manos de los 
mandos militares zapatistas o las organizaciones no 
gubernamentales simpatizantes que llegaban a ‘ayudar’. En este 
sentido representa una ampliación y maduración del proceso de 
autonomía, tras casi diez años de experiencia en la resistencia y 
rebeldía abierta. 

 
 O modelo de gestão civil da autonomia zapatista é, então, uma complexa 

relação de esferas sociais que podemos aglutinar em três níveis: (1) os cinco Caracóis 

que são sedes de uma zona e suas correspondentes JBG, (2) os vinte e nove MAREZ e 

suas Assembleias Municipais e, por fim, (3) uma infinidade de comunidades locais e 

suas Assembleias Comunitárias (ver Tabela 1). 
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Alkmin (2017, p. 153) menciona que a ordenação dos territórios em seus três 

níveis de autonomia “[...] levou em consideração aspectos como o pertencimento a 

uma etnia, os trabalhos em comum, a situação geográfica e as relações de intercâmbio, 

fato que [...] tornou possível o fortalecimento de uma identidade territorial [...]”. Mais 

adiante, especialmente no quarto capítulo, exploraremos essa discussão mais a fundo. 

Vale a pena ressaltar, no entanto, que a inovação do modelo zapatista não está na 

constituição dessa estrutura de três níveis, mas em seu funcionamento: no fato de 

deslocar a esfera de decisão em direção ao polo que desconcentra poder.  

Como foi dito, as JBG, responsáveis pela gestão dos Caracóis, estão 

constituídas por representantes rotativos de cada um dos MAREZ que compõem suas 

circunscrições. Os representantes que atendem às JBG são membros das Assembleias 

Municipais dos seus respectivos Municípios Autônomos, enquanto que as pessoas que 

constituem as Assembleias Municipais são, por sua vez, representantes das 

Assembleias comunitárias. Nestas últimas, participam todos os membros das 

comunidades, homens e mulheres, jovens e anciãos. Cada comunidade decide quem 

serão seus representantes na Assembleia Municipal, e cada Assembleia Municipal 

Tabela 1 - Conformação dos Caracóis Zapatistas 
Nome do Caracol Grupos 

étnicos 
Zona 

geográfica 
Nome da 

JBG 
MAREZ que conformam 

Caracol Mãe dos 
Caracóis do Mar 

dos Nossos 
Sonhos; “La 
Realidad” 

tojolabale
s, tzeltales 
e mames 

Selva 
Lacandona 

À 
Esperança 

 

General Emiliano Zapata; San Pedro de Michoacán; 
Libertad de los Pueblos Mayas; Tierra y Libertad 

Caracol 
Redemoinho das 
Nossas Palavras; 

“Morelia” 

tzeltales, 
tzotziles e 
tojolabale

s 

Tzots Choj Coração 
do Arco-

íris da 
Esperança 

17 de Noviembre; Primero de Enero; Ernesto Che 
Guevara; Olga Isabel; Lucio Cabañas; Miguel 

Hidalgo; Vicente Guerrero. 

Caracol 
Resistência para 

um Novo 
Amanhecer; “La 

Garrucha” 

tzeltales Selva 
Tzeltal 

O 
caminho 
do futuro 

Francisco Gómez; San Manuel; Francisco Villa; 
Ricardo Flores Magón 

Caracol que Fala 
para Todos; 

“Roberto Barrios” 

choles, 
zoques e 
tzeltales 

Zona Norte Nova 
semente 
que vai 
produzir 

Vivente Guerrero; Del Trabajo; La Montaña; San 
José en Rebeldía; La Paz; Benito Juárez; Francisco 

Villa. 

Caracol 
Resistência e 
Rebeldia pela 
Humanidade; 

“Oventik” 

tzotziles e 
tzeltales 

Altos de 
Chiapas 

Coração 
Cêntrico 

dos 
Zapatistas 
diante do 
Mundo 

San Andrés Sacamch’en de los Pobres, San Juan de 
la Libertad, San Pedro Polhó, Santa Catarina, 
Magdalena de la Paz, 16 de febrero; San Juan 

Apóstol Cancuc. 

Fonte: Elaboração Própria com base no material didático da Escolinha Zapatista, 2013. 
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decide quem serão seus representantes na JBG. A troca de representantes se dá a cada 

três anos e eles são chamados de “agentes”.  

 A representação aparece, neste contexto, como parte dos sistemas de cargos 

das comunidades maienses. Tema central da etnologia mesoamericanista, os estudos 

dos sistemas de cargos os apresentam como a mais típica (CANCIAN, 1967) e “[…] 

la más importante institución social y económica en las comunidades indígenas de 

Mesoamérica” (KORSBAEK, 1995, p. 175). Encarado como o centro motriz daquilo 

que se apresenta como “sistemas políticos e religiosos mesoamericanos”, o sistema de 

cargos consiste, em poucas palavras, num conjunto de ofícios comunitários 

claramente encarados e delimitados como tais e que são ocupados de forma rotativa 

pelos membros das comunidades. Os cargos estão organizados de forma hierárquica e 

demandam prestígio comunitário para serem ocupados. Isso se deve ao fato de que o 

prestígio comunitário se acumula de forma escalar, conforme a pessoa vai cumprindo 

com os cargos organizados de forma hierárquica, e na medida em que é vista como 

alguém que conhece e respeita a vida comunitária. O prestígio aparece como um 

elemento diferenciador e é um dos fundamentos da hierarquia geracional que organiza 

a vida social entre os tzotziles. Trata-se de um elemento próximo ao que Sellato 

(1987) chamaria de “influência política”. 

 As pessoas que assumem os cargos não recebem nenhum tipo de pagamento 

por isso. Ao contrário, os cargos implicam enormes custos para quem os exerce em 

termos de trabalho, de produção agrícola e pecuária e de recursos monetários. Quem 

assume os cargos deve distribuir riqueza, enquanto que o prestígio que se acumula é 

normalmente visto como uma das formas de contra-dom. Normalmente os cargos são 

apresentados em duas hierarquias separadas, que correm em paralelo, mas que 

permitem acumular prestígio de forma cruzada e intimamente relacionada. Uma 

dessas hierarquias escalares se vincula ao que se convencionou “cargos civis” e a 

outra aos “cargos religiosos”, normalmente associados às festas do calendário agrícola 

e ao Santo Padroeiro. Depois de haver ocupado os cargos mais importantes do sistema, 

a pessoa é considerada como um dos seus “sábios”, “referentes”, “passados”, 

“anteriores” ou “principais”, variando de grupo para grupo.  

 Apesar dessa aparente homogeneidade em termos de área etnográfica, os 

sistemas mesoamericanos variam sobremaneira entre regiões e no interior delas 

(FUENTE, 2011). Prokosch (1973) argumenta, por exemplo, que entre as dez 

comunidades maienses dos Altos de Chiapas que ele estudou de forma comparada, 



	 47 

não haveria duas que fossem idênticas em termos dos seus sistemas de cargos. No 

entanto, o que permitiria falar dos sistemas como um fenômeno geral e 

mesoamericano seria uma filosofia política de compromisso com o comunitário e o 

cósmico que, como veremos, são escalas de um mesmo princípio metafísico, e que 

obedece à noção de que cada coisa deve estar em seu lugar para manter a estabilidade 

do cosmos e impedir que ele se encerre (a escatologia maiense é um desdobramento 

da ruptura das relações adequadas de reciprocidade; voltaremos a isso nos próximos 

capítulos). Adicionalmente, existe o argumento de que o sistema figure como um 

mecanismo nivelador e distribuidor intracomunitário de riquezas (WOLF, 1967)  

 Por fim, e tendo em vista a discussão que nos cabe, os sistemas de cargo são 

vistos pelos ameríndios como a expressão simbólica e condensada dos seus princípios 

cósmicos. Como já argumentado por Korsbaek (1995, 1996), eles são fundamentais 

no cumprimento das obrigações que os humanos detêm frente aos demais existentes, 

permitindo que as comunidade atuem de forma coerente com as regras de equilíbrio. 

Junto com o trabalho coletivo da terra e a partilha de alimentos, a extensão de um 

sistema de cargos ajuda a mapear o alcance daquilo que os mesoamericanos entendem 

como uma comunidade: ajuda na definição de uma unidade social e geográfica que é 

visualmente reconhecida pelos tzotziles como tal. Assim, uma comunidade pode ser 

entendida como um grupo de pessoas que trabalham coletivamente a terra, que 

dividem alimentos e participam num mesmo sistema de cargos, organizando a vida 

cotidiana de forma que todos os casais adultos numa comunidade participam de uma 

mesma hierarquia de prestígio. No entanto, ela também é mais do que isso (ver 

capítulos 3 e 4). Ao mesmo tempo, os cargos também são responsáveis por colocarem 

os canais legítimos de comunicação entre os existentes (entre humanos, e entre 

humanos e não-humanos): é um esquema de organização cosmológica (valendo-se 

das regras de reciprocidade e dos pressupostos sobre o mundo) e cosmopolítica (na 

medida em que negocia os termos das condições de possibilidade) que se traduz no 

cumprimento das obrigações posicionais de cada cargo.  

 Etnograficamente, o importante no caso zapatista é que a representação 

funciona de forma análoga ao sistema de cargos e que as três esferas organizativas - 

as JBG, as Assembleias Municipais e as Assembleias Comunitárias – aparecem como 

fóruns de discussão de problemas comuns, nos quais os participantes vertem suas 

palavras a respeito daquilo que concerne à vida autônoma. Funcionando como 

espaços de interlocução, a toma de decisão a partir desses fóruns depende de que os 



	 48 

temas circulem entre as esferas de forma espiralada, até que se chegue a uma 

resolução. Uma problemática que pudesse nascer de uma discussão na JBG, por 

exemplo, depende de que os representantes a leve às demais Assembleias e que se 

discutam tanto quanto seja necessário até que tenha um consenso que referende 

alguma decisão. A JBG não delibera, mas articula deliberações das comunidades que 

compõem os MAREZ. Assim, que a esfera em que atua a JBG se chame Caracol não 

é uma coincidência ou um mero recurso discursivo, mas obedece à representação de 

um modelo político espiralado. 

 Segundo Trigueiro de Lima (2014), o Caracol é uma forma de se pensar a 

organização social e territorial intrínseca ao zapatismo e que marca uma forma 

específica de conceber a política. Neste sentido, ele é uma metáfora do caminho 

espiralado que a palavra percorre e obedece à necessidade de que ela chegue a todos 

os zapatistas, implicando uma dimensão fundamental da fabricação da unidade virtual 

do movimento. Que seja um modelo político espiralado e centrado no caminho da 

palavra marca, para Trigueiro de Lima (2014, p. 227), “[…] o indistinguível do 

‘começo’ e do ‘fim’, bem como de um formato para dar eco à palavra na própria 

construção do que é coletivo”. De todo modo, o fundamental se coloca não sobre a 

necessidade de pensar de onde vem a palavra, mas sobre como ela circula pelas 

esferas autonômicas, criando sentidos específicos daquilo que significa ser zapatista. 

O eixo principal deste sistema é, no entanto, a pequena comunidade de base, que se 

reúne na forma de Assembleia Comunitária. É a partir dela que as famílias chegam a 

consensos e, através da função dos representantes, transladam suas decisões às demais 

esferas através de movimento espiralado. 

 Que a comunidade seja, por excelência, o núcleo político do zapatismo não se 

deve, no entanto, a uma criação zapatista. Trata-se antes de um elemento central da 

organização sociocósmica dos povos maienses. Segundo Paoli (2003), a autonomia 

tzeltal é um fenômeno multidimensional que consta de cinco esferas: a dos indivíduos, 

a das famílias, a das comunidades, a das agrupações de comunidades e a do povo 

indígena. Para o autor, é a autonomia das comunidades que fundamenta a 

direcionalidade política e a “reprodução cultural”, pois é neste nível que se constrói o 

que o autor chama de dever ser intersubjetivo, aquilo que fundamenta o proceder 

social dos povos maias. Estas pequenas comunidades, onde todos se conhecem, onde 

as famílias se encontram em interação social, cultural e produtiva de maneira prática, 

tangível e contínua, são as unidades fundamentais, como lugar da política, em que 
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descansa a consciência geográfica e humana dos grupos maienses. Por esta mesma 

razão é que as pequenas comunidades são a base da autonomia zapatista e o ponto 

central da toma de decisões sobre a vida cotidiana e sobre a prática do movimento.  

 Neste contexto, a representação zapatista aparece como um lugar de dever 

frente às suas comunidades. Não se trata de um cargo político tradicional, mas figura, 

no seio do sistema de cargos, como um canal de construção de um “nós” que, ainda 

que se assente nas comunidades de base e nos MAREZ, também os excede, 

constituindo um certo sentido do zapatismo. Em primeiro lugar, vale dizer que as 

representações que configuram as autoridades autônomas em seus três níveis de 

operação prestam seus serviços às comunidades sem retribuição direta. Não há um 

salário, por exemplo. O que pode acontecer entre os zapatistas, uma vez que a 

representação exige um deslocamento territorial considerável, é que as comunidades 

decidam trabalhar coletivamente na parcela familiar do representante ou ajudar com 

os gastos de transporte enquanto durem suas funções (BARONNET; MORA BAYO; 

STAHLER-SHOLK, 2011a). No entanto, por mais que a comunidade auxilie, o 

exercício da representação sempre implica um período de dispersão de recursos. 

Neste sentido, é comum escutar dos representantes que eles preferiam não ocupar o 

cargo, mas que o faziam porque haviam sido indicados e porque era seu dever. 

 Não obstante, é necessário dizer que as representações são ocupadas 

preferencialmente por pessoas que já gozam de certo prestígio acumulado. Dito 

prestígio está estreitamente associado ao respeito que se ganha pelo trabalho da terra, 

pela participação nos sistemas tradicionais de troca, de aliança por casamento e por 

compadrio9 e por participar nos sistemas de cargos (KORSBAEK, 1995; TOPETE 

LARA; DÍAZ ARAYA, 2014). O respeito e o prestígio são traduzidos em termos de 

conhecimentos e habilidades. O conhecimento tzotzil é da esfera do fazer: aprende-se 

fazendo. Isso é interessante até mesmo se pensarmos na esfera da escuta: quando 

alguém conta algo, só é possível aprendê-lo escutando. A escuta é uma atividade ativa 

porque através dela quem escuta também está fazendo algo. Assim, ainda que a 

representação seja rotativa, de tal forma que todos algum dia deverão ser 

representantes, quem representa deve ser aquele que, no momento dado da escolha, 

“faz bem as coisas” e, escutando os seus companheiros, “fala o que se tem que dizer 

																																																								
9 Diz respeito a um tipo de aparentamento de pessoas através do batismo de uma criança. Dois casais 
passam a compartilhar uma mesma criança como filho e afilhado, o que altera suas relações recíprocas. 
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para abrir os olhos de todos”. O prestígio é, neste sentido, da esfera da dialogicidade, 

uma capacidade poética e estética de produzir efeitos sobre e a partir da unidade. 

 Assim, mais do que um representante no sentido político-eleitoral das 

democracias nacionais, o representante é entendido como um portador de vozes. Isso 

não significa simplesmente que o representante reproduza um discurso político 

construído a partir do consenso obtido nas assembleias, o que o caracterizaria como 

um porta-voz, mas que ele carrega decisões comunitárias efetivamente portando vozes 

enquanto palavra. Esta é uma classe de fenômeno atrelado à especificidade do ser 

humano, diferenciando-o dos demais seres que habitam o mundo.  

 
2.3 PALAVRA, REPRESENTAÇÃO E CORPO-COMUNIDADE 

No Popol Vuh dos maias quichés (EDMONSON, 1970; RECINOS, 1960; TEDLOCK, 

DENNIS, 1985), a morte do pai dos heróis das aventuras míticas (os gêmeos 

Ixbalanqué e Hunahpú) em Xibalbá, o inframundo maia, é a ação responsável por 

estabelecer, por um lado, a mortalidade dos seres do mundo que se inaugura ao final 

dos relatos míticos (um cronotopo10 humano onde a vida é finita) e, ao mesmo tempo, 

o culto aos antepassados. A morte do pai se deve ao fracasso dos heróis míticos em 

restaurar-lhe a vida, tendo que deixá-lo em Xibalbá, mas proclamando que seu nome 

não seria esquecido, tornando-se objeto de veneração. O pai, por sua vez, deve 

continuar morto, mas se converte em veado, o animal da caça por excelência, mas 

também um ancestral venerado. O corpo sem vida do pai é equivalente ao veado no 

momento imediatamente anterior ao surgimento do cronotopo humano: ambos estão 

privados de fala.  

 O veado foi o primeiro dos animais convocados pelos deuses. O primeiro ao 

qual designaram seu modo de vida e o primeiro ao qual ordenaram que falasse e que 

pronunciasse o nome (e portanto a potência da palavra) dos seus donos-criadores ou 

fabricadores. Por não ter sido apto a fazê-lo, o veado recebeu, junto com os demais 

																																																								
10 O conceito de cronotopo, tal como apresentado por Bakhtin (1988), se refere ao vínculo intrínseco 
existente entre as relações temporais e espaciais no interior de uma obra literária de recorte novelístico. 
Este conceito denota uma inseparabilidade do tempo e do espaço que se constroem indiferenciados. 
Ademais, a organização do cronotopo é o que permite o devir da narrativa literária, através do qual ela 
ganha sentido, de tal forma que as características de um cronotopo termina determinando a natureza 
dos personagens e os tipos de eventos que sucedem nele. Ao trazer esse conceito para o campo do 
mesoamericanismo, o que Navarrete Linares (2004, 2016) faz é, de forma geral, pensar os cronotopos 
históricos, os enlaces tempo-espaço que determinam pessoalidades e performances históricas e eventos 
que marcam os procederes sociais no complexo cosmos mesoamericano. O uso do conceito de 
cronotopo auxilia a entender os diferentes espaço-tempo em que os seres da cosmopolítica 
mesoamericana habitam e a forma em que eles se relacionam. 
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animais que o sucederam, a condenação de ser caçado e ter a sua carne comida 

(TEDLOCK, 1985). A incapacidade de falar o transforma em animal na mesma 

medida em que a fala é a grande especificidade do ser humano. Em termo mais 

específicos, isso corresponde à possibilidade de pronunciar as palavras que encarnam 

a potência que recoloca as condições de possibilidade do mundo habitado e das coisas 

que nele estão, incluso o próprio humano. A palavra é, neste contexto, uma força 

constitutiva do ser humano: aquilo que lhe é intrínseco e lhe dá - na medida em que 

também constrói – especificidade. Voltaremos a isso, com mais dados etnográficos, 

no capítulo 3. 

 Num comunicado do EZLN, datado de 8 de março de 2000, fala-se sobre 

como as coisas do mundo são resultado da potência transformadora da palavra e da 

interioridade produzida pelo diálogo entre os “deuses”, que se reúnem em assembleia 

(o fórum político da comunidade) para conversar:  
Cuando los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los más 
primeros, se pensaron en cómo y para qué iban a hacer lo que iban 
a hacer, hicieron una su asamblea donde cada cual sacó su palabra 
para saberla y que los otros la conocieran. Así, cada uno de los 
más primeros dioses iba sacándose una palabra y la aventaba al 
centro de la asamblea y ahí rebotada y llegaba a otro dios que la 
agarraba y la aventaba de nuevo, y así como pelota iba la palabra 
de un lado a otro hasta que ya todos la entendían y entonces hacían 
un su acuerdo los dioses más grandes que fueron los que nacieron 
todas las cosas que llamamos mundos (citado em TRIGUEIRO 
LIMA, 2014, p. 235).  

 
 O trecho citado acima constitui uma parte do conto “La Historia del Aire de la 

Noche”, relatado pelo Velho Antônio ao Subcomandante Marcos. Sobre o seu 

conteúdo, Trigueiro de Lima (2014, p. 235-236) diz que, no contexto zapatista,  
[…] para construir um entendimento coletivo acerca das ‘coisas que 
chamamos mundos’, a ‘palavra’ é necessária. Não apenas ela solta, 
mas em movimento, seu caminhar de um lado a outro para que 
chegue a todos […]. A metáfora da ‘bola’ é interessante para 
visualizarmos o movimento da palavra concebido pelo discurso 
zapatista. Imaginem uma bola que contém a ‘memória’, a ‘verdade’ 
e o ‘coração de todos os homens e mulheres de milho’. Ela é 
colocada em um ponto inicial ou final de um caracol, e segue em 
movimento, disseminando-se para alcançar todas as pessoas até 
chegar ao outro lado. Assim que chega, faz o movimento contrário e 
segue assim infinitamente. 

 
 Nas assembleias zapatistas, quando cada uma das pessoas participa vertendo 

as suas palavras, um tipo de coisa (uma potência, uma força) está sendo transladada 

entre os seres humanos presentes. Segundo Antonio e Carlos, a palavra existe porque 
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é possível escutá-la e depois vê-la: sua materialidade potencial é verificável pelo fato 

de que ela é produzida por alguém e se introjeta em outrem, internalizando-se para 

produzir uma imagem. Depois que alguém fala algo e outrem escuta, ambos são 

donos do que se disse11; compartilha-se um conhecimento ou informação que se 

produz por imagem12. Por isso é tão importante que todos falem, ainda que seja 

apenas para dizer o que já foi dito.  

O conteúdo importa, mas também importa a sua forma. Falar é um ato estético 

porque produz visualidade: um modo de dar forma e presença a quem se é (zapatista) 

e àquilo que existe (as demais pessoas). No geral, a palavra comunga de um estatuto 

substancial importante: ela é usada para alimentar pessoas e seres com as quais os 

tzotziles estabelecem relações de reciprocidade (como a casa e os ancestrais) e é um 

importante remédio em operações de cura13, entre outras coisas. Quem escuta, não 

recebe simplesmente um discurso, mas incorpora a força da palavra vertida pelos 

demais no espaço da assembleia. Com essa força incorporada, o representante vai às 

demais esferas de autonomia carregando a palavra de toda a sua comunidade. Ele 

próprio constituiria, portanto, um corpo-comunidade. Assim, a dialogicidade que 

constrói a unidade comunitária se dá tanto na esfera do discurso e na tomada de 

decisões, quanto na produção de um corpo de convivência, fundamentado no 

compartilhamento da palavra. 

																																																								
11 Este principio é também um interessante questionamento do principio de autoria. 
12 A importância da esfera visual para a fenomenologia do mundo tzotzil ficará mais clara ao final do 
capítulo três. Adiantamo-nos a dizer, no entanto, que o fato da palavra produzir um efeito visual (algo 
que se vê na cabeça) é central para a condição básica dos existentes no mundo tzotzil. 
13 Narrando um procedimento de cura xamanística, Pitarch (1996b, p. 217) diz que o xamã “pronuncia 
la primera oración poxil [remédio, medicamento em língua tzeltal] que dura unos diez minutos. Lo 
hace dirigiéndose al cuerpo del paciente, puesto que el medicamento no es otra cosa que el texto que 
recita. Vuelve a pulsar al niño [doente] en las muñecas durante dos o tres minutos para sentir el efecto 
del texto sobre el paciente: parece que está resultando, se vuelve y me dice que va a vencer la 
enfermedad”. Através da leitura dos pulsos da criança, o xamã pode encontrar as palavras que circula 
pelo seu sangue e atuar, introjetando outras palavras. As palavras adoecem e curam, ou, em outro 
sentido, as doenças são um tipo de palavra, assim como a sua cura. Ademais, quando se realizam 
rituais domésticos de alimentação, que serão melhor explicados nos capítulos 3 e 4, devemos manter 
silêncio para que a fala comum, cotidiana, não se mistura à fala ritual e interfira na alimentação. No 
entanto, em ambos os casos não são as palavras simplesmente, mas o movimento que permite que elas 
existam aquele capaz de produzir efeito. O movimento da palavra que alimenta outras pessoas do 
cosmos através do altar doméstico, o movimento das palavras da boca do xamã para o corpo do doente 
e, como argumenta Pitarch (1996b, p. 244), o movimento que as próprias palavras produzem no ritmo 
da reza e da fala ritual. Em todos os casos, são movimentos que implicam um deslocamento (ainda que 
conceitual) pelo espaço-tempo, lugares do território. A fala produz movimento por escalaridade, um 
fenômeno que voltaremos a discutir. O movimento da palavra em Assembleia se coloca como um 
fenômeno análogo: ele se move entre pessoas, através do ritmo de fala e, especialmente, operando giros 
topológicos entre níveis de autonomia.  
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 Quando retorna das demais esferas de autonomia, o representante falará com a 

sua comunidade, em assembleia e fora dela, sobre o que se passa. Através desse ato, 

ele distribui a potência da palavra de todos os zapatistas que os demais representantes 

de todas as outras comunidade autônomas carregaram consigo e distribuíram nas 

Assembleias e nas JBG. O representante traz consigo, quando retorna ao seu MAREZ 

e à sua comunidade, a palavra de todos os zapatista para compartilhá-la com os seus 

companheiros de comunidade. Os representantes são, neste sentido, os personagens 

responsáveis pela construção da unidade corporal do zapatismo: carregam consigo a 

potência da palavra do povo zapatista inteiro, distribuindo às suas comunidades e aos 

MAREZ o poder que o consenso inclui. Neste sentido, o sistema de representações e 

de formação das autoridades autônomas zapatistas está estreitamente vinculado às 

práticas de prestígio e da atuação política dos povos maienses.  

 O consenso, por sua vez, se dá em forma de acordo coletivo. As assembleias 

podem ser convocadas tanto pelos representantes, quanto por qualquer pessoa que 

detenha algum tipo de cargo comissionado ou de promotor. O que resulta da palavra 

vertida em assembleia se torna um dever da comunidade como um todo. O começo de 

toda reunião é bastante silenciosa. Partindo do caso das assembleias tzeltales, Paoli 

(2003, p. 143) diz que o silêncio inicial é um ato coletivo de “santificação da reunião”, 

um instrumento de ritualização. Aquele ou aquela que convoca a reunião explicita sua 

razão, geralmente propondo algo. As pessoas começam, então, a deliberar sobre o 

tema, colocando “as direções das suas palavras”14.  

No entanto, só falam aqueles que estão de acordo com a proposta e a discussão. 

Estando de acordo, começam a falar ao mesmo tempo e, ao passo que outros se 

somam ao falatório, sabemos que estão de acordo. A medida que avança, a assembleia 

vai se tornando mais barulhenta, indicando que se aproxima de um fim desejável: há 

um consenso. Se o barulho não aparece, é um mau sinal: não há consenso e o tema 

deve ser rediscutido. Isso porque aqueles que não estão de acordo não se manifestam, 

e ninguém os convoca a que o façam. Só fala quem está disposto a fazê-lo e sabendo 

que, uma vez que o faz, participa da complexa multivocalidade sobre a qual se assenta 

o consenso. Este só se dá por unanimidade. Todos devem se mostrar de acordo, 

																																																								
14 Dito em espanhol, esta noção parece ser um análogo da nossa concepção de argumento. 
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coincidindo com uma determinada resolução15. Em caso negativo, a assembleia pode 

durar horas, até que se suspenda e se coloque a necessidade de rediscutir, quando 

outra proposta é colocada. Trata-se, portanto, de um lento procedimento de decisão.  

Sobre isso, Paoli (2003, p. 144) diz que “la palabra de la comunidad da a 

saber de manera bien orientada que hay un bien arreglo para hacer el trabajo. Nos 

dice que de manera autónoma: vamos a realizar nuestro trabajo comunal.” A 

expressão que o autor traduz por autonomia é o termo tzeltal kochelin jbahtik, que 

indica que todos os membros de uma comunidade têm responsabilidade e direito, que 

todos outorgam os recursos e os elementos necessários para dar conta dos fins, 

atividades e processos acordados entre todos. Essa condição, que é ao mesmo tempo 

de um acordo e de uma realização, implicando atividade, constitui, para Paoli, o eixo 

articulador da comunidade. Quando ela é alcançada em plenitude, os tzeltales dizem 

jun nax ko’tantik, “somos um só coração” (PAOLI, 2003, p. 145). O elo entre palavra, 

comunidade e coração é fundamental para os maienses de forma geral, e nos 

deteremos nele no capítulo terceiro. Adiantamo-nos a dizer, no entanto, que a palavra 

dos maienses brota do coração e que este é, por sua vez, o índice de interioridade da 

pessoa, onde as outras partes que a constituem habitam, como o seu duplo.  

Um dos tipos de conflito mais recorrente entre as comunidades dos Altos e os 

forâneos, como professores e agentes de saúde vinculados ao Estado, está no proceder 

político que dá sustento ao consenso. Nas assembleias zapatistas de Polhó, assim 

como no caso dos tzeltales acompanhados por Paoli, o consenso se dá por 

unanimidade e nenhuma decisão é extraída e executada sem que seja uma resolução 

unânime. Quando chegam às comunidades, os forâneos procedem extraindo 

resoluções por maioria, contravertendo os procedimentos das assembleias maienses. 

Baronnet (2012, p. 56-69) narra uma série de equívocos e conflitos que se 

desdobravam da relação entre professores externos às comunidades da Selva 

Lacandona e os maienses em razão dessa diferença de procedimentos.  

Em seu artigo sobre a relação entre filosofia e democracia na Grécia, Wolff 

(1983) argumenta que a política grega se configurava como o campo das decisões 

majoritárias e incertas. O que se discutia nas assembleias gregas dizia respeito a temas 

que fugiam do campo da unanimidade, de tal modo que ela se configura como o 

																																																								
15 Paoli (2003, p. 143) afirma que, quando é o caso, pode-se se escutar um tzeltal dizendo: “Kopojanik 
apisilik, ma ja nax che oxeb. Apisilik ta komon. Komon k’op ya sk’an (Hablen todos, no solamente dos 
o tres. Todos, en común. Se necesita de la palabra común).” 
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encontro contingente de contradições irredutíveis. Elas nunca se anulariam, mas 

poderiam acordar com meio termos ou com termos majoritários: essa é a deliberação 

grega. Nas palavras de Wolff (1983, p. 14),  

A assembléia do povo, mosaico de opiniões contraditórias de onde 
deve emanar uma decisão, é o único lugar adequado para encarar 
um futuro que, antecipado ao presente, não é mais que um mosaico 
de realidades inconsistentes, de que uma só poderá se dizer no 
presente. 
 

Assim, se bem poderíamos dizer que tanto na democracia grega quanto na 

assembleia maiense a força da palavra é dada pela sua pluralização, no primeiro caso 

ela se coloca à prova da contradição, enquanto na segunda, ela nasce da produção de 

uma multivocalidade que, ainda que múltipla, deve se fazer uma para que seja 

resolutiva. Em outros termos, se pensar como democratas é, no sentido aferido por 

Wolff (1983, p. 15), “[...] crer na eficácia da palavra de cada um sobre a ação de todos, 

assim como na eficácia de nossa ação sobre o mundo [...]”, entre os maienses a 

eficácia vem necessariamente da unanimidade, enquanto que para os gregos ela não é 

uma condição. Ao passo em que a democracia grega iguala a todos em termos de 

palavra e ação, o que a assembleia maiense faz é produzir uma unidade de múltiplos 

através do consenso manifesto pela fala. A ação da primeira iguala indivíduos, a 

segunda, produz comunidade. Podemos entender essa diferença também em termos de 

um dos contrastes mobilizados por Clastres (2013), para quem haveria uma diferença 

fundamental na palavra enquanto direito (sociedades estatais) e na palavra como 

dever (sociedades contra o Estado), em que a pessoa (o chefe, no caso de Clastres) 

oferece palavras que são demandadas. 

Em termos de sistema de representação, a democracia grega implicaria que os 

representantes falem em nome de uma opinião comum (alcançada por maioria) a 

partir dos cidadãos em uma cidade democrática. No caso maiense e zapatista, o 

representante fala a partir das suas comunidades (e não por elas). Ele fala a palavra de 

todos, e não porque há uma opinião autorizada pela maioria. Tratado como o “irmão 

mais velho” de uma comunidade, o representante maiense é aquele que leva a palavra 

de todos para outra escala, o MAREZ e a JBG. Ao operar a mudança de escala, as 

relações produzidas entre os representantes de diferentes comunidades dizem respeito 

à constituição de conexões em rede através da palavra de todos e todas as zapatistas. 

O que está em jogo é, por um lado, a amplitude de um campo relacional a partir do 

qual se fala e, por outro, sua condição mínima: o fato de que a própria fala dependa de 
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um corpo-comunidade que se manifesta de forma multivocal, produzindo consenso 

por unanimidade. Vejamos como isso se dá. 

 O estatuto da palavra em assembleia se constrói, entre os tzotziles zapatistas, a 

partir de um modelo de troca. Ela é oferecida de um para o outro no sentido de 

dissolver as fronteiras entre eles. O resultado do processo, como argumentamos, é um 

corpo-comunidade portado pela figura do representante, mas que coincide sobre todas 

as mulheres e homens que compõe a pequena comunidade reunida em assembleia. 

Neste sentido, estamos tratando de um fenômeno que não pode ser entendido sob a 

perspectiva de discursos que se cruzam, mas de um único corpo-comunidade em 

discurso multivocal. A dialogicidade assume, aqui, a ideia não de dois polos em 

diálogo, mas de uma entidade cuja fala é, por natureza, múltipla e que ressoa a partir 

de ecos variados. Apropriando-nos de termos da etnologia das terras baixas 

(CESARINO, 2011; CLASTRES, 2013), poderíamos dizer que a dialogicidade é a 

multivocalidade do Um, do corpo-comunidade que ao mesmo tempo em que fala, 

manifestando-se, também é fabricado, autofabricando-se. Isso é observável na 

organização das assembleias quando as várias vozes se sobrepõem. Ainda que dê ao 

forâneo a impressão de desordem, a multivocalidade indica, em realidade, a iminência 

do consenso.  

 Em sua etnografia, Crook (2007) descreve um momento etnográfico com o 

qual estabelecemos aqui um interessante paralelo: a ação de um homem Min de 

avançada idade que, no fluxo das trocas de conhecimentos entre ele e o antropólogo, 

recorre à metáfora de rasgar a sua coxa e mostrar a sua organicidade ao antropólogo. 

Trocar conhecimento, é trocar peles; ao trocar peles, as pessoas em troca se fazem 

uma. O ato dissolve o dois e produz uma unidade orgânica. O caso da palavra tzotzil 

zapatista em assembleia é análoga à descrita por Crook: a palavra produz, neste 

contexto, a materialidade da interioridade do corpo-comunidade. Neste sentido, não é 

um estatuto da palavra que remete somente, nos termos nativos, à relacionalidade ou à 

socialidade, no sentido dado por Strathern (2009), mas à organicidade dos fenômenos 

humanos, em paralelo aos fenômenos descritos por Crook (2007). 

 Isso significa que o efeito pragmático da palavra de assembleia, para os 

sanpedrinos, é diferente daquele argumentado por Guerreiro (2015) para o caso da 

chefia kalapalo. Segundo o autor, a palavra do chefe introduz uma diferença entre os 

interlocutores. Em seus termos, “when Kalapalo listeners understand themselves as 

the chief’s children, they are reminded that he is also different, an Other, as a hawk 
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or a jaguar” (GUERREIRO, 2015, p. 81). Através da oratória, o chefe produz uma 

condição de ambiguidade que é central à dissociação do seu estatuto daquele do grupo 

que o escuta: ele poderia ser um homem ordinário, um ancestral, um predador, 

humano, ou oposto dessas posições. O chefe se torna um intermediário e um mediador 

entre esferas de alteridade. Por esta razão, Guerreiro estabelece um paralelo com o 

argumento de Strathern (1992, p. 178; 2014, p. 379-381) de que a troca de dádivas 

produz um intercâmbio de perspectivas, de modo que uma pessoa só pode se tornar 

um doador ou um receptor ao assumir a perspectiva do outro. No caso que nos cabe, o 

efeito da palavra é outro: ele acopla pessoas depois de pessoas, produzindo um 

sentido de unidade, um corpo-comunidade, como vimos. Neste sentido, nosso 

paralelo é tanto com Crook (2007) quanto com a pessoa fractal de Wagner (2011). 

 Assim, no cerne dessa noção zapatista de palavra está uma concepção 

mesoamericana da pessoa, já bastante trabalhada por Pitarch (1996b), Bartolomé 

(2006), Bourdin (2008) e Martínez González (2015), entre outros, e que 

apresentaremos com mais detalhe no capítulo terceiro. Tal noção diz respeito à 

formação de um corpo-comunidade que se relaciona com o funcionamento do cosmos. 

Assim, mais do que uma pessoa relacional, no caso tzotzil e zapatista temos uma 

pessoa conjuncional, em que se dissolvem os polos em relação, constituindo um só 

corpo. Neste sentido, minha opção terminológica diz respeito ao fato de que, para os 

tzotziles, a questão da assembleia não está posto em termos relacionais, uma vez que 

ela não é a esfera de produção da diferença, mas do seu esfacelamento. A poética da 

palavra tzotzil, neste contexto, é índice produtor de interioridade: daquilo que é 

organicamente zapatista.  

 
2.4 AUTONOMIA 

No cerne desta prática de distribuição da palavra, do qual a gestão da autonomia é um 

eixo fundamental, está um importante regime ameríndio sobre a política. Dito regime 

está marcado não só pelo conjunto de princípios que guiam a operação das atividades 

decisórias no interior das esferas autônomas, mas também pelos saberes acumulados 

pela experiência organizativa na medida em que esta lhe imprime uma contínua 

transformação das formas sociais. Podemos mapear parte do regime de pensamento e 

ação sobre a política zapatista a partir de três princípios complementares: o “mandar 

obedecendo”, o “ao longo da marcha” e a autonomia. Vejamos cada um deles. 
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 Segundo González Casanova  (2011, p. 15), o “mandar obedecendo” do 

zapatismo consiste no “[…] derecho y la obligación de mandar pero obedeciendo los 

lineamientos que sus pueblos […] señalan.” Em termos mais claros, este princípio 

parte da ideia de que as decisões políticas são construídas pelas assembleias 

comunitárias, o que corresponde a dizer que o conjunto da base zapatista que compõe 

as assembleias detém o poder de mando. Isso invalida, então, uma noção de coerção, 

uma vez que o consenso se dá através da palavra, que é vertida e 

incorporada/“escutada” por todos e produz o corpo-comunidade do representante e a 

própria interioridade comunitária como uma unidade. Aos demais níveis de 

autonomia, o dos MAREZ e o dos Caracóis, corresponde obedecer os consensos 

comunitários (AGUIRRE ROJAS, 2008).  

 É interessante notar que os governos autônomos, na medida em que são 

ocupados por representantes, constituem um conjunto de corpos de distribuição da 

linguagem, as palavras que são vertidas nas Assembleias Comunitárias e retornam a 

elas através da representação. Se estas são a esfera detentora da capacidade de mando 

e delas participam todos os componentes das comunidades, então o “mandar 

obedecendo” consiste em que todos zapatistas mandam e executam seus mandos. Em 

outros termos, sociedade e gestão não são entidade separadas, mas coincidentes. 

Assim, o governo autônomo não é outra coisa senão um espaço de dialogicidade e de 

acoplamento: uma ferramenta para que as comunidades em rede rizomática se 

autogovernem e formem uma certa interioridade unitária, um corpo-comunidade que, 

como vimos, comunga da circularidade da palavra. 

 A ideia de “ao longo da marcha” reivindica, por sua vez, o caráter aberto e em 

movimento da política zapatista. Ela indica o princípio de que as práticas e os 

conhecimentos políticos são, no interior do zapatismo e em relação com o que lhe é 

externo, continuamente reinventados. Neste sentido, constitui uma política em 

movimento, que aprende e se reconfigura à raiz dos eventos que marcam as 

direcionalidades históricas (MICHEL, 2001). Trata-se de uma política que se nega às 

definições únicas e últimas, assim como aos fechamentos de sentido que delas possam 

decorrer. É antes uma política do aprendizado.  

 Esse princípio aponta, então, para a centralidade da noção de movimento. 

Recurso recorrente das histórias míticas narradas pelo Velho Antônio ao 

Subcomandante Marcos, o movimento aparece vinculado ao caminho que se percorre. 

No conto da “Historia del principio y del fin” (SUBCOMANDANTE INSURGENTE 
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MARCOS, 2000, p. 97-101), o Velho Antônio relata como os humanos questionaram 

os “deuses” sobre como chegar ao “tempo que começa depois”, e como os deuses lhes 

disseram que, para encontrá-lo, os humanos deveriam caminhar até se encontrarem 

com as suas próprias costas. A partir daí, os humanos começaram a caminhar. Muitos 

deles desistiram antes de alcançá-la, convencidos da impossibilidade de fazê-lo. No 

entanto, as pessoas verdadeiras, aquelas feitas da massa do milho e portadoras da 

palavra verdadeira, continuaram caminhando até esquecerem da necessidade de 

chegar. Nesse meio tempo, decidiram que o melhor era aprimorar o seu caminho16. 

Assim, o caminho se torna mais importante que o lugar ou o tempo-espaço ao qual se 

pretendia chegar. O movimento não importa, neste sentido, apenas como um 

intermediário entre dois momentos de repouso, em dois lugares diferentes, mas como 

um valor em si mesmo, como um princípio metafísico. Trata-se de se alcançar a si 

mesmo. Encontrar as costas implica ver-se enquanto se move, ver fora de si: ser o que 

se é e ser o outro que observa. Inovar “ao longo da marcha” significa, então, aprender 

a ser outro enquanto se é um mesmo. Falamos, portanto, de um tipo de metafísica da 

multiplicidade.  

 O terceiro dos elementos que nos permitem mapear o regime político zapatista, 

a autonomia, deve ser entendido no sentido dos argumentos de Paoli (2003), já 

anteriormente apresentados. Trata-se, assim, de um fator fundamental da lógica 

organizativa cotidiana dos povos maiense que assume cinco níveis, da esfera da 

pessoa à do povo indígena, passando pela família, a comunidade e as agrupações de 

comunidades. No entanto, a autonomia não se inscreve exclusivamente no âmbito da 

gestão organizativa, mas é antes um elemento que atravessa toda a vida sociocósmica 

dos povos maienses. Configura-se como um “auto-impulso” (AGUIRRE ROJAS, 

2008) das unidades sociais (o povo indígena, as agrupações de comunidades, as 

comunidades, as famílias e as pessoas) no sentido de cumprir com seus papéis sociais 

e cosmológicos. Em um mundo marcado por nexos de implicações e um contexto 

social em que o cosmos está sempre tensionado pelo caos iminente, a autonomia é a 

																																																								
16 Como já indicado por Alkmin (2017), existe aqui certa proximidade com os argumentos de 
Castoriadis (1983). Parte de um marxismo revisionista, Castoriadis questiona o papel de um sujeito 
revolucionário a priori, alinhando-se à perspectiva histórica de Thompson (1987), e a noção de 
revolução como um acontecimento invariável. Castoriadis defende que a transformaçao não deve 
espera ou depende de uma revolução somente. Ela diz respeito às práticas horizontais de organização, à 
flexibilização ideológica e à política pré-figurativa, um espelhamento da sociedade que se espera nos 
modos de organização e ação dos movimentos contestatários (ALKMIN, 2017). O caminho a ser 
aprimorado pode ser entendido como uma metáfora da revolução do cotidiano. 
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força que permite às unidades cumprir com aquilo que se espera delas e encontrar o 

equilíbrio necessário para o marchar correto das coisas.    

 É interessante notar como esta noção de necessidade de equilíbrio se acopla a 

uma percepção da condição pós-colonial. Assim, se o zapatismo aparece como um 

movimento declarada e organicamente anti-sistêmico, isso se relaciona com o fato de 

que exista um diagnóstico das relações coloniais (interétnicas, mas também em 

termos do uso da terra e dos chamados “recursos naturais”) como princípios 

desorganizadores do cosmos. Neste sentido, o colonialismo é uma força que 

desestabiliza o cosmos, colocando em risco a entropia em que ele descansa. Esta 

condição permite uma comparação com o profetismo de Kopewana e Albert (2015), 

que atribui um certo estatuto ao contexto pós-colonial a partir da escatologia 

yanomami, e com a percepção do colonialismo como bruxaria e doença entre os 

povos andinos, tal como argumentado por Bacigalupo (2007) e Taussig (1993, 2010). 

Isso significaria que os zapatistas, ao se levantarem em armas, assumem a 

necessidade de cumprir com um papel de agentes cósmicos (TRIGUEIRO DE LIMA, 

2014), procurando o equilíbrio através da transformação das relações coloniais.  

 Como argumenta Gossen (1996), para os povos maienses de Chiapas, uma 

parte considerável das eventualidades históricas é decorrência de um conjunto de 

causalidades complexas e de sobreposições de agências do qual as pessoas são 

também uma micro-parte. Neste sentido, a própria rebelião zapatista pode ser 

encarada como uma regência que extrapola a esfera da vontade pessoal, sendo, em 

contrapartida, o efeito de um dever previamente estabelecido. Reclama-se um certo 

contínuo entre os princípios cósmicos e a existência e a organização do movimento 

zapatista, ambos conectados à necessidade cotidiana de manter a reciprocidade e o 

equilíbrio. Em certo sentido, a luta zapatista não é um futuro almejado, mas a 

necessidade de manter um presente que dá condições à existência específica de 

humanos. A ruptura da reciprocidade é, em outros termos, o fim do mundo, o 

encerramento do cronotopo humano.  

 No caso tzotzil, assim como no tzeltal descrito por Pitarch (1996b), as práticas 

de equilíbrio cósmico se vinculam a atividades que vão desde grandes festas rituais 

até modos de comportamento corporal, passando pelo estatuto da casa e da roça de 

milho, assim como o da família. Que as diferentes esferas da vida social estejam 

regidas pela mesma busca do equilíbrio não é, no entanto, gratuita. A comunidade, a 

família, a casa, a roça e o corpo humano são todas esferas de autoescalaridade 
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cósmica. Essa dinâmica é essencial para a vida dos sanpedrinos, como veremos nos 

próximos capítulos. 

 Certamente, a autonomia zapatista é um fenômeno “contra o Estado”. Em 

primeiro lugar, ela se coloca declaradamente contra um Estado específico, o mexicano, 

questionando-o em termos da sua forma de organização, dos pressupostos sobre os 

quais ele se assenta, sobre suas políticas e sobre o fato de figurar como uma máquina 

colonial. Por outro lado, e numa acepção mais clastreana, a autonomia no zapatismo 

aponta para um pensar centrífugo. O contra Estado de Clastres (2014) indica para o 

fato de que o poder, aquele que nasce das divisões internas das unidades sociais, 

irrompe não só o socius mas também o cosmos ameríndio. No entanto, isso não 

significa que expressões de poder nunca emerjam e que alguns tipos de divisões se 

manifestem. A questão clastreana é muito menos a da onipresença da indivisão do que 

a da necessidade de ativamente exorcizar as divisões. Daí a precisa constatação de 

Perrone-Moisés (2011) de que a política ameríndia seja um movimento pendular, 

combinando forças centrípetas de centralização com forças centrífugas de dispersão. 

Nos termos da filosofia da diferença, “[...] as fugas e os movimentos moleculares não 

seriam nada se não repassassem pelas organizações molares e não remanejassem seus 

segmentos [...]” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 104). 

 Segundo Clastres, a autonomia das “comunidades primitivas” estaria no seu 

ser-para-a-guerra, de tal modo que a guerra aparece como um poderoso mecanismo 

sociológico que assegura a característica fragmentada do ser social “primitivo”. 

Assim,  
[...] se há de fato uma relação profunda entre a multiplicidade das 
unidades sociopolíticas e a violência, só se pode compreender sua 
articulação invertendo a ordem habitual em que se apresentam: não 
é a guerra que é o efeito da fragmentação, a fragmentação é que é o 
efeito da guerra. E não é somente o efeito, mas a finalidade: a 
guerra é ao mesmo tempo a causa e o meio de um efeito e de um 
fim buscados, a fragmentação da sociedade primitiva. Em seu ser, a 
sociedade primitiva quer a dispersão (CLASTRES, 2014, p. 235). 
 

A guerra primitiva aparece, portanto, como um meio para um fim político 

determinado: ela garante a autonomia das “comunidades primitivas”. No entanto, não 

se trata de um contexto de contínuo estado de combate, mas da permanência da guerra 

como uma possibilidade. O estado de guerra com os forâneos, produzindo as 

diferenças entres as comunidades e a indivisão em seu interior, é o que se mantém 

constante. Isto é, o estado de guerra afirma a autonomia entre as comunidades 
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primitivas sem ter que recorrer à manutenção de divisões internas (o Estado). O ser-

para-a-guerra revela a lógica centrífuga que sustenta uma autonomia via guerra.  

Essa compreensão clastreana de autonomia tem, no entanto, um fundo 

bastante kantiano. Em Kant (1964), a autonomia se configura como um ato de reger-

se por uma lei dada por um “si próprio coletivo”. Ela funcionaria como uma 

autodeterminação em que o sujeito age não em uma ausência de normas, mas sob o 

signo das normas que obedecem à sua própria razão. Essa é também a concepção dada 

por Clastres (2014, p. 251): ser autônomo corresponde a se manter sob a marca de 

uma lei própria, é a recusa da submissão a uma lei exterior ou à exterioridade de uma 

lei unificadora.  

A máquina de guerra ameríndia é, no sentido clastreano, uma máquina social 

da autonomia, contra a centralização e o Estado. Assim, “a sociedade primitiva é 

sociedade contra o Estado na medida em que é sociedade-para-a-guerra” 

(CLASTRES, 2014, p. 253). A partir do estudo do caso Tupinambá, Carneiro da 

Cunha e Viveiros de Castro (1985) argumentam, no entanto, que a façanha guerreira, 

o próprio motor da guerra ameríndia, é a vingança. Esta seria a instituição por 

excelência da sociedade tupinambá. O fundamental seria não a guerra em si mesma, 

mas aquilo que a anima. A guerra é, então, uma guerra de vingança: ela produz redes 

de aliados e uma memória dos inimigos. Neste processo, mais do que manter a 

sociedade (comunidade, unidade política), a guerra de vingança institui o social, 

produzindo um sentido do “nós-contra-o-outro”. Assim, “a guerra tupinambá não se 

presta a uma redução instrumentalista, ela não é ‘funcional’ para a autonomia (o 

equilíbrio, a ‘reprodução’) da sociedade, autonomia essa que seria o telos da 

sociedade primitiva” (CARNEIRO DA CUNHA; VIVEIROS DE CASTRO, 1985, p. 

205). A autonomia zapatista descansa, por sua vez, sobre a produção de unidades de 

“auto-impulso”, a partir das quais se mantêm os nexos do mundo. Se bem é um 

fenômeno que se contrapõe ao Estado mexicano, é uma forma de pensar contra a 

centralização que se volta para dentro, do “nós” zapatistas. Essa noção ficará mais 

clara ao longo dos próximos capítulos. 

 Para além dos elementos já indicados, a discussão em torno da autonomia 

conecta o zapatismo com uma série de movimentos indígenas ao longo de toda a 

América Latina que reivindicam suas esferas de autodeterminação, transformando um 

fenômeno local num expoente de um processo que extrapola as redes zapatistas, bem 

como a fronteira do Estado mexicano. Segundo Bartolomé (2006), as autonomias 
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indígenas colocam a necessidade de se refletir sobre a estrutura político-organizativa 

dos Estados-Nação e das sociedades nacionais, pensando a forma em que devem se 

dar as delimitações dos espaços territoriais, políticos, jurídicos, econômicos, 

linguísticos e culturais que constituiriam as autodeterminações indígenas, assim como 

as novas formas de relações entre grupos em contato interétnico. Em outras palavras, 

a autonomia seria um processo de apropriação da política, da economia e das políticas 

culturais pelos próprios povos indígenas. 

 Em conjunto com os princípios antes descritos, é necessário evidenciar como a 

filosofia política zapatista também inclui um elemento de denúncia do proceder do 

Estado, assim como uma crítica da redução da política à esfera do estatal. Isto é, ela 

indica uma filosofia da ampliação da política, para qual o Estado é apenas uma das 

manifestações possíveis. Neste sentido, o chamado “mau governo”, que no discurso 

público do zapatismo faz as vezes tanto do Estado quanto do governo mexicano, é 

apontado como um domínio k’axlan. O verbo k’axel corresponde ao ato temporário de 

passar por algo, alguém ou lugar, de tal forma que o k’axlan é alguém que está de 

passagem. Este termo é usado pelos maienses tzotzil e tzeltal para designar os 

mestiços, os não indígenas. O uso do termo carrega, portanto, uma clara reivindicação 

de pertencimento e de temporalidade: ainda que os não indígenas nasçam há séculos 

nos territórios históricos dos povos maienses, eles ainda estão passando. Eles não 

pertencem aos seus lugares e, neste sentido, sua presença é passageira frente ao 

reclamo dos grupos indígenas. Veremos, mais adiante, que o território implica ordens 

de pertencimento que organizam e dão bom funcionamento ao mundo, de tal forma 

que todo ser pertence a um território. Tal pertencimento não é, no entanto, meramente 

geográfico, mas se refere algo conectado ao campo relacional a partir do qual alguém 

se faz ver. 

 Assim, o Estado é um domínio k’axlan na medida em que o “mau governo” 

funciona como uma máquina colonial que, ao passo em que atua impulsionando a 

exclusão dos povos indígenas, (re)produz discursos e práticas desracializadoras17. Se, 

																																																								
17 A racialização das relações sociais indicam que a raça, como construção social, fundamenta a 
construção do nacionalismo. Entretanto, no México contemporâneo, as relações são desracializadas, 
não no sentido de horizontalizadas, mas no sentido de Moreno (2012:17): “La desracialización 
(racelessness) se refiere al proceso de normalización racial y racista que permite que el pueblo 
mexicano se exprese y esté convencido por la idea de que en México no hay racismo porque todos 
somos mestizos, porque todos estamos ‘mezclados’.” Neste sentido, é a ocultação das práticas racistas 
no seio de um discurso de mestiçagem universal da sociedade nacional que pasteuriza as diferenças 
étnicas, por exemplo. Se, sob a ótica da desracialização, todos os mexicanos têm uma origem indígena, 
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nas palavras de Bonfil Batalla (1980, p. 230), “[…] la invasión y la conquista europea 

de América se racionalizó a partir de una definición del indio como inferior, como 

naturalmente destinado a ser redimido y elevado gracias a la acción del colonizador, 

su superior […] en todos los órdenes de la vida”, para o zapatismo é esse o elemento 

que encarna a relação do “mau governo” com os povos indígenas. O Estado aparece, 

num argumento próximo ao de Quijano (2000a) e ao de De La Cadena (2015), como 

o administrador da condição colonial e das relações que dela decorrem e que se 

materializam, entre outras coisas, no contínuo empobrecimento dos povos indígenas 

bem como na destruição das condições de reprodução dos mundos de alteridade.  

Num contexto de guerra de mundos18, o que está em questão é a existência 

pragmática dos existentes. A expansão do mundo moderno/colonial/capitalista coloca 

em risco a reprodução dos elementos que condicionam o mundo dos maienses, 

implicando o desabamento de partes inteiras dos seus acervos de realidade. No 

entanto, como no caso da queda do céu no profetismo yanomami (KOPENAWA; 

ALBERT, 2015), o fim do mundo marcado pela ruptura da reciprocidade cósmica é 

também a extinção de todos os humanos, maienses ou não. Se não se cumpre com o 

papel de humanos, alimentando o mundo, um enorme terremoto final engolirá a todos.  

 Para autores como Holloway (2005), é precisamente o fato de que o Estado 

seja uma estrutura política própria das sociedades capitalistas (e portanto, modernas e 

coloniais), que a transformação social radical não poderia passar por ele. O autor 

critica a visão daqueles que colocam no partido político a solução dos problemas da 

revolução. Alternativamente, a criação do altermundialismo dependeria de um modelo 

de política que atuasse horizontalizando e eventualmente abolindo as relações de 

poder mais do que pretendendo a tomada de um poder hierarquizado e centralizado. 

Argumenta-se que a ruptura da alienação se dá pela desarticulação cotidiana do poder 

capitalista, através do qual seria possível chegar a socialidades que permitam às 

pessoas recobrar a direção das suas próprias vidas. Todo este argumento está muito 

próximo à filosofia de Castoriadis (1983). Neste sentido, o zapatismo aparece para 

Holloway (2005) como uma experiência paradigmática no sentido em que se nega a 

uma política do Estado. Ainda que esse modelo revolucionário proposto pelo autor 

seja o resultado de uma determinada leitura da política zapatista e efetivamente diga 
																																																																																																																																																															
então as reivindicações indígenas fundamentadas nas especificidades culturais e sociais deixariam de 
fazer sentido. Voltaremos a isso no próximo capítulo. 
18 Referimo-nos ao mesmo fenômeno que Almeida (2013, p. 20) chama de “[…] guerra ontológica, que 
destrói redes-de-vizinhança e coloca no lugar delas redes-de-mercado”. 
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muito sobre ela, é necessário deixar a ressalva de que traz em seu âmago a 

necessidade de pensar não sobre o zapatismo em si mesmo, mas sobre as formas em 

que ele pode ser uma fonte de aprendizagem para criar alternativas às sociedades 

capitalistas e às narrativas revolucionárias fundamentadas na centralização do poder 

de mando que historicamente marcam as vanguardas. Figura-se, assim, como uma 

uniformização e uma torção da prática e da política zapatista. No entanto, o problema 

do zapatismo não é o de resolver ou o de corrigir os nossos próprios modelos de 

sociedade ou de alimentar a nossas utopias, ainda que o próprio movimento se valha 

de um léxico revolucionário na construção de pontes e alianças. De todo modo, cabe 

que tratemos de explorá-lo em seus próprios termos.   

 
2.5 SAN PEDRO POLHÓ 

O Município Autônomo em rebeldia San Pedro Polhó, onde se desenvolveu esta 

pesquisa, é um dos MAREZ que compõem a zona Altos de Chiapas19 e o Caracol de 

Oventik (ver imagem 28). Trata-se de um município com uma história peculiar, 

marcada por altos índices de violência e por um processo massivo de deslocamento 

devido à guerra. Suas origens remontam à colonização espanhola e à política de 

pueblos20 que buscavam reordenar os territórios dos senhorios tzotziles, concentrando 

a população ameríndia em assentamentos de tipo urbano com estilo europeu e 

rompendo com o modelo de ocupação dispersa. Entre outras coisas, se argumenta que 

essa concentração facilitava a administração, a evangelização e o controle da mão de 

obra dos nativos. San Pedro Chenalhó, hoje o município constitucional sobreposto ao 

MAREZ de San Pedro Polhó, é uma das repúblicas de índios criadas pela política 

colonial nos Altos. A população desse pueblo vinha do desmembrado do senhorio 

pré-hipânico e tzotzil de Pontehuitz (VIQUEIRA, 2002). 

 No entanto, devido a uma política de enfrentamento ao poder colonial, de 

migração para trabalho forçado e de redispersão territorial, Chenalhó logo se tornou 

um pueblo fantasma, com uma população urbana bastante reduzida (se comparado a 

San Juan Chamula, outra república dos Altos, por exemplo). Paulatinamente, 

converteu-se num pequeno povoado que servia de ponto articulador de uma série de 

comunidades rurais formadas por agrupamentos de casas e pela tenência coletiva da 

																																																								
19 Ademais de uma zona zapatista, os Altos de Chiapas conformam uma área geográfica formada pelas 
montanhas do maciço central chiapaneco, de topografia recortada devido à grande quantidade de falhas 
e acidentes geográficos. 
20 Para mais informações sobre isso, ver o trabalho de Florescano (1998). 
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terra. Chenalhó se tornou um centro administrativo para as autoridades coloniais e 

religiosas. De certa forma, a sua sede urbana se manteve até a década de sessenta, 

pelo menos, com características similares: ela era habitada de forma cíclica por 

famílias que desempenhavam algum cargo governamental, mas cujo o grosso da 

população encontrava-se em comunidades dispersas (GUITERAS HOLMES, 1961).   

 Na segunda metade do século XIX, já no período do México independente, 

uma enorme reestruturação da condição fundiária alterou o cenário da região. A 

promulgação das leis de “terrenos baldios” fomentou uma enorme concentração 

agrária em mãos de particulares, rompendo com a tenência coletiva da terra. Ademais 

de afetar as dinâmicas comunitárias, isso permitiu o surgimento e expansão de 

latifúndios. Chiapas foi um dos estados com maior quantidade de denúncias de 

terrenos baldios em todo o México. Entre outras coisas, como indica Cosamalón 

Aguilar (2006, p. 7-8), a maior parte das terras acusadas de baldias eram, em 

realidade, lugares de plantio temporal das roças de milho das comunidades maienses. 

Devido a uma incompreensão da linguagem territorial indígena por parte do Estado, 

não se pôde demonstrar a pertença legal dessas terras às comunidades indígenas, de 

tal forma que elas passaram para mãos de mestiços. 

 Em 1889, somente um terço da extensão territorial de Chenalhó continuava 

pertencendo às comunidades maienses. Os outros dois terços passaram a constituir as 

terras das fazendas e das fincas (GARZA, 2002, p. 71). A espoliação generalizada que 

se desprende das leis de “terrenos baldios” colocou uma enorme pressão sobre os 

terrenos que restaram às comunidades, deixando-as com poucas condições de manter 

sua economia de subsistência. Com terras insuficientes para a atividade agrícola e 

devendo, ainda, pagar os impostos por captação de terras, os maienses se tornaram 

peões das fincas, tanto nos Altos como nos vales centrais de Chiapas, colocando-se à 

mercê das políticas de endividamento. 

 Quando a Revolução mexicana triunfou no centro e no norte do país, 

transformando parcialmente as distribuição de terras através de uma reforma agrária 

institucionalizada, pouco mudou em Chiapas. A revolução não produziu diferenças 

nas relações de tenência da terra ou na vida das comunidades dos Altos, de tal forma 

que a estrutura agrária em Chenalhó manteve-se igual. Para Rus (2004), a elite 

chiapaneca foi hábil em blindar o modelo colonial do seu estado, evitando que os 

indígenas retomassem o controle das suas terras através das reformas impulsionadas 

pelo governo federal. 
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 Alguma mudança veio do cardenismo. A partir de 1936, a política de reforma 

agrária do presidente Lázaro Cárdenas começou a ser incipientemente sentida nos 

Altos. No entanto, não se tratou de uma empreitada expressiva que colocasse em jogo 

o controle finqueiro e ladino sobre as comunidades. Para além disso, o cardenismo 

também foi responsável pela inchamento do Estado mexicano devido às suas políticas 

corporativistas. Nos Altos, isso significou a formação de uma elite de professores, 

funcionários públicos e políticos indígenas que, sem contestarem o poder dos 

mestiços, tornava-se uma intermediária entres estes e os maienses. O resultado disso 

foi, segundo Rus (2004), um controle político ainda mais acirrado. Essa elite indígena, 

originalmente produzida para ser agente de transculturação pelo indigenismo estatal, 

não tardou em se tornar uma nova classe de caciques, vinculados tanto às estruturas 

corporativas do Estado quanto às diretrizes políticas do Partido Revolucionário 

Institucional, assumindo, em seguida, a direção administrativa dos municípios, como 

foi o caso em Chenalhó. 

 Em pouco tempo, essa elite vinculada ao PRI conseguiu furar a estrutura 

tradicional de cargos que regula as representações nas comunidades maienses. Em 

Chenalhó, a diferença de outros municípios dos Altos, o prestígio acumulado através 

do sistema de cargos não configurou um requisito para ser candidato elegível ao cargo 

de presidente municipal, um análogo ao nosso prefeito. Em seu lugar, o critério 

apontado como fundamental era o do nível de escolaridade, concentrando o exercício 

da representação e da atividade política num seleto grupo de indígenas alfabetizados e 

vinculados ao corporativismo estatal (GARZA, 2002, p. 84).  

 A hegemonia política dos “professores” sobre a municipalidade em Chenalhó 

só começou a ser contestada na década de setenta, quando surgiu nos Altos alguns 

movimentos que se reclamavam “camponeses”. Apesar disso, a disputa que se 

estabeleceu entre os dois grupos, professores e camponeses, se dava no campo 

eleitoral e sob a mesma sigla do PRI. Tratava-se, portanto, de uma disputa pelo 

controle do aparato institucional do município. Na década de oitenta, duas expulsões 

massivas tiveram lugar. Num contexto de predomínio católico e de uma presença 

importante da Igreja, ainda que vinculada à teologia da libertação, as expulsões se 

deveram à presença de coletivos de presbiterianos que se recusavam a participar dos 

trabalhos coletivos em comunidade, tanto aqueles que eram decididos localmente 

como aqueles que vinham de uma decisão do município.  
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 Em 1994, na extensão territorial de Chenalhó se encontravam 30.680 

habitantes, dos quais, mais de oitenta por cento era falante de tzotzil. Naquele ano, 

Chenalhó se viria tomado pelo aparecimento de uma série de comunidades e famílias 

zapatistas, por um lado, e pela abrumadora derrota do PRI a nível municipal nas 

eleições federais, por outro. Ao mesmo tempo em que o Partido da Revolução 

Democrática (PRD), de tendência política mais à esquerda do PRI, havia levado quase 

setenta por cento dos votos do município para o executivo federal, colocando em 

cheque o domínio das duas esferas hegemônicas associadas ao PRI, os professores e 

os camponeses, os zapatistas declaravam a criação de dois MAREZ sobrepostos ao 

município constitucional de Chenalhó: o “Municipio Autônomo San Pedro Chenalhó” 

e “Magdalena de la Paz”. 

 Se o conflito armado entre o governo mexicano e os zapatistas havia durado, 

em 1994, pouco menos de uma quinzena, terminando com um cessar-fogo bilateral, 

em fevereiro de 1995, as forças federalistas decidiram realizar uma nova ofensiva 

militar, rápida e unilateral, que pretendia aniquilar as lideranças do EZLN e 

estabelecer bases militares nos núcleos do território autônomo (ver imagem 29). 

Dezenas de zapatistas foram capturado e aprisionados pelo governo ao passo em que 

o exército invadia comunidades e sedes municipais autônomas. Neste momento, foi 

despertada a violência em Chenalhó, que se havia mantido aquém dos confrontos 

diretos de 1994. Em abril, o governo mexicano foi novamente forçado pela sociedade 

civil a estabelecer diálogo com o EZLN, dando lugar aos diálogos de San Andrés 

Sakam’chen de los Pobres, MAREZ sobreposto ao município constitucional de 

Larráinzar, numa região tzotzil também pertencente à zona Altos de Chiapas. 

 No entanto, a ofensiva de 1995 deu início à Guerra de Baixa Intensidade 

patrocinada pelo governo mexicano em contra das comunidades zapatistas, marcando 

o surgimento de uma série de grupos paramilitares que, desde então, atuam de forma 

violenta contra as bases do movimento. Se bem o paramilitarismo se vale de uma 

série de disputas locais que remontam a períodos anteriores ao levantamento zapatista, 

ele não deve ser visto como um fenômeno decorrente dessas tensões. A principal 

razão é o patrocínio do Estado, que supre armas, treina agentes e cede informação 

estratégica às partes que se atrelam aos seus interesses. O paramilitarismo não se 

sustenta, portanto, sem a ação das forças estatais. Em certa medida, como argumenta 

Pérez Sales, Santiago e Alvarez (2001, p. 72), os grupos paramilitares são forças 

extensivas do Estado e deveriam ser compreendidas em contiguidade com a sua 
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política. Desse modo, a violência que esses grupos exercem é também um tipo de 

violência do Estado. 

 Em Chenalhó, a violência desbordou a partir das eleições municipais em 

assembleia de outubro de 1995. Neste momento, os zapatistas já estavam organizados 

no Município Autônomo de San Pedro Chenalhó, que coincidia no espaço da 

cabeceira urbana com o município constitucional. Regido por “usos e costumes”, o 

município constitucional de Chenalhó elegia seus candidatos por assembleia. O eleito 

por ela foi Javier Ruiz Hernández, indígena tzotzil vinculado ao zapatismo que 

decidiu participar da contenda. Meses depois, o Conselho Estatal Eleitoral 

desconheceu a eleição por assembleia e uma forte represália foi levada à cabo no 

município para expulsar os zapatistas da cabeceira. Neste momento, o Município 

Autônomo San Pedro Chenalhó passou a se chamar San Pedro Polhó e a cabeceira foi 

realocada no pequeno povoado de Polhó, para onde milhares de tzotziles se 

deslocariam.  

 Em agosto de 1996 se deu o assassinato de seis jovens no núcleo urbano de 

Chenalhó. Os paramilitares justificaram a ação dizendo que se tratavam de jovens 

zapatistas. Nos dias seguintes ao assassinato, uma série de ataques e agressões 

começaram a tomar lugar, alguns com resultados fatais. As vítimas das agressões 

eram sempre membros ou simpatizantes do zapatismo ou do grupo das Abelhas. Este 

último é um movimento de tzotziles simpatizantes ao zapatismo, mas que 

discordavam do uso das táticas de guerra empregadas pelo EZLN. No entanto, sob a 

ótica dos paramilitares, os Abelhas e os zapatistas figuravam como uma mesma coisa 

e deveriam ser contidos.  

 Em maio de 1997, uma grande massa de tzotziles começou a abandonar as 

suas comunidades fugindo da violência dos paramilitares e dos priístas para se 

concentrarem na sede do MAREZ de Polhó e nas comunidades imediatamente 

vizinhas. Tratando-se de um movimento quase exclusivamente intramunicipal (apenas 

seis por cento dos deslocados se estabeleceu em outros municípios), ele foi acelerado 

a partir de setembro daquele ano, quando começaram as queimas de casas. Nelas, 

fogo era ateado tanto às casas em que as unidades domésticas zapatistas viviam como 

às suas hortas comunitárias e roças de milho. A ideia era forçar o abandono dos 

terrenos e desmobilizar a base do movimento no município.  

 Em dezembro de 1997, a violência atingiu o seu ponto alto, dando lugar ao 

Massacre de Acteal, quando paramilitares executaram um grupo de quarenta e cinco 
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deslocados que se encontravam reunidas na Igreja de Acteal, um povoado do 

município de Chenalhó. Participantes do movimento das Abelhas, a maior parte das 

vítimas do massacre foram crianças e mulheres, algumas grávidas. A partir daí, 

comunidades inteiras abandonaram suas terras e se direcionaram para os 

acampamentos de refúgio que os zapatistas instalaram ao redor da sede de Polhó.  

 A repercussão do Massacre de Acteal foi de tal proporção que o governo 

federal decidiu concentrar um efetivo de cerca de dois mil soldados no município. No 

começo de 1998, haviam vinte e um acampamentos do exército federal e treze 

acampamentos da polícia federal ou judicial ou da Procuradoria Geral da República 

no território de San Pedro Polhó, resultando em um contexto de alta militarização, 

violência desmedida e enorme tensão social. De forma geral, a chegada do exército 

acirrou ainda mais o conflito, gerando mal estar e desconfiança entre os zapatistas. Do 

total de deslocados que haviam na região no começo 1998, 74% eram zapatistas, 23% 

eram membros das Abelhas e 3% se diziam priístas (REBÓN, 2001, p. 70). 

 Antonio e Catalina se somaram ao zapatismo desde um princípio, no começo 

da década de noventa. Antonio me contou que ele atendia às reuniões que os 

zapatistas faziam na sua comunidade. Seu filho Pedro sempre o acompanhava e 

também decidiu participar do movimento. Outros filhos, mais velhos, não o fizeram. 

Antonio disse ter aberto os olhos de muitos companheiros indígenas, fazendo-os ver 

aquilo que o mau governo realmente significava. Ele inclusive se deslocava entre as 

comunidades para trabalhar e conversar com os outros sobre o zapatismo. Em janeiro 

de 1994, quando o EZLN desceu as montanhas para ocupar as principais cabeceiras 

mestiças de Chiapas, Antonio e Pedro estavam entre seus quadros.  

 Em outubro de 1997, Catalina e Antonio, junto com seus filhos e nora, tiveram 

que abandonar seu terreno. Catalina conta (entre os seus soluços e os meus) que ela e 

Maria estavam na horta quando escutaram que os paramilitares estavam vindos. 

Catalina sabia o que os paramilitares vinham fazer e, por isso, correu o mais rápido 

que pôde para agarrar suas blusas, espigas de milho e os documentos que guardava 

em casa. Quando os paramilitares chegaram, ela saiu com Maria e Carlos, que tinha 

por volta de sete anos, pelas portas do fundo, correndo pelo pátio traseiro da casa para 

se embrenharam no mato. De longo, elas sabiam que a sua casa queimava. No mato, 

se juntaram com outras mulheres, crianças e anciões da comunidade. Mais tarde, 

quando elas tornaram a se aproximar das suas casas, reencontraram a Antonio e a 
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Pedro, que haviam sido informados da queima das casas e voltaram das roças de 

milho em que se encontravam.  

 Com medo dos paramilitares, Antonio, Catalina e os demais se juntaram às 

pessoas da sua comunidade para buscar um refúgio temporal na montanha. Eles 

andaram por três dias até encontrar um lugar que parecesse seguro e fosse longe das 

estradas por onde circulavam os paramilitares. Ali, estenderam lonas de plástico e 

ficaram por três semanas, até que se mudaram de lugar por medo de uma nova onda 

de ataques. Só depois de dois meses na montanha, quando souberam do acontecido 

em Acteal, é que eles decidiram seguir caminho para Polhó, onde chegaram em 

dezembro. Carlos me disse que muita gente morreu. Devido à rigidez do inverno nos 

Altos, o frio era muito intenso, a comida era pouca e os perigos eram muitos (tanto 

em razão da violência dos paramilitares quanto em decorrência do fato de que 

potências agentivas habitam as montanhas, podendo arrastar as pessoas com elas, 

causar doenças ou roubar seus duplos). 

 Quando finalmente chegaram à sede do MAREZ, em Polhó, Antonio e os 

demais membros da sua comunidade propuseram às autoridades autônomas que um 

acampamento fosse montado no preciso lugar onde até hoje eles habitam. Depois 

deles, outras famílias foram se somando ao acampamento, numerado como 26 (ver 

imagem 27). É neste lugar, uma comunidade de deslocados acampados, em que esta 

pesquisa se realizou. Neste sentido, o olhar nativo, tzotzil e zapatista que mapeamos, 

brota sobretudo desse acampamento 26, onde eu mesmo aprendi a ser um tipo 

diferente de zapatista.  
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3. DO ÍNDIO GENÉRICO À ESTÉTICA DOS ÍNDIOS MAIENSES: ARTE E 

DIFERENÇA NO MÉXICO PÓS-REVOLUCIONÁRIO 

 

O movimento zapatista consta hoje entre os movimentos sociais latino-americanos 

com maior poder de convocatória, quiçá comparável somente ao Movimento Sem 

Terra do Brasil. Daí decorre que seus jargões discursivos, as fotografias e as imagens 

dos porta-vozes, como o Subcomandante Marcos e a Comandanta Ramona, os contos 

do Velho Antônio e sua variada e multifocal expressão artística e musical povoem o 

imaginário poético e estético das esquerdas e dos movimentos contestatários a nível 

mundial, mas especialmente no contexto latino-americano.  

 Que o zapatismo tenha se tornado um movimento de reconhecimento 

internacional se deve, entre outras coisas, à sua capacidade de aglutinar as demandas 

dos setores indígenas e camponesas em torno de uma prática política inusitada (que se 

diferencia dos esquemas revolucionários tradicionais), e de veicular imagens de si 

próprio e do seu cotidiano. Expande-se, assim, o imaginário popular, especialmente o 

nacional, para dar lugar a uma formação visual que lhe dá características próprias. É 

neste sentido que as especificidades do zapatismo constituem fenômenos visualmente 

reconhecíveis para uma parte importante dos interlocutores do movimento, a chamada 

sociedade civil.  

 Os murais zapatistas, por sua vez, configuram parte importante de um regime 

visual público do movimento. No entanto, suas especificidades decorrem da 

mobilização e do rendimento de uma série de projetos e produções estéticas que 

antecedem o próprio zapatismo e que marcam a produção artista no interior de outros 

movimentos sociais mexicanos. Trata-se, em primeiro lugar, do Muralismo Mexicano, 

mas especialmente de uma vertente rural e popular que é herdeira deste, constituindo 

um muralismo via movimentos contestatários. Em segundo lugar, remota a um ar de 

familiaridade produzido pelo contar política por imagens das produções imagéticas do 

período pré-hispânico e que ocupam um lugar central em zonas arqueológicas como 

Cacaxtla, Bonampak e Copán, entre outras. Neste capítulo, interessa-nos explorar 

essas relações. 

 
3.1 MODERNISMO E IDENTIDADES NACIONAIS NA AMÉRICA LATINA 

Na América Latina existiu um vibrante movimento de arte vanguardista. No entanto, 

alguns autores, entre eles Yurkievich (1984), argumentam que os nossos 
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modernismos locais teriam sido expressões transplantadas e desconectadas das 

especificidades da região. Segundo essa linha de argumentos, devido à falta de um 

vigoroso processo de modernização socioeconômica nos países da região, não caberia 

falar de uma arte modernista latino-americana propriamente dita, uma vez que a 

característica central deste tipo de arte estaria na presença de um aburguesamento 

social e cultural que se encontraria ausente em nossa região21. O que tivemos foram 

replicações de um fenômeno artístico europeu.  

No entanto, segundo García Canclini (2015), o fundamental seria questionar a 

validade dos pressupostos que atrelam a produção artística às condições 

socioeconômicas22. A despeito de uma leitura influenciada pela economia política, o 

autor afirma que o modernismo cultural não é uma expressão ou o fruto condicionado 

da força de uma suposta modernização econômica. Antes, o modernismo, um 

conjunto de expressões artísticas múltiplas e diversas entre si, emergiria do 

entrelaçamento entre relações e conjunturas complexas, nas quais diferentes 

temporalidades históricas confluem de maneira sobreposta.  

 Segundo García Canclini (2015), a Europa continental, que foi palco do 

nascimento das vanguardas, não seria o lugar do aburguesamento prevalente, como no 

caso inglês, mas a intersecção de uma ordem semi-aristocrática, de uma economia 

capitalista ainda não completamente industrializada e de um movimento obreiro 

incipiente e pouco convencido do seu papel como sujeito da insurgência social. O 

modernismo não seria, portanto, a expressão cultural de uma modernização social e 

econômica, mas um modo através do qual os grupos sociais dominantes agem no 

encontro com diferentes temporalidades históricas e tratam, a partir destas 

temporalidades, de construir um projeto global.  

 Na América Latina, argumenta o autor, a sobreposição das culturas indígenas, 

negras e ibérico-coloniais, além dos próprios elementos modernos nos âmbitos 

político, comunicacional e educativo, resultou no surgimento de uma mestiçagem 

“culturalmente híbrida e interclassista”. O fruto dessa intersecção seria justamente o 

que teria permitido aos modernistas latino-americanos dar às técnicas e aos estilos das 

vanguardas europeias o seu projeto estético próprio, imprimindo suas identidades 

sobre elas (GARCÍA CANCLINI, 2015).  

																																																								
21 O fundamento teórico desse tipo de argumento vem da teoria do modernismo de Marshall Berman 
(1988), acusado de ser homogênea e unilinear por Anderson (1992). 
22 Argumento que também é compartilhado por Schwarz (2000). 
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Na senda do que argumenta Capelato (2005), grande parte do esforço criativo 

modernista latino-americano teve como alvo a necessidade e a preocupação intrínseca 

de tratar o tema das identidades nacionais e regionais. Segundo a autora, as grandes 

mudanças que ocorreram nas primeiras décadas do século XX explicam a busca de 

uma identidade nacional fundamentada em novas bases; tal preocupação coincidiu 

com o surgimento do modernismo dos anos 1920. Ainda que essas novas bases 

identitárias fossem, em seus conteúdos, heterogêneas entre si, o argumento que aqui 

desenvolveremos parte da necessidade de localizar essas produções no contexto de 

um projeto de modernização da América Latina à luz dos preceitos políticos da 

Modernidade ocidental. Em outros termos, o modernismo artístico coincidiria com o 

processo de edificação dos Estados nacionais latino-americanos, dando lugar aos 

sentidos da “comunidade imaginária” (ANDERSON, 2015) que se expressa e se 

produz através da arte.  

 Na constituição dos nacionalismos latino-americanos, os Estados se valeram 

de valores diacríticos que permitissem o aparecimento de  identidades contrastivas. 

Isso é especialmente importante no caso mexicano. Neste sentido, se bem “[...] a 

tentativa de recuperação das origens [pelos modernismos] foi, geralmente, orientada 

por uma valorização da cultura popular e das tradições” (CAPELATO, 2005, p. 260), 

esse processo se deu valendo-se de uma clara ambiguidade entre o que se apresentava 

como sendo a tradição e aquilo que seria a modernização: ao mesmo tempo em que se 

exaltava o progresso e se impulsava a modernização estética, se lamentava a ruína das 

sociedades autóctones marcadas por um passado glorioso. Isso corresponderia ao que 

García Canclini (2015) considera ser a expressão de projetos globais de nação 

construídos a partir da perspectiva de membros de grupos dominantes. Em termos 

artísticos, diz respeito à formação de uma arte moderna que se assenta e contra-

inventa um determinado mito do “primitivismo”23 ameríndio (e afroamericano) que 

																																																								
23 “Primitivismo” é uma das muitas formas de colonialismo cultural sobre a qual se assenta a 
concepção moderna e eurocêntrica de arte (COUTTS-SMITH, 1991). Trata-se de um fenômeno 
representativo que cria uma imagem da alteridade a partir da necessidade de contra-invenção de quem 
se encontra com ela. Um tipo de orientalismo (SAID, 2007), o primitivismo é uma imagem dos 
modernos sobre os não modernos. Em termos de MacLagan (1991, p. 32), “if ‘primitivism is a myth 
that seems to haunt European culture from the outside, ‘outside’ art is something like an image of the 
primitive within.” Isso faz do primitivismo um dos motores da arte moderna (e de outras coisas mais), 
ou, como coloca Miller (1991) existe uma necessidade do primitivismo para a arte: ele não é uma ideia 
da qual alguns artistas (como Picasso e seu africanismo) se valem de tempos em tempos, mas é integral 
à arte de tal forma que ambos os termos, “primitivismo” e “arte”, devem ser entendidos um em relação 
ao outro. Isso porque o primitivismo é fundamental na definição dos paradoxos dos quais a arte se 
alimenta. Para Miller (1991) é possível observar essa relação na própria forma em que se cria e se 
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lhe serve de impulso, “[...] a great and productive paradox: of looking ‘back’ in order 

to go forward, of an idea of the original, the primary, the ancestral perhaps [...], as a 

springboard for the modern and the radical” (BRETT, 1991, p. 113). No entanto, 

como todo primitivismo, é antes uma inscrição e uma representação do império 

(BRETT, 1991; DELEUZE; GUATTARI, 2011). 

 
3.2 UM MURALISMO COM ESTADO 

Principal manifestação do modernismo no México, o Muralismo Mexicano resulta da 

combinação entre as necessidades político-sociais da conjuntura da Revolução 

Mexicana e das transformações estéticas implicadas pelas vanguardas europeias. 

Desde o início do processo revolucionário, o Muralismo começava a se incubar como 

uma arte com forte sentido social e teor nacionalista, proclamando a independência 

cultural do país.  

Neste impulso, foi fundamental o apoio do governo revolucionário, 

especialmente através da figura do Secretário de Educação Pública, José Vasconcelos, 

que pretendia encontrar maneiras lúdicas de superar as altas taxas de analfabetismo do 

país ao mesmo tempo em que empreendia uma importante divulgação dos ideais 

sociais da Revolução e do programa indigenista que ele próprio começava a 

implementar. Nas palavras de Capelato (2005, p. 277), “[...] a proposta de José 

Vasconcelos era causar impacto visual através de representações que retratassem a 

cultura autóctone a partir de suas tradições, símbolos, mitos, ritos e expressões da 

vida cotidiana”. 

 De forma geral, argumenta-se que o Muralismo Mexicano é fruto da 

necessidade de se reinventar a identidade nacional, apropriando-se da cultura popular 

e dos relatos dos acontecimentos da epopeia nacional que desembocaria na Revolução 

como elementos para a sua formulação. Enquanto os artistas encontraram no Estado 

um espaço para viver da sua arte, este, por sua vez, usava os produtos artísticos por 

eles produzidos com fins políticos próprios. O Estado financiava os artistas na medida 

em que a produção de imagens foi parte da política pública pós-revolucionária. Se 
																																																																																																																																																															
define uma “arte primitiva”: ela consistiria de uma série de artefatos de grupos humanos que sequer 
contam com um conceito de “primitivismo”, mas que é inventada como tal por outras pessoas que se 
valem desses objetos para objetificar a sua própria noção de primitivismo que, em grande medida, é 
uma variação interna à própria modernidade europeia. O primitivo é o outro externo, mas sobretudo o 
outro interno sobre o qual a modernidade se ergue. Isto é, “[...] these assumptions operated internally 
as well as externally. Western culture seems to have attained its official identity not only by defining 
itself against it own version of other peoples [Orientalismo], but also by suppressing certain cultural 
strata at home (popular culture and history, for example) [...]” (BRETT, 1991, p. 114). 
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bem que grande parte dos muralistas reclamava uma posição de representantes sociais 

dos mexicanos, criando uma arte que eles diziam traduzir a aflição que as 

transformações sociais e os problemas nacionais causavam na sociedade nacional, 

tampouco seria possível desvincular essas expressões artísticas do seu sentido 

histórico e da narrativa que elas ensejavam. 

 Assim, muitas das obras muralistas estabelecem estreita vinculação com o 

discurso oficial do Estado pós-revolucionário, tanto enquanto os artistas serviam 

diretamente ao Secretário de Educação, José Vasconcelos, quanto depois, quando 

pintavam por contrato. Vasconcellos (2007) menciona um caso revelador dessa 

relação: os bastidores da realização dos murais de Juan O’Gorman no Museu 

Nacional de História. Contratado para representar Porfírio Dias, o presidente deposto 

pela Revolução, como um tipo moderno de senhor feudal e os revolucionários, 

especialmente Madero, como libertadores do povo, a produção dos murais estava 

condicionada à aprovação das obras24. O’Gorman teve que submeter os esboços dos 

murais para que eles fossem aprovados pelos órgãos governamentais envolvidos 

(VASCONCELLOS, 2007). Isto é, o artista tinha direito de criar a partir do tema 

indicado, mas a execução da obra dependia da autorização por parte do contratante. 

De forma geral, argumenta Vasconcellos (2007), essa condição de negociação entre 

artistas e o Estado pós-revolucionário parece ter sido a tônica geral do Muralismo 

Mexicano. Assim, o conteúdo das suas obras não pode ser entendido como mero 

resultado do fluxo criativo dos artistas.  

 Para além disso, a crença na modernização nacional, especialmente 

influenciada pela ideia de uma “raça cósmica”, impulsionou uma visão folclorizada 

da cultura popular, especialmente no que tange a produção imagética do indígena. 

Neste sentido, se a arte da vanguarda muralista se preocupa pela revalorização da raiz 

indígena em seu afã de redimensionar as características da nação, isso se dá a partir da 

manipulação “mestiçofílica” que marcou a política cultural do Estado pós-

revolucionário (BASAVE BENÍTEZ, 2002). Dois dos desdobramentos fundamentais 

desse fenômeno são o astequismo e o racismo desracializado que, como se argumenta 

a seguir, permeiam o Muralismo Mexicano.  

 

 
																																																								
24 Refiro-me especificamente aos murais “La dictadura y la represión” e “Sufragio efectivo – No 
reelección”, executados em1969. 
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3.3 MESTIÇOFÍLIA: ASTEQUISMO E DESRACIALIZAÇÃO 

O astequismo é um conceito cunhado para denotar a transformação das diferentes 

alteridades pré-hispânicas em um mesmo indígena generalizado, vazio de qualquer 

especificidade étnica. Reduzidos à categoria de los indios - ou los originarios -, o 

único eixo de inflexão através do qual eles são incluídos no discurso e na identidade 

da nação mexicana é a partir da sua condição colonial e da relação com os não índios. 

Isto é, eles não são pensados como conformadores de totalidade autônomas (e muitas 

vezes contrapostas frente ao Estado e entre si), mas somente a partir da função 

diacrítica que lhe é dada pela narrativa do Estado25. O efeito mais recorrente desse 

procedimento é a recuperação e glorificação do passado de conquistas e feituras 

imperiais dos astecas (mexica) como eixo central de uma pré-história do Estado26.  

 Por detrás desse fenômeno está uma compreensão profundamente 

evolucionista das relações entre os povos pré-hispânicos. Nela, os astecas aparecem 

como o ápice do refinamento cultural e a expressão mais sofisticada da especificidade 

sobre a qual se assenta o reclamo de um nacionalismo mexicano, que, para se 

diferenciar do espanhol ou do criollo, se vale dos tempos anteriores à chegada da 

armada de Hernán Cortés como fonte de diferença. 

Um claro exemplo disso é a narrativa museográfica do Museo Nacional de 

Antropología e Historia, que pertence ao Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, órgão mexicano de gestão patrimonial. Ao percorrer as salas da instituição, é 

impossível não pensar que a culminação histórica da área cultural Mesoamericana 

seja a grande e imponente sala Asteca, com a Pedra do Sol em seu centro. A narrativa 

nos leva de forma temporal, espacial, estética e política a ver México-Tenochtitlán, a 

capital dos astecas, como a mais “avançada” marca da civilização que dá sustento e 

especificidade ao Estado mexicano. Não à toa a própria bandeira nacional se remete 

ao mito fundacional da cidade mexica: à águia que devora uma serpente enquanto 

repousa sobre o nopal.  

O astequismo emerge, entre outras coisas, como uma ferramenta conceitual da 

qual o Estado mexicano se valeu, em vias de constituição de um nacionalismo pós-

revolucionário e anunciadamente popular (del pueblo), para manipular uma 

indianidade contrastiva. O projeto mestiçofílico de Vasconcelos, traduzido pela ideia 

																																																								
25 O próprio nomeá-los como índios – e indígenas - indica, ademais, a chave do pensamento do Estado 
(DE LA CADENA, 2015; QUIJANO, 2000a). 
26 Neste sentido, a própria história dos povos pré-hispânicos é tratada como a pré-história do México. 
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de uma “raça cósmica”, retomava o indígena do passado pré-colonial como a segunda 

raiz do mestiço contemporâneo e, sendo este último a continuidade de ambas as suas 

raízes, termina retirando aos indígenas coetâneos a capacidade de reclamar suas 

especificidades no interior do projeto de Estado-nação que emerge da Revolução 

(BASAVE BENÍTEZ, 2002). Seu lugar era, antes de mais nada, o do “problema 

indígena”: o objeto do indigenismo, a política vasconcelista de assimilação cultural 

que, operacionalizada em políticas públicas, representou uma aceleração do 

epistemicídio colonial e um aprofundamento das práticas racializada. 

 Uma vez que também a eles cabia impulsionar a constituição estética e 

cultural da nação, os muralistas mexicanos não puderam fugir das concepções do seu 

tempo e do Estado para o qual trabalhavam, como bem ilustra a obra mural de Diego 

Rivera de 1922, “La Creación” (ver Imagem 01), normalmente associada à produção 

pictórica da ideia de “raça cósmica”27. Nela, se vê o surgimento de um terceiro corpo, 

o mestiço, que ocupa o centro da imagem enquanto é velado por um conjunto variado 

de personagens pertencentes a diferentes “raças” e por anjos e santos, o que diz 

respeito a outro dos elementos que compõem a proposta cósmica de Vasconcelos: seu 

recorte e sua missão oriundos do divino.  

A desracialização, por sua vez, “[…] se refiere al proceso de normalización 

racial y racista que permite que el pueblo mexicano se exprese y esté convencido por 

la idea de que en México no hay racismo porque todos somos mestizos, porque todos 

estamos ‘mezclados’” (MORENO FIGUEROA, 2012, p. 17). Esse fenômeno é 

reflexo direito da política cultural mestiçofílica do Estado mexicano, promovida 

principalmente pelas políticas indigenistas. O mestiço “cultural” pode ser índio, 

criollo ou mestiço em termos racializados, mas culturalmente ele seria fruto de um 

mesmo hibridismo entre a tradição indígena e a tradição ibérica. Neste sentido, o 

mestiço cultural é o resultado da empresa colonial mantida tanto pela metrópole 

quanto pelo Estado independente, e não um simples desdobramento de um processo 

de contato cultural.  

 Apropriadas pelo governo do Partido Revolucionário Institucional, as obras do 

muralismo mexicano serviram como promotoras dos ideais revolucionários, sendo 

manipuladas constantemente pelo discurso político do partido governista. Permitiram, 

ademais, a formação de um senso estético da nação e da cultura nacional. Por esta 
																																																								
27 O mural “La Creación” se encontra localizada na Escuela Nacional Preparatoria, uma das unidades 
de ensino médio da Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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mesma razão, foram amplamente utilizadas como ilustrações para o material didático 

produzido e distribuído pela Secretaria de Educação com o intuito de “ensinar” a 

história nacional. Neste sentido, tornaram-se referentes estéticos da história oficial do 

país, construindo parte importante dos referente imagéticos da Revolução, bem como 

dos parâmetros que sustentam a formação cultural da nação (GRUZINSKI, 1994, p. 

211).  

 
3.4 MESTIÇOFÍLIA E MURALISMO: A “EPOPEYA DEL PUEBLO MEXICANO” 

Podemos encontrar evidência clara dos argumentos antes delineados na estrutura 

narrativa do mural “Epopeya del Pueblo Mexicano” 28, de autoria de Diego Rivera 

(ver imagem 03). A “revalorização do indígena” em tal obra pode ser pensada a partir 

de três eixos fundamentais: a fabricação do sujeito, a construção do espaço e a 

presença de um tempo (espacializado da direita para a esquerda) que é tanto 

sincrônico quanto diacrônico. Esses três eixos deixam evidentes a visão evolucionista 

que se desdobra de dois níveis: o da própria obra enquanto imagem autônoma e o dela 

em relação com o discurso que se monta ao seu redor. Tendo em vista os rendimentos 

para o argumento aqui apresentados, gostaríamos de nos deter mais detalhadamente 

na análise deste mural. 

 Apesar da autoria ser de Diego Rivera, é necessário dizer que não encaramos o 

nome do artista como um índice de arte individualizada. Propomos entendê-lo no 

sentido foucaultiano da função-autor: um instrumento de classificação, diferenciação 

e caracterização de um modo particular de existência e circulação discursiva numa 

sociedade determinada. Refere-se, portanto, à ordem do discurso: o próprio sujeito 

autor se dilui numa complexa e variável função discursiva (FOUCAULT, 2009). Isso 

nos coloca a necessidade de estudar um discurso estatal e mestiçofílico não pelo seu 

valor expressivo individual (estudar Diego Rivera) ou pelas transformações formais 

que ele sofre de um caso a outro (diferenças entre Rivera e Siqueiros), mas antes pelas 

modalidades da sua existência (o que ele faz enquanto fenômeno mural). Dedicaremo-

nos, então, a delimitar um discurso mais amplo que perpassa a função-autor de Diego 

Rivera mas não perseguiremos as especificidades que essa função implica, seja em 

termos de estilo ou de variação em relação a outros muralistas.  

																																																								
28 A obra mural está localizada na escadaria interior do Palácio Nacional, a sede do governo federal 
mexicano, no zócalo capitalino. 
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 Partindo do caso da Epopeya Nacional de Rivera e tendo em vista a já 

assentada e bem difundida ideia de que o Muralismo Mexicano teria “revalorizado o 

fator indígena através das suas obras vanguardistas e nacionalistas” (reconstrução 

minha), o que caberia perguntar é o que se entende por indígena na cultura visual 

criada na e ao redor da arte muralista pós-revolucionária.  

 Para José Vasconcelos, o Secretário de Educação e mentor do indigenismo 

estatal, não era possível falar de uma superioridade entre tipos humanos que fosse de 

ordem racial. As diferenças eram de ordem cultural, razão pela qual o Estado deveria 

preocupar-se por educar a “raça oprimida”, a indígena, para que ela se tornasse franca 

colaboradora no processo de emersão da “raça cósmica”. A educação passaria, para 

Vasconcelos, pela imagem: ela teria um fundamental papel pedagógico. Assim, se ao 

fato de que o Muralismo Mexicano é considerado por alguns autores como a 

vanguarda cultural revolucionária do México dado o seu forte sentido social (ADES, 

1997) somamos o argumento de a força que sai vitoriosa da Revolução afirma a 

necessidade de se construir uma nova consciência para o México, então, no sentido 

dado por Vasconcelos ao trabalho dos muralistas, a eles caberiam despertar a 

sensibilidade estética da nação e do Estado pós-revolucionários. Neste processo, a 

“valorização da cultura indígena” (LUCIE-SMITH, 2004) e a “exaltação do indígena” 

(VASCONCELLOS, 2007) são, como viemos argumentando, o resultado de uma 

leitura funcionalista da imagem de indígena genérico no âmago de um projeto de 

nação que se pretende englobante. O “problema do índio” se torna, neste contexto, um 

problema de assimilação e de formação de um terceiro corpo mestiço - nem indígena, 

nem criollo – como é possível observar em La Creación. 

Para o importante antropólogo indigenista  Manuel Gamio, somente quando as 

“classes nativas e média” compartilhassem um único critério no que dissesse respeito 

à arte e ao gosto estético, a nação mexicana estaria redimida e a arte nacional, que 

para ele aparecia como uma das bases mais sólidas da consciência da nação, teria se 

tornado um fato em si mesma (RICCO MONGE, 2015). É notável, e não por acaso, 

que o repertório com o qual Gamio se refere aos povos ameríndios do país é de corte 

classista. Valendo-se de um léxico marxista, reclamado como “popular” no pós-

Revolução, a “classe nativa” aparece como um substituto local para a “classe 

trabalhadora” europeia. Ela deveria se fundir esteticamente à classe média. Depois de 

um sangrento processo revolucionário que tinha suas bases nos movimentos 

camponeses do Norte e do Sul, a classe aristocrática estava banida do discurso 
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nacional. Era a ela que o Estado pós-revolucionário se contrapunha. O trabalho de 

uma estética pós-revolucionária e nacionalista seria, pois, a de se desdobrar e de 

produzir uma unidade entre “classe nativa” e “classe média”.  

 Esse elemento se vê refletido na “Declaração dos Princípios Sociais, Políticos 

e Estéticos” do Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, ao qual grande 

parte dos muralistas se filiavam. Entre outras coisas, a Declaração diz:  
Repudiamos la llamada pintura de caballete y todo tipo de arte 
fomentado por círculos ultraintelectuales porque es aristocrático, y 
ensalzamos el arte monumental en todas sus formas porque es 
propiedad pública. [...] los creadores de belleza deben hacer el 
máximo esfuerzo para producir obras de arte ideológicas para su 
pueblo; el arte no debe seguir siendo la expresión de la satisfacción 
individual, como lo es actualmente, sino que debe tender a 
convertirse en un arte educativo y combativo para todos. 

 
 A ideia de que se criasse uma beleza agentiva que sugerisse a luta, repudiando 

as manifestações individuais e burguesas da pintura de cavalete, se associava com os 

ideais utópicos da época das vanguardas. Através da estetização da vida, a intenção 

dos dadaístas e surrealistas de corte lírico-pulsional, cujo eixo estético estava posto 

sobre a crítica da racionalidade técnico-instrumental, era buscar “enguiçar a máquina” 

através da poetização do gesto e da crítica ao fetichismo da mercadoria (FABRINNI, 

2013, 2014). Os dadaístas acreditavam que a arte liberaria potenciais emancipatórios e 

de que teria, neste sentido, uma função de prospecção: implicaria a transformação 

para o futuro através do seu impacto estético. Esse ideal era compartilhado também 

pelos surrealistas, pelos futuristas e pelos construtivistas russos, entre outros, mas 

também pelos muralistas mexicanos, como podemos notar na citação anterior. O 

Muralismo Mexicano guardava, então, um elo fundamental com as noções utópicas 

divididas pelas vanguardas.   

 Outrossim, a Declaração reclama um caráter público e monumental para o 

Muralismo, manifestando uma atitude claramente anti-aristocrática. Em primeiro 

lugar, isso marca uma necessidade manifesta de que a arte fosse socializada, de modo 

que ela atingisse uma parcela mais ampla da sociedade nacional, mas também indica 

o imperativo de uma arte social: uma que tratasse dos problemas nacionais. Daí 

decorreria o seu caráter monumental e público. No entanto, é cabível questionar os 

desdobramentos disso. O fato de que se reclame um caráter nacional para as obras e 

de que as imagens estejam postas sobre as paredes interiores de edifícios que 

constituem parte do patrimônio administrado diretamente pelo Estado corresponde a 
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qual ideia de público? Mais do que aprofundar-nos nesta questão, valeria a pena 

tensionar a necessária equivalência entre âmbito do Estado e domínio público. Isso 

porque, em segundo lugar, a monumentalidade das obras parece incluir uma 

sobreposição dela sobre o sujeito, fazendo-o sentir-se pouco frente à dimensão 

daquilo que vê. É evidente, na linha de Vasconcelos, o fato de que se reforce o papel 

pedagógico e político do Muralismo. 

 Como outros autores já notaram (ADES, 1997; LUCIE-SMITH, 2004), o 

repúdio a uma estética aristocrática se torna também uma recusa aos padrões europeus 

da arte de vanguarda em nome de uma estética nativa. Aqui, o discurso de classe 

reaparece de forma central. É a imagem de uma “classe trabalhadora” mexicana e de 

elementos vinculados a ela aquilo que dará corpo a esse nativismo estético do 

muralismo. Os camponeses tão presentes nas obras de Orozco, Siquieros e Rivera e 

uma classe obreira mais imaginada do que efetivamente existente são parte desse 

repertório. A terceira via dessa estética nativa estaria precisamente naquilo que alguns 

chamaram de “valorização do indígena”, mas que aqui apresentamos, tendo em vista à 

função que lhe foi assignada na produção da identidade nacional mexicana, como uma 

“indianidade diacrítica”.  

 Na Imagem 03 apresentamos uma vista panorâmica e uma versão em dois 

fragmentos do mural Epopeya del Pueblo Mexicano, de 276 metros quadrados. 

Fixando o olhar no lado extremo direito da imagem, encontramos o primeiro 

momento que organiza um tempo imageticamente espacializado. Trata-se do 

fragmento chamado de México prehispánico, executado por Rivera no ano de 1929 

(ver Imagem 06). Nela podemos encontrar uma série de elementos interessantes 

quanto à representação do indígena.  

Em primeiro lugar, a imagem contém indicativos de “personificação” e 

“animação” de elementos que associamos à natureza, como o Sol e o vulcão 

Popocatépetl (do náhuatl popoca, “soltar fumaça”, e tepetl, “montanha”). Em 

segundo lugar, há dois tipos de representações humanas: guerreiros e não guerreiros. 

Apesar da multiplicidade de atividades que os não guerreiros aparecem realizando, 

não há sinais de diferenciação social. Isso pode ser entendido como uma alusão à 

ideia de comunismo primitivo que apresenta os povos pré-hispânicos como 
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sociedades cujo o cotidiano fundamentaria práticas de igualitarismo29. No entanto, 

estas teorias se assentam em visões estereotipadas e modelos teóricos eurocentrados.  

Em terceiro lugar, o mural apresenta duas representações de uma mesma 

entidade do panteão mexica: Quetzalcóatl, a serpente emplumada. Primeiro em forma 

de serpente voadora e, a seguir, como um homem de pele branca e barba negra, 

localizado no centro da imagem. Essas representações colocam duas questões 

importantes para o argumento que aqui desenvolvemos. A primeira está na 

equivalência da figuração da entidade pré-hispânica com a aparência dos homens 

europeus que, entre outras coisas, está na raiz do contravertido argumento de que os 

mexica teriam “confundido” Hernán Cortés com uma personificação de Quetzalcóatl. 

A discussão em torno desta explicação se desdobra em algo similar à polêmica 

envolvendo os antropólogos Marshall Sahlins (2001, 2008) e Gananath Obeyesekere 

(1992), contendo disputas entre uma exotização das racionalidades ameríndias, por 

um lado, e as diferenças em torno das práticas de representação no mundo pré-

hispânico e no mundo contemporâneo e euroamericano, por outro. De todo modo, é 

no mínimo incômodo que uma imagem que pretenda se referir ao período pré-

hispânico coloque um homem branco em posição de divindade, frente à qual uma 

série de índios de pele morena se colocam em relação de adoradores. 

Um segundo desdobramento está na espacialização de uma leitura que 

apresenta a tese do “primitivismo” pré-hispânico como teocêntrico, em que uma 

entidade, convertida em “Deus”, se torna o eixo articulador da imagem 

(sugestivamente, o homem branco). Neste sentido, as práticas agrícolas e as 

atividades guerreiras, presentes à esquerda e à direita da imagem, respectivamente, 

ganham sentido no seio de uma articulação com a esfera do “divino” ou 

“sobrenatural”; seriam práticas derivadas de “crenças” sobre a função da guerra e do 

trabalho da terra no sistema teogônico que antecederia a agência das pessoas e sobre-

determinaria as suas ações cotidianas.  

Neste contexto, Quetzalcóatl aparece como o eixo articular da vida pré-

hispânica. Isso é certamente uma torção da cosmologia e das práticas ameríndias de 

relações cosmopolíticas, em que as dualidades assimétricas ganham centralidade 

fundamental30. Neste contexto, as entidades só se mantêm quando em relação com sua 

																																																								
29 O reclamo de um comunismo primitivo ameríndio também é uma das marcas do Manifesto 
Antropofágico de Oswald de Andrade, datado de 1928 e contemporâneo do Muralismo Mexicano. 
30 Tema já magistralmente explorado por Lévi-Strauss (1993). 
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outra parte. Quetzalcóatl ganha sentido, por exemplo, no momento em que se 

encontra vinculado por complementariedade opositiva com Tezcatlipoca. Ambas as 

entidades guardam relação com qualidades essenciais ao funcionamento cósmico, de 

tal forma que uma sem a outra seria, assim como aparece Quetzalcóatl na Epopeya, 

seria um índice de desequilíbrio e caos (LÓPEZ-AUSTIN, 1994).  

Por fim, tanto pela presença de Quetzalcóatl quanto pelo tipo de vestimenta 

dos guerreiros à esquerda, no formato e coloração dos templos e pela presença do 

vulcão Popocatépetl, que se remete a um topônimo essencial para o mundo nahua, 

temos que o arquétipo que dá sustento à imagem é o mesmo que dá fundamento 

àquilo que chamamos de pré-história do Estado mexicano, o astequismo. A imagem 

do México prehispánico é, portanto, uma alusão visual ao povo mexica e à 

grandiosidade que a ele se associa. No entanto, os elementos da imagem permitem 

desdobrar dois elementos importantes desse princípio: a existência de um poder 

centralizado e que se origina de uma comunhão direta com o divino, por um lado, e a 

pretensa igualdade entre todos que estaria na própria raiz indígena do mexicano e que, 

neste sentido, anteciparia a Revolução, por outro.  

A partir daí, a narrativa escorre pela lateral inferior esquerda em direção ao 

segundo momento da “Epopeya del Pueblo Mexicano”, aquele que vai da invasão 

europeia à Revolução Mexicana. Chamado “De la conquista a 1930” (1929-1931), 

este painel é bastante denso e coloca no centro da sua produção imagética o 

levantamento popular que teria desembocado na Revolução mexicana (ver Imagem 

07). Claramente marcado por uma noção de luta de classes, ele apresenta o seu 

momento culminante, a Revolução, como o contexto fundamental da harmonização 

das potências sociais que desembocaria no terceiro dos momentos da Epopeya: o 

“México de hoy y mañana”, executado entre 1934 e 1935 e que dá conta de um país 

de classe proletária forte e modernizante, tendo como guia intelectual e político o 

próprio Karl Marx.  

Mais do que cobrir uma leitura completa dessa parte do mural, interessa 

mapear o lugar do indígena neste contexto. Do “México prehispánico” para a 

Conquista, os indígenas da primeira parte do mural se tornam membros de um 

exército nativo, marcado pela presença de guerreiros-jaguar e emplumados, que 

travam um enfrentamento feroz contra os conquistadores espanhóis. Estes aparecem 

montados a cavalo e portando rifles, espadas de aço e lanças de longo alcance. 
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Conforme nossos olhos percorrem da ponta inferior direita para a ponta inferior 

esquerda da imagem, encontramos a resolução do confronto: a derrota ameríndia.  

Apesar da destreza da elite militar mexica, que encarna a potência devoradora 

do jaguar, por exemplo, é à necessidade visual de apresentar a violência justiceira que 

esta imagem se remete. Ela assenta um importante precedente de violência justa que 

antecede um momento posterior e culminativo da narrativa, os confrontos 

revolucionários. O indígena aparece, aqui, como o bravo guerreiro que pretendeu 

resistir à violência do forâneo colonial mas que, sem sucesso, teria sido derrotado. Os 

herdeiros dessa batalha histórica são justamente uma amalgama de iguais que, 

vestidos de branco – uma referência à vestimenta indígena feita de algodão - e 

carregando uma série de coisas nas costas, percorrem ocultamente o espaço da 

imagem que está atrás da águia e do nopal, e aparecem, depois de terem sidos 

evangelizados, caminhando no sentido histórico que lhes caberá: formar os quadros 

da Revolução, dando a esta a característica de ser um tipo de revide histórico que 

remontaria, por tanto, à conquista. 

Depois de derrotados, os indígenas passariam a compor a massa popular e 

camponesa que dá corpo à Revolução, desaparecendo, por tanto, enquanto grupo 

específico. Em seu lugar, renasce o terceiro corpo que se vale parcialmente deles e 

que os vingará, o mestiço. Neste sentido, o painel central da “Epopeya del Pueblo 

Mexicano” é a construção imagética da narrativa da mestiçagem, da Revolução e do 

nascimento de uma mexicanidade historicamente oprimida e atrelada a uma classe 

determinada, a dos trabalhadores. Ao mesmo tempo em que aparece como um 

elemento diacrítico que separa o mestiço do espanhol, o indígena também se 

comporta como o antecedente histórico de bravura e de vitimização que sustenta o 

discurso e o nacionalismo mexicano pós-revolucionário. De forma mais literal do que 

talvez o tivesse dito Roger Bartra (1974), o Estado mexicano necessitava do cadáver 

do índio para dar continuidade à produção discursiva do seu projeto de nação.  

Em suma, o que vimos até agora nos informa sobre a produção de estereótipos 

nacionais que influenciam, entre outras coisas, a apresentação de uma narrativa 

histórica do período pré-hispânico a partir de noções igualmente estereotipadas, que 

partem da necessidade de criar um passado de grandes civilizações. O ápice disso, 

como argumentamos, é o astequismo. Neste contexto, a história pré-hispânica aparece 

como um todo exótico e homogêneo e como uma esfera autocontida das 

especificidades ameríndias. Isto é: a história dos povos da região não começa com a 
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invasão europeia, mas parece terminar ali; ou, em todo caso, é o índice geral e 

histórico de indianidade, como se o pré-hispânico fosse a medida do nível de 

pertencimento e de autenticidade dos povos contemporâneos. A história pré-hispânica 

é, neste contexto, um sinônimo de pré-história do Estado nacional.  

Neste sentido, a imagem indígena se coloca como um elemento constitutivo de 

um grupo de representações e conceitos visuais que permitem produzir, induzir e 

mobilizar uma identidade nacional que se fundamenta na lógica cultural e racial da 

mestiçagem. O indígena passa a não existir em si mesmo, mas apenas como o 

elemento vencido da história e como uma parte constitutiva de uma massa popular 

amorfa e inespecífica que dá lugar à “comunidade imaginária” mexicana 

(ANDERSON, 2015). A própria ideia de indígena, enquanto categoria, só faz sentido 

se a compreendemos como a inflexão categorial da própria experiência colonial e dos 

desdobramentos lexicais do mundo moderno e da prática administrativa do Estado. 

Neste contexto, o indígena aparece ou como ser despersonalizado que partilha dos 

princípios da nação, ou como coletivo histórico subalterno e vitimado pela conquista, 

mas vingado pela Revolução.  

 O indígena da Epopeya é um elemento constitutivo do nacionalismo 

mexicano: um passado asséptico e um instrumento necessário à grandiosidade da 

mexicanidade modelo. No entanto, ele só faz sentido se estiver atrelado a ela; por si 

mesmo, o indígena perde legitimidade. Neste contexto, ele se torna parte do 

mostruário imagético pós-revolucionário: um tipo de elemento que dá recheio ao 

quadro conceitual da identidade que se desdobra e se constrói a partir da Revolução. 

Tendo em vista a participação fundamental dos muralistas neste processo, não há 

espaço para se afirmar que o Muralismo Mexicano atuou na “revalorização do 

indígena”, uma vez que o cerceia com a condição do nacionalismo e lhe nega a sua 

coetaneidade.  

 Frente ao método generalista da Epopeya, que produz um índio genérico, 

poderíamos colocar, ilustrativamente, o método de Frida Kahlo. Acompanhemos o 

belíssimo argumento de Brett (1991, p. 128), 
Frida Kahlo’s method – although she lived with Rivera for so many 
years and was as militantly communist as he – was almost opposite. 
She had no link with the tradition of ‘high art’ and architecture. She 
was self-taught and because of ill-health was almost forced to work 
on a domestic scale, and even from her bed. Where Rivera 
generalized, Kahlo particularized, thinking on the level of the 
individual and lived experience. When Kahlo came to represent the 
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Indian, it was the Indian in herself. My Nurse and I (1937) [(ver 
Imagem 02)] conveys the idea of being nurtured by the indigenous 
culture of Mexico in as intimately close, as physical, a metaphor as 
one can imagine (Kahlo herself was of mixed ancestry: German on 
her father’s side, Spanish and Indian on her mother’s). By showing 
herself as an adult she implies the continuation of this nourishment 
throughout her life. She suggests the ‘continuity of consciouness’, 
claimed by revolutionary archaeologists between the ancient and 
contemporary Indians of Mexico, by giving her nurse an archaic 
mask; this in turn modifies a comforting image into one of power. 
While Kahlo and Rivera shared the same enthusiasm for Mexican 
popular culture, Kahlo’s relationship to theses sources was less 
schematic, more organic than Rivera […] Through the individual 
she arrived at the general, the collective. 

 
Assim, e apesar da diversidade que lhe é própria, não é possível desvincular o 

projeto modernista e o nativismo primitivista do Muralismo Mexicano das intenções 

de um Estado-nação que acreditava religiosamente no potencial modernizador dessa 

arte. Neste sentido, o Muralismo Mexicano é expressão de uma Modernidade formada 

na colônia, no encontro do europeu com a sua alteridade, e cuja intenção é a formação 

de uma massa de iguais, os mestiços, que permitiriam o avanço civilizacional da 

nação. Um mestiço que nasceria da fusão do criollo com o índio, mas que transforma 

este último em peça de assimilação à cultura do primeiro. O mestiço cultural é um ser 

“misturado” mas que deseja certo purismo criollo e eurocêntrico. Neste sentido, a 

Modernidade colonial desde a qual se produz o Muralismo Mexicano é, ainda, uma 

Modernidade que nega sua origem americana como um lugar que represente uma 

forma vigente e legítima de organização da vida sociocósmica.  

 
3.5 DUAS TRADIÇÕES: POPULAR E PRÉ-HISPÂNICO 

Não se pode negar a importância do muralismo das vanguardas modernistas 

mexicanas. Ele lançou as bases de uma tradição artística e imagética que marcaria 

profundamente a forma de se fazer política no país. O recurso a uma linguagem 

pictórica de fácil reconhecimento e a potencialidade pedagógica das imagens 

marcaram a forma de se produzir murais no México, especialmente nas periferias das 

grandes cidades e nas zonas rurais do país, mesmo depois que o movimento muralista 

terminou, na década de cinquenta. Estes murais eram produzidos no seio dos 

movimentos populares e camponeses, com especial expansão no final da década de 

oitenta e noventa, com o aparecimento dos movimentos étnicos. Cabe chamar atenção 

para o fato de que esses novos murais, com um ar de familiaridade próximo do 
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Muralismo Mexicano, passaram a fazer parte das políticas culturais de movimentos 

sociais que interpelam e se contrapõem ao Estado. 

 Ainda que valendo-se de uma linguagem figurativa estável e já reconhecível 

pelos mexicanos, a potencialidade dos murais é reconhecida como uma aliada 

importante dos movimentos sociais. No entanto, diferentemente do caso do 

Muralismo Mexicano, o eixo das narrativa desse muralismo popular não se coloca 

sobre a necessidade de criar uma identidade unitária nacional a serviço da política 

administrativa e institucional do Estado, mas de pulverizá-la e mostrar as 

parcialidades contidas nos muitos sentidos de ser mexicano. Reclama-se, no geral, 

uma mexicanidade compartilhada, mas não fundada na homogeneidade ou na 

mestiçagem. 

Neste sentido, pode-se dizer que mais do que representar a alteridade, esse 

muralismo associado às lutas periféricas, camponesas e indígenas define como eixo 

da sua produção a auto-representação. De certa forma, o muralismo zapatista poderia 

ser entendido como uma dessas expressões. No entanto, poucos estudos têm se 

debruçado sobre este fenômeno, que certamente merece atenção. A escassez de 

análise sobre o tema deve-se também ao fato de que toda expressão mural seja 

pressuposta como um reflexo do Muralismo histórico. Disso decorre o fato de que 

este movimento artístico já tenha disso bastante estudado, a despeito da pluralidade de 

manifestações que guarda a produção de murais. 

Em termos gerais, podemos dizer que os murais zapatistas se valem de um 

formato narrativo e de uma estrutura das imagens que remontam ao papel pedagógico 

do Muralismo Mexicano na construção de imaginários e na fabricação de uma 

identidade nacional, como já indicou Híjar González (2007, 2010), por exemplo. Isso 

se deve à presença, nos Caracóis, de artistas vinculados a esta expressão popular 

muralista que, guardadas as especificidades já indicadas, é tributária do Muralismo 

histórico. Para Híjar González (2007), é importante ter em vista que a releitura dos 

parâmetros estéticos do Muralismo Mexicano do período das vanguardas se dá a 

partir da necessidade de produzir novos processos comunicacionais que, por sua vez, 

descansam na produção e circulação de formas expressivas que se desdobram de uma 

tradição latino-americana de lutas populares, informando sobre mundos paralelos aos 

anunciados pelos esquemas hegemônicos.  

Neste sentido, a multiplicidade de elementos significantes, as formas e os 

suportes sobre os quais se produzem os murais dizem respeito a esta tradição popular 
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que se difere, em intenção e em conteúdo, do Muralismo Mexicano. Segundo Híjar 

González (2007), a multiplicação dos elementos que possibilitam a produção dessas 

formas expressivas diz respeito justamente à ampliação da dimensão estética quando 

incidida pelos processos sociais organizados de caráter utópico e revolucionário. O 

popular que adjetiva este tipo de produção mural está associado ao conjunto cultural 

particular que dá as condições de sua produção, manutenção, circulação, valorização e 

consumo, e que decorrem do recorte autogerido dos movimentos que incidem sobre 

elas. A cultura é entendida aqui como um espaço de luta pela e na produção de 

significação. Isto é, a luta pela transformação social não seria só um fato cultural, mas 

um fator de cultura (HÍJAR GONZÁLEZ, 2010), leitura que se aproxima muito à dos 

Estudos Culturais Latino-Americanos (HALL, 2013; RESTREPO, 2012) e que 

informa grande parte dos trabalhos que se dedicam a pensar as expressões artísticas 

vinculadas aos movimentos sociais populares, camponeses e étnicos.  

Partindo do caso dos murais zapatistas, Híjar González (2007) comenta que 

essa arte mural popular seria um ato de conhecimento: trata-se do saber construir 

experiência. Os murais seriam uma forma de contar história. Isso é fundamental se 

temos em vista outra tradição mural, especificamente mesoamericana, que remonta a 

uma produção imagética anterior ao Muralismo Mexicano: os murais pré-hispânicos, 

tanto os nahua-tolteca como os da área maia. Estudos em teoria e história da arte 

argumentam que os eventos de diplomacia cosmopolítica, tais como relações entre 

grupos humanos e entre humanos e não-humanos, eram visualmente narrados no 

contexto pré-hispânico para dar-lhes materialidade (KLEIN et al., 2002). Exemplo 

disso são os murais internos aos edifícios da zona arqueológica de Bonampak, em 

Chiapas (ver Imagens 04 e 05). 

Produções recentes argumentam como os murais também estão relacionados 

com técnicas que levariam a algo análogo àquilo que na etnologia convencionou-se 

chamar de “encorporação” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002). Retomando o princípio 

relacionalista de que os seres não são criados em um momento fixo, mas resultados 

contingentes de processos contínuos de produção que se levam à cabo durante toda a 

vida (LAGROU, 2007; NEURATH, 2013; PITARCH, 2013; SANTOS-GRANERO, 

2009), estes autores assumem a necessidade de entender a produção de imagens e a 

inclusão corporal de objetos como fenômenos que dizem respeito à constituição de 

seres. Para Hendon (2012), por exemplo, os enterramentos funerários concedidos a 

edifícios como Rosalila (ver Imagem 11), na acrópoles da zona arqueológica de 
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Copán, em Honduras, permitem que se entendam os edifícios como pessoas e como 

participantes de ciclos vitais, uma vez que o edifício recebeu um tratamento mortuário 

análogo àquele dispensado aos seres humanos.  

Outros autores estabelecem paralelos entre o adorno corporal e a produção da 

pessoa, por um lado, e, por outro, as inscrições de nomes calendáricos ou imagens 

murais e os edifícios em que eles se encontram (CARBALLO; CARBALLO; 

LESURE, 2014). Neste sentido, a produção material de narrativas imagéticas de 

eventos cosmopolíticos através daquilo que chamamos de murais dá especificidade à 

formação da pessoalidade dos edifícios. Estes passam a ser vistos, então, como 

produtos relacionais (STRATHERN, 2009).  

Tal como argumenta Jaramillo Arango (2016), algumas estelas (petroglifos) 

colocadas pelos maias em seus edifícios serviam para explicitar um vínculo entre 

edifício e aqueles a quem eles pertencem, seus donos humanos e não humanos. 

Nessas estelas, bem como em certos murais, aparece a inscrição maia ub’ah, 

normalmente traduzida como “sua imagem”. No entanto, essa interpretação decorre 

do fato de que b’ah tenha sido registrado como “algo semelhante a outra coisa” a 

partir da língua maia yucateca do período colonial (STUART, 1996, p. 163). Dessa 

forma, quando em uma estela se vê o nome de algum governante e a inscrição ub’ah, 

se entende que a estela seja uma imagem de tal governante. No entanto, o campo 

semântico de b’ah é mais amplo nas línguas maias: indica “corpo” e “pessoa” no caso 

da língua ch’orti, “imagem” e “retrato” no caso yucateco contemporâneo, e “cara” no 

caso tzotzil, entre outros. Daí que Jaramillo Arango (2016, p. 175) argumente, 

seguindo a Dayley (1985, p. 145) e a Stuart (1996, p. 162), que uma imagem seja, no 

mundo maia, inseparável daquilo que “representa”. Por isso, Stuart propõe traduzir 

ub’ah não como “sua imagem”, mas como “seu corpo” ou “sua pessoa”. Assim, as 

estelas seriam um corpo, uma parte integral da pessoalidade dos governantes e demais 

seres que, não só aparecem “representados” nas estelas, mas que também são essas 

próprias estelas (JARAMILLO ARANGO, 2016, p. 175). Talvez a ressalva que 

devêssemos fazer é que essa cópula ontológica simples, “os governantes são as 

estelas”, apesar de indicar uma diferença com nosso próprio acervo de realidade, faz 

pouco para iluminar como, a partir da forma maia de relacionar partes de pessoas, 

estelas aparecem como governantes ou como parte deles.  

Como pretendemos mostrar, os fenômenos que se relacionam com a produção 

mural zapatista dizem respeito a uma confluência de interesses, a uma disponibilidade 
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de recursos visuais e a problemas artísticos que remontam inclusive ao período pré-

hispânico. A leitura que aqui oferecemos dessas relações é meramente introdutória e 

reaparecerá em outros momentos desta pesquisa. No entanto, o fundamental é ter em 

conta a complexidade e a diversidade de elementos que podem estar na raiz de uma 

ou outra leitura antropológica e/ou estética dos murais zapatistas, ensejando, então, 

como eles não podem ser tomados como meros desdobramentos de uma única 

tradição histórica. 
 

3.6 ARTE ZAPATISTA E REVOLUÇÃO 

O ano de 2016 foi, certamente, o de mais destaque para a arte zapatista. Ainda que o 

movimento já houvesse declarado desde 1994, quando saiu a público, a importância 

das produções artísticas, estéticas e poéticas para a construção e a reflexão de uma 

proposta política que se declara indígena e anti-sistêmica, foi em 2016 que as artes se 

tornaram o tema principal de uma série de declarações públicas e convocatórias para 

eventos específicos. Entre elas, destaca-se a realização do Festival CompArte pela 

Humanidade, um festival de poesia, teatro, pintura e dança, entre outras 

manifestações artísticas, que reuniram no território autônomo artistas de diferentes 

partes do mundo e das próprias comunidades zapatistas. De todos os participantes, 

aqueles que certamente receberam a maior atenção foram justamente os artistas 

maienses da base do movimento, que se apresentariam em todos os Caracóis e nas 

mais diversas modalidades artísticas.  

 O CompArte estava inicialmente pensado para ser realizado durante duas 

semanas, uma de atividades artísticas zapatistas no Caracol Oventik e uma segunda 

semana com artistas de todo o mundo. Está última teria lugar na Universidade da 

Terra (Cideci-Unitierra), localizada na cidade de San Cristóbal de las Casas. No 

entanto, o efervescente contexto político e social mexicano colocou questões que 

transformaram o formato do Festival. Preocupados com uma série de problemas que 

transbordam o território autônomo, os zapatistas decidiram suspender a sua 

participação no Festival para apoiar os professores da educação básica do estado de 

Chiapas que confrontavam as forças estatais na tentativa de barrar a reforma 

educativa impulsada pelo governo neoliberal de Enrique Peña Nieto. Os zapatistas 

decidiram não comparecer ao CompArte para poder entregar os recursos alimentícios 

arrecadados para o Festival aos professores que ocupavam, naquele momento, a 
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principal estrada de Chiapas, que conecta as cidades de Tuxtla Gutiérrez, a capital 

estadual, e San Cristóbal de las Casas. 

 Ainda que o Festival não tivesse sido cancelado, o anúncio de não participação 

das comunidades zapatistas resultou no cancelamento de cerca de metade das mais de 

três mil apresentações propostas por artistas externos. A maior parte deles mostrou-se 

decepcionada por não poder compartilhar do momento com os zapatistas. Apesar 

disso, uma vez que o Festival foi iniciado, o EZLN comunicou que os artistas que 

compareceram a San Cristóbal compartilhariam um dia de arte com os zapatistas no 

Caracol de Oventik. Além disso, se incentivou aos demais quatro Caracóis que 

organizassem jornadas de arte para o mês de agosto de 2016.  

 O CompArte foi, no entanto, mais um momento de uma série de ações que o 

movimento vinha desenvolvendo desde de 2012, quando os zapatistas tornaram a 

ocupar silenciosa e simbolicamente cinco sedes municipais do estado de Chiapas. 

Indicava-se, ali, que eles estavam de volta. Essa volta, no entanto, não significava que 

eles tivessem desaparecido, mas que tinham se esfumaçado visualmente. Neste 

sentido, o mês de dezembro de 2012 foi um marco na política estética do movimento: 

uma vez mais, eles se faziam visíveis corporal e midiaticamente. A seguir, se 

sucederam eventos importantes, como a realização da Escolinha Zapatista, a 

despedida e morte simbólica do Subcomandante Marcos, a homenagem realizada no 

Caracol La Realidad ao professor zapatista Galeano, o Seminário La Hidra 

Capitalista e, mais recentemente, entre o dia 26 de dezembro de 2016 e 04 de janeiro 

de 2017, o encontro denominado “Os Zapatistas e as ConsCiências pela Humanidade”, 

no qual foram discutidos os fundamentos epistêmicos e ontológicos das ciências 

(plurais) e os lugares que elas devem ocupar nas lutas de autonomia.  

 A centralidade concedida pelo movimento ao tema da produção artística 

coloca em cena, uma vez mais, o papel que ocupa a arte nos contextos de resistência e 

de produção de utopias em torno da transformação social (HÍJAR GONZÁLEZ, 

2010). Isso se deve ao fato de que desde o seu início, ainda na clandestinidade que 

antecedeu o levante de 1994, o zapatismo já havia incorporado a produção artística e 

poética em seu cotidiano militar. Ainda nos anos oitenta, ocultados na Selva 

Lacandona, os quadros do EZLN reservavam um tempo entre suas atividades para ler 

e produzir contos e poesia, bem como inventar e ensaiar peças de teatro. O 

desenvolvimento dessa tendência performática e estética do movimento está 

intimamente relacionada à organização do movimento como um coletivo. Assim, a 
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autonomia zapatista é também uma esfera de criação e disseminação de processos e 

produtos estéticos. Neste sentido, podemos falar de uma produção estética zapatista 

que é interna ao movimento e que, de certa forma, guarda uma certa continuidade 

temática e formal. 

 Segundo Bartra (2005), a arte zapatista contém um índice de ideologia. 

Partindo dos neo-artesanatos criados pela particularização de bonecas tradicionais da 

região dos Altos, que passariam a se chamar marquitos e ramonitas (ver imagem 15), 

a autora mostra como, a partir do levante de 1994, as mulheres tzotziles artesãs 

começaram a adicionar balaclavas às bonecas para vendê-las como souvenir para 

turistas, observadores internacionais e simpatizantes do EZLN. Ainda que as bonecas 

tenham uma finalidade de adorno ou de “lembrancinha”, sua existência e ampla 

circulação são, para Bartra (2005), um reflexo da simpatia gerada pelo movimento, de 

tal modo que quem as adquire revela algum tipo de filiação simbólica à rebelião dos 

índios de Chiapas. É particularmente interessante um caso narrado pela autora: 

questionada sobre um possível modismo ao redor da venda dos neo-artesanatos, uma 

vendedora tzotzil teria dito não se tratar de uma moda, mas de uma ideologia, o que, 

segundo Bartra (2005), revelaria uma reivindicação não só do conteúdo simbólico da 

boneca que ela produz, mas também adesão ao projeto zapatista.  

 Cabe mencionar, também, as contribuições da pintora chilena Beatriz Aurora, 

atualmente radicada em Chiapas e apontada como a principal artista a acompanhar 

esteticamente o movimento zapatista. Além de ilustrar dois livros de autoria do 

Subcomandante Marcos, a artista realizou uma série de pinturas, desenhos e postais 

que representam o cotidiano e alguns eventos históricos importantes do movimento, 

como a toma de San Cristóbal de las Casas (ver imagem 13). Segundo a pintora, sua 

arte é a representação daquilo que não existe ou que existe escondido e menosprezado 

sob a ordem capitalista (ver imagem 14). Ela indicaria, em contrapartida, o ideal 

revolucionário de derrubar o capitalismo (AURORA; GIAP, 2014).  

Ao mesmo tempo, a artista chilena afirma não participar do circuito da Arte 

Contemporânea. Ainda que possamos estabelecer identificações entre a sua arte e 

algumas leituras sobre os fenômenos artísticos da contemporaneidade, uma iminência 

relativa (GARCÍA CANCLINI, 2012) e uma certa fronteira de coincidências entre 

arte e vida (FABRINNI, 2014), a artista reclama não ter relação alguma com o campo. 

Segundo Beatriz, o próprio movimento zapatista e os grupos simpatizantes são os 

responsáveis pela circulação da suas obras artísticas. De todo modo, essa 
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compreensão da Arte Contemporânea manifesta por Beatriz parece, por um lado, 

reduzi-la a um mero campo de circulação ou de mercado. Por outro, opera uma 

generalização que só pode ser entendida como ferramenta para produzir um efeito 

contrastivo.  

 
3.7 TANIPERLA: GUERRA DE IMAGENS 

Sergio Valdez, muralista de nacionalidade mexicana que coordenou a feitura daquele 

que é talvez o mais conhecido mural zapatista, o mural de Taniperla, também tem se 

manifestado sobre suas colaborações com as comunidades zapatistas, especialmente 

no que tange ao “Método do Mural Comunitário Participativo” (HÍJAR GONZÁLEZ, 

2010). O Mural “Vida e sonhos da Cañada Perla” (ver imagem 12), mais conhecido 

como o Mural de Taniperla, foi realizado em uma região indígena tzeltal da Selva 

Lacandona para comemorar a inauguração do Município Autônomo Zapatista 

“Ricardo Flores Magón”, no município constitucional de Taniperla. 

Depois de vinte e quatro dias de trabalho, o Mural, que ocupava a fachada do 

edifício da prefeitura e figurava a vida comunitária do município, sobreviveu apenas 

quarenta e quatro horas. No dia 11 de abril de 1998, um dia depois de ter sido 

inaugurado, o lugar foi tomado pelo exército mexicano e o mural foi destruído. 

Quatro fotografias tomadas durante a inauguração preservaram o desenho original, 

servindo de modelo para que a obra fosse reproduzida várias vezes, tanto no México 

como em outros países. O Mural se tornou um dos símbolos internacionais da luta 

zapatista. Este acontecimento nos induz a pensar, por um lado, que a própria 

existência da arte zapatista, a mural em especial, dependa da capacidade de controle 

das redes que constituem o território autônomo, e, por outro, que as forças estatais 

reconheçam a arte zapatista como um elemento territorial.  

Como resultado do operativo militar, além da destruição do mural, dezesseis 

pessoas foram presas, entre elas o próprio Sergio Valdez, que permaneceu um ano e 

doze dias encarcerado. Levado para a prisão de Cerro Hueco, o artista não aceitou 

pagar fiança pela sua liberação enquanto os companheiros zapatistas permaneciam 

presos. Formou-se, então, uma rede de solidariedade interna e externa a Cerro Hueco, 

congregando tanto os dezesseis presos de Taniperla quanto outros presos políticos 

zapatistas que estavam na prisão (tojolabales, em sua maioria) e simpatizantes que se 

mobilizaram para demandar a imediata soltura dos companheiros. No período em que 

permaneceram encarcerados, os zapatistas e Valdez produziram um mural 
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transportável, que deixou a prisão para participar de um encontro do EZLN com a 

sociedade civil, em que, entre outras coisas, tratou-se do tema dos presos políticos.  

O fato é que os murais, assim como os índios zapatistas, também sofrem a 

violência de uma guerra de desmobilização. A iconoclastia é uma das expressões 

dessa guerra que também é de imagens. Gruzinski (1994) argumentou que parte 

fundamental da conquista espiritual da Nova Espanha consistiu na destruição das 

imagens ameríndias (ícones e estátuas) que antecedeu a evangelização propriamente 

dita. Valendo-se de um repertório visual europeu, a colônia pretendeu evangelizar 

através de reeducação do olhar do indígena (e o teatro foi fundamental nisso). A 

guerra de imagens teria sido, no caso da colonização das Américas, um processo de 

destruição e substituição das imagens ameríndias por ícones cristãos. Apropriando-

nos dos argumentos de Latour (2008, p. 131), poderíamos dizer que o dano 

ocasionado pelos colonizadores às imagens da América nativa serviu como imposição 

de um redirecionamento da atenção para outras imagens. Não se tratava da liquidação 

das imagens em si e de forma genérica, mas da supressão de um tipo delas.  

No entanto, se a política de imagens serviu como um veículo de poder, ela 

também aparece como um lugar de resistência (GRUZINSKI, 1994). As imagens do 

colonizador foram retomadas e adaptadas pelos ameríndios. Nas obras barrocas do 

século XVII, Gruzinski encontrou a sobrevivência das categorias visuais dos povos 

indígenas que a iconoclastia colonial tentou aniquilar. “Ethos barroco” é, aliás, o 

nome que Bolívar Echeverría (2000) dá à capacidade nativa de torcer os parâmetros 

estéticos e civilizacionais da modernidade colonial, resistindo a eles no mesmo passo 

em que os transforma e emerge através deles. Em Gruzinski (1994), como em 

Echeverría (2000), a guerra de imagens acaba resultando num sistema híbrido em que 

os critérios visuais dos dominados reaparecem através das imagens dos dominantes 

(como no caso da Virgem de Guadalupe). 

O Mural de Taniperla foi, neste sentido, vítima de uma guerra de imagens. O 

Estado o destruiu, através dos seus agentes, para que a sua imagem desse lugar a outra. 

Iconoclasta, o mau governo é também iconófilo: ele troca uma imagem por outra. 

Como no caso da empreitada colonial, sob a perspectiva do Estado mexicano, a 

destruição das imagens seria um passo para trazer as pessoas ao “culto” correto, 

livrando-as do “falso” vínculo que a imagem produz. Ele se opõe às imagens daqueles 

que enxerga como oponente e quer destruí-las como um modo de atacar “[...] o que se 

tornou o repositório dos seus tesouros simbólicos” (LATOUR, 2008, p. 132). No 
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lugar, ele pretende colocar a sua própria imagem. No entanto, como bem argumenta 

Latour (2008), o martelo dos iconoclastas sempre acerta obliquamente: quando destrói, 

reacende a importância do destruído, e Taniperla reaparece em diferentes pontos do 

território mexicano e alhures, não mais como um mural comemorativo, mas como 

símbolo da resistência zapatista. 

 
3.8 MÉTODO DO MURAL COMUNITÁRIO PARTICIPATIVO 

Para além da destruição e reaparecimento do Mural de Taniperla, a história dessa obra 

também é importante porque inaugurou um método de produção mural que seria 

intitulado por Sergio Valdez de “Método do Mural Comunitário Participativo” 

(HÍJAR GONZÁLEZ, 2011). Esse método consiste numa forma de produzir obras 

coletivas que se colocam a serviço das comunidades zapatistas, e por isso Híjar 

González (2011) diz que ele corresponde à necessidade de “pintar obedecendo”. Sob a 

perspectiva desse método, a confecção da arte mural depende e se dá a partir do 

processo de tomada de decisão pela assembleia municipal ou comunitária e da 

atuação direta das autoridade autônomas. O processo de idealização e conteúdo do 

mural, a parede ou outro suporte sobre o qual ele será pintado, a produção dos 

esboços e a própria execução técnica da imagem se dão, neste contexto, através da 

incidência direta das comunidades interessadas.  

 Especificamente sobre a produção do Mural de Taniperla, Checo Valdez conta 

que se instituiu um grupo de vários companheiros zapatistas e duas promotoras de 

direitos humanos que se encontravam no município para a execução do mural. Uma 

das dificuldades identificadas por Valdez reside no fato de que o grupo fosse flutuante, 

mudando constantemente em razão da troca de participantes. Os zapatistas foram 

comissionados para trabalhar temporalmente na execução da obra, de tal forma que, 

acabado o tempo de comissão, retornavam para as suas casas e para o trabalho 

cotidiano. Em seguida, outros comissionados assumiam a comissão e assim em diante. 

Para além dos comissionados, o artista revela que uma série de outras pessoas 

participavam de forma intermitente como voluntários (HÍJAR GONZÁLEZ, 2011).  

 De forma geral, o “Método do Mural Comunitário Participativo” inaugurado 

por Taniperla consiste de duas etapas. Primeiro se constitui uma equipe básica que 

consulta a comunidade que receberá o mural. Nela, pergunta-se se a comunidade quer 

o mural, onde ele poderia ser pintado e o que gostaria que ele contivesse. Num 

segundo momento, essa informação é organizada coletivamente. Procede-se, então, a 
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convocar os integrantes da equipe que realizará a pintura do mural. Com as ideias e 

temas em mãos, se produz um esboço coletivo e, por fim, o mural é executado. Dos 

vinte e quatro dias que demorou a execução de Taniperla, doze foram dedicados à 

ideação e elaboração do desenho, enquanto outros doze foram necessários para a 

pintura (HÍJAR GONZÁLEZ, 2011).  

 Segundo Valdez, em nenhum momento se julga a qualidade do desenho. 

Como veremos, 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”. Também segundo Valdez nunca se 

recusa uma ideia proposta por um promotor externo. Toda proposta é bem-vinda e se 

incrementa com outras que possam emergir, daí seu caráter comunitário. Outra 

característica do método é que  “[...] los promotores no imponen iconografía ni signos 

y símbolos, buscan que los habitantes de la comunidad ‘expresen lo que sienten y 

generen su propia estética’ con los elementos gráficos que ellos decidan y quieran” 

(HÍJAR GONZÁLEZ, 2011, p. 3). O “pintar obedecendo” do método seria, portanto, 

uma preocupação: que os maienses armem seu próprio “tecido conceitual”. 

 Para Valdez e para Híjar González (2011), o Método do Mural Comunitário 

Participativo é o resultado do encontro entre os artistas externos e as comunidades 

autônomas. No entanto, desde o ano de 2007, vários coletivos de artistas vem 

trabalhando com as comunidades para formar os maienses no método, de tal forma 

que a produção mural não dependa dos artistas externos. Dito isso, é necessário 

reconhecer que sem o fluxo desses artistas, os murais possivelmente não existiriam. 

Ademais de se responsabilizarem pela coordenação e pela execução do grosso dos 

murais, os artistas externos também são fundamentais para suprir os insumos para a 

produção mural. Referimo-nos às tintas e aos pincéis, entre outras coisas, que são 

maioritariamente trazidos e doados pelos coletivos de arte às comunidades.  

Assim, se bem há uma preocupação por experimentar com materiais 

substitutos e mais acessíveis aos maienses, como a cal, a fuligem e a cochonilha, a 

produção dos murais ainda depende da disponibilidade de tintas, cujo acesso para as 

comunidades é bastante restrito, principalmente devido ao custo. Neste sentido, a rede 

de artistas e profissionais das artes que participam do zapatismo estendido é 

fundamental para a produção, manutenção e multiplicação dos murais em território 

autônomo, ainda que isso não signifique que o processo em si mesmo esteja centrado 

nestas pessoas.   
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Algumas vezes a execução dos murais é feita unicamente pelos artistas 

forâneos a partir de um método não participativo, ainda assim, os temas devem 

sempre ser autorizador. Geralmente, no entanto, a ideação e a pintura incluem uma 

participação considerável das pessoas da comunidade. As crianças e os promotores de 

educação das escolas autônomas podem ser convidadas e antecipadamente incluídas 

na pintura dos murais. Além disso, qualquer pessoa que esteja passando próximo ao 

local de execução da obra e deseje tomar um pincel, tem autorização para participar 

(HÍJAR GONZÁLEZ, 2007, 2010).  

 
3.9 UMA FAMILIARIDADE PRÉ-HISPÂNICA 

A ideação comunitária é especialmente importante quando se tem em vista um certo 

arte de familiaridade compartilhado pelos murais zapatistas e pelos murais 

mesoamericanos pré-hispânicas. Comparemos, ainda que de forma superficial e 

especulativa, a réplica do Mural Homem-Jaguar que se encontra no Museu de Sitio da 

Zona Arqueológica de Cacaxtla31 (ver imagem 08), e um dos murais laterais da Igreja 

Central de San Pedro Polhó (ver imagem 16). A intenção aqui é que se observe a 

construção de uma faixa que circunda a imagem, delimitando um campo visual e  

funcionando como um marco imagético32. 

Os murais de Cacaxtla são produtos ecléticos e indicam empréstimos visuais 

de uma série de tradições mesoamericanas, como as referentes a Xochicalco 

(nahuatecas), Tajín (totonacas) e Yaxchilán e Bonampak (maias). Apesar do 

assentamento não ostentar fortificações magistrais como no caso de Xochicalco, por 

exemplo, as narrativas murais cacaxtlecas são predominantemente direcionadas a 

temas militares, privilegiando batalhas e capturas de cativos inimigos, bem como 

questões de trocas, apresentando momentos de recebimento de grandes volumes de 

presentes dos aliados (MARCUS, 2002). No Mural Homem-Jaguar, é possível notar 

uma série de elementos que compõem uma faixa esquerda e inferior que traz uma 

																																																								
31 Cacaxtla é uma das zonas arqueológicas abertas à visitação pelo Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. Ela se encontra no sul do estado mexicano de Tlaxcala, nos vales centrais, e remonta ao 
período arqueológico do Epiclássico ou Clássico Tardio (entre 650 e 900 d.C.). Está associada a uma 
cultura herdeira dos olmecas que recebeu influência maia, os olmeca-xicalanca. Acredita-se que os 
cacaxtlecas tenham dominado parte significativa do vale de Tlaxcala e Puebla, configurando-se como 
um importante senhorio e detentor de grande influência política dos vales centrais até a chegada dos 
toltecas. De forma geral, o assentamento é apresentado como um centro cerimonial fortificado, com 
presença de habitações residenciais de elite.  
32 Veremos, mais adiante, o quanto esse marco produtor de um campo de visualidade diz respeito a dois 
elementos centrais dos processos transformacionais ameríndios: a ideia de corpo e a noção de envoltura. 
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série de figurações de animais. Segundo interpretações que são dadas a fenômenos 

análogos para o caso dos Códices Pré-Hispânicos (DÍAZ ÁLVAREZ, 2016), essas 

figurações poderiam indicar a presença de certas qualidades cósmicas importantes 

para a produção do elemento representado no interior do marco.  

No mural da Igreja de Polhó, um marco análogo também aparece nas quatro 

bordas da imagem e, ademais, ressurge no centro como um corpo-serpente, dividindo 

o campo figurativo em dois: de um lado, a figuração da virgem de Guadalupe com 

uma bandana escondendo a metade inferior do rosto; do outro, uma combatente 

zapatista. Diferentemente do caso do Mural Homem-Jaguar, no mural zapatista não 

são animais o que encontramos na faixa circundante, mas uma série de símbolos 

como a bandeira mexicana, a cruz cristã em formato romano e bizantino, corações, 

sóis e algumas estrelas, entre outras coisas. Isso fica mais visível na Imagem 17, um 

fragmento que corresponde ao lado esquerdo do mural33.  

 Também no Mural do Homem-Jaguar pode-se ver, do lado direito da imagem, 

um pé de milho que emerge de uma voluta azul e amarela (trataremos do tema das 

opções cromáticas mais adiante). Esse formato de pé de milho aparece em outros 

murais de Cacaxtla, como se pode ver nas Imagens 09 e 10, e se replica numa série de 

murais zapatistas, como é possível observar nas Imagens 21 e 23, dois murais 

localizados na sede do Caracol de Oventik, nos Altos de Chiapas.  

Outro elemento importante, que se destaca na Imagem 21 e reaparece de 

forma recorrente nos murais zapatistas, é a associação do milho ao humano. A 

personificação da planta é um tema central das transformações nas narrativas 

ameríndias mesoamericanas. Ele aparece como uma entidade demiurga, associada às 

transformações que dão início ao tempo-espaço habitado pelos humanos, o que, nos 

termos bakhtinianos de Navarrete Linares (2004, 2016), corresponde ao cronotopo 

humano. As múltiplas narrativas ameríndias em torno desse tema são conhecidas pela 

mobilização que sofreram na controvérsia e nas acusações de difusionismo entre 

Báez-Jorge (1991) e López Austin (1992) ao tratarem do caso de Homshuk, a entidade 

do milho no mundo zoque-popoluca.  

Esta personificação figurativa do milho aparece também no mural pré-

hispânico de Cacaxtla que se encontra na Imagem 10, mas que pode ser melhor 

observado no fragmento da Imagem 09. Isso é interessante na medida em que a 
																																																								
33 Essa faixa também aparece nas imagens produzidas por Beatriz Aurora, como é possível observar 
nas Imagens 13 e 14. 
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cultura dessa planta, a sua personificação e o fato dos corpos ameríndios estarem 

feitos de massa de milho também têm sido apontados como parte integrante de um 

núcleo central organizador da cosmovisão mesoamericana (DÍAZ ÁLVAREZ, 2016; 

LÓPEZ-AUSTIN, 1994). Este é justamente um dos elementos que permitem a certos 

pesquisadores apresentarem a Mesoamérica como uma área cultural, num sentido 

boassiano, assentada na continuidade histórica entre os povos pré-hispânicos e os 

povos ameríndios contemporâneos, ainda que a colonização apareça como um 

momento de mudanças substantivas, tal como argumenta López-Austin (1994).  

 
3.10 SEPARADITAS: ESTÉTICA TZOTZIL E MULTIPLICIDADE 

Os usos dados aos murais no contexto zapatista foram explorados, lado-a-lado com o 

antes discutido, por autores como Gálvez Mancilla (2008), Vargas Santiago (2009) e 

Becerra Absalón (2010). No entanto, cada um deles mobiliza recursos conceituais 

diferentes e aproximações distintas para tratar do fenômeno, de tal forma que vale a 

pena que nos detenhamos a revisar os recortes gerais das suas leituras para mapear a 

forma em que o muralismo zapatista tem sido recebido pela pesquisa nos campos da 

Estética e História da Arte, da História e das Artes Visuais. 

 No texto de Gálvez Mancilla (2008), a arte mural zapatista é definida como 

um documento histórico. Segundo a autora, os murais funcionariam como registros 

que representam a memória coletiva das bases do movimento. Ela chama a atenção 

para o caráter plural da identidade das obras e para a sua originalidade. Para a autora, 

isso seria um desdobramento do fato de que os murais representam um encontro 

plástico entre distintas culturas: a indígena maia (apresentada em singular), a 

camponesa e a urbano-marxista. 

 Para Vargas Santiago (2009), historiador da arte, não é um encontro de 

culturas aquilo que os murais representariam, mas um encontro entre agentes sociais 

que, a partir da produção artística, trocam experiências. Não se discute, pois, a 

formação cultural dos murais, mas como eles são resultado da prática de agentes 

determinados. O foco de Vargas Santiago está nos agenciamentos ao redor da feitura 

dos murais. Neste sentido, o autor questiona uma pretensa homogeneidade discursiva 

presente nos murais. Diferentemente de Gálvez Mancilla (2008), que encontra 

pluralidade identitária e exaltação da diversidade, Vargas Santiago (2009) afirma que 

por trás dos murais existe uma pasteurização das possíveis diferenças de enunciados, 
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resultando numa homogeneidade que, para o autor, poderia revelar marcas de um 

autoritarismo interno ao zapatismo.  

 Ressaltando sua posição de receptor externo ao movimento, Vargas Santiago 

(2009) afirma que o “todos somos Marcos”, uma crítica à imagem do Subcomandante, 

pode indicar um populismo homogeneizador que esconde as dissidências internas. O 

autor se pergunta, então, se as bases do movimento se reconheceriam na arte mural. 

Em suas próprias palavras, “[…] me pregunto si el habitante, desde su individualidad 

y no desde la noción de pueblo, se compra el discurso pictórico del zapatismo. […] 

me resisto a creer que los murales sean auténticos reflejos de todos los zapatistas” 

(VARGAS SANTIAGO, 2009, p. 120).  

 Distanciaremo-nos de Vargas Santiago (2009) em dois sentido. Em primeiro 

lugar, refutamos aquilo que o autor chama de individualidade, uma noção de pessoa 

individual. Como já argumentou Pitarch (1996b), sabemos que no contexto maiense a 

pessoa não se entende a partir do individualismo possessivo (LOCKE, 1988a, 1988b), 

mas como entidades complexas, alinhadas a conceitos como pessoa partível, divíduo 

e pessoa fractal, e como corporalidades instáveis (PITARCH, 2011; PITROU, 2016; 

VILAÇA, 2005; VIVEIROS DE CASTRO, 2002). As pessoas maienses são 

organicamente formadas pela ação coletiva. No caso tzotzil zapatista que aqui nos 

cabe, como vimos, a ação coletiva é fundamental na formação do corpo-comunidade 

que compõe e dá sentido à unidade virtual e aparente do movimento.  

Neste contexto, ao contrário do que pressupõe Vargas Santiago (2009), seria 

impossível tratar de uma percepção maiense oriunda da individualidade, uma vez que 

tal conceito está imbricado naquilo que o mesmo autor apresenta, por presunção, 

como seu polo contraposto, el pueblo. Povo e pessoa são, no mundo maiense, 

elementos constituídos de forma interdependente. Isso implica que a separação entre 

estas esferas seria ineficiente enquanto princípio explicativo se o que se espera é dar a 

entender como os zapatistas se reconhecem nos murais.  

Em segundo lugar, não comungamos com o tratamento dispensado pelo autor 

ao papel ocupado pelo Subcomandante Marcos no interior do movimento zapatista ou 

dos critérios mobilizados para tanto. Esta é, aliás, uma inconformidade com uma série 

de outras análises que se ocupam do zapatismo, inclusive a dura crítica de Pitarch 

(2004). O argumento principal deste antropólogo espanhol é que o zapatismo teria se 

transformado de uma organização revolucionária comunista em um movimento 

autonomista indígena por razões estratégicas utilitárias. Neste processo, Pitarch 
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atribui às lideranças do EZLN, o braço armado, em especial a Marcos, o uso da 

imagem dos indígenas para dar legitimidade à suas próprias vozes e velhas utopias 

marxistas. O zapatismo seria, neste sentido, um fenômeno ventríloquo. Do nosso 

ponto de vista, os argumentos de Pitarch são válidos para a esfera em que eles se 

produzem: o do discurso público. Assim como no caso de Vargas Santiago (2009), o 

equívoco de Pitarch está em equalizar o discurso público à esfera da prática e da 

experiência cotidiana das comunidades maienses, assumindo que uma crítica do 

primeiro seja efetiva para tratar do âmbito da segunda, assim como Vargas Santiago 

(2009) vê autoritarismo no interior do zapatismo a partir da regularidade formal dos 

murais. 

Já havíamos alertado, no capítulo anterior, sobre o perigo de tratar o discurso 

público do movimento como um índice da realidade das comunidades de base. 

Recordemos: Cruz (2016) assume que as mudanças de estratégias do movimento, 

entre elas o seu discurso público, seriam um resultado das transformações nas 

comunidades de base. Nós dizíamos que não. O discurso público é, em si mesmo, 

uma estratégia: ele não monopoliza e nem se homologa às formas em que o zapatismo 

se produz enquanto fenômeno autônomo no seio das comunidades maienses. Entre 

outras coisas, essa é a razão pela qual insistimos em afirmar a multiplicidade sobre a 

qual se assenta a síntese do zapatismo. Neste mesmo sentido, Pitarch se vale de uma 

análise dos discursos públicos do movimento, seu “essencialismo estratégico” 

(SPIVAK, 2010), para apresentar e criticar o que ele diz ser uma determinada imagem 

irreal do indígena, transformando o zapatismo em apenas isso, um efeito do discurso 

público. O que Pitarch não faz é se questionar sobre a forma em que mais de uma 

centena de milhares de maienses zapatistas vivem, em seus próprios termos, o 

zapatismo.  

De todo modo, a crítica de Pitarch (2004) e os questionamentos de Vargas 

Santiago (2009) nos lembram que o que está em jogo não é um querela por 

autenticidade. Mesmo se tratando exclusivamente da identidade pessoal e da 

capacidade discursiva do Subcomandante Marcos, teríamos que nos questionar sobre 

as forma em que noções de pessoa se produzem, se torcem e variam num contexto 

pós-colonial em que a linguagem da cidadania multicultural do Estado é enfrentada 

por idiomas que a excedem (DE LA CADENA, 2015). Há mais em Marcos e em seus 

discursos do que pura poesia ameríndia ou puro utilitarismo estratégico, assim como 

há mais Comandantas Ramonas, Subcomandantes Moisés, Antonios, Catalinas, 
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Pepitos e Marias no zapatismo do que Marcos: nos cabe buscar falsidades ideológicas 

e discursivas, apontando para manipuladores e manipulados ou explorar o que pode 

nos parecer imposturas? “Impostura para quem?”, devemos nos perguntar. Sobre 

quais parâmetros poderia a antropologia pensar pretensos utilitarismos senão nos 

termos daqueles que os vivem? Ignorar este fazer não seria então uma impostura pior 

que a daqueles que escorregam através das nossas definições de autenticidade? De 

norte a sul, os índios mexicanos acusam o Estado de ser genocida e espoliador; 

organizam-se e produzem discursos públicos feitos para a criação de alianças; se 

valem do termo indígena para produzir uma forma de luta anti-colonial que vem 

sacudindo a América Latina34; exigem e produzem autonomia. Autoritarismo e 

irrealidade é transformar esta estratégia em ventriloquia e homogeneidade, 

multiplicidade em império, multiculturalismo em opção, e assim por diante. Para 

evitar a ventriloquia dos antropólogos, em lugar de buscar autenticidades e falsidades,  
[o] mais indicado seria pensar em seres humanos construindo a-si-
mesmos-enquanto-outros em um mundo onde a cidadania se 
aproxima de um simulacro: um mundo em que autoconstrução por 
meio da atuação, do jogar estimulando a personificação, se tornou 
um lugar comum, até mesmo encorajado; um mundo em que o 
desafio da lei é lidar com a vida em uma democracia liberal, 
complexificada pela diferença cultural, sob condições que borram a 
linha entre o empreendedor-de-si e o impostor criminal; um mundo, 
paradoxalmente, em que o Estado biométrico produz meios cada 
vez mais sofisticados de conhecer seus cidadãos, de fixar 
identidades legais, apenas para descobrir que esses mesmos 
cidadãos encontravam formas cada vez mais elusivas de escapar da 
fixidez (COMAROFF; COMAROFF, 2014, p. 208). 

 

 Para o artista visual Becerra Absalón (2010), que parte de um recorte analítico 

mais sociológico, as imagens produzidas pelos zapatistas redefiniriam o uso imagético 

em contextos políticos e contestatários. Para o autor, a compreensão do fenômeno 

visual zapatista depende do esforço de ir além de uma concepção meramente 

propagandística da imagem, normalmente associada à arte produzida em contextos de 

luta social, visão com a qual estamos manifestadamente de acordo. As imagens 

zapatistas se constituem, para o autor, como veículos de conhecimento, de memória 

coletiva e de identidade. Afirma que o discurso visual revolucionário nelas contido 
																																																								
34 Em termos foucaultianos, se a resistência deve passar pelos mesmos canais de poder que permitem a 
cristalização da dominação, nada mais coerente do que se valer de uma autoimagem estratégica de 
indígena para isso. Se a categoria serviu como fundamento da empreitada colonial, hoje se transforma 
num mecanismo que tende pontes e permite a luta pós-colonial. Aliás, por falar de pós-colonialismo, 
talvez seja isso o que falte a certa crítica antropológica metropolitana, ainda credora da falácia 
multicultural dos Estados nacionais latino-americanos. 
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apela à poesia e à metáfora, interpelando o sentir através dos olhos. Esta potência 

visual serviria como um mecanismo de desarme de uma arte mercadológica que 

reproduz o poder da elite política que governa o Estado nacional. Para o autor, as 

imagens zapatistas invocam a esperança de que o futuro seja diferente do passado. 

Trata-se da construção de uma nova identidade revolucionária, baseada numa ordem 

visual alternativa: uma nova forma de ver e de ser vistos enquanto sujeitos históricos. 

Veremos, mais adiante, o quanto esta noção apresentada por Becerra Absalón (2010) 

resvala na teoria etnográfica que aqui se desenvolve, ainda que apenas parcialmente. 

 Partindo de uma perspectiva que o próprio autor chama de político-estética, 

Caicedo Hinojos (2012) tentar determinar, em sua monografia, o lugar da dimensão 

estética muralista no seio do movimento zapatista. Partindo de uma discussão similar 

a que apresentamos anteriormente, o autor afirma que os murais zapatistas se 

caracterizariam por um “estilo popular” (ESCOBAR, 2014), mas não por isso menos 

formal e realista que a tradição da Escola Mexicana que remonta ao Muralismo do 

começo do século passado. Para ele, no entanto, concorrem duas modalidades de 

composição nas artes murais zapatistas. Teríamos, por um lado, uma espacialidade 

que o autor chama pelo mal empregado termo de “indígena”. Com isso ele quer 

indicar um achatamento do espaço na produção visual dos murais: uma espacialidade 

plana e sem perspectiva. Por outro, estaria a composição tradicional, vinculada ao 

Muralismo Mexicano e marcada pela construção de uma zona de interesse cêntrica, na 

qual os elementos dispostos no centro da imagem assumem maior dimensão que os 

demais que os acompanham, valendo-se também do uso do primeiro plano. Claro 

exemplo disso é o contraste entre a dimensão espacial de La Creación, de Diego 

Rivera, e o mural contido na Imagem 19, localizado na praça central de San Pedro 

Polhó, bem ao lado da escola primaria do município.  

 Em matéria cromática, os murais estariam marcados pelo uso de cores quentes 

e saturadas, especialmente tons vermelhos, amarelos, verdes e azuis. Para Caicedo 

Hinojos (2012), a intenção por trás desse uso cromático seria a de plasmar 

visualmente um discurso de rebeldia (indicação com a qual estamos em desacordo). 

Partindo da noção de dissenso estético (RANCIÈRE, 2005a, 2005b), o autor 

argumenta, ademais, que os murais zapatistas são lugares de construção de cenas de 

dissenso: processos de subjetivação política em que os indígenas maienses se 

outorgam o nome específico de zapatista. Neste sentido, essa arte resistiria ao regime 

estético policial do Estado e aos modos oficiais de representação. Veremos, nos 
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próximos capítulos, como a arte mural diz respeito à produção estética do ser 

zapatismo, mas como, segundo os tzotziles de Polhó, isso se desdobra antes de uma 

política do aparecimento do que de um processo de subjetivação. Este, como vimos, é 

um resultado da produção do corpo-comunidade. Assim, a questão ultrapassa o campo 

possível de tratamento através das noções de identidade e nomeação, assim como 

parecem pressupor os argumentos de Caicedo Hinojos (2012).  

 De forma geral, uma análise das imagens dos murais nos levam a indicar 

elementos muito similares aos apontados por Caicedo Hinojos (2012). Como se pôde 

notar nas imagens já apresentadas, os murais zapatistas estão compostos por uma 

infinidade de elementos que sobrecarregam a imagem e que não obedecem ao 

referentes externos de proporção e formato, mesmo se tratando de uma produção 

mural quase exclusivamente figurativa. Efetivamente, apresentam alto grau de 

saturação cromática, produzindo um efeito contrastivo entre as cores e um efeito de 

vivacidade, como se observa na Imagem 22.  

Se bem podemos atribuir os elementos antes descritos à insinuação visual de 

um discurso de rebeldia, como faz Caicedo Hinojos (2012), isso seria insatisfatório. 

Sugerimos, anteriormente, a existência de um ar de familiaridade entre os murais 

zapatistas e os murais pré-hispânicos localizados nas zonas arqueológicas de Cacaxtla 

e de Bonampak. Isso se deve também à grande presença de elementos figurativos e à 

saturação cromática, como pôde ter sido notado através das imagens.  

Neste sentido, é necessário destacar a presença de tons vivos de vermelhos, 

verdes, amarelos e azuis também nos murais de Cacaxtla. Pesquisadores renomados, 

como a historiadora da arte Ana Díaz Álvarez, insistem na necessidade de se 

aprofundar o entendimento que detemos das opções cromáticas entre os povos 

ameríndios mesoamericanos. Em comunicação pessoal, a pesquisadora afirma que a 

cor amarela é amplamente utilizada nos códices pré-hispânicos para mostrar a 

organicidade de um corpo que se abre ou do ato de ruptura causado por algo que é 

expurgado de um corpo, ou, ainda, para implicar uma moldura orgânica, algo que se 

dá ou se passa no interior de um corpo determinado. Especulativamente, a cor amarela 

estaria associada à gordura corporal ou à tonalidade dos ossos e cartilagens.  

Entre os nahuas da Serra Norte do estado mexicano de Puebla, a cor vermelha, 

chamada de chichiltik, palavra derivada do substantivo chil (pimenta) e que 

literalmente corresponde “àquilo que se assemelha (em qualidade) à pimenta”, é 

utilizada para demarcar espaços ou momentos de transitoriedade entre estados 
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(MACIEL, 2015). Neste sentido, o vermelho é associado às práticas rituais, às 

transferências cosmopolíticas e às práticas de transformação sacrificial, um dos 

arquétipos transformativos no cosmos mesoamericano. Entre os maienses tzotziles, a 

palavra utilizada para designar o vermelho é tsoj. No entanto, trata-se não de um 

substantivo e, por tanto, de algo que existe em si mesmo, mas de um adjetivo que se 

remete à qualidade das coisas num momento determinado. Enquanto substantivo, a 

cor vermelha é o indicativo qualitativo de algo: stsajal, a tonalidade avermelhada de 

alguma coisa.  

De forma geral, as cores podem ser usadas como índices de qualidades, 

diferenciando ou assemelhando coisas entre si. Dois espaços qualitativamente 

diferentes podem aparecer num cosmograma com cores diferentes, por exemplo: 

pinta-se de uma cor diferente da outra lugares que se supõem qualitativamente 

distintos.  

Assim, as cores emergem como ferramentas taxonômicas importantes35. Na 

língua náhuat, tokat diz respeito ao gênero aracnídeo. Nextiktokat, poktokat e 

chichiltokat são tipos diferentes de aracnídeos, não necessariamente homólogos ao 

que nós consideramos como espécies distintas. Nextiktokat pode ser literalmente 

traduzido como “aranha que se assemelha em qualidade (cor) à cinza que resta do 

fogo”; poktokat é a “aranha da cor da fumaça da lenha”; chichiltokat é a “aranha da 

cor da pimenta”. Neste sentido, a cor é uma qualidade percebida que permite 

estabelecer diferenças (MACIEL, 2015).  

Por mais que compartilhe da noção de que podemos pensar a Mesoamérica 

como uma área etnográfica formada por povos ameríndios que partilham de 

elementos cosmosociais similares (KIRCHHOFF, 1960; LÓPEZ-AUSTIN, 1994), e 

que esta opção seja antes o desdobramento da minha própria experiência enquanto 

etnógrafo do que uma premissa retirada de projetos e produções que me antecedem, 

minha intenção aqui não é a de sugerir que entre os nahuas e os tzotziles as cores, 

enquanto qualidades, funcionem de uma maneira equivalente. Antes, é um alerta 

etnográfico: não podemos tomar de barato que as cores e sua devida saturação sejam 

o simples desdobramento da pretensão discursiva do movimento zapatista. Parece-me 

																																																								
35 Isso não significa que as cores não possam ganhar outro sentido. Gruzinski (1991) argumenta, por 
exemplo, que o uso significativo das cores nos códices pré-hispânicos vai dando lugar a seu uso 
decorativo no período colonial. Isso é evidente na comparação entre os códices Boturini e Azcatitlan. 
Veremos mais adiante como o elemento cromático está associado, no caso maiense, a uma noção de 
“bonito”. 
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que a questão vai mais a fundo e está possivelmente entrelaçada com a produção de 

diferenças e com os regimes mesoamericanos de pensamento. Como nos lembra Vidal 

(2001, p. 219), para o caso do povo Xikrin, falantes de língua Jê do Brasil central, “as 

cores se articulam a objetos, corpos, ambientes e estados de mente e se transformam 

facilmente em símbolos cujos significados variam segundo os contextos em apreço”.  

Devemos destacar, em todo caso, que é possível encontrar alguns elementos 

sobre as qualidades das cores nos documentos públicos do movimento zapatista, nos 

relatos do Velho Antônio e nas próprias imagens murais. Vejamos alguns deles. 

Segundo o Velho Antonio (SUBCOMANDANTE INSURGENTE MARCOS, 

2000), a cor preta é aquela que contém todas as cores. Todas elas vão se sucedendo 

umas às outras quando, por exemplo, um pedaço de madeira pega fogo e se torna 

carvão. A cor preta do carvão resguarda em si, silenciosamente, todas as cores do 

arco-íris e é por isso que ela está na balaclava que os zapatistas utilizam.  

Em um dos murais internos à Escola Secundária Autônoma de Oventik, nos 

Altos de Chiapas, o tema das cores assume um lugar fundamental. O mural se remete 

a um dos relatos do Velho Antonio: “A história das cores”. Como é possível observar 

na Imagem 20, associa-se a arara com a diversidade cromática e esta, com a 

diversidade de pensamentos. No lado direito da imagem, temos o Velho Antonio e o 

Subcomandante Marcos. Da fumaça do cigarro de palha do primeiro e do cachimbo 

do segundo emergem dois fluxos de fumaça que se fundem e dão origem aos corpos 

das araras, repletas de cores. Nos relatos do Velho Antonio, conta-se que as araras que 

hoje são tão coloridas, antes eram cinzas como a própria fumaça. Diz o Velho 

Antônio: “No así era la guacamaya. Acaso tenía colores. Puro gris era. Sus plumas 

eran rabonas, como gallina mojada” (SUBCOMANDANTE INSURGENTE 

MARCOS, 2000, p. 45). 

Segundo o relato, a arara era tão somente um dos pássaros que habitava um 

mundo feio, em que tudo era ou de cor branca ou de cor preta. A terceira coloração 

era o cinza, que indicava tanto o passo de uma cor para a outra, quanto do dia para a 

noite. Somente quando um dos deuses primeiros, demiurgos produtores do cosmos, 

bateu com a cabeça contra uma pedra é que todos se deram conta de que o vermelho 

existia. “Colorado” o chamaram – colorado é justamente um dos usos dados ao 

adjetivo tzotzil tsoj, que, como já discutimos, indica a vermelhitude de algo. Depois 

vieram as cores verde, marrom, azul e amarelo. Os deuses guardaram as cores numa 

caixinha, mas elas escaparam e foram colorir o mundo, inclusive os seres humanos, 
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que passaram a ser diferentes entre si. Antes que o Sol nascesse, congelando as 

qualidades que definem as coisas do mundo e colocando os deuses “para dormir”, 

estes decidiram deixar uma lembrança para os seres humanos. Tomaram uma arara 

que passava por eles e a coloriram com todas as cores da terra. O pássaro saiu voando 

por aí, transformando-se no testemunho vivo de que todas as cores podem compor 

uma unidade sem deixar de ser o que são.  

Para além de questionar a legitimidade ou a originalidade da narrativa, como 

podem pretender alguns, é evidente que ela contém um claro índice de pensamento 

ameríndio. Trata-se de um importante mitema pan-ameríndio sobre “a cor dos 

pássaros”, já explorado por Lévi-Strauss (2015, p. 345-362). Assim como 

argumentado pelo antropólogo francês, o relato do Velho Antônio sobre a cor das 

araras se refere tanto à instauração de uma ordem zoológica e de uma ordem humana 

quanto à vinculação entre elas. Na verdade, a ordem zoológica figuraria como 

conector e intermediário entre duas esferas que Lévi-Strauss (2015, p. 360) apresenta 

como sendo uma “ordem cultural” e uma “ordem cosmológica”. As araras 

permitiriam que as diferenças entre os seres humanos sejam arremetidas ao momento 

anterior ao surgimento do Sol que congela as condições específicas do cronotopo 

humano e dá as características do seu “presente etnográfico” 36. Neste sentido, a 

diferença entre humanos é uma condição básica e intrínseca à própria humanidade.  

Em termos de zapatismo, as cores das araras indicam que a mesma unidade 

virtual que funciona por síntese disjuntiva e que permite a formação de um corpo-

comunidade se faz presente também aqui. A arara é um todo que se forma das 

relações entre as suas cores, não da somatória entre elas, o que resultaria numa 

espécie de ocre homogêneo. As cores compõem uma arara, mas não se anulam para 

tanto. Trata-se de uma metafísica da mistura que não faz tabula rasa das diferenças, 

mas que produz virtualidades. Se a unidade da arara é a relação entre as cores, então é 

da qualidade do mundo que as coisas sejam definidas de forma fractal, a partir de 
																																																								
36 Entendemos por “presente etnográfico” o mesmo que Danowski e Viveiros de Castro (2017, p. 95): 
“[...] o mundo atual que vai (ou ia) existindo no intervalo entre o tempo das origens e o fim dos tempos 
– o tempo intercalar que poderíamos chamar de ‘presente etnográfico’ ou presente do ethnos, em 
contraposição ao ‘presente histórico’ do Estado-nação -, esse mundo é concebido em algumas 
cosmologias ameríndias como a época que se iniciou quando os seres pré-cosmológicos interromperam 
seu incessante devir-outro (metamorfoses erráticas, plasticidade anatômica, corporalidade 
‘desorganizada’) em favor de uma maior univocidade ontológica”. É, ainda em termos dos autores, 
“[...] a atitude das ‘sociedades contra o Estado’ diante da historicidade. O presente etnográfico é o 
tempo das ‘sociedades frias’ de Lévi-Strauss [...], que entendem que todas as mudanças cosmopolíticas 
necessárias para a existência humana já aconteceram, e que a tarefa do ethnos é assegurar e reproduzir 
esse ‘sempre-já’” (DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO, 2017, p. 95, n. 109). 
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relações de acoplamento que não apaga, mas sintetiza mantendo diferenças. No limite, 

a arara contém em si mesma a crítica da mestiçagem e da emersão de um terceiro 

corpo homogêneo. Como viemos argumentando, não é da necessidade de produzir 

unidades de homólogos que parte a política zapatista.  

 Ao mesmo tempo, a saturação das cores está ligada também a uma noção de 

beleza que sustenta a possibilidade estética de aparecimento. A palavra lekleksba é 

utilizada em tzotzil para indicar aquilo que podemos entender como “bonito”. O 

sufixo -sba é, no entanto, um pronome reflexivo usado para indicar algo em si mesmo. 

O item lexical -lek-, por sua vez, refere-se a uma ideia de bom ou bem. No entanto, a 

ideia de bom está estreitamente vinculada às noções de forma: o bom é aquilo que 

está na sua forma correta ou que age de acordo com a sua forma. Daí que a ideia 

tzotzil análoga à beleza, lekleksba, se associe intimamente com a necessidade de 

assumir o lugar correto que lhe cabe a uma coisa no mundo em que habita e, a partir 

daí, estabelecer relações adequadas com as demais coisas que coexistem com ela. 

 Num sentido mais amplo, assumir a forma e o lugar correto implica, para o 

caso dos humanos, num controle minucioso sobre as práticas, técnicas e movimentos 

corporais, por exemplo. Em temporadas de chuva, as ladeiras de San Pedro Polhó se 

tornam enormes lamaçais e eu, completamente inapto para caminhar nessas condições, 

vivia caindo. Inicialmente, isso causava muita graça aos meus companheiros. Ser ou 

fingir ser uma pessoa estabanada é uma das performances mais engraçadas para os 

tzotziles. Eles riam ao me ver cair e riam muito mais quando um contava ao outro 

sobre meus tombos.  

Certa vez, já era noite quando nos deslocamos da casa em que estava 

hospedado até a casa de assembleia da comunidade para uma reunião. Eu estava 

bastante contente porque havia chovido muito naquele dia e nós já estávamos por 

chegar ao nosso destino sem que eu caísse na lama nenhuma vez. No entanto, 

estávamos a uns dez metros da entrada da casa de assembleia quando, ainda que 

Carlos sempre me apoiasse dando-me a mão, eu acabei escorregando. Tratou-se de 

um tombo fenomenal, o pior durante o período que estive em Polhó: cai de bunda, 

encostando o corpo completo no chão, e desci ladeira abaixo, como num tobogã de 

parque aquático, percorrendo os cerca de dez metros entre o lugar em que 

inicialmente estava e a porta da casa, trecho completamente tomado pela lama e de 

posição íngreme. O tombo se deteve quando toquei terra seca, justo embaixo do 
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batente da porta da casa de assembleia. Todos da comunidade, que já se encontravam 

ali e que já sabiam da minha fama, riram.  

Em determinado momento daquela noite, percebi que eles falavam de mim e 

dos meus tombos, mas com seriedade. No final, quando retornei à casa, nem precisei 

perguntar sobre o motivo da conversa sobre mim. Antonio e Carlos se aproximaram a 

dizer-me que estavam preocupados porque “tu caminar chueco te va a hacer daño”. 

O dano ao que eles se referiam não é aquele derivado de um impacto físico contra o 

chão, torção ou qualquer outra dessas coisas que eu normalmente poderia associar a 

uma queda, mas a uma doença decorrente da minha incapacidade de exercer o correto 

controle sobre o meu corpo e de caminhar apropriadamente. Por isso, a comunidade 

decidiu que Carlos ia me “ensinar a andar”, o que eu apreciei muitíssimo porque, 

devido às suas aulas, minhas quedas reduziram bastante, ainda que nunca tivessem 

chegado a desaparecer. Para além disso, esta relação intrínseca entre estética e forma 

correta das coisas se entrelaça com outra, que diz respeito ao funcionamento do 

cosmos ou, para ser mais preciso, da possibilidade de que as relações disformes, e que 

portanto não se dão como se devem dar, como meu caminhar chueco, levem a uma 

desestabilização, tendo em vista, ademais, que o próprio corpo humano é um nível de 

autoescalaridade cósmica.  

No sentido do antes exposto, bonito é aquela pessoa que traz a roupa bem 

posta e limpa. Que ela esteja bem posta depende da amarração, do tamanho das peças 

e da adequação dos seus adornos, tais como os bordados, colares e faixas, entre outras 

coisas. A ideia de limpeza, no entanto, diz respeito não a qualquer mancha que a 

roupa possa ter, mas a marcas determinadas. Indícios que se remetam ao resultado das 

atividades laborais de homens e mulheres, como o trabalho da terra e o carregamento 

da lenha para o fogão, entre outras coisas, e que resultam marcando-se sobre a roupa, 

não são entendidos como sujeira propriamente. Antes, ela está associada àquelas 

marcas que dão indícios de que a pessoa seja estabanada.  

Um exemplo disso são as manchas de lama na ponta da saia das mulheres. 

Espera-se que ao caminhar pela lama, elas segurem as pontas de tal forma que não se 

arrastem no chão ou para que se evite que, no movimento do caminhar, gotas de lama 

se desprendam dos calçados (sandálias de plástico, normalmente) ou dos pés e 

grudem na roupa. Se a saia está manchada dessa forma, dá indícios de descuido ou de 

descontrole, duas atitudes altamente condenáveis.  
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Outro exemplo disso é a marca de lama na minha roupa, que ia das minhas 

pernas até a altura do pescoço, e que resultou da minha queda e entrada na casa da 

assembleia. Também neste caso a mancha dá indícios de que sou uma pessoa 

estabanada, marcando uma falha no controle do corpo. Se acontece uma ou duas 

vezes, pode ser engraçado; os tzotziles também caem e riem disso. No entanto, se a 

queda é um evento recorrente, ela se torna preocupante porque indica que algo está 

errado ou que algo ruim pode vir a acontecer com a pessoa, como uma doença, mas 

também com outras pessoas e escalaridades cósmicas conectadas a ela por relações de 

implicação, como um parente, a casa, a roça e a comunidade, entre outras coisas. 

Assim, o estético está intimamente vinculado à forma correta das coisas: elas devem 

fazer-se ver da forma esperada, indicando que relações corretas entre as qualidades do 

mundo estão sendo estabelecidas. O disforme é, neste sentido, a presença visual de 

relações incoerentes, perigosas ou mal produzidas.   

No entanto, isso não exime de que exista uma apreciação da estética vinculada 

aos rasgos das coisas de forma comparativa. Carlos, que adorava falar sobre as 

diferenças entre as garotas tzotziles das comunidades e municípios dos Altos de 

Chiapas, me contava, certa vez, que as moças chamulas (do Município de San Juan 

Chamula) se vestem bonito, mas que as sanpedrinas são mais bonitas. Dois tecidos 

produzidos por uma mesma artesã e sob uma mesma técnica produtiva podem ser 

ambos bonitos, mas um mais bonito que o outro. Disto decorre que, uma vez que 

estejam na sua forma adequada, as coisas podem ser mais bonitas que outras, o que 

produz diferenças entre elas. No caso de um huipil37, a qualidade técnica utilizada na 

produção é visualmente perceptível e apreciável de longe pelos tzotziles, sobretudo as 

mulheres, de tal forma que é fácil ver se algo está bem-feito ou feito da forma correta, 

e portanto, se é bonito. Trata-se de uma apreciação da adequação técnica. 

Se um huipil é mais bonito que o outro, depende de alguns fatores 

comparativos, entre eles a saturação das cores. Quanto maior a variação de cores e a 

força do contraste entre elas, mais bonito é o huipil. Isso se aplica também às 

pulseiras maienses que facilmente se encontram como souvenir a venda em qualquer 

parte de Chiapas. Uma vez perguntei a uma vendedora de pulseiras tzeltal, com a qual 

me encontrei em Ocosingo, qual das pulseiras que ela vendia ela gostava mais e me 
																																																								
37 Termo espanholizado e de uso cotidiano derivado do náhuatl huipilli (“blusa desenhada”). No 
México, Honduras, Guatemala e El Salvador, ele é usado para designar as camisas e as túnicas feitas de 
algodão e que contém um importante trabalho de bordado. São associados às técnicas de produção 
têxtil dos povos ameríndios. 
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recomendava comprar. Ela tomou uma nas mãos e me disse “esta está muy bien”. 

Concordando com ela, perguntei o porquê. Ela disse: “por los colores, ¿no? Están 

bien separaditos”. Estar separados diz respeito à possibilidade de notá-los em 

conjunto e em separado; problema análogo ao da arara.  

Segundo Semper (2004), a produção tecelã é o exemplo mais claro de uma 

condição de beleza atrelada à expressão concomitante de multiplicidade (vários fios) 

numa integração harmoniosa (um tecido). A possibilidade de que as cores estejam 

separaditas é justamente o principio que deixa ver a multiplicidade: presença do um 

que não anula o múltiplo. Para Estrada Zarazúa (2016), o ato de tecer não corresponde 

a um processo de fundição, mas ao de coincidir multiplicando: entrelaçar fios sem 

eliminá-los. Frente a isso, a autora estabelece uma analogia entre os dois lados do 

duplo papel feminino de produzir tecidos e de dar à vida: em ambos os casos, o 

feminino atua multiplicando as entidades do mundo, produzindo o que nós 

chamaríamos de síntese disjuntiva, o tudo que se divide em si mesmo, indicando 

disjunções inclusivas (DELEUZE; GUATTARI, 2010). O que implicaria, então, 

pensar os murais zapatistas em termos de uma estética tzotzil da multiplicidade 

conjuncional?  
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Imagem 01 – Mural “La Creación” (1922), de Diego Rivera.	

Fonte: http://www.sanildefonso.org.mx 

	

Imagem 02 – “Mi nana y yo” 
(1937), de Frida Kahlo. 
 
 
 
 
Fonte: https://www.wikiart.org/ 



 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/alberto-rincon/12271063704 
Foto de Alberto Rincón 
	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 03 -  Miniatura e Panorâmica do Mural “Epopeya del Pueblo Mexicano” 

 (1929-1935), de Diego Rivera  



Imagens 04 e 05 – Fragmentos dos Murais internos aos quartos 3 e 2 da zona 
arqueológica de Bonampak, área maia, Chiapas.  

 

 

Fotos de Lucas Maciel 

 



Foto de Lucas Maciel 

 

Imagem  07 – “De la conquista a 1930” (1929-1931), de Diego Rivera – fragmento 
do mural “Epopeya del Pueblo Mexicano” 

Foto de Lucas Maciel 

Imagem  06 – “México prehispánico” (1929), de Diego Rivera - Fragmento do Mural 
“Epopeya del Pueblo Mexicano” 

	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 08 - Réplica do Mural Homem-Jaguar, Zona Arqueológica de Cacaxtla 

Imagem  09 - Fragmento de Mural;  
Zona Arqueológica de Cacaxtla 

 
Fonte: http://www.e-tlaxcala.mx/ 

Fonte: http://mexicocooks.typepad.com 



Fonte: https://hiveminer.com/Tags/cacaxtla,pintura 

 

 

 

Imagem  10 – Fragmento de Mural; Zona Arqueológica de Cacaxtla 

Imagem  11 – Figura do Enterramento do Templo Rosalila e Pirâmide 16, que se 
edifica sobre ele, em Copán, Honduras 

Fonte: http://www.latinamericanstudies.org 



 

 

 

 

 

 

Fonte: https://javiersoriaj.wordpress.com/ 

Imagem  13 - Gravura 
"Chiapas" (1995), de 
Beatriz Aurora 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: 
www.beatrizaurora.net 



 

 

 

 

 

 

 

Imagem 12 -  Miniatura e Panorâmica do Mural “Vida e Sonhos da Cañada Perla” 

 (1989), coordenado por Sergio Valdez  

Imagem  14 - Gravura 
“Ayúdanos a mejorar la 

alimentación en las 
comunidades autónomas” 
(1997), de Beatriz Aurora 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fonte: 

www.beatrizaurora.net 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
        Fonte: http://discursovisual.net/;  
        Foto de Cristina Híjar 
 

Imagem  15 - Marquito e Ramonita 
 

Fonte: http://www.feriamaestros.com 
 

Imagem 16 - Lateral da Igreja de San Pedro Polhó	



Imagem  17 - Fragmento esquerdo do mural lateral da Igreja de Polhó 

Foto de Lucas Maciel 
 

Imagem 18 – Fachada da Igreja de San Pedro Polhó 

Fonte: http://komanilel.org/ 

 

 



Imagem 19 - Mural localizado na praça central de San Pedro Polhó 

Foto de Lucas Maciel 

 



Imagem 20 - Mural Interno a uma das salas da Escola Secundária Autônoma de 
Oventik 

Foto de Lucas Maciel 

 

Imagem 21 – Mural de Oventik (1) 

Foto de Lucas Maciel 

 



Imagem 22 – Mural de Oventik (2) 

Foto de Lucas Maciel 

 

 

Imagem 23 – Mural de Oventik (3) 

Foto de Lucas Maciel 

 



Imagem 24 – Da esquerda para a direita: Maria, Pedro, Carlos, Lucas, Antonio e 
Catalina 

Acervo Pessoal de Lucas Maciel 

 

Imagem 25 – Maria, em primeiro plano, e Catalina preparando tortilhas 

       Foto de Lucas Maciel 



Imagem 26 – A casa de Antonio e Catalina 

         

Foto de Lucas Maciel 

 

Imagem 27 – Vista do Acampamento 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Lucas Maciel 



Imagem 28 – Vista de San Pedro Polhó 

 

   

Foto de Lucas Maciel 

 

Imagem 29 – Base do Exército Mexicano em Polhó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Lucas Maciel 
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4. DO CORPO AO COSMOS: 

PESSOA TZOTZIL E ESTÉTICA ZAPATISTA 

 

No capítulo primeiro falávamos sobre como a potência e a circulação da 

palavra de assembleia é um eixo fundamental na produção de um corpo-comunidade 

zapatista. Dizíamos que uma noção de pessoa conjuncional, desdobramento da 

necessidade de se produzir o um multivocal, permite que nos refiramos a uma unidade 

corporal zapatista separadita: um todo relacional formado de partes contrastivas. Esta 

condição marca uma diferença fundamental com a filosofia do terceiro corpo mestiço 

que dá suporte à identidade nacional mexicana.  

Neste capítulo, essas discussões serão aprofundadas a partir da exploração dos 

vínculos entre pessoa tzotzil e estética zapatista. Veremos como esses vínculos 

conduzem a uma série de nexos que entrelaçam a pessoa de forma implicativa a uma 

série de outros elementos do cosmos, de tal forma que uma ação determinada produz 

efeitos multiplicativos de uma pessoa sobre outra. No caminho, reapresentaremos o 

argumento de que o mundo não é um todo homogêneo que se divide em partes cuja 

somatória é este mesmo todo, mas que a totalidade é, na chave do relato da arara, uma 

composição conjuntiva de partes diferenciadas mas relacionadas. Partes não são, aqui, 

fragmentos do todo, mas incluem em si mesmas uma totalidade própria, isto é, toda 

parte é um todo de outras partes relacionadas. O paralelo imediato é, portanto, com a 

ideia de fractalidade de Wagner (2011). 

O primeiro passo será, então, mapear a noção de pessoa entre os tzotziles a 

partir da exploração das partes que a constitui. Através de uma perspectiva 

etnográfica, pretendemos mostrar como a pessoa é formada por um conjunto de 

entidades relacionadas por nexos implicativos. Explorar como as pessoas são 

formadas é uma aposta metodológica para tratar das categorias relacionais nativas e 

da praxiologia da vida social tzotzil. Ela remete ao manifesto metodológico de Seeger, 

DaMatta e Viveiros de Castro (1979) para o caso das terras baixas sul-americanas, 

mas também é um desdobramento das fundamentais contribuições de López-Austin 

(1980), Pitarch (1996b) e Bartolomé (2006) no contexto mesoamericano.  

Falar da pessoa é uma condição mínima para adentrar no campo da formação 

de “identidades” (BARTOLOMÉ, 2006), da “construção social da pessoa” 

(BRANDÃO, 1986) ou, partindo do contexto etnográfico tzotzil, da produção do 

corpo-comunidade  que, como já viemos dando pistas, tem um importante pressuposto 
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estético. Esta linha de especulação teórico-antropológica é uma herança criativa do 

trabalho inaugural de Mauss (2017) em diálogo com as propostas de investigação 

ontológica de Mol (1999), Lima (2011), Almeida (2013) e Viveiros de Castro (2015) , 

entre outros.  

 
4.1 PESSOA CONJUNCIONAL 

O mundo em que habitam os tzotziles emerge da relação entre uma infinidade de 

pessoas. Estas últimas correspondem, nos termos de Page Pliego (2005), a 

multiplicidades de “corpos, animais e almas”. Toda pessoa se configura de forma 

compósita: está feito de uma série de elementos específicos que a produz, 

assemelhando-a e diferenciando-a segundo um ponto conjuncional determinado. 

Neste contexto, “uma pessoa pode ser compreendida como um ente ou uma 

singularidade, mas não como um indivíduo” (CESARINO, 2011, p. 33). Se na nossa 

metafísica o indivíduo é indivisível e, portanto, a esfera mínima do socius, a pessoa 

conjuncional tzotzil está formada, por sua vez, de partes acopladas. A chamamos de 

pessoa conjuncional justamente porque, no regime tzotzil e zapatista, o problema da 

pessoa se coloca em termos de conjunção: importa o formar conjuntos que dão lugar a 

pessoas e a grupos de pessoas, ainda que, no processo, se valham de diferenças e 

relações. Isto é, trata-se de uma pessoa divisível, um divíduo, em termos de Strathern 

(2009), cuja ênfase de procedimentos está não na divisão, destacamento e 

transferências de partes, mas na formação de conjuntos por acoplamento.   

Ao mesmo tempo, a pessoa é a condição e o resultado de um tempo-espaço 

determinado, assim como dos modos de organização social, de ação humana e não 

humana e, mais importante, de um regime ameríndio de pensamento e criatividade 

(CARNEIRO DA CUNHA, 2009; WAGNER, 2012). Ela faz parte do acervo de 

pressupostos sobre a possibilidade de existência das coisas do mundo (ALMEIDA, 

2013; KOPENAWA; ALBERT, 2015).  

López-Austin (1980) argumenta que no período pré-hispânico a categoria 

mesoamericana de pessoa se sustentava sobre um composto em que intervinham 

várias entidades anímicas com distintas funções. Para o autor, toda pessoa estava 

formada por uma interioridade anímica heterogeneamente composta, lugar em que as 

diferenças entre as pessoas eram articuladas (LÓPEZ-AUSTIN, 1994). No entanto, os 

vínculos estabelecidos pelo complexo anímico contidos numa mesma interioridade 

transcendiam os limites corporais. Numa linha similar, Pitarch (1996a, 1996b) 
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argumenta, para o caso dos tzeltales contemporâneos, que a diferença étnica é 

entendida como um jogo de controle do corpo e da cabeça sobre as almas que se 

alojam no coração. O corpo é a esfera através da qual os elementos culturais maienses 

atuam para controlar uma forma de comportamento própria das almas, que se 

conectam ao mundo mestiço e castellano.  

Segundo López-Austin (2004), partes anímicas da pessoa podiam sair do 

corpo ao qual pertenciam durante o estado de embriaguez, durante o sonho ou ao 

serem capturadas por outras pessoas do cosmos, causando doenças. Em seus termos, 
[...] el hombre no era totalmente contenido por su piel, pues se 
extendía como una red que implicaba derechos, obligaciones, 
peligros, poderes o cambios. Ser complejo, ser mutable, ser 
vinculado, ser responsable... porque más allá de posesiones e 
influencias, aquel conjunto abigarrado de fuerzas imperceptibles 
que era el hombre debía mantener la concordia entre sus propios 
componentes (LÓPEZ-AUSTIN, 2008, p. 106). 
 

Em San Pedro Polhó, aprendemos que a pessoa está conformado por um 

complexo interrelacionados que inclui takupalil ou sbek’tal (corpo-morada), ch’ulel 

(o duplo do corpo-morada), svayijel (o animal companheiro) e uma essência-força-

calor. Antonio e Carlos me contaram que, desses elementos, nem todos são 

perceptíveis aos humanos. A tangibilidade ou intangibilidade das partes da pessoa 

depende de quem se coloca em relação a elas: corpos veem somentes corpos, duplos 

veem duplos mas também veem corpos.  

Apesar de existirem elementos comuns compartilhados pelos interlocutores 

desta pesquisa, e que nos permitem falar de uma noção tzotzil (zapatista e sanpedrina) 

de pessoa, há, no entanto, uma série de facetas que um modelo geral não permite ver. 

Ou seja, esta noção é, entre os sanpedrinos, um espaço de especulação e qualquer 

modelo se deriva, portanto, de uma redução das diferenças, de tal forma que ele só 

existe enquanto construção descritiva e analítica do antropólogo (VIVEIROS DE 

CASTRO, 1986): não existe como uma noção nativa consensual, fechada e 

homogênea. Tendo em vista as intenções que se delineiam nesta dissertação, me 

centrarei nos dois primeiros elementos apresentados, o corpo-morada e o duplo, e as 

relações entre eles, uma vez que daí se desdobra parte central do nosso argumento. Os 

outros dois, o animal companheiro e a essência-força-calor, serão apresentados de 

forma mais sucinta. Depois, passaremos a discutir a formação de tipos distintos de 

pessoas e o lugar da estética nessa economia da alteridade.  
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4.2 CORPO-MORADA 

Conforme me explicou Carlos, takupal ou sbek’tal é a parte visível da pessoa, aquela 

que “a gente vê mesmo”. Trata-se do componente que está constantemente à vista e 

que desponta como o maior indício da presença de alguém. Ainda que takupal e 

sbek’tal tenham entre si conotações um pouco diferentes, poderíamos traduzir a 

ambos como corpo, se, como bem nota Vanzolini (2015, p. 83), entendemos que não 

queremos implicar aqui “[...] a oposição quase automática que no Ocidente ele evoca 

com a noção de alma”.  

No entanto, a noção de corpo tal como a concebemos não está presente no 

regime tzotzil. O termo takupalil parece indicar um conjunto de funções orgânicas. 

Enquanto isso, o termo sbek’tal é um desdobramento de outro substantivo aparentado, 

bek’uet, que se refere à carne de um animal ou pessoa. No entanto, a prefixação s- em 

sbek’tal é um possessivo, o que levaria a uma tradução tal como “sua carne”. A 

“minha carne” ou “conjunto da nossa carne” é uma noção bastante difundida entre os 

grupos ameríndios1, e é aquela que em seus regimes está mais próxima, num sentido 

análogo, ao que consideraríamos como um corpo, ainda que ambas noções se 

excedam. Neste sentido, se bem sbek’tal poderia ser traduzido simplesmente como 

corpo, isso se trataria de uma redução. A categoria diz respeito, na verdade, à 

corporalidade-carne que compõe a pessoa, o que excluiria sua estrutura óssea.  

A diferença entre a corporalidade-carne e a estrutura óssea é, no entanto, 

fundamental. O termo tzotzil para designar está última é bakel hol. No entanto, essa 

palavra é usada mais diretamente para indicar o crâneo. Isto se deve ao fato de que 

bak diz respeito à classe genérica “osso”, enquanto hol é a cabeça. No entanto, Carlos 

me disse que o termo bak também pode ser empregado para descrever ou se referir a 

alguém que está magro. A magreza, diz ele, pode se dever a uma doença ou, o que é 

mais comum, à falta de alimentação. Quem não come suficiente milho e derivados (e, 

secundariamente, o feijão), não produz carne. Daí que se diga que os corpos indígenas 

estão feitos de milho. Enquanto alimento, é através do consumo do milho que os 

tzotziles produzem corporalidade. A magreza é associado à morte: “ele não come, vai 

morrer”, disse Antonio sobre um vizinho.  

																																																								
1 Cito dois exemplos. Entre os nahuas, o termo é tonakayo (“nossa carne”), formado a partir da 
prefixação possessiva (to-) de nakayot (“aquilo que se refere à carne”) (BEAUCAGE; TALLER DE 
TRADICIÓN ORAL DEL CEPEC, 2009). O termo Mēbêngôkre normalmente traduzido como corpo é 
ī, cuja tradução mais precisa, nos alerta Lea (2012), é “carne corporal”. 
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A carne se perde quando se morre. Os ossos são os que se mantêm e se 

conectam com a ancestralidade2. A carne que compõe o corpo, assim como o sangue, 

se originam da corporalidade da mãe. Os ossos são herdados de uma ancestralidade 

paterna. Numa sociedade patrilinear e preferencialmente virilocal, a ancestralidade é 

diretamente vinculada à família paterna. Inclusive, Carlos e Antonio me explicaram 

que o sêmen masculino provém dos ossos, e que por essa razão era importante que os 

homens tivessem ossos fortes. O comprimento dos meus braços e pernas foram 

inclusive associados, por Antonio, a uma predestinação: teria muitos filhos3. Em parte, 

a relação entre osso e patrilinearidade está intimamente vinculado com o Día de 

Muertos: corresponde à prática de alimentação ritual dos mortos que passam a 

compor uma ancestralidade genérica. 

De forma fundamental, os corpos tzotziles são também genderizados: são 

masculinos ou femininos. Entre os nahuas pré-hispânicos, o termo para designar esse 

princípio é o de tlalticpacáyotl, literalmente a “qualidade da superfície da terra”: o 

sexo (LÓPEZ-AUSTIN, 2004). Segundo López-Austin (2004), a genderização do 

corpo entre os pré-hispânicos se assentava sobre o modelo arquétipo do casal de 

anciãos que comandam os eixos cósmicos, Oxomoco e Cipactónal, uma mulher e um 

homem de avançada idade que são responsáveis por distribuir as essências necessárias 

ao bom funcionamento do mundo4. Algo parecido também está presente no Popol 

Vuh dos maias quiché. Segundo Navarrete Linares (2006, p. 108), 
La primera parte del Popol Vuh se inicia con una descripción de la 
creación del mundo por una pareja de dioses primordiales, varón y 
mujer, que reciben, entre muchos otros nombres, el de Xpiyacoc y 
Xmucané. Esta deidad doble y andrógina corresponde a un 
principio básico de la mitología maya y mesoamericana, la 
complementariedad entre las fuerzas masculinas y femeninas, 
asociadas, respectivamente, a lo luminoso, lo caliente y lo celeste y 
lo oscuro, lo frío y lo terrestre. 
 

Na linha dos argumentos de Barbra Tedlock (1992), a genderização dos 

corpos faz parte das analogias através das quais os mundos mesoamericanos 

funcionam. É uma das manifestações do que a autora apresenta como um dualismo 

complementário e aditivo, através do qual novos elementos podem ser incorporados a 

um mesmo mecanismo analógico que lhes é anterior.  
																																																								
2 A condição de permanência e efemeridade na relação entre ossos e carne, respectivamente, é algo 
também notado entre os Tukano (HUGH-JONES, C., 1979; HUGH-JONES, S., 1979) e os Jê do Brasil 
Central (LEA, 2012). 
3 Os mestiços têm muitos filhos, me disse Antonio, por isso eles são muitos. 
4 Para mais informações, consultar os trabalhos de López-Austin (1980, 1994, 2004, entre outros).  
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No caso tzotzil, ser homem ou ser mulher, vinik e antse, são qualidades 

corporais. Todo corpo existe virtualmente, mas só chega a existir em uma forma 

atualizada de homem ou mulher. O gênero é a qualidade perceptível de um corpo 

atualizado, cuja virtualidade (o fato de existir em potência) pode prescindir do gênero5. 

Apesar de ser uma qualidade inata ao corpo atualizado, ele também deve ser mantido 

e administrado, razão pela qual é necessário seguir os lineamentos adequados a cada 

gênero: obedecer o desejo e o dever sexual de ter corpo de homem ou de mulher, 

seguindo os caminhos esperados, segundo o gênero, em todos os seus aspectos ao 

pensar, ao falar, ao caminhar, ao vestir-se, ao relacionar-se com outras pessoas, ao 

exercer os cargos comunitários, ao casar-se e, especialmente, ao procriar. Assim como 

no caso tojolabal estudado por López Moya (2010), entre os tzotziles, as práticas de 

casamento, procriação e de conformação familiar e compadrio (tanto em termos de 

filiação quanto em termos de aliança) são as responsáveis por dar os contornos dos 

caminhos esperados dos corpos masculinos e femininos; seu arcabouço de 

expectativas.  

Para Antonio, “el buen hombre”, “hombre cabal” é um bom pai e um bom 

marido. Ele trabalha na roça de milho do núcleo doméstico e provê alimentos para a 

sua família, deve lavrar a terra tanto na roça como na horta comunitária, plantar o 

milho e o feijão, limpar a roça, caçar no bosque e pescar nos lagos e rios (ou no poço 

de peixe da comunidade, como acontece em Polhó). Quando o núcleo doméstico 

possui animais maiores, como vacas, cabras e cavalos, é o homem quem deve cuidar 

deles. Se necessário, também é ele quem deve trabalhar para outros (assalariado) ou 

migrar. O mais importante: ele fala de forma correta e orienta os mais novos sobre os 

caminhos que devem tomar.  

O bom homem, que se produz de forma adequada, se casa e tem filhos. Ele 

reside com a sua esposa e filhos por um tempo na casa do seu pai e, depois, se 

desprende dela, estabelecendo um núcleo doméstico próprio, onde ele receberá as 

esposas dos seus filhos e verá nascer os seus netos. Para isso, ele constrói a sua casa e 

é responsável por repará-la. Pedro manifestou diversas vezes que ele estava pensando 

em sair da casa do seu pai, Antonio. Ele me dizia que quando eu voltasse a Polhó, ele 

já não viveria na mesma casa que eu, mas que eu poderia visitá-lo. Todo homem faz 
																																																								
5 Um caso interessantíssimo disso são as narrativas presentes em toda Mesoamérica de Homshuk ou 
Sentiopil, o “deus-criança-do-milho” cuja complementariedade de gênero é interna a seu próprio corpo; 
é masculino e feminino (BÁEZ-JORGE, 1991; BEAUCAGE; TALLER DE TRADICIÓN ORAL DEL 
CEPEC, 2009; LÓPEZ AUSTIN, 1992). 



	 119 

assim e ele desejava ser completamente homem (ser chefe de uma unidade doméstica), 

dizia. Também é responsabilidade do bom homem, “o homem completo”, a saúde do 

núcleo doméstico. Em caso de doença, o homem principal de uma casa, pai ou avô, é 

o responsável por forçar o equilíbrio e reestabelecer o índice de saúde. Ele deve 

cumprir com o papel ritual da sua unidade doméstica. Ainda que não necessariamente 

o execute diretamente, é responsabilidade dele verificar que as alimentações rituais 

cotidianas estejam sendo realizadas: alimentação das pessoas da comunidade em 

determinados contextos, alimentação da terra, dos ancestrais e da casa, entre outras. 

Mais importante: bom pai e bom marido é aquele que vive segundo los costumbres.  

A mulher é quem mói o grão de milho, fazendo a farinha que depois servirá 

para produzir as tortilhas, alimento básico e cotidiano das famílias tzotziles. Ela é 

quem cozinha e quem cuida do fogão doméstico, associado à presença do coração de 

uma casa. Ocupar-se das crianças também é uma tarefa sua. Quando chegam a 

determinada idade, que pode variar entre os oito e os onze anos, os meninos se 

deslindam dos cuidados maternos e passam a frequentar os círculos masculinos. Até 

essa idade, eles são responsabilidade da mulher.  

No cotidiano sanpedrino, vi as mulheres lavarem, bordarem, costurarem e 

remendarem. Em casa, Maria e Catalina colhiam tanto da horta de remédios como da 

horta comunitária, onde se plantam os rabanetes, uma raiz cujo consumo os 

sanpedrinos adoram. Elas também retiravam o grãos de milho do sabugo. Certa vez, 

tomei um sabugo para ajudá-las, mas fui repreendido: “as mulheres fazem isso”, me 

disse Antonio. Nos momentos de colheita, também vi as mulheres ajudando no 

recolhimento das espigas da roça de milho. Assim como suas vizinhas, Catalina 

plantava, cuidava e colhia uma série de alimentos vegetais e de árvores frutíferas que 

se encontravam no pátio doméstico e ao redor da casa: bananas, feijões de trepadeiras, 

chuchu e abóbora, principalmente. Também são as mulheres quem cuidam dos 

animais domésticos (cachorros, galinhas, perus, porcos) e recolhem plantas silvestres 

e alimentícias que encontram pelas veredas. Algumas mulheres podem produzir 

artesanato e, em determinado momento, vão para pontos turísticos do estado 

(incluindo o caracol de Oventik), onde vendem suas produções. Este não era o caso 

nem de Maria, nem de Catalina.  

Tanto no caso dos homens, quanto no das mulheres, o trabalho é 

majoritariamente feito junto com outras pessoas do seu mesmo grupo de gênero. Os 

homens vão para o bosque ou para a roça acompanhados de seus filhos e netos. 
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Quando se trata da horta comunitária, todos os homens da comunidade trabalham 

juntos. As mulheres são acompanhadas por suas filhas, netas e noras, mas estão 

sempre rodeadas de crianças. Quando as mulheres participam do trabalho da terra, 

elas ficam de um lado da horta, enquanto os homens estão de outro. Enquanto carpem, 

cavoucam, plantam ou colhem, as mulheres podem trazer crianças de colo amarradas 

em seus rebozos (um tipo de chale). Enquanto trabalham, chacoalham o corpo para 

ninar o bebê ou, em caso de que esteja chorando, para tranquilizá-lo. Se é fome o que 

o bebê tem, elas giram o rebozo e trazem o bebê para a parte da frente do corpo, 

amamentando-o enquanto trabalham.  

As crianças pequenas, menores de nove ou dez anos, acompanham as 

mulheres, mas não participam do trabalho da terra, ainda que algumas vezes possam 

brincar de trabalhar. Os mais velhos do que isso, meninas e meninos, trabalham como 

os adultos e se posicionam do lado das mulheres ou dos homens segundo seu próprio 

gênero. No grupo das crianças que não trabalham, as meninas maiores, de uns sete a 

dez anos, carregam os menorzinhos que já não são bebês de colo. As crianças de dois 

a quatro anos são encaixadas na lateral do corpo das meninas. Com as pernas abertas, 

elas são colocadas na lateral da cadeira da irmã ou prima, que termina de sustentar o 

corpo do/a menor passando seu braço pelas costas dela/e. Os meninos de mesma 

idade correm e riem por todo lado. Apesar de armarem um contexto que minha avó 

certamente consideraria uma baderna ou um alvoroço, eles nunca são repreendidos 

pelos adultos. 

Diferentemente de López Moya (2010), não me parece que as expectativas e 

as qualidades de gênero se devam a algo que possamos reduzir a “representações 

simbólicas de ordem social”. Isto é, não se trata, na minha perspectiva, de um 

problema exclusivo da ordem do humano e do social, mas de um acervo de qualidades 

reais que permitem estabelecer nexos de analogia entre as coisas e as pessoas que 

habitam mundo. Os gêneros são qualidades de tudo o que existe: casa, fruta, animal, 

cidades, lugares, e o próprio mundo tem gênero, e se espera delas determinadas coisas.  

Ainda que a dualidade masculino/feminino seja fundamental para o 

funcionamento cósmico, uma antecede a outra. No que diz respeito à corporalidade, a 

qualidade feminina é anterior à masculina. Para os sanpedrinos, todo bebê é parte de 

uma mãe e o elo entre eles parece estar no rebozo em que a mãe o carrega. O corpo-

carne da mãe antecede ao do seus filhos. Os sanpedrinos me disseram que a mãe 

come para produzir a sua própria carne e a carne do bebê. Quando ele nasce, seu 
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corpo é entendido como uma extensão do corpo da mãe, porque deriva e se alimenta 

dele. Quando é amamentado, me disseram, o bebê está comendo dela. Ou seja, através 

da amamentação, a mãe continua a atuar sobre a produção de carne de seus filhos. 

 Ainda que os ossos de um bebê provenham da sua linha paterna, ele não é 

necessariamente do pai, mas da sua ancestralidade. Isto é: o próprio pai é herdeiro de 

uma matéria ancestral que chegou a ele em forma de sêmen, deu origem à estrutura 

óssea sobre a qual se assenta seu corpo-carne, e através dessa estrutura óssea ele 

produzirá sêmen e passará para seus filhos essa matéria ancestral. Diz respeito, por 

tanto, a uma ancestralidade masculina e patrilinear generalizada; o pai a transmite, 

mas ele não a origina. Quando se alimenta os ossos de ancestrais, não é a um ancestral 

específico, um pai ou um avô cujo os nomes são citados, mas uma massa genérica 

intitulada de “nuestros abuelos” que é alimentada. Isso é diferente no caso da mãe. A 

origem do corpo do bebê é sempre a carne da sua mãe específica, aquela que dá à luz 

e que amamenta, e não a uma ancestralidade materna genérica.  

Neste sentido, a corporalidade inicial de alguém depende de um outro corpo 

anterior ao seu e que é necessariamente feminino e específico (a mãe de alguém)6. 

Depois disso, quando passa a se alimentar de alimentos cozidos, o corpo da criança é 

efetivamente seu. Certa noite, sentados ao redor do fogo, Antonio nos contou (a mim 

e aos demais) que no começo só existia uma mulher: ela teve seis filhos, três homens 

e três mulheres que se casaram entre si e foram os primeiros casais de pais, dos quais 

todos os humanos descendem. Para além disso, o próprio mundo, designado pelo 

substantivo feminino balamil, é um corpo feminino7. Em outro sentido, segundo 

																																																								
6 É interessante este dado se comparado com outras etnografias americanistas e melanésias. Lea (2012, 
p. 93) mostra como para os Mēbêngôkre “o sêmen masculino é considerado o principal, se não único 
ingrediente do feto […]”, enquanto a mãe seria o depositário dessa substância. Entre os Apinayé, o 
sêmen do pai forma o corpo, mas a mãe contribui com o sangue. Segundo Monachini (2015), o corpo 
do bebê Kalapalo é produzido pelo sêmen masculino, depositado no ventre feminino por intercursos 
sexuais continuados. Guerreiro (2016b) atrela esse elemento à consanguinidade masculina Kalapalo. 
No caso tzotzil, a linearidade também é dada pela substância masculina: o sêmen que produz osso, e 
vice-versa, mas isso tem pouco a ver com a corporalidade em si, dado que, como vimos, ela é de 
origem feminina. É algo também diferente daquilo descrito por Wagner (1967) para o caso Daribi, em 
que o corpo externo da criança é entendido como fruto da substância paterna que está localizada no 
sêmen do pai, e que é compartilhado com todos os homens do clã paterno. Da mãe, a criança herda o 
sangue, do qual se originará os órgãos internos, os ossos e o próprio sangue, e que é compartilhado 
apenas pelos tios maternos (e não por todo o clã de origem da mãe). Entre os Daribi, o corpo tem 
origem tanto em substância materna quanto em substância paterna (WAGNER, 1967), enquanto no 
caso tzotzil, a condição de existência de um corpo é que ele seja o desdobramento de um corpo anterior, 
feminino. A produção do corpo é materna, ainda que a estrutura óssea seja paterna.   
7 Isso é interessante se notamos que uma série de estudos etnohistóricos argumentam que o mundo nas 
narrativas nahuas pré-hispânicas é um desdobramento de Cipactli, normalmente apresentada como uma 
pessoalidade mitológica feroz, monstruosa, aquática e feminina associada à figuração de um crocodilo. 
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Antonio, as mulheres carregam seus huipiles cheios de coisas que não se dizem: o 

corpo da mulher parece se vestir e guardar palavras sobre o mundo.  

Segundo Morris (1985), os desenhos têxteis dos maienses contemporâneos são 

resultado da elaboração de uma tradição milenar que pode ser traçado 

retrospectivamente até o Período Clássico Maia. Nas palavras de Bartolomé (2006, p. 

150),  
Los huipiles tzotziles de Chiapas configuran mapas cósmicos, en los 
cuales se registran las concepciones del espacio y del tiempo así 
como del sistema calendárico, cuya lectura es posible sobre la base 
de los numerales cosmológicos (7, 9, 13, 18, 20, 52) que se 
consignan en la cantidad de hilos y en las agrupaciones de diseños. 
Junto con las referencias cósmicas aparecen alusiones a la 
pertenencia comunitaria, oraciones a las deidades de la lluvia y de 
la fertilidad, símbolos de la deidad de la tierra, etc., todo ello 
irradiándose desde el cuello de la persona que viste el huipil, la que 
de esta manera se ubica simbólicamente en el centro de una 
milenaria noción del cosmos del cual es heredera. La indumentaria 
femenina hace de cada mujer india una portadora del código 
secreto de su cultura. 
 

Para Bartolomé (2006), a indumentária têxtil que recobre o corpo funciona 

como um índice através do qual a sociedade ameríndia identifica a seus membros. É 

neste sentido que, para o autor, a mudança de roupa serve, entre os grupos maienses, 

como uma estratégia de transição étnica. Veremos que as ideias de identificação e 

transição étnica são muito mais complexas, no contexto tzotzil, do que as apresenta 

Bartolomé. No entanto, os sanpedrinos efetivamente reconhecem grupos étnicos e 

comunidades territoriais através das suas indumentárias. Em uma foto que tomei 

durante um evento em Oventik, Carlos podia identificar pessoas que ele dizia ser de 

Larráinzar, Chamula e Cancuc, tzotziles e tzeltales. Para além disso, momentos de 

participação em eventos e festas que excedam as comunidades de Polhó são 

																																																																																																																																																															
Quetzalcóatl, o herói mitológico serpente emplumada, teria sacrificado Cipactli com a ajuda de 
Tezcatlipoca, desmembrando em duas partes o seu corpo de dezoito gomos articulados. A sobreposição 
entre essas fraturas teriam dado origem ao eixo superior, masculino e celeste, e ao inferior, feminino e 
infraterrestre. Os fluídos corporais que escorriam de um lado a outro dariam origem, por sua vez, aos 
axis mundi, a Árvore Cósmica, e às quatro árvores que se encontrariam nos quatro estremos do cosmos, 
mantendo a separação entre o céu e a terra e permitindo o fluxo de essências entre eles. Em termos de 
López-Austin (1998a), o sacrifício de Cipactli é o ato inaugural através do qual o cosmos é produzido; 
ou, apropriando-nos de um conceito de Navarrete Linares (2004, 2016) para lidar com o paralelismo 
entre mundos continuamente produzidos, o mencionado sacrifício seria pelo menos o ato inaugural do 
nosso cronotopo humano. Ademais, o iconograma que aparece no Códice Borgia (nahuas pré-
hispânicos) para designar o mundo é o Tlalticpactli, uma imagem da cabeça de Cipactli com a boca 
aberta. Por fim, Navarrete Linares (2006) argumenta que o mundo entre os maias pré-hispânicos estava 
posto sobre a carapaça de uma tartaruga, igualmente feminina e réptil.   
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momentos para portar as indumentárias locais. Quando vão a Oventik, os sanpedrinos 

colocam suas roupas tradicionais.  

No entanto, isso também acontece quando se supõe a presença antecipada do 

outro, como quando tomamos uma foto em frente à casa de Antonio (ver Imagem 24). 

Quando Carlos teve a ideia de tomarmos uma foto, todos consentiram e correram para 

colocar as roupas adequadas: as mulheres vestiram os seus huipiles e Antonio colocou 

a sua roupa de autoridade, um chapéu de tiras coloridas (algo que funciona como um 

índice de um fenômeno análogo às cores da arara, tratado do capítulo anterior) e seu 

poncho de lã negra sobre uma camisa branca de algodão e sem calça (esta última é 

uma invenção dos mestiços, me explicou). Pedro e Carlos, homens que não ocupam 

cargos de autoridade, procederam simplesmente a colocar a bandana e a balaclava que 

os zapatistas usam para cobrir seus rostos, assim como também o fizeram Catalina, 

Maria e Antonio (e eu deveria ter feito o mesmo, me disse Carlos). Pedro colocou 

também uma camisa limpa, de listras verticais, por cima da roupa que trazia. 

Se a indumentária geral é um índice de pertença étnica e territorial (tzotzil e 

sanpedrino; tzotzil e chamula; tzeltal e cancuquero), a bandana e a balaclavas são os 

índices do zapatismo. O fundamental aqui é o fato de que sejam precisamente as 

mulheres as que sempre portem um índice de pertencimento étnico. Toda mulher traz 

seu huipil tradicional quando se encontra ou se pressente a presença de um outro. No 

caso dos homens, isso não acontece necessariamente, sendo mais comum nos casos 

das autoridades. Carlos me disse que é sempre mais fácil saber de onde um grupo de 

pessoas é originário quando se observa as mulheres que estão nele. É mais rápido 

assim, explicou.  

Em todo caso, o corpo da pessoa aparece como uma unidade constituída de 

duas dimensões, uma externa e outra interna. Neste sentido, ao mesmo tempo em que 

é aquilo que os humanos veem e que imediatamente indica a presença de alguém, o 

corpo também é um espaço interno e habitado. Na sua interioridade convivem os 

demais elementos que compõem a pessoa. Como argumentado por Déléage (2006) 

para o caso sharanahua, a interioridade do corpo não deve ser aqui entendida como 

um fenômeno fisiológico, algo importante também para o contexto marubo explorado 

por Cesarino (2011). Ela é, no caso tzotzil, um espaço em que se aloja o seu duplo: é a 

sua morada. É no coração (o’onil) que o duplo habita. Entendido como o órgão-

interioridade por excelência, o coração é a morada do duplo e recebe outras partes da 

pessoa de forma intermitente. Todo o peito (sti’ o’onil) é uma extensão do coração. 
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Ou, em todo caso, o’onil é um termo mais amplo para indicar um fenômeno que 

excede a noção que exprimimos, em português, por coração. O’onil é coração e é 

interioridade: trata-se da dobra interna do corpo. Neste sentido, seria mais próprio 

entendê-lo como o corpo-interioridade em que habitam as partes ordinariamente 

invisíveis da pessoa.  

Segundo Bartolomé (2006), a presença de dois mundos espelhados e 

especulares que se refletem mutuamente é uma condição de existência comum a 

diferentes grupos mesoamericanos. Para o autor, esses mundos seriam “o dos homens” 

e “o das suas almas sociais”. Isso é parcialmente correto para o caso tzotzil se 

concedemos “ao mundo dos homens” uma compreensão estendida: o fato de que os 

seres humanos são um fenômeno corpóreo do mundo que “podemos ver”, enquanto 

“o mundo das almas sociais” é aquele que o “outro do corpo”, o seu duplo, vê e onde 

se move. Ainda que este último seja acessível sob determinadas condições específicas, 

ele não é propriamente o mundo que o humano habita, mas o do duplo. A diferença 

entre esses mundos deve ser colocado, em termos nativos, a partir da visão: balamil 

(“mundo”), o mundo visto pelo corpo, e yan balamil (“outro mundo”), o mundo visto 

pelo duplo. Exploraremos esta relação com maior detalhe mais adiante. 

Para fins de tradução e para que continuemos com o argumento, 

consideraremos o takupalil e o sbek’tal como uma só coisa: o corpo-carne ao qual se 

soma uma estrutura óssea, e que, portanto, é corporalidade e ancestralidade, mas que 

só existe de forma específica, atualizada neste mundo sob a percepção de um gênero 

específico. Tendo em vista o caráter de unidade entre duas dimensões através de uma 

dobra interna, consideramos o corpo como a sua externalidade, que diz respeito ao 

mundo do visível, e sua internalidade ou coração, lugar em que habita o seu outro, o 

duplo. Tentando dar conta de todas essas tessituras que marcam o takupalil e o 

bek’talil, o chamaremos de corpo-morada. 

 
4.3 DUPLO 

O ch’ulel é normalmente traduzido como “alma”, mas, como bem indica Pitarch 

(1996b), ele é melhor entendido como o outro de algo: a parte invisível da pessoa. 

Ainda que o termo ch’ul seja ordinariamente equiparado à noção do sagrado, de tal 

forma que a palavra para igreja seja ch’ulna (“sagrado” + casa), o ch’ulel é sagrado só 

na medida em que diz respeito a um fenômeno que não pode ser reduzido ao âmbito 

da experiência imediata, por que a excede, ou como parte da esfera do visível. Ele faz 
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parte do outro mundo espelhado. Seguindo a opção tradutória de Cesarino (2011) para 

o conceito marubo de vaká, uma das partes da pessoa e dono de um corpo “vivente” 

determinado, chamaremos o ch’ulel de duplo.  

O ch’ulel se aloja no coração e é o principal componente de interioridade do 

corpo-morada. No entanto, e conforme me explicou Carlos, ao mesmo tempo em que 

se encontra habitando o coração do corpo-morada do qual é seu outro, ele também 

existe em outro lugar, no coração da montanha onde vivem os duplos de todos os 

sanpedrinos. Os duplos de pessoas de outros municípios habitam em outros lugares, 

outros corações de montanhas. Assim, também como no caso tzeltal apresentado por 

Pitarch (1996b), o ch’ulel reside no interior do corpo humano e fora dele, disseminado 

ao longo do mundo. Isto é, trata-se de um elemento de presença ubíqua: está tanto no 

coração das pessoas quanto no coração da montanha; interioridade de dois tipos de 

pessoas8.  

No entanto, o duplo ubíquo não está aprisionado nesses lugares: ele passeia; 

habita ali, mas não se restringe a eles. Sai tanto do corpo-morada quanto do coração 

da montanha e caminha pelo mundo. Os caminhos que trilha são essenciais em termos 

daquilo que acontece com a pessoa. A ubiquidade é menos duas versões de um duplo 

do que um fluxo entre um mesmo duplo que se encontra em duas interioridades 

análogas, também conectando-as. Neste sentido, se atualizamos os termos 

empregados por Greenberg (1987), é possível recorrer ao argumento do autor para o 

caso do povo chatino para dizer que a presença de um coração em algo/alguém indica 

que ele/a também tem um duplo, e que os corpo-moradas em que o duplo habita 

ubiquamente se equivalem por analogia. Segundo o autor, uma caverna onde habita 

uma entidade determinada é ela mesma essa entidade: “ser” e o “lugar” se equiparam.  

Mais do que a humanização do território, que parece ser a conclusão do 

argumento de Greenberg, o que vemos no caso tzotzil é que entidades e lugares são 

análogos: se coproduzem de forma intrínseca. Alguém só é completamente aquilo que 

deve ser na medida em que se produz em relação com um lugar a partir do qual a sua 

pessoalidade é capaz de emergir de forma adequada. O lugar e o humano só aparecem 

como o que são em relação de implicação. Os duplos habitam de forma ubíqua na 

mesma medida em que aproximam, por analogia e pelos nexos que estabelecem, as 

																																																								
8 O coração da montanha as vezes é apresentado como o “Céu” (no sentido cristão e não estratosférico) 
ou uma morada celestial. No entanto, era engraçado imaginar que essa morada pudesse estar acima das 
nossas cabeças; “no, está allá por un cerro”, me diziam. 
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interioridades que habitam e os caminhos que percorrem entre eles. O coração da 

pessoa se torna, neste caso, um análogo conectado ao coração da montanha.  

O uso dado às noções de “nexo” ou “relação de implicação” é uma 

reelaboração da ideia de “analogia”, parte das proposições etnográficas de Wagner 

(1967, 1977, 2012) para tratar do parentesco Daribi. A ideia lida com o aspecto 

relacional (e não homológico) no interior de um sistema de parentesco e na relação de 

comparação antropológica entre sistemas (WAGNER, 1977). A analogia é um tipo 

metafórico que supõe uma relação de vínculo entre domínios que se diferenciam. Se 

fossem homólogos, seriam igualáveis e, neste sentido, constitutivos de uma mesma 

coisa; ou, de forma similar, seriam diferentes manifestações de um mesmo fenômeno 

(DULLEY, 2015). No âmbito da analogia, estar relacionado é uma consequência da 

diferenciação. É a própria manutenção da diferença entre os relacionados aquilo que 

permite que se relacionem. Neste modelo, se bem as partes se correspondem, elas não 

se equalizam ou se homologam, tratando-se de dois fenômenos distintos mas análogos. 

Diferença e poder aparecem, ademais, como elementos intimamente vinculados. Estar 

em fluxo de analogia com algo significa deter certa capacidade de implicação sobre 

ele (DULLEY, 2015), algo que pode corresponder à possibilidade de detonar 

transformações de estatuto ontológico. A doença é um elemento praxiológico de 

síntese sobre os desdobramentos das relações de implicação no contexto tzotzil9. 

No nosso caso, o fluxo estabelecido pela ubiquidade do duplo e pela 

equiparação entre ele e o lugar em que ele habita não correspondem a uma homologia 

entre o corpo-morada e o coração da montanha. É antes a diferença entre eles que 

permite que eles sejam relacionados através de um ser homólogo. Em outros termos, é 

a presença ubíqua de um duplo homólogo (é ele mesmo em dois lugares) que cria 

implicações entre pessoas que se diferenciam entre si no mundo do visível. 

Interioridade que pode se homologar, mas exterioridade que é necessariamente 

análoga, porque mantém a diferença e permite que dois seres distintos emerjam das 

relações de implicação entre si. 

Por esse caráter ubíquo e devido a seu trânsito contínuo, o duplo é essencial 

para a vida das pessoas. Trata-se de um elemento central para distintos aspectos do 

ciclo vital: saúde-doença, morte, parentesco e linguagem, entre outras coisas (LUNES 
																																																								
9 Apesar das diferenças no sentido dado à ideia de analogia, as relações de implicação ou nexos são 
fundamentais para compreender o uso do conceito de “analogismo” para se referir ao cosmos 
mesoamericano, como no caso de López-Austin (1980, 1994), ou para fundamentar um modo de 
predicação ontológica, como no caso de Descola (2005). 
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JIMÉNEZ, 2011). Capaz de abandonar o corpo-morada em momentos determinados, 

Antonio me contou que quando ele se ausenta do corpo por muito tempo, a pessoa 

adoece. Se por alguma razão, como no caso de ser capturado, ele não retorna ao 

corpo-morada em um tempo razoável, a pessoa termina falecendo. Por uma razão 

similar, Ruz (1992) o caracteriza como um tipo de “princípio vital”: um componente 

não físico que é uma condição da vida humana. Apesar de vinculá-lo à esfera do 

humano, o próprio autor admite um elemento fundamental e que já viemos indicando: 

os animais, as coisas, alguns elementos que cremos ser parte da paisagem 

(especialmente montanhas e rios) e as plantas também têm duplos. Isto é, tudo aquilo 

que pertence ao mundo do visível e que está vivo possui um duplo, algo já verificado 

também por Vogt (1970) entre os tzotziles zinacantecos. O fenômeno não é, portanto, 

uma exclusividade dos humanos.  

No entanto, tampouco se trata de um elemento numinoso que se inscreve à 

esfera do transcendente. Descrito por Holland (1963) como uma energia vital 

dinâmica e vivificante, o duplo tem um caráter substancial, e se ele se desprende do 

corpo-morada durante os sonhos é porque ele tem, para si mesmo, um corpo 

figurativo, uma presença própria que, ainda que invisível para os humanos, permite 

que ele os veja assim como vê outras pessoas do cosmos. Alguns sonhos que temos 

são aquilo que o duplo vê. Não todos, no entanto. Alguns são pura pendejada, me 

disse Carlos. Para além disso, o duplo também pode se machucar: quando sai para 

passear, ele pode se ferir, me explicou Antonio, e ainda que não possamos ver o duplo 

machucado, o corpo-morada também logo se machuca. 

No entanto, a corporalidade do duplo não é um corpo-carne. Trata-se de uma 

imagem de seu corpo-morada. Partindo das explicações recebidas, podemos imaginá-

lo como uma figuração que tem os mesmos contornos de um corpo, delimitando uma 

área corporal similar, mas cujo preenchimento é vazio. Tentando fazer-me entender 

do que se tratava, Antonio e Carlos me diziam que a corporalidade do duplo é similar 

àquela imagem que formamos quando “não vemos bem alguém que está chegando”: 

um olhar de relance. Quando vemos de relance que alguém se aproxima, somos 

capazes de perceber sua forma, ainda que não tenhamos tempo de reconhecer suas 

particularidades e determinar quem seja. Formada por um contorno, o conteúdo do 

duplo é opaco e de coloração escura. Pitarch (1996b, p. 35) diz que aqueles 

cancuqueros que “[...] describen su aspecto coinciden en que su perfil es de un cuerpo 

humano – y, se precisa a veces con la misma silueta del cuerpo de su portador -, pero 
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‘sin carne ni huesos’, una mancha oscura, una sombra espesa”. Assim, a 

corporalidade do duplo é uma imagem perfilada, mas indiscriminada de seu corpo-

morada. Ele replica a forma do corpo, mas não as especificidades que permitem 

identificar a pessoa.  

A relação entre o corpo-morada e o duplo sugere a coexistência de dois 

mundos que se sobrepõem. “O mundo que o corpo-morada vê” e “aquele que o duplo 

vê”, constituídos numa relação de avessos complementares. A existência desse mundo 

avesso e complementar que o duplo vê é verificável justamente a partir da praxiologia 

pragmática dos sonhos, das doenças que afligem o corpo-morada e das diferentes 

manifestações do duplo que se tornam perceptíveis no mundo do visível10.  

Estaríamos tentados a pensar que o duplo se vê a si mesmo como um corpo-

morada e, neste sentido, veria seu avesso como este o vê, mas não é assim. Assim 

como o complexo que compõe a pessoa, o duplo tem consciência da forma do corpo-

morada no qual habita e com o qual se articula. Diferentemente daquela, ele consegue 

ver os dois mundos avessos. Isto é, se bem é um componente da pessoa, o duplo é 

também uma entidade que goza de uma autonomia própria. Ao mesmo tempo em que 

está vinculado aos demais elementos que constituem a pessoa, ele também a excede e 

tem uma experiência que lhe é própria e que é apenas parcialmente acessada pela 

pessoa que ele compõe. A experiência do duplo é, pois, mais ampla que a do seu 

conjunto compósito11.  

Ainda que habite o coração do corpo-morada, normalmente apontado como a 

região do peito, é através da garganta que o duplo se manifesta. Se bem que autores 

como Hermitte (1970) e Lunes Jiménez (2011) tenham descrito o duplo como 

habitando tanto a garganta, gerando a fala, quanto o coração, este não parece ser o 

caso para os sanpedrinos. Antonio me explicou que o duplo vive no coração, mas se 

manifesta através da garganta, e que é por isso que às vezes dizemos coisas que não 

sabíamos que poderíamos. A fala criativa é, pois, um desdobramento da manifestação 

do duplo. Este último fato está diretamente vinculado ao fato de que a experiência do 

duplo excede à da pessoa. O duplo sabe mais do que a gente.  

																																																								
10 Algo análogo acontece entre os nahuas da Serra Norte de Puebla. Segundo Beaucage e o Taller de 
Tradición Oral del CEPEC (2009), o mundo habitado pelos humanos é, para os nahuas, aquele tem 
qualidades visíveis, olfativas e táteis. A percepção sensível e corporal é a chave compartilhada para 
entender o mundo dos humanos. 
11 Indicações próximas a essas podem ser encontradas em outros materiais ameríndios, como entre os 
Yudjá (LIMA, 1996) e os Krahô (CARNEIRO DA CUNHA, 1978), por exemplo, mas também entre 
os Gregos (VERNANT, 2001, 2006). 
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Para os sanpedrinos, as palavras são produzidas pelo duplo que habita o 

coração e adquirem som-substância através da garganta, que as manifesta, passando 

pela boca para sair em direção ao mundo do visível. Há de se entender, então, que a 

visibilidade da palavra não se deve ao fato de que, literalmente, a possamos ver 

flutuando e se movendo pelo ar como uma mariposa, mas devido a que o som-

substância, ao entrar no corpo-morada de outra pessoa e atingir o seu coração, produz 

uma imagem: o conhecimento que se compartilha é, na expressão de Carlos, “visto 

para dentro”. A fala escutada produz uma imagem mental.  

Apesar da fala ser a manifestação do duplo, ela é, no entanto, a característica 

distintiva dos seres humanos, como já argumentamos anteriormente. Isto é, apesar da 

fala vincular-se ao duplo, o fato de que animais e coisas possam ter duplos não 

significa, no entanto, que seus corpos-morada falem. Isso se deve ao fato de que a fala 

é uma capacidade exclusiva do humano. No mundo do visível, ela é o resultado de 

uma acoplagem entre o corpo-morada humano e um duplo. Este faz brotar as palavras 

e aquele lhes dá substancialidade, produzindo o som. Neste sentido, a fala é o 

resultado de um vértice entre o duplo e o corpo-morada humano. Se ela é o que 

distingue o humano e ela depende da capacidade corporal, a diferença entre humanos 

e não humanos no mundo do visível é, pois, da esfera do corpo.  

É interessante notarmos, comparativamente, o argumento de López-Austin 

(2008), segundo o qual as “almas na tradição mesoamericana” (uma continuidade 

entre o mundo pré-hispânico e os povos contemporâneos) seriam os elementos, 

compostos de substância imperceptível, capazes de dar à matéria perceptível as 

peculiaridades e faculdades necessárias para a existência das criaturas. Parece haver 

uma diferença entre a teoria etnográfica da pessoa tzotzil que aqui apresentamos e a 

teoria geral da pessoa mesoamericana de López-Austin. Para este último, as 

especificidades parecem ser da esfera da “alma”, que atua como a fôrma modeladora 

de uma matéria que ganha especificidade através da primeira. Isso não parece 

funcionar assim no regime tzotzil.  

Tratemos do caso específico da fala: segundo o que argumentamos, no mundo 

do visível ela é fruto de um vértice entre um duplo e um corpo-morada humano. 

Ainda que o corpo precise do duplo para que a fala seja produzida, ela é um fenômeno 

corporal. As especificidades dos seres estão dadas pelos seus corpos-morada, ainda 

que elas funcionem como canais de manifestação dos seus duplos. Por fim, se os 

próprios duplos têm uma corporalidade determinada e independente do corpo-morada, 
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elemento que permite que eles se descolem e passeiem, entre duplo e corpo-morada 

há o compartilhamento de formas figurativas análogas.  

Ao que parece, é porque o duplo do humano habita um corpo-morada de 

humano que o primeiro tem uma forma análoga ao segundo. Existe, aqui, uma noção 

de anterioridade: a forma do corpo-morada antecede a forma do duplo. Se existem 

diferenças entres os duplos de classes distintas de seres, isto é resultado de diferenças 

que eles adquirem ao se acoplarem a seus corpos-morada. Assim, as diferenças de 

forma entre as “almas” dos seres são réplicas das formas do corpo-morada, este sim 

responsável por resguardar as especificidades entre eles. Neste sentido, a especiação é 

um fenômeno corporal, e não “anímico”, como seria possível desdobrar da teoria 

geral de López-Austin (2008).  

Em termos de mesoamericanismo, uma conclusão fundamental é o fato de que 

a humanidade é uma condição restrita a um corpo específico que habita o mundo do 

visível. A condição de subjetividade não está, portanto, atrelada à humanidade e ao 

antropomorfismo, como parece ser o caso amazônico. Vejamos como Guerreiro 

(2016b, p. 259) explicita esses vínculos: 
Com o desenvolvimento do conceito de perspectivismo na etnologia 
americanista, a noção de alma ganhou centralidade e passamos a 
entender melhor sua relação com o corpo e o parentesco. Como vem 
sendo mostrado, o mundo ameríndio é habitado por uma infinidade 
de pessoas, humanas e não humanas, que o apreendem de pontos de 
vista distintos. Nesse mundo, todos os seres possuem alma, que é 
sua capacidade de participar como pessoa (geralmente na forma 
humana) em uma relação, fazendo da humanidade um pano de 
fundo comum a todos os seres. Se a alma une tudo o que existe nos 
corpos, o corpo é responsável por sua diferenciação: diferentes seres 
possuem pontos de vista específicos porque possuem corpos 
diferentes. Nas palavras de Viveiros de Castro [(2002, p. 372)], ‘é 
sujeito quem tem alma, e tem alma quem é capaz de um ponto de 
vista’. 

 

Saber quem é e quem não é humano não é, no caso tzotzil, uma querela 

política de sobreposição entre pontos de vista e de determinação de um sujeito como 

entre os povos amazônicos (LIMA, 1996); ou, em outro sentido, a humanidade não é 

um ponto de vista autocentrado na mesma medida em que este não se assenta sobre o 

corpo. Assim, quando autores como Guerreiro se referem ao “mundo ameríndio” da 

maneira como o faz no trecho anterior, trata-se, em realidade, de uma equiparação 

equivocada do amazonismo ao americanismo. Como vimos, a humanidade diz 
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respeito, para os tzotziles, a uma especificidade corporal do mundo visível: não é um 

pano de fundo comum a todos os seres, como na Amazônia (teórica, ao menos).  

No entanto, quando falamos de especiação, certamente não nos referimos à 

taxonomia de espécies das nossas ciências biológicas. Na taxonomia tzotzil, uma 

espécie pode estar formada por mais de uma na nossa biologia, um exemplo clássico 

disso é o uch (tlacuache; gambá), que congrega o que a ciência considera como 

diferentes espécies de marsupiais. Num sentido diferente, uma espécie tal como 

delimitada por nossa ciência pode dividir-se numa miríade de espécies na taxonomia 

tzotzil. Um exemplo disso é o que entendemos como os estágios de evolução de uma 

lagarta em mariposa, que correspondem a espécies distintas na taxonomia tzotzil. Em 

suma, quando falamos em espécie não queremos sugerir uma coincidência dos 

sistemas de classificação das ciências naturais de matriz ocidental e da ciência do 

concreto tzotzil12. 

Ainda que, entre os tzotziles, a fala seja a distinção específica do humano no 

mundo do visível, isso não impede que determinadas pessoas conversem com outros 

tipos de seres através de seus duplos, de técnicas complexas de escuta corporal ou 

valendo-se do atravessamento entre mundos. O especialista tzotzil capaz de 

estabelecer essa “conversa” cósmica é chamado de j’ilol, termo traduzido ao espanhol 

pelos tzotziles como hierbero: pessoa que conhece de remédios, rezas e curas. 

Poderíamos, seguindo a Pitarch (1996b) e Haviland (2003), chamá-lo de xamã ou 

vidente (aquele que vê). Ele pode ouvir diretamente o que qualquer ch’ulel tem a 

dizer, independente da espécie do seu corpo-morada. Page Pliego (2015) traduz um 

termo análogo do tzeltal, ch’abajel, como “aquele que pode sentir/escutar”. 

O sangue ocupa, neste caso, um lugar fundamental. No momento de dar o 

diagnóstico sobre algum mal estar, o xamã pode falar através do sangue, dado que 

essa substância corporal carrega as palavras das demais partes da pessoa. Através da 

pulsão sanguínea, o xamã é capaz de escutar e determinar o que está acontecendo. No 

entanto, as demais partes da pessoa, ou outros seres que estão fazendo mal a alguém, 

podem tentar enganar o xamã, enviando palavras falsas, para desviar o esforço de cura. 

Guardadas as especificidades de cada caso, é interessantíssima a tradução de um canto 

xamânico de cura apresentada por Pitarch (1996b) na parte final da sua etnografia, em 
																																																								
12 A não correspondência entre os sistemas taxonômicos é também atestada entre os nahuas, como nos 
mostra a detalhada etnografia de Beaucage e Taller de Tradición Oral del CEPEC (2009). Neste caso, a 
determinação das espécies parece assentar-se numa complexa interconexão de fatores que conjugam 
comportamento, anatomia, alimentação e origem, entre outras coisas. 
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que o xamã fala com um grande número de pessoas de outras partes do cosmos e do 

mundo espelhado, ao mesmo tempo em que é descrito um procedimento de 

comunicação por pulsação sanguínea.  

Segundo Arias Pérez (1975), a relação entre o corpo-morada e o duplo está 

carregada de moralidade e racionalidade: dizem respeito aos princípios que organizam 

o “bom comportamento social” que permite à pessoa adequar seu corpo-morada a fim 

de evitar doenças. No argumento do autor, como também em Page Pliego (2005), é 

através da educação que a vida comunitária coloca os índices de bom comportamento, 

aqueles adequados na relação entre duplo e corpo-morada e entre eles e outras pessoas 

relacionadas, como as oferendas rituais e a participação nos sistemas de cargos, entre 

outras coisas. Esses elementos dizem respeito às condições relacionais da pessoa e aos 

princípios estéticos que exploraremos mais adiante. No entanto, o descolamento do 

duplo, causa de uma série de males corporais, pode ser causado por uma ruptura das 

relações de reciprocidade através da qual as pessoas se fazem uma frente ou junto à 

outra. Negar a reciprocidade é perigosa porque coloca em questão a própria produção 

interrelacional do mundo, desequilibrando-o. A ruptura da reciprocidade é, em outros 

termos, a válvula que desencadeia o fim do mundo. 

O antropólogo tzotzil Sanchéz Álvarez (2006) tem uma interessante tradução 

para ch’ulel: define o termo como “consciência”. Por trás dessa opção tradutória 

reside uma característica fundamental dos duplos. Para os sanpedrinos, o duplo é o 

responsável por resguardar a memória, o sentimento e as emoções das pessoas. Por 

um lado, quando se interpela um ser determinado, tratando de convencê-lo de algo, é 

ao seu coração que as palavras se direcionam. Os próprios termos em tzotzil para 

expressar emoções e estados de ânimo empregam o radical de o’onil (coração). Coisas 

como rancor, tristeza, amor, medo, esperança, ciúmes, felicidade e raiva, entre outras, 

são estados do coração. Por outro lado, uma série de etnografias maienses apresentam 

uma dubiedade e uma variação etnográfica importante em torno da localização do 

duplo: se ele se encontra no coração ou na cabeça; nos dois ao mesmo tempo; na 

cabeça e no coração; entre outros (HERMITTE, 1970; LUNES JIMÉNEZ, 2011; 

PITARCH, 1996b). Para os sanpedrinos, no entanto, o duplo está no coração. A 

cabeça é uma esfera exclusiva do corpo: diz respeito às ideias do corpo-morada. Não 

obstante, em todos os casos etnográficos, como também entre os sanpedrinos, existe 

sim uma vinculação estreita, e cujos meandros é difícil de mapear, entre 
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conhecimento e duplo. A tradução de ch’ulel por consciência é certamente um esforço 

por destacar esta relação.  

Ao longo das últimas páginas, vimos que as relações entre os duplos e os seus 

corpos-morada, bem como entre os corpos-moradas de diferentes espécies, por um 

lado, e entre os duplos que assumem diferentes formas, por outro, são cheias de 

intermitências e especificidades, mas sempre entrelaçadas de forma interativa e 

implicativa. Os animais companheiros e a força calorosa, também partes da pessoa, 

complexificam ainda mais esse contexto. 

 
4.4 ANIMAL COMPANHEIRO 
O svayijel é um terceiro componente da pessoa. Essa palavra se forma através da 

junção do prefixo possessivo s- ao substantivo vayijel, normalmente traduzido como 

“nahual” ou “tonal” (DE LA GARZA, 1990; MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 2011). A 

raiz desse substantivo deriva-se de vayel, termo que quando utilizado como verbo se 

refere à ação de dormir, e quando utilizado como substantivo diz respeito ao sonho. O 

traduziremos aqui, seguindo certa tradição mesoamericanista, como animal 

companheiro13. 

Este elemento aparece como uma segunda classe de entidade que se relaciona 

com o corpo-morada. Trata-se de uma entidade que transita livremente entre os dois 

mundos, pode passar do mundo do corpo-morada para o do duplo e vice-versa. Sua 

corporalidade permite que assim seja. Apesar de não ser imediatamente visível, dado 

que habita zonas inóspitas como as cumes das montanhas e o interior dos bosques 

longínquos, onde se encontram currais vigiados por cuidadores, o animal 

companheiro é um elemento acessível à percepção: ele tem um corpo-carne que 

habita o mesmo mundo do corpo-morada humano. Estabelece-se, portanto, um nexo 

entre dois corpos: um humano e um animal. Em outras etnografias, este fenômeno 

aparece também como uma “alma” (PITARCH, 1996b), algo que poderia parecer 

contraditório à noção aqui apresentada de que o animal companheiro tem um corpo-

carne. Não se trata de uma contradição, no entanto, mas de um desdobramento da 

inerente capacidade do animal companheiro de transladar-se entre os dois mundos 

espelhados.  

																																																								
13 Trata-se do mesmo fenômeno que Gossen (1989) encontra entre os tzotziles chamulas sob o termo de 
chanul. 
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De la Garza (1990) argumenta que o animal companheiro é, entre maias e 

nahuas, um tipo de alter ego animal de cada pessoa. Antonio me contou que quando 

um humano nasce, um animal companheiro correspondente nasce com ele. A ideia de 

nascer aqui não necessariamente é a de vir à luz, uma vez que um animal já existente 

pode se associar ao humano que nasce. O interessante é, de todo modo, como um 

passa a existir em relação ao outro. Por esta razão, o destino do animal companheiro 

está intimamente conectado ao do humano que acompanha. Qualquer mal-estar ou 

eventualidade que afete o animal companheiro se vê reverberado sobre aquele que ele 

acompanha, o que é uma fonte bastante comum de doenças e mortes. A recíproca não 

é necessariamente verdadeira: quando um humano se machuca, não se sabe se isso se 

vê refletivo no corpo do animal companheiro. Pode que sim, pode que não. Não 

parece importar tampouco: a relação diz respeito a uma praxiologia da esfera do 

humano na medida em que só pode ser verificável em seu âmbito.  

No momento de curar uma doença que se relacione com o animal 

companheiro, o xamã mobiliza o seu próprio animal para localizar o do doente e 

verificar o que deve ser feito. Para causar uma doença em alguém, o xamã procede da 

mesma forma, mas para atacar o animal companheiro da vítima pretendida. Os 

animais companheiros dos xamãs são sempre animais predadores: tigres da montanha, 

serpentes e aves de rapina (especialmente o gavião e a coruja). Daí que possam 

facilmente causar danos aos animais companheiros de outras pessoas.  

É interessante notar como os animais companheiros se relacionam com as 

características das pessoas. Certa vez, encorajado por mim a especular sobre o meu 

possível animal companheiro, Antonio me disse que deveria ser um tlacuache, uch em 

tzotzil: o gambá e uma série de outros marsupiais endógenos à região mesoamericana. 

Ele é considerado um animal astuto que, no tempo mítico, teria roubado o fogo de 

uma série de entidades não humanas e ferozes para compartilhá-lo com os seres 

humanos, razão pela qual o seu rabo está desprovido de pelagem. Que seja astuto é 

uma condição intrínseca, mas não uma qualidade positiva, uma vez que o tlacuache 

pode facilmente ser um enganador14.  

Antonio me associava ao tlacuache porque sempre estou cheio de perguntas, 

falo muito (e quem fala muito pode enganar a cabeça e o coração do outro), sei de 
																																																								
14 López-Austin (1998b) dedica um livro interessantíssimo para discutir os desdobramentos em torno 
da figura deste animal entre os grupos mesoamericanos. Em outro lugar, López-Austin (2012, p. 65) 
diz que “[...] el tlacuache es reconocido como uno de los animales más astutos, entre otras cosas por 
fingirse muerto cuando es perseguido.” 
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muitas coisas (universitário e antropólogo) e falo muitas línguas (um índice de 

conhecimento; falar algo é conhecê-lo, o que inclui o conhecimento manifesto por um 

idioma). Em especial, Antonio estava fascinado com o fato de que eu falasse a língua 

dos “indígenas que vivem longe”: ele me escutou conversar em náhuatl com uma 

delegação de nahuas de Guerreiro, certa vez.  

Parece haver, no entanto, a possibilidade de que o animal companheiro mude 

ao longo da vida de uma pessoa, segundo as características que ela possa adquirir. 

Isso é muito pouco consensual entre os sanpedrinos. Em todo caso, a variação é um 

desdobramento da própria especulação: alguém que se comportava de determinada 

maneira poderia ser associado a um macaco, mas em determinado momento, passa a 

se comportar de outra forma e, frente a isso, a ser associado ao tlacuache. Essa nova 

associação se dá como se a anterior nunca tivesse existido ou deixasse de importar. 

Nunca se sabe exatamente quem é o animal companheiro de alguém. Os únicos que 

têm certeza disso são os próprios xamãs, especialmente os agressivos. Conhecer a 

qualidade do animal companheiro é necessário para valer-se dele nas diplomacias 

cósmicas. A filosofia do comportamento pessoal é intrínseca, portanto, à condição 

ontológica de vinculação entre a pessoa e o animal companheiro. 

Neste sentido, este fenômeno trata de uma entidade análoga ao “eu” do 

humano, ainda que sua existência não seja exatamente equivalente e dependente dele. 

Portanto, e diferentemente do ch’ulel, ele não parece ser uma condição compartilhada 

de todos os seres do cosmos: ele aparece sempre vinculado a uma contraparte 

humana15. A ideia de animais do bosque que estejam formados também por animais 

companheiros parece ser estranha aos sanpedrinos. Tenho a impressão de que mais do 

que uma impossibilidade de que isso aconteça, ela simplesmente denota que esse 

problema escapa à área de interesse da especulação cosmológica dos sanpedrinos, 

assim como à sua praxiologia cotidiana. 

Antes de concluir a discussão sobre os animais companheiros, gostaria de 

apresentar uma parte da etnografia de Pitarch (1996b) sobre as “almas tzeltales” que 

nos permitem ampliar a ideia em torno deste fenômeno. Segundo o autor, entre os 

tzeltales cancuqueros a noção de ch’ulel pode ter dois empregos. O primeiro deles 

																																																								
15 Também parece ser assim na maior parte da literatura etnográfica e etnohistórica que trata do tema. 
Há, no entanto, uma exceção importante. Certa literatura fala de animais como “tonais” de “deuses” do 
panteão mesoamericano, como o beija-flor, que aparece como um tonal de Quetzalcóatl (LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, 2015), e “deuses” antropomorfos que se transmutam em animais (LÓPEZ-AUSTIN, 
1994, 2008). 
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indica um uso genérico para designar uma série de tipos diferentes de “almas” que se 

alojam no corpo da pessoa. O segundo refere-se a um tipo específico de “alma”, o 

outro do corpo: um fenômeno análogo ao que chamamos de duplo. A diferença entre 

esses usos do ch’ulel entre os tzeltales se encontra no fato de que exista outra classe 

de almas que Pitarch (1996b) identifica como sendo os lab. Segundo o autor, eles 

também existem desdobrados e copresentes. São criaturas reais que habitam o mundo 

perceptível, como um animal, um raio ou um personagem, entre outras coisas, mas 

que também estão duplicados no coração humano. Teriam o perfil idêntico àquele que 

adquirem no mundo exterior, mas sua substancialidade seria gaseificada. As pessoas 

possuem vários lab: o máximo seria de treze, mas o usual seria dois ou três. 

O termo lab, nos adverte Pitarch (1996b), designa algo oculto. Enquanto 

elemento compósito da pessoa, os tzeltales dizem que eles são poderes (manifesto 

pelo uso do termo yuel, “o poder de alguém”), uma vez que as competências e as 

habilidades que detêm se tornam características da pessoa, deixando-se sentir através 

do corpo. Neste sentido, aquele que se destaca entre os seus, seja por ocupar posições 

de autoridade, pelo poder do qual se beneficiam ou pela sua iniciativa, tem uma 

quantidade alta de lab. A autoridade exercida por alguém não seria, alerta Pitarch 

(1996b), um reflexo de uma representação dos lab que habitam em seu corpo, mas o 

resultado de um impulso dado a partir do mundo das almas, algo que o autor chama 

de “despotismo anímico”. O fato é que os lab são fundamentais na formação das 

capacidades e características pessoais, estando estreitamente vinculado às unidades de 

parentesco: as quatro fratrias identificadas entre os cancuqueros.  

Entre os sanpedrinos, como vimos, o duplo é uma singularidade complexa, 

apta ou inclinada a se multiplicar. Sendo um, ele se comporta como múltiplo: existe 

de forma ubíqua e produz uma série de nexos entre diferentes pessoas. Sua 

experiência excede a do corpo-morada, e sua relação de coprodução intrínseca com os 

lugares análogos em que habita, o coração da pessoa e o coração da montanha, faz 

com que ele esteja intimamente vinculado às emoções e às características das pessoas, 

como antes argumentamos. Isto é, o duplo dos sanpedrinos parece ser um fenômeno 

análogo ao ch’ulel genérico (ch’ulel específico + lab) dos cancuqueros.  

No entanto, parte do que Pitarch (1996a; 1996b) apresenta como lab melhor 

corresponde ao svayijel, o animal companheiro dos sanpedrinos, ainda que não se 

tratem de fenômenos exatamente equivalentes. Em primeiro lugar, está o número de 

animais companheiros que se pode ter: ao redor de três, mas sendo possível até treze 
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entre os tzeltales cancuqueiros, mas de somente um entre os tzotziles sanpedrinos. Em 

segundo lugar, estão os tipos de entidades: entre os tzeltales se encontram uma série 

de animais companheiros humanoides (jesuítas, escribas, professores, etc.) e de 

fenômenos como o raio, sendo recorrente que pessoas tenham lab desses dois tipos. 

Entre os tzotziles, os raios são comuns, os seres humanos, não. Os mais comuns são, 

ainda, os animais. No entanto, não se trata de animais de verdade, idênticos aos 

animais que não são companheiros. Os animais companheiros têm alguma marca 

corporal que os distingue dos animais de verdade: olhos vermelhos, dedos extras e 

coloração distinta, entre outras coisas. 

Essa discussão nos leva a retomar um tema essencial. Dizíamos que a 

especiação é um fenômeno corporal, ela se origina do mundo do visível. No entanto, 

as diferenças entre pessoas de uma mesma espécie e tipo corporal, como entre dois 

humanos, digamos, é tanto da esfera do duplo e do animal companheiro, cujas 

experiências influem sobre as características pessoais, quanto da cabeça, que é a 

ordem do pensamento da pessoa. O ser humano pode pensar para falar, e sabe, neste 

contexto, que seu corpo-morada influencia sobre o que se diz. Quando isso não 

acontece, pode dizer coisas que não sabia que poderia: isso é da esfera do duplo. 

Assim, se as diferenças interespecíficas são exclusivamente da ordem corporal, as 

intraespecíficas dependem de um jogo de negociação e dialética entre o corpo, o seu 

duplo e o animal companheiro, ademais de uma série de outros elementos, como o 

horário do nascimento, a força de algum astro, a quantidade de calor que concentra, 

entre outros elementos que não detalharemos aqui. A relação de pessoas humanas 

com animais companheiros de diferentes espécies, ainda que com marcas corporais 

específicas, implica diferenças de índole e de capacidades entre os humanos. Isso se 

deve ao fato de que o animal companheiro está vinculado à pessoa também por uma 

relação de implicação recíproca. É neste sentido que o animal companheiro dos 

sanpedrinos se aproxima ao lab dos cancuqueros. 

 
4.5 QUALIDADE-FORÇA-CALOR 
Para os sanpedrinos, o envelhecimento é uma chave fundamental do desenvolvimento 

pessoal. Por um lado, o homem completo e adequado é, como argumentávamos, 

aquele que cumpre seu dever de pai, marido, membro da comunidade e participante 

do sistema de cargos. Por outro, o prestígio é cumulativo. Conforme a pessoa assume 

cargos mais altos no sistema hierárquico, maior o seu índice de prestigio. Neste 
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sentido, o ancião (um velho sábio, ou principal) é o arquétipo de pessoa idônea e 

exemplar, algo parecido à figura do chefe entre os grupos amazônicos (CLASTRES, 

2013; GUERREIRO, 2016b; entre outros). No entanto, o envelhecimento também é 

importante porque ele concentra calor. Assim como argumenta Favre (1992), os mais 

velhos têm mais potência porque têm mais calor. 

 O calor é, neste contexto, uma propriedade intrínseca das coisas. 

Independentemente da temperatura em que se encontrem e sejam consumidos, o 

feijão é sempre um grão frio frente ao milho, que é um grão quente. A presença de 

uma qualidade-força-calor só faz sentido em relação a sua parte oposta e 

complementar, uma qualidade fria. Em relação a uma mulher, o homem detém mais 

calor. Entre dois homens em fases distintas da vida, aquele que detém mais calor é, 

como já vimos, o mais velho. Se se tratam de dois homens com a mesma faixa de 

idade, aquele que detém mais prestígio é também o mais caloroso.  

Autores como López-Austin (2008) argumentam que frio e calor são os dois 

pares de opostos complementares que organizam as analogias entre os seres e as 

coisas. Neste sentido, eles formam, assim como a oposição complementar entre 

masculino e feminino, os dois eixos ou metades relacionais que permitem que o 

mundo seja compreensível.  

Ao mesmo tempo em que permite estabelecer diferenças e analogias entre 

seres, a dinâmica entre calor e frio é importante em termos dos seus resultados. De 

forma geral, o bem-estar e a saúde de uma pessoa dependem do equilíbrio entre 

qualidades frias e quentes no interior do seu corpo. A ligeira sobre-elevação de uma 

qualidade sobre a outra é o que permite que as mudanças sejam possíveis. As 

diferenças entre o verão e o inverno, assim como as temporadas secas e chuvosas, 

consistem em concentrações de frio e calor. Por mais que a temporada chuvosa, em 

que predominam as qualidades frias, seja fundamental para trazer fecundidade à terra, 

se ela durar por muito tempo, pode apodrecê-la, deixando-a doente. 

A opção por chamá-las de “qualidades” é nossa. Ela decorre de um dos usos 

conceituais de López-Austin (2008, p. 34-38) para tratar de um fenômeno equivalente 

entre os mexica16. No entanto, devemos esclarecer que tampouco o autor mantém essa 

mesma terminologia ao longo de toda a sua obra. O uso conceitual para tratar de frio e 
																																																								
16 López-Austin (2008, p. 34) considera que a relação entre frio e calor é um modo de classificar, 
aproximando e distanciando coisas do cosmos por analogia. Segundo ele, a relação de opostos 
complementares bem como a dinâmica entre frio e calor é parte do núcleo duro da tradição 
mesoamericana. 
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calor varia bastante em seus escritos: o par pode ser apresentado como substâncias, 

como contrários complementares, como naturezas, como essências, como forças e 

como classificadores, entre outras coisas. Esta variação não é uma inconsistência do 

pesquisador, mas uma dificuldade de lidar com a tradução de um fenômeno que são 

todas essas coisas ao mesmo tempo, e mais. O importante é ter em vista que frio e 

calor dizem respeito a um sistema praxiológico (LÓPEZ-AUSTIN, 2012, p. 148). A 

respeito do caso nahua, diz Beaucage e o Taller de Tradición Oral (2012, p. 142): 

En cuanto al eje frío-calor, atraviesa tanto el cosmos como el 
medio ambiente. Determina los diferentes nichos ecológicos [...]. 
También atraviesa el mundo de los vegetales, el de los animales y el 
cuerpo humano [...]. A primera vista, el frío y el calor pueden 
parecer características esenciales, inmutables de los seres. Sin 
embargo, un examen más profundo revela que están directamente 
relacionados con los esquemas de la práctica. Así la tierra ‘fresca’ 
se calienta con el desmonte que a expone al sol y permite al maíz de 
crecer; la refrescarán de nuevo las hierbas del acahual. El cafeto 
crece bien en la frescura que le proporciona la sombra del 
chalahüite y la neblina blanca (ayouit) del otoño le ayuda a dar 
fruto. Sin embargo, su madera es ‘caliente’, porque arde bien. Su 
grano acuoso es ‘frío’ cuando se cosecha, pero se pone ‘caliente’ 
una vez seco y tostado; transmite esta calidad a la bebida, la cual, 
por eso, es estimulante. 

 

Tratando-se do caso tzotzil, optamos pelo termo qualidade porque, 

independentemente do uso que se dê, elas sempre se conformam como qualificadores 

de seres, alimentos, doenças, essências e dinâmicas, entre outras coisas. Elas apontam 

para condições ou estados de algo. 

Cada pessoa humana tem em si tanto qualidades frias quanto quentes. Tendo 

em conta que um grande descompasso entre elas no interior do corpo pode causar 

doenças, os seres humanos tratam de manter-se o mais equilibrados possível ao longo 

de suas vidas. Entre os distintos mecanismos que permitem manter o equilíbrio dessas 

qualidades estão o casamento e o ato sexual. Por esta razão, aqueles que não se casam 

são vistos com pena pela comunidade. Estando privados da complementaridade, os 

não casados estariam fadados à pobreza, dado que não contam com alguém que 

complemente seu trabalho, e à doença, porque seu corpo tenderia ao desequilíbrio de 

qualidades. Assim, um homem sem mulher e uma mulher sem homem vivem em 

constante condição de perigo.  

 O calor também está associado ao trabalho devido a cada um dos gêneros. 

Trabalhar no fogão doméstico concentra calor no corpo da mulher, enquanto o 
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trabalho da terra o faz no corpo do homem. Mulheres que trabalham mais e melhor no 

fogão, cumprindo suas obrigações de esposa e mãe, têm mais calor que mulheres 

preguiçosas. A preguiça é, aliás, o contrário do trabalho e concentra qualidades frias 

(associadas à morte). Os exemplos tzotziles de preguiçosos eram sempre homens 

jovens; uma vez que tendem a ser menos calorosos, estão menos dispostos a cumprir 

com suas responsabilidades17.  

 No caso da mulher, a gravidez é justamente o momento em que concentra 

mais calor: está produzindo carne e sangue para duas pessoas, e está inundada de 

qualidades masculinas, mais calorosas que as femininas, trazidas pelo sêmen. O parto 

é um momento de liberação de essências quentes, esfriando o corpo da mulher. Por 

esta mesma razão, é um momento altamente perigoso e deve ser tratado com muito 

cuidado ritual e alimentício. Com o corpo frio, a mulher torna-se portadora de uma 

enorme quantidade de essência morte, sendo especialmente perigosa para as crianças, 

cuja corporalidade é mais instável e fria que a dos jovens e adultos.  

A qualidade-força-calor tem a capacidade de mover as qualidades frias. 

Associadas ao lado feminino do cosmos, as qualidades frias são aquelas que permitem 

a vida, mas que para isso dependem da força das qualidades calorosas, que as movem, 

permitindo a transformação de sua estagnação mortuária em vida. Falando sobre o 

ciclo dos rabanetes, Antonio me disse que tínhamos que esperar que a primeira chuva 

viesse, refrescando a terra. Isso acontece porque a qualidade pluvial é fria e quando 

chove, ela deixa sua qualidade na terra. Neste momento os sanpedrinos depositam as 

sementes. No entanto, o momento exato de semear é dado pelos sinais de atenuação 

das chuvas. Se se planta antes do momento, a terra continuaria impregnada de uma 

concentração muito grande de qualidade fria, trazida pelas chuvas, que mataria as 

sementes, apodrecendo-as. É preciso esperar pelo Sol. Ele é que traz as qualidades 

calorosas que, ao tocar a terra, moveriam as qualidades frias. O calor esquenta a terra 

e transforma as qualidades frias de substância-morte em substância-vida. Daí os 

rabanetes brotam. Muita chuva ou muito Sol estragam. A qualidade calorosa é, então, 

uma força: ela implica transformações. Daí que a noção tzotzil de autoridade se 

																																																								
17 O preguiçoso é o avesso do ancião. Se este é o arquétipo da pessoa idônea, aquele é o mais 
indesejado. Acusações de preguiça são as mais recorrentes no mal-estar conjugal. Quando estão entre si, 
as mulheres reclamam dos maridos preguiçosos. Quando se cruzam pelas veredas, os homens 
reclamam de suas esposas: são preguiçosas. Escutei dezena de vezes a Carlos chamar alguns rapazes da 
sua mesma idade que a sua de preguiçosos. Seus pais e irmão não, trabalham muito. O interessante é 
que a esposa ou esposo podem ser preguiçosos, mas a mãe, o pai, o irmão, os filhos ou os sobrinhos, 
não. O preguiçoso, aliás, é sempre outra pessoa, nunca si próprio (ou os parentes). 
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vincule a ela: quem tem mais prestígio, tem mais calor. Por essa razão, à noção de 

qualidade-calor agregamos “força”.  

O eixo quente-frio também permite classificar grupos humanos. Segundo os 

sanpedrinos, quem nasce em San Pedro Polhó é mais caloroso que quem nasce em 

Chamula ou em San Cristóbal de las Casas. A diferença é resultado de uma condição 

topográfica.  

Carlos me disse que caminhar à noite pelas veredas é perigoso porque uma 

série de seres podem aparecer nelas, sobretudo nos cruzamento de caminhos. Ficar no 

bosque, na milpa ou na beira de um rio é ainda mais perigoso. Essas criaturas 

aparecem durante à noite não porque elas permaneçam escondidas durante o dia, mas 

porque a ausência do Sol enfraquece as distinções do cronotopo humano. A falta de 

energia solar cria um momento de indiferenciação entre os mundos espelhados, de tal 

modo que a separação entre eles deixa de ser clara e partes de pessoas e outros seres 

que habitam mundos diferentes podem se ver e, percebendo a presença um do outro, 

causar danos e doenças. É durante a noite que os riscos se exacerbam e a capacidade 

de negociação dos xamãs aumenta: é mais fácil perfurar as esferas de diferenças entre 

os seres, as coisas e o tempo-espaço. Em uma resenha sobre a coletânea de ensaios de 

Pitarch (2013), Pazzarelli (2014, p. 628) resume bem o argumento:  
Os maia-tzeltales de Cancúc [...] possuem uma existência solar: um 
mundo de formas definidas com corpos que projetam sombras. O 
‘Outro Lado’, de vital importância para os tzeltales, é um mundo 
lunar e corresponde ao território ontológico das almas, dos mortos e 
dos espíritos: um mundo de indefinição, onde nenhuma forma 
encontra-se estabilizada. A ‘dobra’ constitui o articulador 
metafísico entre ambos os lados: um intervalo de intensidade que 
habilita a existência solar à custa da retenção temporária de uma 
parte de almas alheias. 

 

Veremos mais adiante como a ausência de energia solar está relacionada 

também com uma condição espacial, no entanto, gostaríamos de adiantar que o 

mundo solar e o mundo noturno são contextos relacionais distintos. Quando o Sol se 

ausenta, a noite mescla os mundos espelhados. Vazio de energia solar, a dobra do 

mundo (que separa o visível do invisível) se horizontaliza e as diferenças se perdem. 

Seres antes invisíveis emergem e os humanos podem vê-los. Ver é uma condição de 

relacionalidade direta, de tal modo que quando corpos passam a ver seres antes 

invisíveis, podem ser diretamente afetados e atacados por eles. 
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Assim como argumentado por Martínez González (2011), existe uma analogia 

entre a criação de eras cósmicas, a noite e a morte. Em todos os casos, existe uma 

ausência de energia solar e calorosa e são momentos de indiferenciação e de perigo, 

mas também de potencial transformador. A associação entre periculosidade, morte, 

noite e divino também constitui parte central do argumentos de Haviland (2003, p. 

389) sobre uma “geografia do sagrado” entre os zinacantecos.  

Para os tzotziles de Polhó, o Sol atua na fixação das qualidades diferenciais 

dos seres. Quando ele não está, algo que depende do momento do dia e da qualidade 

do espaço em que alguém se encontra, essas diferenças podem ser desafiadas. Os 

sanpedrinos dizem, inclusive, que o período do dia em que uma pessoa nasce influi 

diretamente sobre a estabilidade e o tipo de corpo que ela tem. Quem nasce durante a 

tarde, momento em que o Sol emana maior energia, tem mais força e vive mais, como 

também foi notado por Page Pliego (2015) entre os chenalhoenses e os chamulas.  

 
4.6 PESSOA, COSMOS E HUMANOS 

Dos elementos antes apresentados, é possível perceber a estreita vinculação entre 

pessoa e cosmos no mundo tzotzil. Vimos como as partes que compõem as pessoas 

criam, através de homologias e analogias entre os mundos espelhados, relações de 

nexo e implicação entre diferentes pessoas. Humano, montanha, animal e coletivo de 

pessoas, entre outras coisas, estão relacionados por implicações. Neste sentido, se 

partimos da perspectiva do mundo do visível, no qual as diferenças interespecíficas 

são de ordem corporal, podemos argumentar que a pessoa conjuncional é também um 

conglomerado de nexos entre diferentes existentes.  

 No mundo visível, o principal elemento compositivo da percepção humana é 

aquela do seu corpo-morada. O corpo é a esfera da percepção imediatamente acessível 

e sobre a qual se detém responsabilidade. As demais partes da pessoa têm vontade e 

agência e, como vimos, são agentes por si próprias, mas elas não contam com 

discernimento sobre as consequências dos seus atos. O animal companheiro pode 

escapar do curral de seu cuidador e arriscar-se a ser capturado ou, em todo caso, 

enfurecer o cuidador e ser expulso do curral18. No entanto, ele continuamente escapa e 

enfurece o cuidador, colocando em risco a integridade da pessoa que ele compõe. 

																																																								
18 Partindo do caso zinacanteco, Haviland (2003, p. 412) explica: “Ancestral deities are said to keep the 
animal spirits, which correspond to and represent individual human beings, inside great corrals inside 
the mountain topped by shrines. In prayer, these virtual spaces are referred to with a doublet yut mok / 
yut koral, ‘inside the fence / inside the corral’”. 
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Assim, é no corpo-morada que reside a responsabilidade frente às ações tomadas e é 

também sobre ele que se sente diretamente as consequências dessas ações. Um duplo 

e um animal companheiro não têm discernimento sobre o que fazem, mas suas ações 

afetam o corpo-morada. Aquilo que o corpo-morada faz também os afeta. No entanto, 

diferentemente das outras partes da pessoa, o corpo-morada detém o discernimento 

necessário para prevenir que suas ações gerem consequências (o que não significa que 

sempre atuem assim). Portanto, o corpo-morada tem responsabilidade cósmica para 

consigo mesmo e para com o conjunto de seres aos quais ele se acopla e se conecta 

por nexos de implicação. 

 O corpo-morada se torna o agente e o único meio para dar cumprimento ao 

mandato cósmico de manter o equilíbrio e de prevenir a doença19. Isso tem por objeto, 

entre outras coisas, a responsabilidade de conter as ações que as outras partes 

empreendam e que, ao levar-se a cabo, geralmente as põe em perigo, o que repercutirá 

no sofrimento corporal e na desestabilização cósmica.  

 Neste sentido, estou longe de concordar com Page Pliego (2015) quando este 

autor afirma que o corpo é, para os tzotziles, uma esfera de pecado e paixões que 

causava nojo nas deidades produtoras do cosmos, razão pela qual decidiram viver em 

outro lugar, ou, ainda, um corpo pouco higiênico sobre o qual se aplicava um 

mecanismo de controle colonial. Em seus termos:  

Un atributo que destaca en el discernimiento materia-espíritu es lo 
apestoso que para las deidades resulta el cuerpo de las personas, 
mismo que las deidades celestiales no soportan y constituyó la 
causa por la que no quisieron vivir sobre la faz de la tierra, 
migrando al cielo u espacios alejados de la humanidad sin 
permitírseles al acceso a estos. Ello apunta a situar, como establece 
la noción cristiana, al cuerpo como aspecto deleznable, asiento del 
pecado y las pasiones malsanas de la persona, pero también a la 
falta de higiene. Por otro lado, se refiere al trato que hasta poco 
recibían tsotsiles y tseltales por parte de españoles y mestizos que, 
aduciendo dichas razones, no les permitían, entre otras cosas, el 
acceso a sus casas o edificios públicos (Page Pliego, 2015: 46-47).  

Como o próprio autor reconhece, a visão que ele apresenta homologa as 

distintas partes da pessoa à experiência cristã e à sua oposição entre corpo e alma em 

razão de algo que ele identifica como um “mau cheiro” que o corpo humano exalaria 

																																																								
19 Numa terminologia mais próxima à do mesoamericanismo tradicional, isso corresponde a dizer que o 
corpo é a chave para dar cabo da responsabilidade primordial de adorar e sustentar as deidades 
celestiais que decidiram transformar o veado em caça justamente por sua incapacidade de falar e adorar. 
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na perspectiva dessas entidades. Ou, o que é pior, a uma visão higienizante das 

práticas corporais ameríndias, algo que derrapa facilmente de uma visão racista.  

Por mais que devamos reconhecer as políticas coloniais sobre os corpos e os 

territórios ameríndios, não me parece que o fato de que as deidades criadoras decidam 

habitar em outros espaços-tempo cósmicos seja um resultado mecânico da situação 

colonial vivida pelos ameríndios na relação com os espanhóis e mestiços, como 

argumenta Page Pliego. Isso seria por demais redutor de um modo de criatividade e da 

forma em que se dá a manutenção das diferenças entre os seres que habitam o mundo 

do visível, entre eles e os seres que habitam o mundo dos duplos e entre todos eles e 

os seres que se encontram em outros cronotopos. 

Especulativamente, tendo a crer que o mau cheiro ao qual o autor se refere e  

que o corpo humano exalaria, criando repulsa nas entidades criadoras, é resultado do 

fato de que essas duas classes de seres, humanos e criadores, não compartilham uma 

mesma matéria-corpo. A carne do nosso cronotopo humano exalaria um cheiro 

repugnante para os deuses na mesma medida em que a corporalidade deles está feita 

de outra materialidade. A combinação das partes que dá lugar à pessoa-deidade é 

distinta daquela que produz humanos. Para que convivam sem que seus corpos se 

refratem, é necessário produzir um corpo de convivência, valendo-se, para tanto, das 

técnicas corporais adequadas, algo que Navarrete Linares (2016) apresentou 

magistralmente para o caso mexica, mas que é bastante recorrente nas etnografias 

amazonistas (CESARINO, 2011; GUERREIRO, 2016b; KOPENAWA; ALBERT, 

2015; entre outro). Em especial, Guerreiro (2016b) fala da produção da corporalidade 

do morto kalapalo, que ao empreender a viagem para a aldeia dos mortos deve tornar 

o seu “corpo lindo”, tornando-o apto para a sua nova condição relacional. A mudança 

de cheiro é um índice de uma produção e condição corporal aparentada. 

Entre os tzotziles, a alimentação é a tecnologia cósmica fundamental da 

produção de corpos relacionados e/ou aparentados. Assim como argumentado por 

Neurath (2016) e Navarrete Linares (2016), a alimentação diz respeito à produção de 

um modo de vida e é a responsável pela existência das diferenças corporais essenciais 

e do estabelecimento de relações de comensalidade e aliança. Que os humanos sejam 

criaturas feitas de milho se deve ao fato de que, como vimos, sua carne se produza 

através do consumo do grão. Ao mesmo tempo, a alimentação de outros seres do 

cosmos diz respeito à necessidade de produzir codependência entre eles. A 

alimentação da ancestralidade tzotzil diz respeito à contínua produção de nexos entre 
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diferentes pessoas. Em termos de Pitarch (1996b), alimentar a ancestralidade é 

também um ato de agradecimento da parcela de terra em que se vive e se trabalha. A 

alimentação da terra implica, por sua vez, uma boa colheita; a alimentação da casa, 

que ela se mantenha firme e comungue com a unidade doméstica. A alimentação das 

pessoas da comunidade territorial as fazem parte de um mesmo idioma de 

consanguinidade ritual e da reafirmação das relações de reciprocidade20.  

De forma direta, nos referimos à alimentação como a técnica ritual de oferecer 

e compartilhar alimentos entre classes diferentes de pessoas (humanas e não humanas; 

humanas de diferente tipos). Como nos lembra Mauss (2017), é da natureza do 

alimento ser compartilhado: não dividi-lo é ferir sua essência intrínseca, destruindo-a 

para si e para os demais. Sob a marca do termo “alimento” devemos incluir, no 

contexto tzotzil, vários tipos de substâncias: comida cozida, grãos crus, bebidas 

gaseificadas, bebidas alcoólicas21, algum item ou objeto específico necessário para o 

oferecimento em questão e, sobre tudo, palavras. A palavra é uma substância 

alimentar, uma modalidade de comida cósmica: ela alimenta o mundo. As substâncias 

e essências dos alimentos oferecidos atravessam as diferenças entre seres e mundos 

para alcançar os seus destinatários através da festa comunitária, da Igreja e/ou do altar 

doméstico.  

A doença aparece, por sua vez, como uma consequência da ruptura das 

relações de reciprocidade e da não manutenção da ordem cósmica. Para López-Austin 

(2008), a não alimentação dos deuses pelos humanos faz com que os primeiros 

fiquem irados com os segundos, causando-lhes doenças. A reciprocidade aparece, nos 

argumentos do autor, como o princípio organizador das relações entre os humanos e 

os “deuses”: ambas as partes são reciprocamente dependentes (LÓPEZ-AUSTIN, 

1994, 2008). Vejamos como isso aparece também no Popol Vuh: 
Cuando los dioses terminaron la creación de los cuadrúpedos y las 
aves, fue ordenado a las nuevas criaturas: ‘Hablad, gritad, gorjead, 
llamad [...] decid, pues nuestros nombres, alabadnos a nosotros, 

																																																								
20 Faz-se interessante também aqui o argumento de Fausto (2001), originalmente dedicado às relações 
entre pessoas no amazonismo: a alimentação e a deglutição são os idiomas fisiológicos do 
englobamento. 
21 O consumo e a venda de álcool estão proibidos em território autónomo. No entanto, se reconhece sua 
potencialidade ritual. Antonio certa vez se queixou que demoraria muito para que a terra se 
acostumasse ao refrigerante, usado para substituir a aguardente. Considerava, ademais, que o 
refrigerante era mais caro e que não produzia o mesmo efeito, é “mais” fraco do que a aguardente em 
dar conta das contraprestações esperadas pela terra em contextos rituais. Perguntei a Antonio se seria 
bom que pudessem tornar a comprar e consumir aguardente. “Não”, ele respondeu. “Los borrachos 
pegan sus señoras y después se gastan todo lo que tienen en trago”: os bêbados batem em suas esposas 
e gastam tudo o que eles têm com bebida. 
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vuestra madre, vuestro padre’. Pero los animales sólo chillaron, 
cacarearon y graznaron, Decepcionados, los dioses los confinaron 
a los barrancos y los bosques y condenaron sus carnes a ser 
trituradas. Decidieron entonces intentar de nuevo. Experimentaron 
con las materias que deberían formar a las nuevas criaturas. Los 
prehombres de tierra se deshacían; no tenían fuerza ni se movían; 
carecían de entendimiento; no se reproducían. Los de madera 
hablaron y se reprodujeron; pero carecían de entendimiento y no se 
acordaban de sus creadores y formadores; sus carnes estaban 
enjutas; no tenían sangre ni sustancia ni humedad ni gordura. Pero 
los dioses no cejaron. ‘Ha llegado el tiempo del amanecer, de que 
se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y 
nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados; que aparezca 
el hombre, la humanidad, sobre la superficie de la tierra’. Lograron 
su intento porque por fin decidieron hacer a los hombres con la 
masa de mazorcas de maíz, amarillas y blancas. Estos hombres sí 
respondieron a sus clamores, y los dioses dijeron triunfantes: ‘¡Que 
aclare, que amanezca, que seamos invocados, que seamos adorados, 
que seamos recordados!’ 
Los hombres tuvieron la inteligencia, la sabiduría y la voz para 
reconocer, invocar y adorar a los dioses; pudieron trabajar para 
nutrirlos; se reprodujeron para prolongar su reciprocidad mientras 
existiera el mundo. A cambio dispusieron de la carne de las bestias 
y fueron los habitantes de lugares civilizados (RECINOS, 1960, p. 
98-99). 
 

 A reciprocidade na relação entre humanos e outros seres se estabelece no 

princípio de que há certo nível de equivalência entre ambos na medida em que 

dividem um mesmo cosmos. No entanto, essa equivalência não se deve a uma 

humanidade simétrica como condição estendida de todos os seres, como no 

animismo22 (DESCOLA, 2001, 2005, 2006), ou de uma assimetria posicional em que 

a relação frente a si difere da relação frente a outra pessoa, mas cujo ponto de vista 

autocentrado é sempre humano, como no perspectivismo (LIMA, 1996, 2011; 

VIVEIROS DE CASTRO, 2002, 2015). Dado que o corpo-morada tzotzil é a única 

esfera em que existe o discernimento, também é ela a responsável pela manutenção da 

reciprocidade cósmica ou, em outro sentido, toda ruptura de reciprocidade é 

necessariamente humana.  

Este princípio é fundamental em termos de uma escatologia tzotzil (e 

zapatista). Antonio me disse que o mau governo está mal tratando a terra. Tira tudo e 

não pede. Não a escuta, nem lhe dá o seu refresco (contraprestação). O mau governo 

																																																								
22 Segundo a proposta de Descola (2001), o animismo é a dotação dos seres naturais com as 
disposições e atributos sociais: utiliza-se das categorias elementares que estruturam a vida social para 
organizar em termos conceituais as relações entre os seres humanos e as espécies naturais. 
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não tem respeito e não se preocupa. A terra está ficando muy enojada, ela está brava. 

Algum dia a terra vai tremer e vai se abrir. Ela engolirá a todos os humanos, os 

animais e as montanhas, e tudo o que podemos ver deixará de existir. O mau governo 

não é recíproco e isso tem um impacto negativo sobre as relações implicativas. Tomar 

coisas sem pedir e sem devolver desequilibra o cosmos de tal forma que, quando o 

desequilíbrio for incontrolável, um grande cataclismo encerra o tempo-espaço dos 

humanos. “Isso é o que não queremos”, diz Antonio, “mas não tarda”. 

É responsabilidade do humano, porque tem palavra, potência e discernimento, 

manter o equilíbrio cósmico que permite o prolongamento do “presente etnográfico” 

em que a humanidade existe (DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO, 2017). No 

entanto, também será a sua não preocupação pelo equilíbrio que levará ao 

encerramento do nosso cronotopo. Isto é, o humano é a razão de que tudo continue 

existindo, mas quando ele coloca em questão as condições de reprodução de outros 

existentes, sua própria existência se encerra de forma violenta. A não reciprocidade é 

o fim do mundo. Ou, para ser mais preciso, é o fim do mundo dos humanos, que são 

devorados pela terra, o que parece indicar que a materialidade do nosso mundo servirá 

de alimento para outro, que deve nascer de um processo metamórfico.  

Vale destacar que, na narrativa de Antonio, é o mau governo quem rompe com 

a reciprocidades cósmica. “Mau governo” assume, aqui, a figura daqueles humanos 

que não são recíprocos. São os governistas, os priístas, as pessoas da cidade que 

“comem plástico”23, os soldados, os paramilitares, os guatemaltecos24 e os maienses 

que vivem enganados pelo dinheiro. Eles, ao contrário dos zapatistas, não vivem 

como se devem. O mundo vai acabar porque eles não são verdadeiramente humanos.  

Assim, se a equivalência entre os seres é também assimétrica, dada a 

responsabilidade humana sobre a relação entre os mundos espelhados que compõem o 

seu cronotopo e do seu cronotopo com outros, não é a humanidade (humanity ou 

humankind) aquilo que as fazem equivalente, mas o fato de ter corpo e de estarem 

complexamente vinculados por relações de implicação. O corpo é, então, um 

																																																								
23 A partir dos relatos de Carlos, que esteve na Cidade do México, Antonio me contou que nas cidades 
mais longe, onde as pessoas vivem em casas muito altas (edifícios), se come plástico, porque a terra já 
está muito brava e não dá comida. 
24 Antonio se refere ao exército da Guatemala, responsável por um dos maiores genocídios modernos. 
Os maienses conhecem muitas narrativas sobre a Guatemala, escutadas de refugiados e transmitida de 
comunidade em comunidade. Quando diz “soldado”, Antonio se refere ao soldado mexicano. 
“Guatemalteco” é o soldado da Guatemala. Este último é considerado como um tipo ainda pior que o 
primeiro.  
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principio organizador das relações sociocósmicas entre pessoas de diferentes classes, 

operando como um vetor fundamental da cosmovisão tzotzil. 

 De forma geral, no mesoamericanismo se argumenta que o corpo opera um 

antropomorfismo classificatório: uma equiparação das taxonomias corporais, sociais, 

naturais e cósmicas (LÓPEZ-AUSTIN, 2008). Esse princípio ordenador antropomorfo 

fica bastante evidente no tratamento dado por Bartolomé para o caso pré-hispânico. 

Vejamos:  

El orden humano se hacía así coextenso al orden del universo, ya 
que formaban parte de un mismo sistema clasificatorio. En el nivel 
metafórico el cuerpo era tierra, la cabeza cielo y el sol un corazón. 
Incluso la categoría lingüística “corazón” se extendía como 
definición de centro a todos los ámbitos posibles, ya que lo poseían 
los lagos, los montes, la tierra y, por supuesto, los animales” 
(BARTOLOMÉ, 2006, p. 146). 

Este argumento apresenta o corpo humano como um construtor e reprodutor 

da realidade a partir de um ponto de vista físico. Ele também está presente em 

etnografias que versam sobre povos mesoamericanos contemporâneos. Para os huaves, 

argumenta Cardona (1979), os eixos corporais humanos oferecem as coordenadas 

necessárias para a “construção do espaço”. Neste mesmo sentido, existiria uma 

identificação de partes de objetos com partes do corpo humano. Entendendo a casa 

como um objeto, Cardona afirma que ao aplicar esse antropomorfismo classificatório, 

os huaves diriam que a casa tem cabeça, perna, nuca e ventre. Nada seria alheio ao 

humano, argumenta, de tal forma que ele seria a medida de todas as coisas: a alusão 

metafórica que organiza todo o mundo. Este argumento também aparece na etnografia 

de Beaucage e Taller de Tradición Oral del CEPEC (2009) sobre os nahuas da Serra 

Norte de Puebla: o corpo humano é apresentado como a “grande metáfora que 

organiza o conhecimento do universo”, de tal forma que ele é mobilizado para falar da 

montanha, do rio e da casa, entre outras coisas.  

Os pressupostos contidos nessas asseverações são melhor observados se nos 

atentamos para os argumentos de Knab (1986) sobre o caso dos mexica pré-

hispânicos. O autor apresenta a hipótese da necessidade de uma metáfora 

organizadora do cosmos que, no caso específico por ele estudado, seria o corpo 

humano. A metáfora permitiria reduzir o caos da experiência a modelos significativos 

e manipuláveis. Para que funcione, ela relaciona entre si experiências cotidianas de 

distintas ordens produzindo um modelo básico, um arquétipo de equivalências. Isso é 

uma replicação da noção de metáfora de Lakoff e Johnson (1985): aquilo que permite 
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que algo seja entendido e experimentado em termos de outra coisa; cosmos em termo 

de corpo humano, neste caso.  

No entanto, devemos perguntar-nos: o corpo é uma metáfora ou ele é uma 

condição compartilhada entre os seres e coisas que existem no mundo? O teto da casa 

é a sua cabeça porque o ameríndio projeta sua anatomia corporal sobre a casa, ou ela 

tem cabeça porque tem um corpo próprio, não humano? Não poderíamos conceder 

que o conceito de cabeça diga respeito a algo que não é meramente aquilo que 

entendemos por uma cabeça humana? Várias etnografias, entre elas a de Beaucage e 

Taller de Tradición Oral del CEPEC (2009), mostram como a terminologia de partes 

do corpo delimitam áreas corporais distintas daquelas que são próprias da nossa 

taxonomia. Tsonteko, normalmente traduzido como cabeça, é para os nahuas algo que 

se estende da cabeça ao busto, passando pelo pescoço. Em outros termos, cabeça e 

tsonteko não são a mesma coisa. Como já argumentamos, os corpos sempre aparecem 

de modo atualizado em termos de gênero e de espécie, de tal forma que as suas partes 

se referem sempre, portanto, a um corpo específico. A cabeça existe enquanto “minha 

cabeça” (humana) ou “a cabeça da casa”, por exemplo.  

O cosmos mesoamericano é organizado de forma corporal não porque existe 

uma projeção do corpo humano sobre ele, mas porque o próprio cosmos é, como já 

argumentamos, um corpo, bem como as coisas que habitam nele. Falamos, então, de 

corpos específicos, humanos e não humanos. Afinal, como vimos, as definições 

corporais, ainda que dependam de índices de transformação, se assentam sobre 

diferenças dadas. O corpo humano é por demais específico para que o cosmos seja 

como ele. O cosmos se organiza como um corpo porque antes disso ele efetivamente é 

um corpo25.  

De forma geral, Knab e os demais autores antes apontados reduzem a 

existência dos nexos e dos acoplamentos entre pessoas, assim como as relações de 

reciprocidade produzidas pela tecnologia alimentar, a uma questão de organização: 

um mero problema cognitivo de ordenar a experiência através da projeção da 

disposição corporal humana sobre o mundo. Uma relação que para esses autores é da 

ordem da metaforização do corpo humano, é, no nosso caso, da ordem de implicação 

entre diferentes tipos de corpos e pessoas. Ainda que a humanidade seja uma das 
																																																								
25 Este argumento não deve ser tomado como uma afirmativa de que não exista o uso metafórico entre 
os tzotziles. Ao contrário, ele não só existe como é fundamental na designações de partes derivadas (ou 
secundárias) de um corpo, na produção de efeitos cósmicos através da fala ritual (HAVILAND, JOHN, 
2003), na produção de graça, etc. O humor tzotzil é altamente metafórico, inclusive em espanhol. 
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muitas condições assimétricas do cosmos tzotzil, ela é uma humanidade fixa e 

previamente condicionada, razão pela qual valer-se dela para “organizar” outros tipos 

de corpos seria improdutivo.  

 
4.7 CORPO, ESTÉTICA E DIFERENÇA 

No capítulo anterior, dissemos que o controle corporal é, para os tzotziles, um 

elemento essencial do funcionamento sociocósmico. Mencionamos que a minha 

incapacidade de caminhar sem cair foi visto como um risco de produzir efeitos 

indesejados, como a doença. Falamos também sobre a presença de uma série de 

técnicas corporais que determinam uma performance adequada para a pessoa frente à 

sua condição humana. Ademais, argumentamos que uma série de nexos e relações de 

implicação e acoplamento relacionam pessoas. Neste contexto, uma performance 

disforme e incorreta do corpo humano pode, entre outras coisas, gerar um efeito 

ampliado de desordem social e cósmica. 

 Voltemos agora à fotografia em que apareço posando junto com Antonio, 

Catalina, Carlos, Pedro e Maria em frente à nossa casa (Imagem 24). Das seis pessoas 

humanas presentes na foto, eu sou o único que colocou as mãos atrás do corpo. No 

momento da foto e no instante seguinte, quando visualizamos o resultado na tela da 

câmera, ninguém me disse nada sobre isso. Dias depois, Carlos pediu para tornar a ver 

a foto. Ao rever a imagem, me repreendeu porque eu estava “feio” e “errado”: estava 

com as mãos para trás, escondendo parte do meu corpo de forma proposital.  

Para os tzotziles, as figurações humanas são o resultado de uma postura 

corporal adequada. As imagens (no caso, as fotos) devem retratar o corpo inteiro, 

permitindo ver todas as suas partes. Deve estar ereto, com as pernas simetricamente 

posicionadas numa leve abertura, os braços soltos e colados à lateral do corpo, 

enquanto as mãos repousam de forma relaxada. É importante que a cabeça esteja reta 

ou levemente abaixada (um sinal de que se presta atenção naquilo que alguém faz ou 

diz), e que os ombros estejam um pouco virados para dentro. Não se fazem gestos ou 

expressões faciais. O mais comum é que se vista de forma tradicional e com roupas 

limpas. Na nossa foto, é notável como o negro do poncho de Antonio e o branco dos 

hupiles de Catalina e Marina contrastam com as botas e sandálias, cheias de terra e pó.   

 Para ser bonita, a figuração humana deve estar completamente de frente ou, 

em todo caso, completamente de perfil, ainda que esta seja muito rara. Tendo esses 

critérios estéticos em consideração, resulta que um corpo torcido é feio, de tal modo 
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que fotos de seres humanos sentados ou abraçados são não bonitas. Elas distorcem o 

corpo e denotam a presença de movimentos bruscos, o que é um índice de desleixo 

corporal. No entanto, o bonito e o feio não são, aqui, um juízo que obedece à 

agradabilidade ou ao desejo que possa emanar de uma imagem; tampouco diz respeito 

à sua recursividade produtiva (muito clara, muito escura, etc.). Se formos estritos, não 

é sequer uma valoração precisa sobre a angulação da foto ou sobre a técnica corporal 

utilizada pelo fotografado, mas sim o que isso pode gerar. O problema está em que a 

desfiguração é pouco desejável em termos de estética nativa porque distancia a 

imagem do seu corpo arquetípico, produzindo uma dobra pouco humanizada.  

A meticulosidade tzotzil em adquirir uma postura corporal adequada no 

momento da figuração é, neste sentido, um esforço por humanizar a sua imagem. O 

juízo estético se assenta na forma em que um corpo aparece: como ele se porta ao 

produzir uma imagem de si mesmo ou quando se dá a ver ao outro, mantendo e 

produzindo as diferenças adequadas (ou não). Na foto em que apareço com os 

tzotziles, eu deformei a posição específica do meu tipo de corpo e, por esta razão, me 

fiz menos humano do que eles: estava feio.  

O corpo é um invólucro que implica qualidades relacionais, tanto com o 

mundo e os outros seres que nele habitam quanto com as demais partes que compõem 

a pessoa. Da sua imagem e figuração depende a produção de socialidade e de 

equilíbrio cósmico. Almejar, num contexto de conflito pós-colonial, a manutenção das 

condições e dos pressupostos de reprodução da sua própria realidade, como é o caso 

zapatista, e não exercer a ação fundamental de produção adequada de si, enquanto 

corpo e imagem, cuidando dos efeitos engendradores que isso implica, seria, sob a 

criatividade tzotzil, impróprio e ineficaz. Em outros termos, o zapatismo é também 

um fenômeno corpóreo e visual que aponta para adequadas relações de reciprocidade. 

Agora, se o corpo é um primeiro invólucro qualificador, ele deve ser coberto, 

ainda, por um segundo, que o sucede e está composto de diferentes partes: a 

vestimenta, uma tecnologia de agregação de qualidades. Vimos como é importante 

para os sanpedrinos circularem por outras esferas de autonomia portando sua 

vestimenta regional. O primeiro índice da pertença de alguém, quando vai ao Caracol, 

por exemplo, é a sua roupa. Se a roupa tradicional é um elemento importante na 

produção das diferenças estéticas entre tzotziles e tzeltales, e entre tzotziles oriundos 

de diferentes municípios, ela também o faz na presença presumida do outro não 

indígena, como já argumentado.  
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Neste sentido, roupa e invólucro são conceitos equiparáveis, de tal forma que 

a roupa é, ela própria, uma tecnologia de implicação sobre a corporalidade da pessoa. 

Não é que o corpo seja uma roupa e vice-versa, como parece ser o caso de outros 

contextos ameríndios (GUERREIRO, 2016b; VIVEIROS DE CASTRO, 2002), ou 

que ela seja entendida como uma “pele social” (TURNER, 2012), mas que ao 

invólucro corporal, mais permanente, ainda que transformável, se some uma segunda 

camada de diferenciação, um invólucro de segundo nível, diremos. No entanto, como 

invólucro, a roupa é entendida como uma dimensão do corpo, ainda que ela sozinha 

não seja um. Assim como argumentado também por Martínez González (2011), a 

roupa dá outra organicidade ao corpo. É ele que fica “bonito” e adequado quando se 

agregam as distinções adequadas. 

A roupa produz a dimensão correta do corpo tzotzil. Ela atua em relação de 

síntese com o corpo, agindo de forma complementar e implicada com as demais 

partes acopladas da pessoa. Para aproximarmos da condição que a roupa assume no 

contexto ameríndio, a noção que devemos ter em mente não é a de “fantasia”, mas a 

de “instrumento”: ela é menos como a máscara de carnaval (produtora de 

artificialidade) que como o traje espacial do astronauta (VIVEIROS DE CASTRO, 

2002). Na medida em que ela permite à pessoa relacionar-se com o mundo de forma 

adequada, ela é condição de habitação de um contexto determinado. A roupa não 

esconde ou decora, mas produz. Ela é da ordem do fazer: “faz corpo”.  

Isso remete a um problema fundamental que, guardadas as especificidades 

cabíveis, é compartilhado de forma pan-ameríndia: a perspectiva construtiva e 

relacional a partir da qual se dá a fabricação dos corpos indígenas enquanto entidades 

sociais (COHN, 2011; LAGROU, 2007; PITARCH, 2000; SANTOS-GRANERO, 

2009). Aquilo que entendemos como objetos, tais como as vestimentas e adornos 

corporais, assumem, neste contexto, um papel fundamental. Assim, argumenta 

Santos-Granero (2009, p. 8), “objects are important components of the bodies of all 

living beings”. Eles se “encorporam” às pessoas e “[…] passam, de algum modo, a 

compor uma parte da pessoa” (GORDON, 2011, p. 208). Há casos amazônicos 

especialmente interessantes, em que o acoplamento e “encorporação” de objetos 

constituem procedimentos provedores de habilidades sociais desejáveis: fura-se a 

orelha para que a pessoa se torne um bom entendedor e a boca para que seja um bom 

orador, entre outras coisas (COHN, 2011; SEEGER, 1975).  
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Neste sentido, esses objetos não podem ser compreendidos em si mesmos, de 

forma desacoplada dos corpos pessoais dos quais formam parte (BARCELOS NETO, 

1997), mas devem ser incluídos entre os processos técnicos mais amplos que dão 

lugar à fabricação de corpos e, portanto, de pessoas. Outros tipos de coisas, que 

também consideraríamos como objetos, se comportam de formas diferente, como é o 

caso da Bíblia e da casa, que exploraremos no próximo capítulo. De todo modo, é 

necessário ter em vista que o que a roupa faz quando posta sobre o corpo dos tzotziles 

é evidenciar uma relação no próprio ato em que ela se torna visível: ela aplica uma 

transformação temporária do corpo também em termos de imagética. A relação entre 

roupa e corpo é, portanto (e ainda que não exclusivamente), de ordem indexal.  

Barcelos Neto (2004), interessado no ritual das máscaras dos Wauja do Alto 

Xingu, argumenta que a produção de uma máscara e de uma roupa ritual é uma 

tecnologia que torna os Apapaatai sensíveis para as relações diretas. Ela faz com que 

esses espíritos, encorporados durante o ritual, se tornem parte do campo do 

perceptível; do visível, especialmente. Num sentido parecido, ainda que tratando do 

problema dos donos e da maestria entre os Marubo, Cesarino (2010) argumenta que 

dar origem à forma corporal e visível de algo é, sob determinadas condições, um 

fundamento para a operação do social. O dono, que o autor chama de “fazedor”, é 

aquele que permite que a coisa por ele feita ou modulada se encontre em posição de 

relacionar-se socialmente. Se na cosmética wauja a roupa é um dispositivo de 

transformação, assim como no caso tzotzil ela é um agregador de qualidades, isso se 

deve ao fato de que as vestimentas e a decoração corporal são mediadores entre 

pessoas, grupos e cosmos (RIVIÈRE, 1995a). Aliás, a mediação é justamente uma 

aposta pela relacionalidade das categorias e dos processos de produção entre domínios 

do sensível (FAUSTO, 2008), de tal forma que é intrínseco aos procedimentos 

ameríndios o alterar-se frente à tangibilidade ou intangibilidade dos componentes que 

se acoplam na emersão da pessoa conjuncional. De forma determinante, o regime de 

visualidade é um dos parâmetros de existência das diferentes formas de vida 

(BARCELOS NETO, 2008; PITROU, 2016). 

Entre os tzotziles, o corpo humano não se transforma em outra coisa se não 

quando morre ou quando se encontra em contexto ritual26. Fora desses contextos, a 

																																																								
26 Isso é diferente para os nahuas, por exemplo, segundo os quais, o xamã é capaz de se transformar em 
outra coisa, normalmente assumindo a forma do seu animal companheiro, num contexto que 
dificilmente poderíamos chamar de ritual. 
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humanidade é uma condição corporal adquirida da qual alguém não consegue se 

desvincular. No entanto, ela é um marco que permite variações internas. Assim, as 

agregações de qualidades que a vestimenta aplica sobre o corpo diz respeito a uma 

variação da pessoa, transformando uma condição genérica e compartilhada de 

humanidade numa infinidade de diferentes tipos de humanos. Como vimos, pessoas 

são diferentes em termos essenciais: através dos animais companheiros e dos 

diferentes lugares em que o duplo coexiste segundo sua filiação territorial, o coração 

da montanha, entre outras coisas. No entanto, a diferença que é de ordem essencial 

deve tornar-se visível para fazer-se efetiva e, neste sentido, realmente existente. De 

nada serve ser sanpedrino se alguém se veste e se comporta como mestiço. A forma 

em que emerje de uma relação visual com o outro é, nestas condições, de uma 

plasticidade divergente.  

Carlos negou a possibilidade de que algum dia eu pudesse me tornar tzotzil. 

Só é tzotzil quem nasce como tal: refere-se à dimensão da essência. No entanto, eu 

poderia comer, falar, andar, trabalhar, pensar, me vestir, me casar e ter filhos como 

tzotzil e isso me aproximaria de ser um: é da ordem da estética. Alguém que nasce 

tzotzil pode “ser en México”, me disse: mudar para a Cidade do México e lá fazer 

como faz um kaxlan, um não indígena. Neste caso, a pessoa deixa de ser tzotzil 

porque não faz as coisas como tzotzil deve fazer, e logo seu duplo se muda do coração 

da montanha de San Pedro e vai morar em outro lugar. Meu duplo, no entanto, nunca 

se mudaria para San Pedro. Quando decidisse fazer as coisas como os tzotziles as 

fazem, aproximando-me deles, meu duplo sairia do coração da montanha do Barasil 

(Brasil) e se perderia por aí. O nascimento coloca a potencialidade de que alguém seja 

pessoa em relação a um lugar (veremos como isso é mais complexo). No entanto, essa 

potencialidade essencial deve ser continuamente manifesta, produzida e feita sensível. 

Ser tzotzil é, portanto, o resultado da essência e da estética tzotzil. Nascer é o 

primeiro passo do ser algo ou alguém. Depois, isso deve ser refeito a todo tempo.  

A vestimenta é, neste contexto, um dos indicativos desse fazer, é uma 

tecnologia estética da produção de si próprio: faz com que o corpo apareça de forma 

adequada e esteja apto para ser visto por pessoas formadas de outras diferenças (ou 

pressupostas, pelo menos). Assim, se a pessoa tzotzil está continuamente produzindo 

diferenças é porque a continuidade do que ela é se dá justamente assentada sobre sua 

transformação parcial contínua: transformar sem deixar de ser o mesmo, ou 

transformar-se para não deixar de ser o mesmo, de tal forma que, como coloca 
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Neurath (2016, p. 81) ao tratar de imagens, “[...] en Mesoamérica, transformación y 

multiplicación de la persona pueden suceder simultáneamente. Las figuras se 

transforman, sobre todo, en sí mismo [...] o bien, en figuras ligeramente distintas”.  

A produção de si coloca a pessoa numa condição que nunca é autocentrada 

(“eu”), nem tampouco totalizante (“humanidade”): é sempre um meio termo que 

produz coletivos (“tzotziles”; “tzeltales”) através das diferenças produzidas e 

potenciais. É, portanto, um contraste organicamente atrelado aos estatutos ontológicos 

diversos: só se é na condição de ser antes e depois da relação entre diferenças. De não 

ser assim, algo da pessoa se perde, ela se torna um outro de alguém, como no meu 

caso. Já não barasilero nem tampouco tzotzil, eu era, para os meus amigos, uma outra 

coisa: não o resultado da hibridação entre brasileiro e tzotzil, o que levaria à filosofia 

do terceiro corpo mestiço e à lógica do Estado, nem o outro frente ao qual o tzotzil 

deve emergir (ainda que em determinado momento isso assim fosse), mas um outro 

deles, um outro zapatista que, fazendo como faz um tzotzil, se torna um outro tzotzil, 

mas ainda sempre outro, mesmo que um daqueles cuja diferença não separa de forma 

evidente. Condição ambígua, então. Trata-se de um estatuto que as vezes faz parte de 

um nós momentâneo, as vezes não, mas que tampouco é parte da alteridade radical. 

Pela minha forma de vida, talvez um mal necessário à condição de antropólogo, eu 

me perdi no que deveria ser, sou uma pessoa distribuída cujo conjunto é incoerente. 

Disso decorre, de forma evidente e fundamental, que há uma afinidade entranhada 

entre um modo de ver e fazer-se ver enquanto produto, por um lado, e de ser e pensar, 

por outro.  

Anteriormente, neste mesmo capítulo, falávamos de como a especiação é uma 

marca corporal. As diferenças entre as espécies seriam, neste argumento, da ordem do 

mundo do visível e se dariam a partir de especificidades corporais fixas. Enquanto 

isso, as diferenças no interior de um mesmo conjunto específico, entre pessoas de uma 

mesma espécie, a humana, por exemplo, seria da ordem dialética entre corpo, duplo, 

animal companheiro e outros elementos astrológicos e qualitativos, tal como 

argumentamos. No entanto, essa diferença intraespecífica se dá em termos de 

características formativas da índole, das habilidades, das capacidades e do 

comportamento de uma pessoa determinada, informando sobre os vários conjuntos de 

partes que produzem pessoas diferentes. O fenômeno de produção de tipos diferentes 

de seres humanos do qual estamos tratando através da estética corporal e da roupa é 
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um fenômeno intermediário, algo que poderíamos chamar, a título de especulação 

antropológica, de “diferença étnica”.  

 Para Pitarch (1996a, 1996b), a diferença étnica é um fenômeno da alteridade 

íntima: ela está contida na própria pessoa como uma “alma” (o lab tzeltal). Assim 

como relatado pelo autor, quando se embriagam, dois homens tzeltales podem 

desembestar a falar palavras em espanhol, ainda que dominem pouco o idioma em sua 

versão cotidiana. Trata-se de uma ação mimética que nasce da manifestação da 

alteridade íntima num momento em que a vigilância da pessoa sobre sua economia do 

ser é reduzida. Não é uma imitação que falseia a pessoa ou denota uma artificialidade 

copiosa dos gestos, mas sim a manifestação concreta do outro que existe contido no si 

mesmo. Esse ato mimético aproxima a pessoa do mestiço, ainda que nunca chegue a 

sê-lo completamente, mas também a distancia do tzeltal. Disso podemos desprender, 

assim como do meu próprio estatuto entre os sanpedrinos, que a particularidade pode 

ser de ordem substancial, mas ela deve ser produzida e manifestada para que se 

atualize, ainda que a atualização seja sempre capenga e nunca equalizadora. Eu nunca 

poderei ser tzotzil, ainda que aja como um.  

Essa noção compartilhada entre tzotziles e tzeltales, e que Pitarch (1996a) 

traduz como um “sí mismo como uno mismo y sí mismo como otro”, rende uma 

imagem conceitual interessante se a colocamos lado-a-lado com ideia de “políticas 

ontológicas” de Mol (1999). Segundo esta autora, a realidade com a qual convivemos 

e que cremos primeira é, na verdade, performada através de uma infinidade de 

práticas cotidianas, de tal forma que a realidade é, em sua estrutura, múltipla. Assim, 

as condições de possibilidade com as quais convivemos, a partir das quais o real toma 

corpo, não estão dadas. Em suas palavras, “[...] reality does not precede the mundane 

practices in which we interact with it, but is rather shaped within these practices” 

(MOL, 1999, p. 75). Isto é, a realidade não é imutável, mas localizada e múltipla, 

contextual e intencional. Que uma forma ou outra de realidade assuma lugar depende 

de uma série de elementos, entre eles a performance: ela age de forma tal que incide 

na atualização da realidade, revelando uma das suas versões27. Isso é fundamental na 

																																																								
27 Gostaria de destacar que a relação implicada entre performance e realidade é, em Mol (1999), de 
uma ordem distinta daquela concedida pela crítica cognitivista em seu tratamento sobre a variação de 
mundos, tão cara ao ontologismo. Para Mol, a performance atualiza o mundo, enquanto que para 
alguns cognitivistas o mundo se mantém asséptico e o que se tem são diferentes performances de um 
mesmo mundo. Essa diferença que parece singela é, na verdade, um preceito fundamental de como 
operar a pesquisa em torno da alteridade: em um o mundo do outro existe e pode ser efetivamente 
atualizado; no outro ele é um mero reflexo de uma ação assentada sobre uma crença, tratando-se, 
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medida em que a multiplicidade torna a diferença um caso principalmente de 

“intensividade” (DELEUZE; GUATTARI, 2010; LIMA, 1996). Ela se opõe, portanto, 

à unificação e à totalização. Ela é, se nos permitir Clastres, “contra o Estado”.  

As múltiplas versões de realidade não se opõem entre si, nem tampouco se 

exteriorizam umas às outras, mas se incluem. Nos termos de Mol (1999, p. 85), “[...] 

what is ‘other’ is also within. Alternative realities don’t simply coexist side by side, 

but are found inside one another”. O que é interno não dá para somar, assim como a 

pessoa conjuncional tzotzil não é a somatória das suas partes, mas aquilo que resulta 

das relações de nexo e de acoplamento entre elas (assim como a arara  é o resultado 

do conjunto relacional das suas cores separaditas, não sua soma). Se o si mesmo é 

sempre a possibilidade de ser o outro, ou de se redistribuir no processo, isso se dá, no 

caso tzotzil, através da estética e das implicações que dela se derivam, tendo em vista 

o lugar central concedido ao comportamento e à mimese. Se as coisas, seres e pessoas 

do mundo mesoamericano são sempre um acontecer limiar (LÓPEZ-AUSTIN, 2008), 

e portanto uma ação, esta noção deve ser estendida para além dos momentos de 

cosmogênese tradicionalmente localizados no nascimento de um Sol ou na produção 

de um cronotopo. Ela é uma condição cotidiana do mundo. É daqui que nasce a força 

cosmopolítica do zapatismo: ela permite que pessoas variem e apareçam, num 

contexto relacional, como produtoras de nexos e implicações adequadas.  

Frente ao antes argumentado, alinhamo-nos àqueles autores que apresentam as 

particularidades humanas como um fenômeno da ordem substancial (animais 

companheiros, duplos; partes da pessoa). No entanto, não parece correto pressupor 

que essas particularidades se contraponham, em princípio, a outras, de ordem 

histórica (LÓPEZ-AUSTIN, 1994, 2008). A ordem estética é necessariamente 

histórica no sentido em que produz eventualidade e se relaciona com fenômenos que 

aparecem das próprias relações entres pessoas que mantêm o mundo, evitando o 

cataclismo, como é o caso do zapatismo28.  

Neste sentido, a alteridade no mundo tzotzil é um caso de intensidade e 

extensividade: uma é condição da outra na medida em que se produzem de forma 

																																																																																																																																																															
portanto, de uma leitura e uma prática sobre um mundo que preexiste e que está além da implicação 
das relações entres pessoas. 
28 Levando o argumento de Pitarch (1996a) ao extremo poderíamos dizer, ademais, que se os jesuítas 
enquanto figuras históricas são “almas tzeltales”, partes que passam a se acoplar à pessoa, em todo caso 
a história é também uma produtora de substancialidade, algo que o próprio López-Austin (2012) 
reconhece quando afirma o fato de que a interioridade humana se produz conjugando-se com a 
“realidade externa”. 
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relacional. Disso temos que a capacidade de aparecer como um e não o outro é uma 

possibilidade de influir sobre ambas as partes por força das implicações e do controle 

sobre o que se é. Que o outro seja uma parte de mim não é, portanto, mera elaboração 

discursiva ou filosofia da empatia, mas um fenômeno do condicionamento do ser: ou 

se é assim, ou não se é em absoluto. O apagamento do outro é também um 

apagamento de si: é o fim do mundo. Daqui a profunda crítica e incompatibilidade 

que essas condições de mundo colocam à matriz modernista e à arte de identidade 

nacional, como o Muralismo Mexicano, visto que tendem à produção de índices 

genéricos.   
 

4.8 ZAPATISMO: ESTÉTICA E INDEXAÇÃO 

Como vimos, o corpo se desdobra de uma feitura inicial que lhe dá qualidade de 

espécie. Depois, ele deve ser continuamente produzido ao longo da vida da pessoa 

tanto em termos substanciais (comer milho para produzir carne, etc.) como em termos 

estéticos, marcando suas especificidades étnicas e pessoais (imagem, gestos, palavras, 

etc.). Se permitirem o pleonasmo, ser tzotzil é, portanto, um fenômeno do ser. Isto é, 

aquilo que normalmente aparece na literatura como uma “identidade resultante de 

representações sociais e culturais coletivas” ou de “formulações ideológicas” 

(BARTOLOMÉ, 2006) é, segundo a teoria etnográfica que aqui se esboça, algo de 

outra ordem: uma questão de mundo. Ser tzotzil resulta da combinação entre uma 

essência de interioridade potencial e um esforço de aparecimento produtivo enquanto 

tal. No entanto, é o aparecimento que afirma essa condição na ordem das relações 

entre os seres humanos. Num outro sentido, ter uma essência potencial tzotzil sem 

manifestar-se enquanto tal não diz nada numa relação. Só se é zapatista quando 

alguém se produz de modo a aparecer como um, marcando conjunções e separações. 

Ser e aparecer são coisas estreitamente vinculadas. 

 Assim, ser zapatista implica, como no caso do ser tzotzil, um esforço de 

produzir-se e aparecer como tal num contexto relacional. No entanto, existe uma 

condição ontológica distinta entre o que significa ser tzotzil e o que significa ser 

zapatista. Como argumentamos anteriormente, a condição de tzotzil é algo que eu 

nunca poderia alcançar. Ainda que fizesse as coisas como as faz um tzotzil, me falta 

uma essência potencial que é produzida pelo nascimento. No entanto, eu poderia e em 

determinado momento fui considerado um zapatista. Carlos me repreendeu porque 

estava feio na foto em que tomamos. Isso, como vimos, é um desdobramento da 
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pouca humanização que concedi à minha imagem. Para além disso, como já indiquei 

num momento anterior, ele considerava que eu deveria ter usado a minha bandana na 

foto. Antonio havia me dado uma, que ele mesmo adquiriu na tenda de Polhó (em 

troca, eu lhe dei um aquecedor elétrico de água). De cor vermelha como as bandanas 

de todos os demais zapatistas, me avisaram que eu deveria trazê-la comigo sempre 

que passássemos pelo acampamento do exército mexicano que se encontra justo a um 

lado da cabeceira municipal de San Pedro. Devido à sua presença cotidiana em Polhó 

e à sua vinculação direta com o mau governo e o mundo mestiço, os soldados 

emergem como os outros cotidianos: o ponto relacional normalmente invocado entre 

os sanpedrinos para determinar como se porta e aquilo que faz o mau governo, 

exemplos de imoralidade humana. Pior do que isso, os soldados aparecem como 

violentos, bêbados, estupradores e perigosos, e isso não é uma exclusividade do 

contexto sanpedrino justamente porque se relaciona não só com a memória presente 

do conflito aberto de 1994, mas também com a já indicada Guerra de Baixa 

Intensidade que o Estado mexicano patrocina contra as comunidades zapatistas e que 

afeta diretamente o cotidiano maiense.  

Ao tomar a foto com os demais, eu deveria, segundo Carlos, ter posto minha 

bandana, escondendo a parte inferior do meu rosto. Isso se deve ao fato de que frente 

ao não zapatista (o mau governo), eu estava mais próximo (era) um zapatista. Para sê-

lo, eu não precisava nascer um. As pessoas podem se tornar zapatistas ao longo de sua 

vida: não se necessita de uma essência potencial como no caso das diferenças étnicas.  

Isso se relaciona com o próprio surgimento do movimento. Nem Carlos, nem 

Antonio, nem Catalina, nem Maria, nem Pedro e nem eu nascemos zapatistas. Nós 

nos tornamos tal por circunstâncias e por produção. O zapatista é aquele que cumpre 

com seus deveres profundamente humanos. Ele cuida da terra para que ela produza, 

ao mesmo tempo em que agrada os abuelos (operadores cósmicos e ancestrais) que 

não estão contentes com as pessoas que estão destruindo a terra, o que inclui os povos 

dos Altos de Chiapas que estão vivendo enganados pelo dinheiro do mau governo. 

Um zapatista não anda bêbado, não bate na mulher e nem nos filhos; ele cuida dos 

vizinhos, alimenta o mundo, cuida do corpo e atende as necessidades da sua 

comunidade. Ele controla a sua alteridade íntima na mesma medida em que a entende 

como um perigo para a ordem cósmica; isso é assim porque os mestiços destroem, 

arrebatam, violentam, expulsam e enganam os maienses. Para além disso, o zapatista 

acha que é o trabalho de todos os seres humanos assumirem suas responsabilidades 
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sociocósmicas e é por isso que ele se contrapõe ao mau governo. O mau governo 

coloca doença e mentira na cabeça das pessoas, fazendo-as esquecer dos seus deveres 

porque estão enganados. Fundamentalmente, o zapatista age, pensa, fala, caminha e 

trabalha da forma correta e assume a responsabilidade de que assim deve viver.   

Em um princípio, a distinção entre a produção estética do zapatista e do tzotzil 

me pareceu pouco clara. Certa vez, quando tratei de explorar o tema com Antonio, ele 

se mostrou confuso com a minha dúvida. Apesar da condição ontológica distinta entre 

ser tzotzil e ser zapatista, como vimos, os sanpedrinos se consideram zapatistas 

justamente porque são tzotziles em seu termo pleno, cumprem com o seu dever e 

magnificam sua pessoa. Os tzotziles que são zapatistas o são porque se afirmam bons 

e bonitos, atuando de forma correta. A modulação social e a economia do ser tzotzil 

parecem ser, para os meus companheiros, o fundamento do ser zapatista. Como se ser 

verdadeiramente tzotzil num sentido estético fosse necessário para ser zapatista. O 

próprio cumprimento do mandato cósmico, o dever de manter o equilíbrio do corpo e 

do cosmos, é um princípio fundamental. Deste modo, uma e outra coisa estão 

estritamente vinculadas: fazer e aparecer corretamente, num sentido tzotzil, é o 

fundamento de ser zapatista. 

No entanto, alguém pode atender o mandato cósmico sem ser tzotzil ou 

indígena. O exemplo clássico é o próprio Subcomandante Insurgente Marcos. Carlos 

me disse que ele é um zapatista e um kaxlan tzeltal: é um misturado. Ele faz como 

tzeltal e é quase um, mas não o é finalmente. Como Marcos, há muitos mestiços que 

são zapatistas, gente que vai e vem dos territórios autônomos, e que são zapatistas 

porque “ajudam”, que falam e contam sobre os zapatistas para os outros, que os 

apoiam oferecendo recursos para os “projetos” e que compra a produção agrícola para 

revender, entre outras coisas. Sem eles, o zapatismo não poderia dar conta da sua 

tarefa, por isso são “aliados zapatistas da cidade”, me disse Carlos. São a essas 

pessoas que atribuímos o “zapatismo estendido”, já antes discutido.  

Este fenômeno é muito interessante se tomarmos em conta o momento em que 

se encontra o zapatismo. Nascido na década de oitenta, ele emerge e efetivamente 

passa a existir de forma pública em 1994. Em 2018 se cumprem vinte e quatro anos 

que os zapatistas apareceram em cena. Isso significa que há uma geração de novos 

zapatistas que nasceram depois de 1994. Diferentemente de mim, de Pedro, de 

Antonio, de Maria, de Catalina e de Carlos, Pepe, o menino de dez anos, filho de 

Pedro e Maria, nasceu num contexto em que o zapatismo já existia enquanto tal, como 
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um fenômeno estético. Ele não optou por ser zapatista, como no caso de seus pais, 

mas nasceu assim e se produz assim. Ele coloca a sua bandana e reclama a sua 

condição de niño zapatista. Ele não viveu a violência inaugural de 1994 ou de 1997, 

assim como tampouco conheceu a biopolítica da negligência (DE LA CADENA, 

2015) em que o mau governo mantinha as comunidades dos Altos, mas isso não 

significa que ele não pudesse narrar, em primeira pessoa, uma experiência coletiva.  

Aquilo que os primeiros zapatistas viveram é uma herança encarnada da 

geração que os sucede. Medina Trinidad (2016) dá um rendimento belíssimo a esta 

discussão a partir do caso dos filhos dos refugiados guatemaltecos residentes no 

estado mexicano de Quintana Roo. Já nascidos no México, as crianças maias de 

Kuchumatán adquirem a memória do conflito armado através dos seus familiares. No 

entanto, quando desenham e relatam sua história, elas não o fazem atribuindo 

autoridade aos pais e avós ou remetendo-se a algo que aconteceu a outra pessoa, mas 

falam de si mesmas, em primeira pessoa, enquanto são atacadas por helicópteros, 

perseguidas por soldados e passando fome nas montanhas guatemaltecas. Para elas, a 

Guatemala é um lugar lindo e de altas montanhas, mas um lugar perigoso. É assim 

que elas viram o país.  

Em outro contexto, o “eu” narrador, aquele que pode desenhar ou relatar uma 

história, aparece como um “mosaico narrativo”: um ser habitado por uma 

multiplicidade de vozes (KOPENAWA; ALBERT, 2015). As falas do xamã 

yanomami, nos recorda Albert no Postscriptum de “A Queda do Céu”, é sempre o 

produto elaborado de um “nós” da tradição e da memória dos Yanomami. É 

justamente este “eu” como uma modulação estética e, portanto, uma variação 

conjuntural do “nós” aquilo que confere potência à profecia e à palavra dos 

ameríndios. Como nos conta Davi Kopenawa, e depois reafirma Albert no 

Postscriptum, é da fusão entre ele e o seu sogro, um xamã mais poderoso e sábio que 

o próprio Davi, que nasce a aliança pela floresta. É da conjunção do saber xamânico 

do sogro e das habilidades etnopolíticas de Davi que emerge aquilo que Albert chama 

de “discurso cosmoecológico” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 539), a potente 

elaboração poética e política sobre a floresta que, há pelo menos trinta anos, é o motor 

da ação política yanomami na expulsão do garimpo, na demarcação das suas terras e 

em todas as negociações que se abrem com o Estado e a sociedade nacional. No 

entanto, esta aliança conjuncional, que congrega e acopla pessoas, vai além de Davi e 

seu sogro para incluir uma multiplicidade de entidades com as quais tanto Davi 



	 162 

quanto seu sogro se relacionam através da diplomacia cósmica e da tradução do 

sensível29. A conjuncionalidade e a multiplicação contida no “eu” é, portanto, a raiz 

da capacidade plástica do povo yanomami, algo que, como vimos, é compartilhado de 

forma análoga pelos maienses (povos do Sudeste mexicano cuja língua pertence ao 

tronco maia) e os maias (povos da Guatemala cuja língua pertence ao tronco maia). 

Assim como no caso de Pepe, as crianças filhas de refugiados e a aliança yanomami 

pela floresta parecem dar um alerta fundamental: a história é, como argumentamos 

anteriormente, algo de ordem substancial; ela se encarna e, dada sua capacidade 

plástica de imprimir formas, produz pessoas. 

Pepe tem, de todo modo, uma relação com o zapatismo que diverge de forma 

substancial dos demais que compõem a sua unidade doméstica. Ele se faz, se 

apresenta e emerge das relações com os outros como zapatista, mas ele também 

nasceu assim. É muito cedo para fazer qualquer consideração deste tipo, mas talvez o 

zapatismo esteja ganhando um estatuto de essencialidade potencial importante, ainda 

que continue aberto à possibilidade de que alguém se torne zapatista via estética. De 

toda forma, pareceria que essa nova geração de zapatistas que nascem como tal são 

justamente aqueles que guardam a substancialidade histórica daquilo que isso 

significa. Acho fundamental que novas pesquisas se debrucem sobre isso. Talvez 

tenhamos aqui uma chave fundamental para entender mais a fundo do que o 

zapatismo se faz.  

É necessário indicar, para além disso, que o coração da montanha de San 

Pedro, onde habitam de forma ubíqua os duplos de todos os sanpedrinos, é também 

um fenômeno de essencialidade zapatista. Os sanpedrinos são todos zapatistas, me 

disse Carlos, a diferença dos chamulas, que podem ou não sê-lo. No coração da 

montanha dos sanpedrinos coexistem apenas duplos de zapatistas.  

Além de Pedro e Carlos, Antonio e Catalina têm outro filho e outras duas 

filhas que moram para o lado de Chenalhó. Antonio diz que eles são priístas. Apesar 

de serem filhos de Antonio e Catalina, eles não têm seus duplos no mesmo coração da 

montanha que seus pais e irmãos zapatistas, como seria de se esperar. Num sentido 

complementar, o filho não zapatista de Antonio também não tem prerrogativas sobre 

o uso da terra do seu pai ou sobre o consumo da produção da comunidade. Por terem 

os duplos em outro lugar, os filhos priístas são parte de uma consciência geográfica 
																																																								
29 Esta é também uma das mensagens mais bonitas e fundamentais da etnografia de Cesarino (2011) 
sobre a poética do xamanismo marubo. 
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distinta daquela de Antonio, Catalina, Pedro, Maria, Carlos e Pepe. Esse elemento 

também parece indicar uma essencialização do ser zapatista, ainda que não aposte que 

isso possa ser entendido no sentido de uma etnização, dado que os estatutos 

ontológicos entre ser zapatista e ser tzotzil são, como vimos, de ordem diferente: 

ainda que coincidam sobre certos aspectos, contêm condicionamentos distintos.  

Há, no entanto, uma aproximação fundamental. Tanto tzotziles quanto 

tzeltales, tojolabales e outros maienses, ademais dos mestiços, podem se tornar 

zapatistas. Não há uma cláusula de condicionamento ou exclusividade étnica nisso. 

Ainda assim, há um indicativo fluido de pertença e assemelhação. Ainda que algumas 

vezes se afirme que há mais coisas em comum entre um tzeltal cancuquero e um 

tzotzil sanpedrino que entre este último e um tzotzil chamula, as pessoas tendem a 

indicar que dois tzotziles vivem de forma mais parecida entre si que entre um tzotzil e 

um tzeltal. No entanto, isso se complica se tomamos em conta o zapatismo. Por serem 

zapatistas, um tzeltal e um tzotzil passam a ser mais próximos. A razão para isso está 

justamente no corpo-comunidade que emerge da ação dos portadores de vozes que 

discutimos no primeiro capítulo. Dois zapatistas, ainda que pertencentes a grupos 

étnicos diferentes, compartilham uma implicação de ordem corporal derivada da 

forma de ação política do próprio movimento. Para além disso, tzeltal, tzotzil ou 

tojolabal, todo zapatista faz como deve fazer e, neste sentido, se aproximam enquanto 

pessoas na mesma medida em que compartilham de um mesmo corpo conjuntivo: são 

parte do múltiplo que dá lugar ao um.  

Fazer tudo como faz um zapatista é uma modelagem do ser que, no entanto, só 

conclui quando alguém esconde o rosto. A bandana e a balaclava operam um giro 

topológico, fazendo da multiplicidade um conjunto para apresentá-la como uma, 

ainda que nunca homogênea. É daí que emerge o zapatismo como um fenômeno 

visual. Ele aplica uma conjunção com outras pessoas que cobrem seus rostos e os 

distancia de outros, separando-se daqueles que não o cobrem. Cobrir o rosto é uma 

tecnologia para fazer visível o um. Neste sentido, tem razão Cortés Baeza (2014) 

quando fala do uso da balaclavas como uma “virada estética” cuja recursividade 

descansa numa política da identidade.  

Como bem defende a autora, o uso dado pela balaclava zapatista significa uma 

virada estética na imagem do encapuzado. Historicamente associado ao terrorismo, ao 

vandalismo, ao revolução e à baderna, sempre elementos violentos, o zapatismo 

“ressignifica” o uso da balaclava: ele aponta agora para uma dimensão utópica-onírica 
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pacífica de luta pelos direitos das “minorias” nacionais. É neste sentido que o 

movimento aplicou, segundo Cortés Baeza, uma “virada estética”. 

No entanto, se pensamos o uso da balaclava e da bandana segundo a 

criatividade e os processos técnicos ameríndios, ele replica, então, uma forma de 

produzir conjunção e separação que se aproxima do uso das vestimentas tradicionais. 

Trata-se, portanto, de uma modelagem que se dá frente ao outro, mas que pretende, 

sobretudo, marcar o aparecimento e a presença de uma forma de pessoalidade 

determinada. É para uma conjunção que produz visualmente o zapatismo que essa 

tecnologia aponta. Apesar de nova (o uso da balaclava e da bandana por maienses 

remonta a 1994), ela é, no entanto, tradicional: recorre a uma forma de fazer 

(CARNEIRO DA CUNHA; ALMEIDA, 2000), a um procedimento do qual a pessoa 

se vale para aparecer como integrante acoplada de um conjunto. Um zapatista aparece 

como tal valendo-se de um recurso visual que o diferencia de um não zapatista da 

mesma forma que isso se dá entre tzotziles e tzeltales. A produção imagética de si 

mesmo é, neste sentido, o índice relacional do zapatista, como também o é do tzotzil.  

Poderíamos, assim como outros autores, afirmar que o encobrimento do rosto 

diz respeito a uma política do anonimato, do esfumaçamento da particularidade ou de 

uma evasão do controle policial do Estado. Sobre isso, afirma-se, entre outras coisas, 

que 

[...] encapucharse implicaría emanciparse, despojarse de una 
atadura individualizante que generan los mecanismos de poder 
para mantener vigilados los movimientos de cada uno de los seres 
que deambulan portando sus rostros (CORTÉS BAEZA, 2014, p. 
6). 
 

 Isso seria parcialmente correto na medida em que a produção estética e visual 

do zapatismo não se dá na esfera do indivíduo, nem tampouco a partir dos marcos 

institucionais de identidade lavrados pela lógica estatal. O que vemos é justamente a 

capacidade do zapatismo de aparecer e produzir-se como fenômeno social que escapa 

à molaridade cristalizada da lógica do Estado. No entanto, quando os zapatistas 

afirmam que cobrem o seus rostos para se fazerem ver, em contraste com a 

invisibilidade de quando não o faziam, o anúncio é justamente a necessidade de 

aparecer através de um efeito estético visual: produzir-se zapatista. Por mais que 

possamos remeter esta questão a uma crítica da biopolítica da negligência, esse efeito 

estético não se trata de uma reclamação que se produz visualmente: quando falam de 

tapar o rosto e negar-se o nome indicam um giro sobre si mesmos. Não é a anulação 
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de quem se é o que está em jogo (Antonio continua Antonio), mas a colocação, em 

primeiro plano, de um índice conjuncional (um “nós” zapatistas). Daí que a revelação 

do nome de nascimento do Subcomandante Marcos, uma estratégia através da qual o 

mau governo esperava deslegitimar a ação ameríndia zapatista, tenha gerado muito 

pouco efeito. Marcos continuava com o rosto coberto. Não renunciou à balaclava 

porque aquela não pretendia anular o fato de que seja Rafael Guillén. Em algum 

momento, assisti a uma entrevista em que o jornalista questionava o Subcomandante 

sobre se ele seria quem o mau governo alegava que ele era. “Não”, ele responde, “eu 

sou zapatista”.  

 Em suma, esconder o rosto é o resultado de uma relação indicativa que a 

bandana e a balaclava estabelecem com o corpo. Mais do que significar algo, ela faz  

o corpo variar, modelando e agudizando os sentidos relacionais por indexação. 

Assemelhando e diferenciando corpos, a bandana e a balaclava produzem pessoas 

para produzirem vínculos.  

 Enquanto fenômeno estético, o zapatismo é o resultado de um contínuo 

processo de fabricação de si e de acoplamento entre pessoas. Há, como já indicamos, 

um elo interessante com a noção de pessoa fractal de Wagner (2011). Trata-se de um 

processo em que pessoas se acoplam a outras na intenção de produzirem sujeitos 

depois de sujeitos. Esse contínuo acoplamento é justamente o produto e o fundamento 

político da economia dos gestos, do ser e do aparecer zapatista; é, em termos da 

proposta de Latour (2012), a epistemologia política que está no núcleo da sociologia 

da associação zapatista.  

Essa tecnologia corporal produz não só pessoas, mas também mundos. Un 

mundo donde quepan muchos mundos é o resultado da força modeladora do 

zapatismo na mesma medida em que este exige uma unidade sempre múltipla e 

sempre provisória que atua na manutenção das condições de possibilidades em que 

não só o humano mas todo o mundo do visível se mantém.  

 
4.9 POR UMA NOÇÃO DE ESTÉTICA 

De forma geral, vimos como a noção tzotzil de “beleza”, lekleksba, se relaciona com a 

forma correta em que algo deve aparecer, cobrindo um campo semântico complexo 

que congrega termos análogos em português tais como bonito, belo, bom, bem, 

correto, perfeito e preciso. Associa-se, portanto, com a necessidade de que cada coisa 

e pessoa assuma o lugar correto que lhe cabe em relação à ordem cósmica. No entanto, 
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seu uso está vinculado à figuração, preparação e aparecimento humano. Trata-se de 

um fenômeno que julga a forma em que esses processos se dão em relação à 

especificidade corporal dos seres humanos. Uma coisa será considerada “bonita” na 

medida em que diga respeito à possibilidade de indexar um corpo humano de forma 

adequada. Uma colher, uma bananeira, um jaguar, uma orquídea ou uma paisagem 

não são bonitas, mas um huipil, uma foto do corpo humano, um desenho ou uma 

boneca antropomórfica e sobretudo a postura e a adequação de um tzotzil que faz e 

aparece como se deve são bonitos.  

 Neste sentido, a estética tzotzil deve ser entendida como um fenômeno do 

mundo do visível (e não do duplo) e vinculada à produção do humano; é nela que a 

preocupação pelo aparecimento e pela magnificação da imagem humana se dá. Toda 

produção expressiva tzotzil que se vincule a uma ideia de beleza é um desdobramento 

desta preocupação. É neste mesmo sentido que ela opera a produção de pessoas 

conjuntivas: sanpedrinos, tzotziles, zapatistas e assim por diante.  

 Em outro sentido, e tendo consciência deste sentido tzotzil do estético, 

poderíamos dizer que produzir pessoas “bonitas” seja a finalidade última da ação 

política tzotzil. Assim sendo, a beleza é tanto o resultado quanto a condição de um 

encadeamento correto de múltiplas relações entre pessoas, coisas e mundo. É neste 

sentido que a noção de estética tzotzil coloca objetos que compõem corpos humanos e 

pessoas humanas numa relação de contiguidade ontológica.  

A preocupação com o belo é uma filosofia e uma sociologia do cosmos que 

cobre os processos de feitura e apresentação do humano em relação ao mundo. Toda 

coisa bonita está produzida para valorizar pessoas, concedendo-lhes estatutos 

relacionais adequados. O que se produz (em termos de coisas e de pessoas 

valorizadas) é o efeito e uma condição da conjunção e da relação. A criatividade 

tzotzil está, neste sentido, relacionada com a produção do si e do outro na mesma 

medida em que a beleza de uma pessoa é obtida na articulação de um conjunto de 

relações interiores (“para dentro”, da ordem do um múltiplo) e exteriores (“para fora”, 

da ordem da relação com o outro), para colocá-lo em algum termo. 

Em suma, a estética tzotzil é um campo de reflexão, produção, variação e 

ordenação de pessoas humanas tendo em vista o que elas implicam em termos 

cósmicos, permitindo atuar sobre a multiplicidade de partes que compõem pessoas, e 

de pessoas que se acoplam a outras, produzindo conjunções. Neste quadro, se 

tivermos que definir o que faz uma produção artística no mundo tzotzil, diríamos que 
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se trata de uma tecnologia para variar acoplamentos e decorrer implicações num 

mundo que emerge do encontro entre uma infinidade de pessoas, algumas humanas, 

permitindo qualidades sensíveis que produzem similaridades, diferenças e conexões 

parciais (CROOK, 2007; SCHNEIDER, 2016; STRATHERN, 2004). É uma forma do 

humano agir sobre si, seu corpo e imagem, e dar cabo daquilo que dever ser, um 

operador de equilíbrio e salubridade.  
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5. O EFEITO ESTÉTICO DO MURAL: 

CASA ZAPATISTA E TERRITÓRIO 

 

Neste capítulo exploraremos o efeito visual dos murais a partir do olhar dos 

sanpedrinos. Começaremos discutindo a casa tzotzil, suas dimensões, organização, 

relação com a unidade doméstica e seu efeito produtor de parentesco. Depois disso, 

discutiremos como a casa de assembleia opera um “giro topológico” (LÉVI-

STRAUSS, 1979) em que a comunidade se trata como consanguíneos, como 

germanos atitudinais, para ser mais preciso. Hermanos zapatistas são aqueles que se 

reúnem sob o marco de uma mesma casa comum. Veremos que através de certo 

conteúdo formal dos murais zapatistas, os sanpedrinos reconhecem um lugar em que 

eles estão entre comuns, seus hermanos. Neste processo, esclareceremos a relação 

entre casa, mural e uma “geografia do sagrado” tzotzil, uma rede de lugares em que 

há zapatistas. 
 

5.1 CASA E ESTRUTURA 

Ainda que existam alguns conglomerados de casas em torno dos edifícios públicos, 

conformando as cabeceiras municipais e os núcleos comunitários30, de forma geral as 

unidades domésticas tzotziles seguem um padrão de assentamento de tipo disperso. 

No acampamento 26 de Polhó, a comunidade também é dispersa, mas as casas não 

estão localizadas tão longe uma da outra, separadas por distâncias entre cem e 

duzentos e cinquenta metros, aproximadamente.  

As casas são estruturas de quatro vértices de noventa graus. Segundo este 

padrão, a casa construída corretamente deve estar o mais próximo possível da forma 

de um quadrado (chanjech skina ta setom; “quatro lados iguais”). Eles dizem li jnae 

oy chanjech skina, “minha casa tem quatro lados”. Elas contam com um telhado de 

duas águas e podem estar compostas de uma única habitação que conjuga quarto, 

cozinha e depósito, ou de duas estruturas separadas, ambas quadrangulares e anexas, 

sendo um quarto-depósito e uma cozinha. Se tradicionalmente as laterais são feitas de 

lenha e o telhado, de palha, em Polhó as laterais da maior parte das casas são agora 

construídas com tábuas dispostas horizontalmente e o seus telhados, de lâminas de 

																																																								
30  As cabeceiras municipais albergam as assembleias municipais, enquanto que os núcleos 
comunitários têm, cada um, sua assembleia comunitária. Como discutíamos no primeiro capítulo, as 
comunidades são o eixo deliberativo da autonomia zapatista. 



	 169 

alumínio (ver imagem 26). Antonio me contou que essa forma de construção é nova. 

Antes de serem deslocados pelo conflito armado, sua casa era de tipo tradicional.  

 Na parte superior das laterais da casa, onde elas encontram com o telhado, 

existe uma abertura de uns 30 cm. Ela está feita para permitir que a fumaça da lenha 

do fogão possa sair do interior da casa. Além dessa abertura, antes a fumaça passava 

também pelo telhado de palha. Hoje, ela pode escapar pelos eventuais furinhos da 

lâmina de alumínio do telhado, mas, como me disseram Maria e Catalina, as casas de 

antes estavam melhor construídas para dar conta da saídada fumaça. 

 Na casa de Catalina e Antonio há dois edifícios: um quadrangular, ocupado 

pelo quarto e pelo depósito, e um retangular, ocupado pela cozinha. O primeiro 

corresponde ao edifício principal e o segundo é anexo a ele, ainda que não dividam 

parede. Cada edifício deve ter, necessariamente, quatro lados formados por paredes 

exclusivamente suas. Não encontrei nenhuma casa em que a cozinha anexa se valesse 

da parede do edifício principal para apoiar um dos seus lados. Isso é fundamental na 

medida em que todo edifício se organiza sob a mesma lógica do funcionamento 

cósmico e deve ter a mesma quantidade de quatro lados independentes. Apoiar uma 

estrutura na outra seria como ter dois corpos que compartilham as mesmas costas.  

 A divisão do espaço interno da casa de Antonio é bastante interessante. A 

porta de entrada da casa se encontra justo na metade da lateral frontal do edifício. No 

meio da lateral traseira há outra porta que leva à latrina e ao pátio traseiro. No entanto, 

as duas portas se diferem em proporções. A de entrada é mais alta e mais larga; a 

traseira, mais baixa e estreita. Se tomamos um mapa imaginário da casa, podemos 

traçar um paralelo de uma porta a outra, dividindo a casa em duas partes simétricas.  

Na parte esquerda da casa se encontram as camas e os petates. Logo depois 

que se entra pela porta da frente, temos, à esquerda, a cama de Antonio e Catalina. A 

cama está feita de tábuas de madeira suspendida sobre tocos. Sobre esta estrutura se 

estende um petate e, por cima dele, uma grossa coberta de lã. Os petates são esteiras 

feitas de fibra vegetal trançada. Três passos adiante estão os petates dos demais, que 

são esticados no chão por Pedro, Maria, Carlos e Pepito, assim como meu colchonete 

e saco de dormir. Depois de estendê-los no chão, eles colocam uma coberta por cima. 

Nas paredes deste lado da casa, uma série de pregos sustentam bolsas de fibra vegetal 

que funcionam como guarda-roupas. É ali que Antonio guarda, por exemplo, sua 

roupa de autoridade e seu chapéu de fitas coloridas. Os poucos documentos dos 

membros da unidade domésticas são guardadas numa bolsa específica, também 
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pendurada. Antonio gosta de mostrar seus documentos de identidade. Sendo uma 

autoridade zapatista, ele também se reclama mexicano e o seu documento de 

nascimento o comprova.  

É interessante notar que, apesar dos homens usarem calça jeans, shorts e 

outras roupas de fabricação industrial de forma cotidiana, essas peças não recebem, 

nem de longe, o tratamento que se dá à roupa tradicional e de autoridade, sempre 

guardada com muito cuidado e de forma a que se mantenha impecavelmente limpa. 

De forma geral, os tzotziles têm poucas peças de vestimenta. Antonio tinha, por 

exemplo, uma calça jeans, um shorts de taquetel e três camisas surradas. O caso das 

mulheres é diferente: elas sempre vestem suas saias de lã negra e blusas de precioso 

bordado. Certa vez, eu levei blusas nahua, feitas algodão branco e de bordado 

monocromático (roxo e verde) para Maria e Catalina. Elas agradeceram, fitaram os 

bordados por um bom tempo, as guardaram em bolsas dentro da casa, e de lá elas 

nunca saíram. Nunca vi que as vestissem. Em outras bolsas, eles guardam mais 

cobertas, que são utilizadas nas noites frias entre dezembro e janeiro, quando o 

inverno se acirra e a temperatura cai muito.  

 Do lado direito da casa estão o depósito e o altar doméstico. Passando pela 

porta de entrada, imediatamente à direita estão uma série de pregos em que também se 

penduram bolsas de fibra vegetal. Neles se guardam vários tipos de coisas, 

especialmente os plásticos que são amarrados à roupa quando chove, cumprindo o 

papel de uma capa de chuva. Abaixo das bolsas, no chão, se dispõem as botas de 

borracha, sandálias e chinelos usados pelos homens para lavrar a terra e ir ao bosque 

ou à sede do município. As mulheres da minha unidade doméstica tinha um par de 

sandálias de plástico cada uma, e raramente as tiravam. No entanto, muitas mulheres 

sequer têm um par de sandálias, caminhando descalças pela casa e pelas veredas. 

 No primeiro ângulo da direita, passando a porta de entrada, está o altar 

familiar. Ele tem um formato quadrangular e está afixado às paredes laterais. Nele há 

“santinhos” de papel que se referem a diferentes santos católicos. O destaque central é 

dado a uma imagem de papel da Virgem de Guadalupe que está plastificada. Uma 

Bíblia em espanhol também encontra-se depositada sobre o altar. Carlos se vangloria 

de ter adquirido essa Bíblia na Cidade do México e tê-la trazido à sua casa. Ele diz 

que a comprou, mas Antonio afirma que o filho não tinha dinheiro e que deve ter 

ganhado de alguém. São poucas as unidades domésticas que contam com uma Bíblia. 

Trata-se de um instrumento de importante influência cósmica. Detentora de uma 
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agentividade de transporte específica, ela confere potencialidade aos altares 

domésticos. Para além disso, ter uma Bíblia é também um índice de prestígio frente à 

comunidade. Alguma vez, vi como Catalina alimentava a Bíblia. Pedro e Antonio me 

disseram que alimentá-la servia para mantê-la forte, incrementando a capacidade do 

altar doméstico de aplicar translado de essências entre pessoas, mundos e cronotopos, 

segundo o que discutíamos no capítulo anterior. Assim, o altar dispõe comida, velas, 

ceras e cascaras vegetais, todos instrumentos de tecnologia cósmica.  

Mais adiante, estão as ferramentas de trabalho da terra: pás, foices, enxadas. 

Na parte traseira da casa, no ângulo de trás, está o depósito de grãos e sementes. 

Também em bolsas de fibra vegetal ou em sacos de estopa se guardam as espigas de 

milho. Em termos de mobiliário, além da cama, há somente três banquinhos de 

pequena estatura (um para cada homem da casa, Antonio, Pedro e Carlos).  

 Na cozinha, o fogão ocupa o centro da habitação. Numa parede lateral estão 

penduradas algumas panelas e talheres. Sobre uma mesinha colocada ao lado do fogão, 

está uma prensa de alumínio para fazer tortillas. As mulheres fazem uma bolinha com 

a massa preparada com água e farinha de milho e colocam na prensa. Ao apertá-la, a 

massa ganha o caráter fino e circular da tortilla. Tradicionalmente, as mulheres 

preparam a tortilha com as mãos, sem a prensa. Elas fazem as bolinhas e, batendo 

palmas de forma invertida, vão dando forma circular à massa. Além disso, há coisas 

penduradas por todos os lados: couros, vegetais, espigas. O humo da lenha ajuda a 

preservar e curtir esses materiais. Na cozinha de Catalina, o fogão é um ecofogão que 

canaliza a fumaça, expulsando-a através de uma chaminé. Maria, Catalina e a cozinha 

podem ser vistas na Imagem 25.  

Era bastante comum, ademais, que se acendesse uma fogueirinha sob uma 

armação de metal. Ali se colocava uma panela de água para o café ou o feijão. Todos 

se sentavam ao redor do fogo para se aquecer e pareciam importunar-se muito pouco 

com a fumaça, mantendo-se completamente imóveis ainda que ela fosse diretamente 

em seus rostos. Era normal que todos estivessem puxando ou assoando seus narizes, 

bem como esfregando olhos vermelhos, mas nunca trocavam de lugares ou se 

retiravam dali. Devido à rinite, tinha muita dificuldade com isso, trocava de lugar e 

saia da cozinha com frequência, até que Carlos me chamou a atenção. Perguntou se 

não gostava de compartir el fuego com eles.  

 Nenhum dos edifícios conta com janelas. A iluminação provém das pequenas 

aberturas entre as tábuas, dos pequenos furos na lâmina de alumínio do telhado, da 
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abertura de 30 cm no alto da parede e, eventualmente, da porta aberta. No entanto, a 

casa tzotzil é um ambiente bastante escuro.  

 Ao redor dela se encontram a horta doméstica, árvores frutais, trepadeiras (de 

chuchu e feijão, especialmente) e alguns animais domésticos. Catalina tinha galinhas 

soltas. Como já indicamos, a horta, o pomar e os animais domésticos são cuidados 

pelas mulheres. A um lado da casa, coberto por um telhado improvisado e uma lona 

desgastada, está a pilha de lenha. Conforme vai sendo preciso, a lenha é carregada 

para o lado do fogão doméstico para que, em caso de que esteja úmida, se seque e 

sirva como combustível para o fogo. Abastecer a casa de lenha é um trabalho árduo 

que as vezes depende da colaboração entre homens e mulheres, ainda que o trabalho 

seja tradicionalmente masculino. Todas as unidades domésticas da comunidade em 

que residi compartilham de uma área de bosque à qual se dirigem para recolher a 

lenha. O lugar fica a cerca de quarenta minutos de caminhada da casa de Antonio. 

Depois de coletar a lenha, ela é amarrada e sustentada na testa e nas costas, sendo 

carregada de lá até a casa. Naquela mesma região do bosque, os homens caçam, 

retiram cascaras de árvores, plantas medicinais e alimentos silvestres.  

 Partindo estritamente da observação das práticas de cuidado com os espaços 

internos e externos à casa pode se dizer que existe uma preocupação assimétrica pela 

ordem em cada esfera. A horta doméstica é extremamente ordenada. Ao contrário do 

contexto nahua, onde facilmente se encontram uma série de elementos descartados 

nos pátios, os tzotziles são meticulosos em depositar os descartes inorgânicos em 

áreas específicas, na parte de trás da casa, a uns 15 metros dela, próximo de onde se 

encontra a latrina. Dejetos orgânicos são colocados diretamente no pé das árvores, 

mas nunca jogados por aí. Raramente encontrei cascas de frutas jogadas pelas veredas 

ao redor das casas, por exemplo.  

Catalina mantinha uma horta de plantas medicinais justo ao lado da cozinha, 

sendo este o primeiro espaço da unidade doméstica que alguém vê quando se 

aproxima da casa, vindo do caminho principal da comunidade. A horta, além de 

meticulosamente ordenada, está circundada por uma tela de arame. Catalina nutria 

uma preocupação devota pela armação dessa tela. A vi centenas de vezes corrigindo a 

altura da tela, como se cada vez que passasse por ali ou fosse retirar algo dela fosse 

uma oportunidade para organizar, de tal forma que a armação da tela parecesse mais 

simétrica. Fincava e refincava galhos de madeira para substituir os anteriores e 

garantir que a cerca estivesse alinhada e firmemente afixada ao solo. Sempre me 
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pareceu que os tzotziles se preocupavam muito mais pela parte externa das casas do 

que pelas partes internas. É, na minha perspectiva, um desdobramento do problema do 

aparecimento; uma questão estética, então.  

No entanto, também acho que esta questão está informada pelo modo em que 

as pessoas circulam pela comunidade. Os homens raramente visitam as demais 

unidades domésticas sem serem convidados. Isso só acontece de forma muito 

particular e se relaciona com alguma necessidade imediata da organização coletiva. 

As mulheres fazem visitas corriqueiras a outras mulheres, e, quando é o caso, levam 

alimentos e objetos de uma casa a outra, coisa que também é feita pelas crianças. No 

entanto, as mulheres normalmente se mantém do lado de fora da casa. Quando se 

aproximam o suficiente, param sob o batente da porta principal da casa ou da cozinha 

para conversar com uma mulher que esteja do lado de dentro. Só entram se 

convidadas e, se convidadas, deveriam necessariamente entrar e compartilhar algum 

alimento, evitando que a “vontade” nascida do olhar (antojo) desta pessoa externa 

causasse algum tipo de doença. A comensalidade é uma medida integradora.  

O cuidado de Catalina com a horta pode estar relacionado justamente ao fato 

de que sua comadres e vizinhas sempre passavam por ali e poderiam efetuar um 

julgamento estético sobre o lugar. Catalina estava muito contente pela quantidade de 

plantas que cultivava e pela forma ordenada em que mantinha sua horta. Certa vez, 

conversando com Carlos sobre usos de plantas medicinais, ele me disse que a horta da 

sua mãe era a “riqueza dela”. Talvez as mulheres que a visitavam também pensassem 

assim da sua horta. Por sua vez, as crianças são os emissários preferidos, circulando 

mais livremente entre as casas. As únicas vezes que vi alguém de fora do nosso 

núcleo doméstico entrar na casa de forma espontânea foram os casos de duas crianças 

dos núcleos domésticos vizinhos, que vinham visitar Pepito ou trazer rabanetes e ovos.  

Diga-se de passagem, a minha presença na unidade doméstica encabeçada por 

Antonio fez com que o fluxo de alimentos para a nossa casa aumentasse. Apesar de 

que Catalina e Antonio dispenderam muito mais devido à minha presença, as demais 

unidades da comunidade também assumiram a responsabilidade compartilhada de me 

alimentar. Eram raros os dias em que alguma criança ou mulher não nos trouxesse 

algum alimento: milho, rabanete, ovos e peixe, principalmente. No entanto, ninguém 

chega a uma casa de forma desavisada. Quando se aproxima, a pessoa deve anunciar 

que está chegando e preparar as pessoas da casa. Se alguém se assusta, dentro de sua 

casa, com a chegada de alguém mais, há um descolamento da pessoa. O susto causa 
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um adoecimento, e a pessoa pode chegar a morrer disso, me contou Carlos. De forma 

geral, a exterioridade da casa é o lugar em que circulam as pessoas de fora da unidade 

doméstica. Eles raramente têm acesso visual ao interior e, mais raramente ainda, 

entram nelas.  

No entanto, também as pessoas da unidade doméstica ficam preferentemente 

no espaço externo quando não estão trabalhando. Depois que terminavam sua jornada 

laboral, por volta das cinco da tarde, os homens chegavam e se asseavam. As 

mulheres, que já haviam se lavado (especialmente o cabelo), por volta das três da 

tarde, colocavam água para ferver e fazer café. Uma vez que o café estivesse pronto, 

os homens colocavam os banquinhos no pátio da frente da casa, tomando café, 

papeando e, algumas vezes, estudando algo. Sob supervisão de Carlos, dono de um 

espanhol bastante articulado, os homens da unidade doméstica de Antonio estudavam 

o idioma todos os dias31, depois do café e até o momento em que escurecesse, quando 

se deslocavam para sentar ao lado do fogo da cozinha e comer tortilla com feijão.  

Daí em diante, passavam a contar histórias. Com os homens em seus 

banquinhos e as mulheres sentadas em seus calcanhares, a conversa poderia tardar 

horas. Era meu momento preferido do dia, apesar da fumaça. Ainda que não 

entendesse muito do que era dito, tirava grande prazer em vê-los rir e imitar 

momentos engraçados. Os tzotziles sempre me deram uma extrema sensação de 

alegria. Vale a pena chamar a atenção para o fato de que essa descontração é 

justamente um efeito interno à unidade doméstica. Estar entre os membros de uma 

unidade permite relaxar o controle da economia de gestos, elemento também 

percebido por outros pesquisadores que estiveram nos Altos de Chiapas (HAVILAND, 

LESLIE; HAVILAND, 1982; PITARCH, 1996b; VOGT, 1966). 

Frente ao antes dito, gostaria de evidenciar o fato de haver um contraste 

bastante notável entre o cuidado dispensado aos espaços externos e aos espaços 

internos, por um lado; e entre o cuidado do corpo e da casa, por outro. Este é um 

elemento para o qual etnógrafos de outras comunidades maienses já haviam chamado 

a atenção. Pitarch (1996b) já havia indicado, aliás, as diferenças entre a demanda 

constante pela limpeza (e higiene) corporal e a pouca atenção dada aos espaços 

domésticos. Tratando do caso tzeltal, o autor diz que a casa é escura por falta de 
																																																								
31 Falar a língua dos kaxlanes é um dos elementos de prestígio mais importante, conferindo um 
determinado estatuto no interior da comunidade, mas também permitindo estabelecer relações mais 
isonômicas com os mestiços. Para Carlos, é justamente a pouca habilidade linguística dos maienses dos 
Altos aquilo que permite que os mestiços os enganem. 
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abertura, enegrecida pela fuligem do fogo, permanentemente úmida, com utensílios 

domésticos e outros muitos objetos díspares dispostos de forma desordenada: uma 

descrição muito parecida à nossa. Podemos dizer, lado-a-lado com Pitarch, que a casa 

maiense é a sede da vida familiar e também sua dispensa, oficina, lugar de rituais e de 

produção alimentar.  

Assim como o ser humano, a casa é um ser vertical. Na parte de cima, está a 

sua cabeça. A porta de entrada é a sua boca; a parede de trás é as costas; a porta de 

trás, seu ânus.  O termo para teto é jolna, literalmente “cabeça (jol) da casa (na)”; a 

porta é ti’na, “boca (ti’) da casa”, e assim por diante. Na linha do que argumentamos 

no capítulo anterior, a casa tem cabeça e boca porque tem um corpo, ainda que não 

humano. Assim, tanto o corpo humano quanto o corpo da casa têm cabeças, ainda que 

de tipos diferentes.  

No entanto, é necessário dizer, existe uma certa equivalência entre o formato 

da casa e o formato do mundo. Que a casa seja preferentemente quadrangular, mas 

sempre formada por quatro ângulos retos, me contaram, é porque o mundo é também 

um quadrado32. O mundo tem quatro esquinas (chanib skina) sobre as quais se 

encontram os quatro postes (ou árvores) que sustentam o céu. Esses quatro postes são 

fortes e permitem que o mundo não desmorone. Essa característica é compartilhada 

também pela estrutura da casa. Os quatro troncos que sustentam a estrutura da casa 

devem ser fortes porque eles mantêm a casa firme, impedindo-a de tombar durante 

uma chuva forte. Os quatro vértices da casa são utilizados, ademais, para diferentes 

operações rituais. O fato de que o altar doméstico esteja sustentado sobre um dos 

vértices não é, portanto, mera coincidência. No entanto, e como também argumenta 

Pitarch (1996b), estas similitudes não fazem da casa uma representação miniatura do 

mundo. A casa é um ser em si mesmo, com um corpo próprio, assim como o mundo. 

Ambos são corpos femininos. Como todo ser do cosmos, tanto o mundo quanto a casa 

são parte dos nexos de implicação e suas interioridades obedecem a lógicas de 

equilíbrio similares. É neste sentido que todo corpo é uma replicação do cosmos: a 

																																																								
32 Tedlock (1992) encontra algo semelhante entre os maias quichés de Momostenango, na Guatemala. 
Segundo a autora, o mundo quiché é um quadrado. Anualmente, se realiza um ritual de “assentamento 
do povoado” realizado e dirigido às quatro montanhas que circundam a comunidade. Neste ritual, os 
quichés colocam e afirmam o mundo sobre suas quatro esquinas, dando-lhe firmeza. Na comparação 
metafórica operada pela autora, se trataria de um movimento análogo à colocação de uma tábua sobre 
quatro pernas, dando lugar a uma mesa estável. Através dessa ação, os quichés evitariam o decorrer de 
tragédias e cataclismos. A similitude desse caso com o tzotzil é, pois, evidente.  
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lógica do funcionamento cósmico é também a lógica do funcionamento interno aos 

corpos.  

Essa equivalência entre um mundo e uma casa quadrangulares também é 

aplicável para a praça central do município, lugar de festas e rituais coletivos, assim 

como a própria cartografia da comunidade e do município autônomo, ambos 

entendidos abstratamente como quadrados. No entanto, isso é fundamental para outro 

contexto: o da milpa (chobtik). Ainda que ela não esteja necessariamente formada por 

quatro ângulos retos, ela sempre tem quatro lados. Devido às irregularidades dos 

terrenos, normalmente as milpas tem formato de trapézio. No entanto, isso importa 

pouco. Ela é um quadrado conceitual e a relação ritual com ela obedece o mesmo 

princípio da casa. As pessoas se dirigem aos vértices para demandar coisas, oferecer 

alimentos e inaugurar o lugar.  

Ainda que esteja tratando da casa como o lugar da residência da unidade 

familiar, e que esse tratamento corresponda às nossas expectativas sobre o que uma 

casa é - um lugar em que a família reside -, ela é, na verdade, um pressuposto 

compartilhado de toda edificação produzida por pessoas. Todo edifício é uma casa e 

deve receber o tratamento ritual adequado. Vimos como ch’ulna (“sagrado” + casa) é 

a palavra para igreja, por exemplo. No entanto, o centro de saúde, a escola e casa de 

assembleia, entre outras, também são casas nesse mesmo sentido. A diferença é que 

elas dispõem, entre outras coisas, de um tipo de implicação distinto com corpos 

humanos. Para que o centro de saúde funcione, a própria saúde do corpo da casa deve 

ser garantida. Uma escola, quando inaugurada, recebe especialistas rituais para que 

percorra sua interioridade, fumeando-a e distribuindo oferendas. Voltaremos ao caso 

fundamental da casa de assembleia mais adiante.   
 

5.2 CASA E UNIDADE DOMÉSTICA 

Um núcleo doméstico mínimo é composto por um casal. Quando se casa, o marido 

traz a esposa para morar na casa do seu pai. Ainda que os tzotziles sejam 

acertadamente descritos como patrilineares e virilocais, inicialmente todo casamento é, 

mais precisamente, patrivirilocal: a mulher deixa seu núcleo familiar de origem para 

habitar na casa do seu sogro. Isso é importante porque os tzotziles colocam ênfase 

sobre a necessidade da esposa residir na casa do pai do marido. O fato é que o sogro, 

sendo aquele que encabeça uma unidade doméstica já formada, é quem detém a 
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prerrogativa do uso da terra. Ele deve conceder prerrogativa ritual, lugar e recursos ao 

filho para que este estabeleça sua própria casa. Muitas vezes, é ele quem patrocina o 

ritual de inauguração da casa do filho. Quando o casal de filho e nora se desprende da 

unidade doméstica do sogro, é na terra associada a ele que eles estabelecerão sua casa. 

De forma fundamental, o desprendimento e a transformação do núcleo doméstico se 

dá quando o homem passa de ser filho para ser sogro, ainda que potencialmente, e a 

mulher passa de ser nora para ser sogra.  

 Depois que se desprende, o casal se torna outra unidade doméstica. O ego 

masculino e sua esposa podem eventualmente atender e prestar serviços aos seus pais 

e à sua casa, mas isso não quer dizer que eles mantenham um elo de unidade com eles. 

Talvez a comparação com o caso Mebengokre descrito por Lea (2012) nos ajude a 

iluminar a questão. No caso desse grupo Jê, cuja regra de residência é uxorilocal, uma 

unidade conjugal pode estabelecer uma habitação física separada daquela em que 

habitavam antes, mas essa habitação continua sendo parte da sua unidade doméstica, 

uma casa mais ampla vinculada à linhagem feminina: uma única matricasa que se 

conforma de diferentes habitações, de tal modo que a unidade se dá através de 

diferentes segmentos residenciais.   

Entre os tzotziles, cada casa é uma unidade diferente. Isso é importante porque 

ao estabelecer uma nova habitação, não necessariamente nas redondezas da casa do 

pai do homem, uma série de novas relações se estabelecem. Em primeiro lugar, o 

casal deixa de ser subsidiário ritual e passa a participar do sistema de cargos com 

outra possibilidade de acúmulo de prestígio: homens que chegam ao posto de anciãos 

são sempre casados e chefes de unidades domésticas. Em segundo, pode passar a 

compor outra rede de trocas alimentares (os fluxos de ovos, rabanetes, milho e peixe, 

entre outras coisas). É interessante notar que, enquanto regra de casamento, os 

tzotziles têm um sistema semicomplexo em que a proibição do incesto inclui não só 

os membros da descendência patrilinear, mas também um núcleo cognático básico 

que inclui membros matrilaterais.  

 Assim, se bem as unidades domésticas podem estar compostas por mais de 

uma família elementar (um casal com seus possíveis filhos e filhas solteiras + filhos 

homens casados, noras e netos), não é preciso mais do que uma unidade conjugal para 

dar origem a uma unidade doméstica e, neste sentido, assumir as prerrogativas e 

responsabilidades que isso implica. Ainda que marcados por uma clara hierarquia 

geracional, o tratamento ordinário dispensado entre os homens que encabeçam 
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unidades domésticas e têm suas próprias casas numa mesma comunidade é similar ao 

do compadrazgo (de quem compartilha um filho por descendência e por batizo) ou, o 

que é mais comum, o da germanidade atitudinal (como se fossem irmãos). No entanto, 

a própria germanidade é perpassada pela hierarquia de gerações. A terminologia de 

parentesco diferencia irmãos mais velhos e mais novos. O termo para o irmão mais 

velho é bankil, o mesmo aplicado para aquele que lidera ou chefia uma empreitada 

coletiva. Apesar da germanidade classificatória entre homens que chefiam unidades 

domésticas numa mesma comunidade, há entre eles uma diferença hierárquica, ainda 

que não assentada numa assimetria de poder.  

 Pitarch (1996b) tem uma interessante definição para o grupo doméstico tzeltal. 

Segundo o autor, se trataria de uma unidade de fofoca e falação. É onde a pessoa pode 

expor-se de maneira mais livre com os membros da sua unidade e, com eles, 

especular sobre a vida dos membro das outras unidades. Isso se deve ao fato de que os 

membros de uma casa não querem que os demais fiquem sabendo das suas 

particularidades cotidianas, mas todos estão interessados em aceder aos segredos e 

aos detalhes do que se passa nas outras casas. Isso lhes confere um certo poder sobre 

as demais. Entre os sanpedrinos, a fofoca também está presente. Assim como Pitarch, 

também aposto que a fofoca tenha um horizonte de poder. No entanto, não a associo 

com a noção de controle social. A fofoca é muito mais um mecanismo especulativo de 

ordem parecida à especulação em torno dos animais companheiros de alguém. 

Relaciona-se com o impulso de conhecer a interioridade do outro para deter a chave 

sobre sua pessoalidade. Assim, se saber qual é o animal companheiro de alguém 

permite antever seu comportamento, mapear suas habilidades e ter em vistas suas 

capacidades, saber o que acontece no interior da casa dos outros é um mecanismo que 

permite antecipar como uma unidade doméstica se comportará e quais são e serão os 

desdobramentos de determinada ação por ela empreendida. É por isso que as pessoas 

falam pouco do que acontece em suas casas, assim como também nunca especulam 

sobre seus próprios animais companheiros. Isso é sempre uma atitude sobre o outro.  

 O espaço da casa deve ser pensado, aqui, em dois termos coincidentes. Em 

primeiro lugar, e como bem argumenta Caux (2017, p. 160) para o caso Araweté, 

“[...] o espaço não existe por si só, mas apenas enquanto formado pelas pessoas – e 

relações entre elas – que costumam frequentá-lo”, de tal forma que o espaço deixa de 

ser um mero suporte sobre o qual a vida social se leva a cabo para tratar-se de uma 

consequência, um elemento que emerge das relações entre pessoas. Assim, se relações 
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produzem pessoas, elas também produzem lugares. O espaço é sempre um lugar. 

Depois, o próprio espaço deixa de ser um fenômeno unicamente geográfico. Ele o é, 

mas é principalmente um ser carregado de “personitude” (BARCELOS NETO, 2004): 

tem capacidade de implicação. Isso significa que os eventos que poderíamos pensar 

como acontecendo num espaço determinado são, em realidade, desdobramentos de 

ações das quais o próprio lugar é também um sujeito. 

 O lugar com o qual uma pessoa normalmente se relaciona, com o qual se 

forma a maior parte das experiências da vida é o território da comunidade e o do 

município (a comunidade de comunidades). Ele está organizado em dois grupos: o da 

circulação cotidiana, o da área do núcleo e concentração e as imediações das casas, os 

ranchos, as hortas, as milpas e as veredas que as interconectam, por um lado33; e o 

bosque, a área de caça, os rios e as barrancas, entre outras coisas, por outro. Os 

primeiros são espaços relacionados à forma humana e à energia solar que mantém as 

diferenças entres os seres, como vimos. Os outros são os lugares perigosos, 

associados à formação de feras e seres agressivos. São pontos de encontro e de 

indiferenciação entre os mundos espelhados. Por eles circulam entidades do mundo 

do invisível, e, portanto, são lugares que devem ser tratados com muito cuidado pelos 

humanos dado que eles podem adoecer e morrer. Observem, no entanto, que a 

presença de um ser depende intrinsicamente do lugar em que ele se encontra. Isso se 

deve justamente ao fato de que pessoas só existem numa relação de produção com o 

lugar. Elas só emergem em relação a ele. Em outros lugares, essas pessoas não 

aparecem, então. 

 Cabe estabelecer, aqui, um paralelo comparativo com um momento clássico 

da etnografia americanista: a caça de porcos Yudjá, descrita e etnografada por Lima 

(1996). Na disputa perspectivista entre a caça de porcos para os Yudjá e a guerra para 

os porcos, existe uma querela política e enunciativa pela sobreposição do lugar de 

sujeito e, neste sentido, da determinação do ponto de vista. Barcelos Neto (2004) se 

refere a essa oposição multiseriada como uma “luta entre pontos de vista”, de tal 

																																																								
33 Ainda que sejam lugares seguros em relação ao bosque e às barrancas, entre casa e milpa há também 
uma grande diferença. A casa é mais segura que a milpa. Por sua natureza mais perigosa, esta última 
fica fora do perímetro da casa e da comunidade. O termo para milpa é chobtik. Como bem indica 
Haviland (2003, p. 399), ela é entendida como um tipo de floresta (te’tik), um dos protótipos de lugar 
perigoso. No entanto, especialistas rituais devem rezar a milpa. Eles se dirigem aos seus quatro vértices, 
conectando-os com as fronteiras quadriláteras do mundo. Ao fazê-lo, argumenta Haviland (2003, p. 
401), o olhar vigilante das deidades se colocam sobre seus quatro lados. De todo modo, o ritual de 
inauguração e de reza da milpa é uma proteção contra os perigos que uma milpa não rezada (uma 
floresta) pode conter.  
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forma que a realidade seria o resultado daquilo que esta luta afirma. Entre os Yudjá e 

os porcos, quem conseguir manter seu ponto de vista detém a capacidade de colocar 

os termos do seu mundo, determinando a qualidade do evento (é caça ou é guerra?). A 

morte faz do caçador um guerreiro abatido e, neste sentido, um virtual porco que se 

atualiza. A imposição de um ponto de vista é, portanto, o desdobramento de uma 

querela interativa entre dois sujeitos que disputam o desfecho de um evento; ou, no 

limite, todo evento tem seu próprio ponto de vista.  

 No caso tzotzil, as multinaturezas não existem enquanto pressupostos da 

disputa eventual por pontos de vistas ancorados nos corpos de pessoas humanas e 

animais. Importa, no entanto, em que tipo de lugar as pessoas aparecem. Se podemos 

falar de uma esfera do dado em ambos os mundos espelhados, duas “naturezas” 

diferentes que se espelham e se interrelacionam, é somente através das relações com o 

lugar que essas naturezas podem chegar a se confundir, produzindo efeitos perigosos 

análogos à inversão dos pontos de vista entre os Yudjá e os porcos34. É por esta razão 

que opto, seguindo uma nomenclatura próxima a de Haviland (2003), por dividir a 

extensão do mundo do visível em dois grupos de lugares: um que é coerente, onde as 

diferenças são claras e as pessoas podem circular de forma mais segura; e outro, onde 

emergem indiferenciações e que, neste sentido, é perigoso. Como vimos, isso se 

relaciona com a presença da energia solar. Trata-se, portanto, de um mundo formado 

por lugares cotidianos e lugares perigosos. Frente a isso, recuso as divisões entre 

masculino e feminino, entre selvagem e doméstico, ou entre público e privado para 

dar conta da classificação das diferenças entre lugares justamente na medida em que 

eles não dizem respeito ao modo de criatividade tzotzil de lidar com o mundo em que 

habitam.  

A diferença marcada é entre diferenciação clara e indiferenciação potencial ou, 

em outros termos, entre segurança e perigo. Além disso, não está demais recordar a 

excelente crítica antropológica de Strathern (2009) para as equalizações fáceis entre o 
																																																								
34 Quando falamos em natureza queremos nos referir a um conjunto de disposições corporais e 
qualitativas pré-estabelecidas. Como vimos, esta natureza é restrita, no entanto, às relações entre os 
mundos espelhados que constituem o cronotopo humano. Neste sentido, as condições dessa natureza 
são completamente outras, diferentes daquelas que constituem a “natureza” enquanto uma das esferas 
purificadas da constituição moderna (LATOUR, 2013), e não supõe como contraparte a “cultura”, uma 
vez que “nossos problemas não são os mesmos que os deles, são de escala e de natureza muito 
diferentes” (DESCOLA, 2016, p. 26), e que a “cultura”, como já argumentou magistralmente Wagner 
(2012) é uma forma do nosso próprio esquema de pensamento para se referir às diferenças de 
alteridade. No caso tzotzil temos, por tanto, que o cronotopo humano está feito de duas naturezas em 
interrelacionadas. Natureza é, aqui, um termo bom para pensar os mundos tzotziles somente se 
abdicamos do seu par dual e opositivo, a cultura (SZTUTMAN, 2009). 
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âmbito da natureza, do privado, do feminino e do doméstico; ou, entre os seus 

presumidos opostos. Essas equalizações, também no caso tzotzil, seriam de pouca 

serventia.  

No contexto tzotzil, o que tenderíamos a ver como os contextos do público e o 

do privado são um contínuo e não opostos. A casa, a comunidade, o município e o 

caracol são plataformas de autoescalaridade cósmica ao mesmo tempo em que 

qualquer um deles só funciona a partir das conexões de rede que os entrelaçam por 

meio da fabricação do corpo-comunidade. Neste contexto, a casa é fundamental. O 

cumprimento da ordem coletiva só se faz através das unidades domésticas. Para que o 

mundo siga em equilíbrio, a prática ritual das casas é tão importante quanto aquela 

levada a cabo pela comunidade. As obrigações rituais domésticas são tão públicas 

quanto aquelas que se fazem no pátio do município ou na milpa, por exemplo, elas 

estão afinadas com uma mesma intenção. E, mais importante ainda, o âmbito da 

comunidade também é entendido, sob determinada condição, como uma grande 

unidade doméstica. Fazer um corpo-comunidade é também um ato de produção de 

comensalidade e de germanidade, ainda que virtual, sendo atualizada em contextos 

particulares. Por fim, tanto a esfera da comunidade quanto a da casa, que tendem a ser 

vistos como público e doméstico, são parte dos lugares seguros. 

 
5.3 CASA, VIDA E TECNOLOGIA 

Como viemos argumentando, a casa está longe de ser só uma habitação. Ela é uma 

edificação que guarda correlação com o mundo, aparece como um lugar seguro que 

mantém as diferenças estáveis e, ademais, é um tipo de corpo específico. Ao mesmo 

tempo, ela também está estreitamente vinculada à existência de uma unidade 

doméstica que a constrói e habita nela. Este é um ponto fundamental. Se bem a 

construção de uma casa é um processo análogo a um nascimento, de tal modo que 

seja sucedida por procedimentos que assegurem sua alimentação, crescimento, 

maturação e morte, constituindo um verdadeiro ciclo vital, essa característica decorre 

de uma aliança entre a casa e a unidade doméstica humana que se coloca em relação 

de reciprocidade a ela. Uma casa sem pessoas não chega a existir ou, se já existe, está 

fadada a definhar. Sem humanos que a habitem e prezem por sua saúde, uma casa se 

encontra sem seu coração.  

 Conforme o que nos contaram os tzotziles, e na linha do que já argumentou 

Greenberg (1987) para o caso do povo chatino, afirmamos anteriormente que a 
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presença de um coração é o indício da existência de um duplo e uma equivalência 

entre ser e lugar, criando uma ubiquidade implicativa entre pessoas e lugares. A 

presença de um coração na casa é verificável, segundo Antonio, pela presença do 

fogão doméstico em operação. Mais especificamente, o fogo que crepita é o índice do 

coração da casa35. Ele indica que, enquanto isso, no coração da montanha, onde 

habitam os duplos de todos os sanpedrinos, existem também duplos de casas. Pedro 

me disse que os duplos das pessoas de uma mesma unidade doméstica também 

habitam juntos no coração da montanha, de tal forma que os duplos, assim como os 

corpos-moradas, também estão conectados por relações de parentesco e coresidência. 

No entanto, ficou pouco claro para mim a imagem que os tzotziles têm do duplo da 

casa: as vezes eles sugerem que eles são como figurações de casas, as vezes que são 

como currais e as vezes como lugares do coração da montanha. De todo modo, 

importa que existam três tipos de sujeitos do mundo do visível que estão vinculados 

pelos seus corações, criando relações de implicação pela ubiquidade dos duplos: os 

humanos, as casas e a montanha. Importa também que eles se organizem de forma 

simétrica à das unidade domésticas: são parentes, coresidentes de uma mesma casa e 

que, junto com outras casas, conforma uma unidade de consciência territorial 

determinada, produzida por um mesmo coração da montanha.  

 Assim, se bem que a construção de uma casa possa ser vista como o seu 

nascimento, este só termina quando se instaura o fogão e o altar doméstico36. A casa 

deve ser inaugurada através de benzimento e alimentação ritual. Para isso, o rezador 

reúne uma série de elementos, como dinheiro, imagens, ceras, incensos e grãos, para 

formar um pacote a ser oferendado. Depois de rezar e alimentar o pacote com 

palavras, queimando incensos e colocando velas e folhas de pino nos quatro cantos da 

casa, o pacote é enterrado e, algumas vezes, uma galinha pode ser sacrificada. O que 

se pretende com a cerimônia de inauguração é entrelaçar um duplo correspondente à 

casa construída no coração da montanha. É, por tanto, um ato de criação de vínculos 

																																																								
35 É interessante ter esse dado lado-a-lado com o argumento de Caux (2017) sobre os Araweté, em que 
o fogo aparece como um marcador espacial da unidade conjugal dentro de casas que muitas vezes são 
compartilhadas por mais de uma unidade conjugal. Os fogos marcam a segmentaridade espacial dentro 
de uma única habitação.  
36 A literatura mesoamericanista está repleta de menções a elementos similares. No trabalho de 
Bartolomé e Barabas (1982) sobre os chatinos, se menciona, por exemplo, que a inauguração de uma 
casa se dá com a instauração do seu coração, simbolicamente configurado pela presença de um fogão e 
de uma cruz. Enquanto isso, Beaucage e Taller de Tradición Oral del CEPEC (2009) argumentam que 
o lugar central da casa, marcando sua existência simbólica, é o fogão, estando este, portanto, 
estreitamente vinculado ao âmbito do doméstico-cultural.  
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entre a casa visível e o seu duplo. Nesse processo, a casa construída se conecta por 

analogia ao coração da montanha e aos duplos e aos corpos-morada das pessoas que 

nela residirão. Daí a importância de manter a casa saudável para que os humanos 

também não adoeçam e vice-versa.  

Vogt (1969, p. 461) descreve um ritual chamado “entrada da vela”, realizado 

pelos tzotziles zinacantecos depois da construção de uma casa para inaugurá-la e dar-

lhe uma “alma”. Haviland (2003, p. 384) menciona, também para Zinacantan, que a 

cerimônia de inauguração de uma nova casa serve para instilá-la com uma “alma” e 

para asseguras suas fronteiras, solicitando a proteção dos deuses, espíritos e ancestrais. 

Tratando do caso de Chenalhó, também um município tzotzil, Guiteras-Holmes (1961, 

p. 26) fala de um ritual de acendimento do primeiro fogo doméstico, executado por 

um casal mais velho e mais prestigioso que aquele que encabeça a unidade doméstica, 

em que se “doma” uma nova casa “selvagem”37.  

Que o ritual descrito por Vogt (1969) se chame “entrada da vela” é, segundo 

Stuart (1998), algo muito interessante. Segundo o autor, o verbo “entrar” é 

extremamente importantes nos discursos cerimoniais e rituais dos maienses 

contemporâneos: em tzotzil, o termo é ok e expressa não só o ato de entrar, mas algo 

como tornar-se ou começar, indicando transformações de estatuto ontológico. 

Segundo o que argumenta Stuart (1998, p. 395), os rituais de alimentação e 

construção de casas servem, na Mesoamérica, para “ativar espiritualmente o espaço 

em que se viverá”, e que as casas de quatro ângulos são consideradas réplicas em 

pequena escala da totalidade do cosmos, como sugerem Vogt (1970) e Lok (1987).  

 Em outro sentido, a alimentação inaugural da casa cria um vínculo de 

reciprocidade entre ela e a unidade doméstica que a produz. Neste sentido, é 

obrigação do chefe da unidade doméstica assegurar-se que a casa esteja sendo 

corretamente alimentada e cuidada, ainda que a maior parte das atividades, 

principalmente as que são recorrentes no cotidiano, caibam às mulheres. Os homens 

reparam e reconstroem a estrutura quando necessário. A unidade doméstica deve 

																																																								
37 Para além do material tzotzil, a alimentação e a prestação ritual realizada nos quatro ângulos da casa 
é um elemento recorrente nas etnografias sobre os povos maienses e mesoamericanos, no geral. 
Redfield e Villa Rojas (1964, p. 146-147) relatam um caso yucateco, enquanto Whittaker e Warkentin 
(1965, p. 79-84) se debruçam sobre o material ch’ol. Stuart (1998, p. 393-394) e Durán (1971, p. 149) 
falam que, ademais de alimentarem os ângulos da casa, os antigos mexicas pré-hispânicos tomavam 
uma tocha, apontando-a para cada um dos lados de uma casa, marcando, assim, a possessão da casa 
que ele construiu. Entre os nahuas modernos, um ritual análogo se chama caltlacualiztli 
(SANDSTROM, 1991, p. 30): literalmente “alimentar a casa”. 
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tratar e cuidar da casa, enquanto a ela cabe proteger os moradores, oferecendo-lhes 

um lugar seguro. As coisas más, me disse Antonio, ficam do lado de fora. O altar e o 

fogão domésticos, sempre ativos, são a marca da vigência desse elo de reciprocidade. 

Como vimos no capítulo anterior, a alimentação é, para os tzotziles, uma tecnologia 

cósmica de produção de corpos relacionados e/ou aparentados. Alimentar a casa é um 

desses processos: a faz uma parente e a conecta por relações recíprocas.  

Frente a isso, a casa também é uma relação de ordem cósmica e territorial, 

ampliando (e complexificando) os nexos entre pessoas. Neste sentido, ela se coloca 

como uma importante plataforma mediadora e agente de cosmopolítica. Interessante, 

então, como o coração da casa marca ao mesmo tempo um índice da existência ubíqua 

de um duplo da casa e a vigência de um acordo de reciprocidade com a unidade 

doméstica38. Todos estes elementos nos informam sobre como pessoas humanas e não 

humanas interferem sobre si através de uma condição compartilhada: a de serem 

corpos do mundo do visível que compartilham relações com o mundo do invisível.  

A construção de uma casa, com todos os elementos que ela implica, coloca, 

portanto, um problema clássico do americanismo: as fronteiras permeáveis entre os 

existentes, flexibilizando a diferença que separa os objetos dos seres vivos. A casa de 

Antonio não é um objeto. Catalina a alimenta, a cuida, a vê como um membro 

necessário da sua unidade doméstica e quer prevenir que ela adoeça. Em troca, espera 

que ela também os cuide, protegendo-os dos múltiplos perigos que habitam o mundo 

externos e noturno. Os tzotziles fazem mais que residir e habitar uma casa, eles se 

relacionam com ela de uma forma similar e até mais preocupada do que aquela 

dispensada aos animais, às plantas, aos vizinhos e aos mestiços. O tratamento que a 

casa recebe se deve também ao seu caráter de ser vivo. Casas são, portanto, ao mesmo 

tempo lugares e pessoas.  

No entanto, sua pessoalidade é produzida pela ação dos seres humanos, que a 

constroem, a inauguram e assumem compromissos cósmicos com e através dela. Só 

se constrói uma casa quando se tem as condições para produzi-la e mantê-la. Se não 

for assim, as pessoas sequer se desprendem da unidade doméstica e da casa do seu pai. 

																																																								
38 Segundo Beaucage e o Taller de Tradición Oral del CEPEC (2009), os nexos entre os seres humanos 
e o cosmos e os demais seres que nele habitam são regidos no mundo nahua por uma “ecologia moral”. 
Para os autores, a produção dos elementos que garantem a subsistência humana devem produzir, ao 
mesmo tempo, condições de sobrevivência dos demais seres. Homens e mulheres, mediante o trabalho 
e a observação das relações de reciprocidade asseguram sua subsistência ao mesmo tempo em que dão 
as condições para permanência do mundo que os rodeia. Vimos como uma filosofia semelhante é 
também o fundamento da ação política tzotzil e zapatista na manutenção do presente etnográfico. 
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Ninguém constrói uma casa se é para abandoná-la porque não há lugar para 

irresponsabilidades quando se tratam de relações recíprocas. Ao mesmo tempo, 

quando são forçados a abandonarem suas casas, os tzotziles sofrem a perda de um 

parente39.  

Dos muitos relatos de violência que Catalina, Antonio e os demais me 

contaram e que sofreram a raiz do confronto com as forças governamentais, uma era 

especialmente impactante. Quando o conflito armado chegou aos Altos e as milícias 

governistas começaram a atacar e incendiar as casas, as famílias tzotziles entraram em 

desespero. A família de Antonio passou dois meses perambulando pelas montanhas 

até encontrar o lugar onde estão atualmente assentados. Catalina passou aqueles dois 

meses chorando por sua casa. Ela havia sido queimada viva. Ela ainda chora quando 

pensa e fala sobre isso. Carlos me contou que os príistas, muitos deles parentes de 

zapatistas, queimavam as casas deles para afugentá-los. Os efeitos da morte de uma 

casa são sempre devastadores. Sob circunstâncias como as descritas, ela é ainda mais 

violenta e desgarradora: além de privar a unidade doméstica de seu lugar de 

intimidade, a deixa sem um lugar seguro. Sem casa, as pessoas ficam à deriva de todo 

tipo de perigo: não só do mau governo e dos príistas, mas também dos seres 

agressivos que habitam o mundo noturno e que aparecem quando a energia solar 

diminui. A queima de casas é, assim, uma enorme violência cosmopolítica, privando 

as unidades domésticas do seu mediador cósmico e deixando-as sob condição de risco.  

A casa é um ser vivo. Sua vida é adquirida pela ação e pelas responsabilidades 

cósmicas dos seres humanos, que configuram, nos termos de Pitrou (2016), um 

processo de animação: a imputação dos elementos necessários para que o existente 

adquira intencionalidade e possibilidade de interlocução. Isto é, os humanos fazem 

com que as casas vivam. Primeiro fabricam seu corpo e depois a animam, instaurando 

o fogão e o altar doméstico e alimentando-a ritualmente. Ao mesmo tempo em que o 

fazem, se vinculam a ela por relações de reciprocidade. Neste sentido, toda casa nasce 

como um ser relacionado: ela sempre é casa em relação a uma determinada unidade 

doméstica. Um parte sem a outra implica, como vimos, em duas situações 

indesejadas: uma casa sem unidade doméstica definha, enquanto que uma unidade 

doméstica sem casa está em condição de perigo.  

																																																								
39 Sobre isso, argumenta Jaramillo Arango (2016, p. 173), “[...] objetos adquieren relaciones de 
parentesco que los hacen entrar como personas dentro de las relaciones sociales de su época y 
cumplen un ciclo vital al igual que un cuerpo orgánico”. 
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Assim, a construção e alimentação de uma casa é uma tecnologia produtora de 

vida, de tal forma que os processos vitais de transformação nela incluída são também 

processos técnicos40 (SANTOS-GRANERO, 2009). Ela está viva e é animada, de tal 

modo que encontro pouca serventia etnográfica na diferenciação entre “seres vivos” e 

“seres animados” tal como sugerido por Pitrou a partir do caso mixe. Segundo seu 

argumento, um existente se caracteriza por ser vivo ou por ser animado segundo o 

modo em que a vida lhe pertence. Assim, para ele (2016, p. 8) 

Viver e estar animado não são sinônimos. Para além da animação, 
um ser vivo se caracteriza por uma variedade de processos que 
todos os humanos percebem no seu ambiente ou no seu próprio 
corpo: o crescimento, a regeneração, a reprodução, a 
degenerescência, as interações com um ambiente (digestão, 
respiração) para mencionar apenas alguns exemplos. Mais que falar 
de ‘a’ vida, como se estivéssemos diante de um fenômeno unitário, 
seria mais rigoroso e profundo estudar a multiplicidade de processos 
vitais.  

Tratando-se do estatuto da casa tzotzil, não vejo razão para, a partir do 

momento em que ambas estão vivas, distanciar as condições de existência de uma 

árvore e de uma casa, por exemplo. Se retomamos uma lógica que se inscreve 

exclusivamente ao mundo do visível tzotzil, poderíamos argumentar que uma árvore 

emerge como viva em si mesma e que uma casa depende de que alguém a faça viver. 

Para além disso, poderíamos complementar dizendo que o corpo da árvore cresce 

“sozinho”, enquanto o corpo da casa depende da ação direta da unidade doméstica, 

que a repara e a estende, construindo anexos como a cozinha externa, por exemplo. 

Sob este olhar, uma árvore pareceria um ser vivo em si mesmo.  

No entanto, isso é simplesmente um fenômeno aparente41, que diz respeito ao 

mundo do visível e que toma a dinâmica dos procedimentos somente pela sua vertente 

sensível, ignorando as relações de reciprocidade entre os mundos espelhados. Vistas 

sob a ótica dessas relações, as árvores crescem pela ação de seres que habitam os 

bosques e o mundo do duplos, desde onde continuamente as alimentam e cuidam 

																																																								
40 Neste sentido, sugere Pitrou (2016), a técnica deve ser pensada a partir da sua capacidade 
engendradora. O resultado disso, um artefato, seria a sedimentação dos processos no interior de um 
campo relacional. As regularidades que lhe dão forma seriam o desdobramento de um padrão de 
movimento, algo compartilhado também por Ingold (2013). 
41 Concordamos, portanto, com o próprio Pitrou (2016, p. 23) quando argumenta que “[...] o fato de que 
todos os processos vitais encarnam um contraste entre o que se vê e o que escapa ao olhar explica que a 
restituição de uma teoria da vida não pode ser feita sem que, ao mesmo tempo, sejam especificadas as 
concepções nativas de visão e visibilidade”. 
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delas42. Sem eles, a árvore, como uma casa sem humanos, também definharia ou 

sequer existiria. O argumento que construímos até aqui descansa precisamente na 

necessidade de se entender a vida como um emaranhado de forças produtivas e 

implicativas que fazem emergir existentes. A vida de uma casa e de uma árvore, 

apesar de uma aparecer como já estando viva e a outra tendo que ser humanamente 

produzida e animada, são, uma vez que já estão vivas, equivalentes.  

Disso retiramos um importante argumento e que nos remete, mais uma vez, às 

relações implicativas. No mundo tzotzil, como em outros contextos ameríndios, 

humanos, casas e árvores compartilham o mesmo estatuto de serem produtos de 

relações, seja sob o signo da fabricação e da manufatura (BARCELOS NETO, 2008; 

LAGROU, 2007; SANTOS-GRANERO, 2009; VELTHEM, 2003), seja a partir da 

transformação sacrifical ou alimentar (KARADIMAS, 2016; NEURATH, 2016). 

Assim, quando um ser vivo se manifesta visualmente, ele só é a própria coisa vista na 

medida em que resulta de relações que dão forma ao seu corpo. É neste sentido que, 

para Lagrou (2007), todo ser é uma síntese dos esforços de todos os agentes que 

produziram sua existência43. Assim,  
[…] the life of Amerindian artifacts follows a cycle similar to that of 
other living beings. They are brought to life through craftsmanship 
or ritual operations; they actively participate in a variety of 
economic, social, or ceremonial contexts; and once they are worn 
out or unable to continue performing the tasks for which they were 
made they are left to die or are ‘magically killed’ (SANTOS-
GRANERO, 2009, p. 19). 

 

Ao produzirem casas, os tzotziles produzem seres vivos porque a própria 

produção técnica é um processo vital. Não se trata simplesmente de uma série de 

tábuas, lâminas e pregos que, depois de organizados num formato de casa, são 

animados para existirem como um ser independente. O humano não rompe uma 

inércia da matéria como quem aperta um botão que detona um processo de estar vivo 

que é próprio e intrínseco à coisa. Ao contrário, fazer viver corresponde a implicar-se, 

																																																								
42 O fenômeno guarda semelhanças interessantes com a figura dos “donos” e “mestres de animais”, tão 
discutida pela literatura etnográfica das terras baixas. Para mais detalhes, ver Fausto (2008), Cesarino 
(2010), Guerreiro (2016a) e a interessante análise crítica que Coelho de Souza (2014) faz dos modos de 
predicação ontológica de Descola (2005). Os tzotziles se referem a esses seres como “duendes” ou 
como negritos chaparritos (baixinhos de cor negra).  
43 Santos-Granero (2009) propõe que, nas ontologias ameríndias, a diferença entre os existentes se 
coloque não tanto pelo tipo de vida que detêm, mas em termos do seu grau de agentividade. Numa 
teoria da técnica vital como a que delineamos aqui, isso significaria que os seres se diferenciam 
também segundo sua capacidade de “fazer viver” outros seres a partir dos emaranhados relacionais dos 
quais eles emergem.  
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constatação já manifesta por Ingold (2013, p.11), segundo o qual “[...] a vida não é, de 

forma alguma, um atributo das coisas. Ou seja, ela não emana de um mundo que já 

existe, povoado por objetos, ao invés disso, é imanente ao próprio processo de 

geração continua ou de vir-a-ser do mundo”. 

A transformação do estatuto ontológico da casa, que aqui chamamos de 

animação, depende da transformação do próprio estatuto dos humanos que se colocam 

em relação de reciprocidade com ela. Desse processo, nem a casa nem os humanos se 

mantêm iguais, mas ambos se transformam na medida em que participam dos 

processos técnico-vitais que faz viver a um e dá segurança, prestigio e intimidade ao 

outro. Quem produz não está alterando somente a matéria do outro, dando-lhe nova 

forma, mas está alterando a si mesmo ao fazê-lo viver. A dimensão relacional da vida, 

como nos lembra Karadimas (2016), repousa justamente no fato de que os seres vivos 

recebem as condições da sua existência de outros seres vivos, seja por predação, por 

parasitagem ou por qualquer outro esquema de transferência de substâncias entre 

agentes44, como a alimentação.  

Esta é a condição da animação: os relacionados se implicam, transformando as 

suas próprias dimensões de existência. Assim, o cosmos não está apenas composto de 

seres pré-determinados em relação de interação, mas ele ganha vida através dos 

encontros em que eles passam a implicar-se, assemelhando-se ou diferenciando-se, e 

das tecnologias adequadas para a produção dos efeitos esperados, como animar uma 

casa. Trata-se, neste sentido, de uma filosofia-ação do aparecimento: os existentes são 

produtos e produtores (como agentes e matéria-prima) de relações, transformando as 

anteriores e multiplicando a possibilidade das próximas e dos seres que delas 

emergem45.  

																																																								
44 Karadimas (2016) argumenta que a vida é um processo de metamorfose sempre assentado em 
alguma forma de extração. Ele se vale, para a construção do argumento, da análise comparada de dados 
mesoamericanos e do noroeste amazônico. Predatória e parasita, a vida de um ser é um processo 
metamórfico que se dá em detrimento de outros seres e, neste sentido, se encontra vinculado à guerra. 
O paralelo com a querela perspectivista entre guerra e caça na relação entre os Yudjá e os porcos 
(LIMA, 1996) é bastante provocativa: recorda outro elemento, destacado por Sztutman (2009, p. 2), o 
fato de que, nas sociocosmologias ameríndias, o esquema da predação ontológica seja suporte dos 
demais índices de socialidade, de tal forma que “[...] a relação entre caçador e caça – relação de 
predação que compreende sempre dois termos, predador e presa – revela-se como a base para a 
concepção de outras modalidades de relação”.  
45 Beaudet (2017) argumenta que as cosmologias amazônicas têm um caráter dinâmico, sendo menos a 
somatória de posições e papéis estáveis e mais o resultado de movimentos e trajetórias. Neste contexto, 
a dança, objeto de sua etnografia, seria uma ação sobre o cosmos, transformando-o na medida em que 
lhe imprime um ritmo determinado. Na etnografia de Cesarino (2011) é evidente a relevância de uma 
estrutura triádica em torno do movimento na multiplicação e distribuição de pessoas através da poética 
agentiva do xamanismo marubo. Essa tríade se assenta na relação entre o surgimento, a trajetória e o 



	 189 

Em suma, construir e fazer viver uma casa implica, assim, variações tanto de 

ordem ontológica quanto social. A casa se torna viva na mesma medida em que um 

casal se torna uma unidade doméstica. A forma viva da casa e o fato de que ela se 

torne visivelmente existente são o resultado de uma tecnologia relacional de variação 

das condições dos seres da qual ela também participa. Uma casa está constituída, 

então, não só pelas suas características arquitetônicas e pela sua fisicalidade, mas pela 

confluência de uma série de procedimentos técnicos e relacionais que apontam, 

finalmente, para processos de produção, complexificação, separação e conjunção de 

pessoas. 

 
5.4 A CASA DE ASSEMBLEIA E A COMUNIDADE COMO UNIDADE DOMÉSTICA 

A comunidade tzotzil pode ser entendida, segundo o que argumentamos, como um 

conjunto de pessoas que compartilham uma mesma consciência geográfica. Esta 

decorre, entre outras coisas, da interação cotidiana, do trabalho coletivo da terra, da 

produção agrícola compartilhada, por uma rede de circulação de alimentos, pela 

existência de um determinado conjunto de cargos e pela existência de um lugar 

comum no coração da montanha, onde seus duplos habitam e se organizam por 

relações simétricas. No entanto, ela mais do que isso.  

 Mencionamos anteriormente que os homens adultos, casados e chefe de 

unidades domésticas de uma mesma comunidade se tratam entre si como compadres 

(compartilham filho) ou, mais recorrentemente, como germanos (compartilham pais). 

Em ambos os casos, o idioma atitudinal é o da consanguinidade. Apesar disso, quando 

pessoas de duas unidades domésticas diferentes se encontram pelas veredas da 

comunidade ou quando trabalham a terra coletivamente, entre outros momentos, a 

atitude recíproca é da ordem da evitação, marcando uma distinção entre duas esferas 

diferentes de intimidade, o fato de que não vivem numa mesma casa. As pessoas se 

cumprimentam, conversam, mas mantêm uma relação de seriedade, de controle 

corporal e de pouco contato físico. De forma geral, são momentos em que diferentes 

unidades domésticas se encontram mantendo as diferenças entre si, algo próximo a 

um tratamento de afinidade.  
																																																																																																																																																															
estabelecimento de existentes. Em especial, a trajetória não é um simples deslocamento de um lugar a 
outro, ela é uma aventura que implica transformações em que os existentes ganham e perdem 
qualidades quando deixam seu lugar de surgimento para atingir o local de estabelecimento. Sair e 
chegar estão separados por transformações do ser. É neste sentido que conhecer os elementos desta 
estrutura triádica é importante: oferece os elementos não só para entender, mas também para agir sobre 
o cosmos. 
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 No entanto, o cenário é totalmente outro quando a totalidade das unidades 

domésticas de uma comunidade se reúne na casa de assembleia. Nestes momentos, o 

tratamento é o da consanguinidade, mais precisamente o da germanidade, como 

argumentamos, ainda que se mantenham as hierarquias geracionais próprias do 

tratamento entre germanos. No momento das assembleias, antes, durante e depois que 

elas aconteçam mas ainda sob o teto da casa comunal, o comportamento das pessoas 

das diferentes unidades domésticas é muito parecido àquele que as pessoas têm, entre 

si, quando estão em relação de intimidade, sentados ao redor do fogo em suas próprias 

casa.  

 Essa situação se relaciona diretamente com o estatuto concedido à casa de 

assembleia. Em primeiro lugar, ela recebe o mesmo tratamento ritual de inauguração 

que qualquer outra casa. Neste caso, toda a comunidade se reúne para acender o fogo, 

cozinhar e consumir o alimento preparado em seu interior. A comensalidade é um 

indício importante de que a comunidade é, sob certas circunstâncias, também uma 

unidade doméstica. Todas as casas em que as diferentes unidades residem se tornam, 

sob este espectro, habitações segmentares de uma casa comunitária estendida. Isso é 

fundamental porque a privilegiada endogamia comunitária, fundamentada nas 

relações de aliança entre as unidades domésticas, é um possível desdobramento da 

consanguinidade atitudinal. Neste sentido, as relações de reciprocidade comunal entre 

as unidades, manifestas, entre outras coisas, pela rede de circulação de alimentos, são 

desdobramentos de uma consanguinidade que varia de escala: a afinidade extensiva 

entre unidades domésticas se professa, na reunião da totalidade das unidades, como a 

uma consanguinidade atitudinal que se atualiza46. Uma comunidade é, assim, uma 

grande unidade doméstica e seu representante, o irmão mais velho (banquilal). 

 Assim, se a casa é um edifício, um lugar seguro, um corpo e um ser animado, 

ela é também um pressuposto essencial das condições de socialidade no mundo tzotzil. 

É através dela que se forma um idioma coerente para a organização das relações entre 

unidades de consanguinidade e a potencial afinidade. Se tivéssemos que indicar uma 

forma de encontrar unidades sociais, a reunião sob uma casa poderia ser um critério. 

É também neste sentido que argumentávamos o quanto uma casa tzotzil conjuga o que 

nós entenderíamos como público e como doméstico: o nível da comunidade, que 

poderíamos enquadrar como público, é, na verdade, o doméstico em outra escala.  
																																																								
46 “Consanguinidade atitudinal” é um termo retirado do tratamento que Overing (1975, 1983) dá ao 
material referente aos grupos ameríndios das Guianas. 
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Este último elemento é um preceito fundamental do papel do representante 

comunitário que participa da Assembleia Municipal. Tratado como o “irmão mais 

velho” (ou “irmã mais velha”, ainda que esse não fosse o caso da comunidade em que 

residi) de uma comunidade de consanguíneos atitudinais reunida sob uma casa 

comum, o representante zapatista não é, como vimos, um detentor de poder, mas é 

aquele responsável por operar uma mudança de escala, acoplando pessoas em 

diferentes níveis.  

 Neste sentido, é fundamental termos em vista que, quando falamos de uma 

operação de equivalência entre um ser e um lugar, temos em consideração justamente 

o fato de que ambos são manifestações de corporalidades escalares. A casa é um 

corpo, mas ela também é um lugar seguro. A casa de uma unidade doméstica lhe 

garante um lugar em que as suas diferenças corporais e pessoais se mantêm estáveis; 

fora dela, as condições são outras. Em contrapartida, a casa da assembleia, produzida 

e alimentada por uma comunidade, garante a todas as unidades domésticas que se 

colocam em relação de reciprocidade com ela, um lugar comum. No entanto, como 

vimos, as relações entre as unidades domésticas se alteram quando se deslocam do 

lugar garantido pelas casas particulares para aquele sustentado pelas reciprocidades 

com a casa de assembleia, transformando o idioma da socialidade; ao tratar-se por 

germanos, produzem uma relação de germanidade, um tipo de tautologia 

schneideriana (SCHNEIDER, 2016; WAGNER, 1967). Isso indica, então, uma 

profunda capacidade dos lugares de produzirem variações nos estatutos das pessoas. 

As relações de parentesco são a filosofia imediata disso: a casa de assembleia 

assemelha corpos humanos em tal medida que os colocam em relação de 

consanguinidade classificatória. A diferença que deve ser observada diz respeito ao 

fato de que, se nas unidades domésticas particulares o encabeçamento se dá através da 

figura do pai e do sogro, no nível da “unidade doméstica comunitária”, é a figura do 

irmão mais velho que aparece como fundamento das operações político-escalares.  

 Isso nos traz, novamente, para um argumento central desta dissertação: que as 

diferenças qualitativas dos lugares a partir dos quais as pessoas estabelecem relações  

são condições que transformam os pressupostos que organizam as próprias relações. 

A pergunta central para definir o estatuto de algo ou alguém é, então, “a partir de quê 

e em relação a quê algo é o que é”. De forma mais clara, alguém que no nível da 

relação entre unidades domésticas pode ser tratado como afim, torna-se, no nível da 

comunidade, um consanguíneo. A comunidade deve ser entendida, portanto, em 
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termos de germanidade. Sob uma perspectiva de escalas, esta última, um tipo de 

consanguinidade, torna-se mais importante que a aliança ou a descendência. Veremos, 

adiante, o quanto isso nos informa sobre a capacidade indicativa da arte mural. 

 Se pudéssemos falar de um determinado princípio unitário, seria o da 

capacidade de transformar as diferenças de estatutos entre unidades domésticas em 

um conjunto de comuns. Esta filosofia política indígena não produz essencialidades 

que marcam diferenças finais entre pessoas, mas permite que, em relação a 

determinado contexto de lugar e pessoas, essas diferenças sejam transformadas em 

unidade. A diferença não é, portanto, um caso de desigualdade cristalizada, mas um 

instrumento para operar novas separações e, fundamentalmente, novos conjuntos. 

Esta é a “estrutura elementar da reciprocidade” (OVERING, 1983) tzotzil e zapatista: 

a forma em que diferenças se acoplam em unidades segundo a perspectiva de escala. 

Dessa forma, se perpetuam não os grupos, como no caso de Overing, mas diferentes 

escalas relacionais.  
 

5.5 CASA E ANTROPOLOGIA 

Ao longo deste capítulo, a casa tzotzil se transformou de estrutura física em habitação 

de uma unidade doméstica, daí em lugar seguro e um índice de intimidade, para, por 

fim, indicar um lugar que funciona como condição e pressuposto dos giros 

topológicos entre escalas relacionais. Antes de passarmos ao elemento fundamental 

do “vestir a casa”, indicando as particularidades do mural zapatista nessa filosofia 

tzotzil da diferença e da conjunção, interessa explorar alguns elementos de 

rendimento do conceito de casa na literatura antropológica, partindo de Lévi-Strauss 

para debruçar-nos sobre alguns usos mais contemporâneos no americanismo. 

Talvez devêssemos atribuir ao trabalho de Lévi-Strauss (1979) em torno das 

sociétés à maison a condição de divisor de águas nos estudos sobre a casa. Segundo o 

antropólogo francês, no funcionamento das “sociedades de casas” se dá a combinação 

entre elementos considerados como mutuamente exclusivos pelas teorias de 

parentesco, tais como a endogamia e a exogamia e os direitos de filiação e residência. 

O autor apresenta a noção de casa como uma pessoa moral que detém riquezas de 

ordem material e imaterial (nomes, prerrogativas rituais, títulos) que são transmitidas 

entre gerações, o que atuaria na manutenção da instituição, mas que, para isso, 

mobiliza uma linguagem de continuidade que dá valendo-se tanto da aliança quanto 

da filiação, ou das duas ao mesmo tempo. Neste contexto, “sociedade de casas” 



	 193 

aparece como um tipo social, um intermediário entre as estruturas elementares e as 

estruturas complexas de parentesco, tipos já discutidos anteriormente pelo autor 

(LÉVI-STRAUSS, 2012).  

Numa já clássica coletânea que se propõe a recalibrar a teoria levi-straussiana, 

Carsten e Hugh-Jones (1995) argumentam que as “sociedades de casas” devem ser 

entendidas como um contínuo que vai da esfera das linhagens à das sociedades 

cognáticas. Isso é importante porque as casas operariam, no sentido de Lévi-Strauss, 

um esforço de transcendência da incompatibilidade entre princípios contraditórios que 

são mobilizados num mesmo contexto. O elemento fundamental no funcionamento de 

uma sociedade de casas seria, portanto, o fato dela comprimir “dois em um” (LÉVI-

STRAUSS, 1979). Ela produz um “giro topológico do interior para o exterior”, 

transformando a dualidade interna entre afins e consanguíneos numa unidade externa. 

A descendência pode substituir a afinidade, e a afinidade, a descendência, de tal 

forma que, como colocam Carsten e Hugh-Jones (1995, p. 8): “The house thus gives 

an appearance of unity to opposing principles made equivalent to each other”.  

 Numa sociedade desse tipo, o papel concedido às riquezas materiais e 

imateriais é de tal ordem que emerge uma esfera política e econômica que se descola 

dos demais domínios da vida cotidiana. No entanto, não se conta com uma linguagem 

adequada para tratar dessas relações, razão pela qual essas sociedades se valeriam dos 

instrumentos simbólicos do parentesco, ainda que subvertendo-os (LÉVI-STRAUSS, 

1979). Como bem adverte Lea (2012), essa leitura pode soar, e com razão, bastante 

polêmica.  

De forma geral, o uso dado por Lévi-Strauss ao conceito de casa está centrado 

nos grupos humanos, daí que ele diferencie (1) Casa, com C maiúscula, como grupo e 

(2) casa, com c minúscula, como estrutura. Em sua análise, a casa enquanto estrutura 

arquitetônica aparece como objetificadora ou reificadora de uma relação social que 

lhe é tutelar; a direção da produção do sentido social vai do grupo para a estrutura. 

Essa condição é comumente atribuída às sociedades estratificadas, nas quais as casas 

serviriam como objetos reificadores, substancializando em sua estrutura o estatuto 

diferencial das pessoas que habitam em seu interior. Talvez o caso mais evidente 

disso sejam os palácios. No entanto, essa não é uma condição exclusiva das 

sociedades hierarquizadas. Sabemos, por exemplo, que entre os ameríndios, mesmo 

entre aqueles que se convencionou entender como “sociedades igualitárias”, existem 

casas que gozam de estatutos diferenciais, produzidos por adornos e pinturas, e que 
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remetem à corporalidade de seu dono, um chefe, por exemplo (GUERREIRO, 2016b), 

ou devido ao conteúdo que guarda ou sua função em termos sociológicos, com a casa 

das flautas e a casa dos homens (LOPES DA SILVA, 1983).  

 Tratando-se das especificidades etnográficas do contexto ameríndio, há pouco 

acordo entre os pesquisadores americanistas sobre o rendimento do conceito levi-

straussiano de casa, uma vez que ele é entendido como um esforço do antropólogo 

francês para dar conta de uma brecha nas teorias de parentesco. Segundo os 

argumentos de Viveiros de Castro (1993), apesar da multiplicidade e das diferentes 

formas em que as relações de parentesco se dão de um contexto etnográfico para 

outro, deveria se manter, no americanismo, a aposta de que a estrutura da aliança 

simétrica de tipo dravidiana é a base teórica mínima e fundamental para a exploração 

de cada caso específico. Apesar de estar ciente dos muitos exemplos que fogem do 

modelo dravidiano arquetípico, o autor considera que a aposta levantada permitira 

encontrar-se com as variantes e, num esforço de sistematização posterior, enriquecer o 

modelo dravidiano de tal forma que ele seja mais generalizável ao contexto ameríndio. 

Assim, nos termos de Guerreiro (2016b, p. 296),  
o conceito de casa geralmente não é considerado muito rentável 
para descrever os povos ameríndios [...]. A maioria apresenta 
sistemas de aliança de tipo dravidiano operando de forma 
egocentrada, local e, consequentemente, aberta, o que dificultaria a 
cristalização de unidades sociais do tipo casa.  
 

  Num sentido complementar, a necessária associação entre casas, hierarquias e 

perpetuação no tempo é o que dificultaria, segundo Gordon (1996), a aplicabilidade 

do conceito em contexto ameríndio. Para o autor, o modelo das “sociedades de casas” 

seria incoerente com duas características fundamentais dos grupos indígenas: o fato 

de que sejam sociedades igualitárias e que tenham organizações fluidas em termos de 

morfologia social, ainda que essas caracterizações genéricas sejam bastante 

questionáveis. 

 Apesar de reconhecerem que o conceito de casa seja mais pertinente quando 

aplicado em casos de sociedades hierarquizadas, autores como Rivière (1995b), Lea 

(1995, 2012) e Hugh-Jones (1993, 1995) apostam no rendimento que ele possa dar ao 

se tratar de problemas determinados de alguns grupos ameríndios. Ouso dizer, no 

entanto, que nenhum dos três autores utilizam o termo como um mecanismo 

descritivo. Isto é, não se trataria de dizer que os Tukano, os Jê do Brasil Central ou os 

povos da Guiana sejam “sociedades de casas” num sentido estrito, lévi-straussiano. A 
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empreitada que marca a aproximação com a proposta de Lévi-Strauss é antes a de 

iluminar questões em termos etnográficos.  

 Segundo Lea (2012), os Mebengokre se formariam por um conjunto de casas, 

sendo que cada uma delas corresponderia a uma unidade exogâmica representada por 

diferentes segmentos residenciais e de pertencimento matrilinear. Apontando para um 

elemento recorrente na literatura sobre os povos Jê, Lea afirma que o lugar de cada 

casa está dado de forma específica no círculo residencial da aldeia47. Cada uma delas 

tem a sua distinção produzida por um patrimônio de nomes pessoais, prerrogativas e 

riquezas (nekrets) dos quais os itens principais passam a dar lugar aos qualificativos 

específicos. Ainda que sejam unidades exogâmicas, as casas não estariam vinculadas 

por regras prescritivas de casamento. Valendo-se de uma analogia utilizada pelos 

Krahô e apresentada por Ladeira (1982), Lea argumenta que as casas são como 

“raças”: diz respeito a espécies diferentes de seres humanos, de tal forma que as casas 

mebengokre incluem uma evidente natureza totêmica. 

 Embora os Mebengokre não sejam cognáticos, eles se tornam parte de uma ou 

outra casa de modo automático através do pertencimento da mãe e ganham amigos 

formais através do pai. Ademais, os dois casais de avós, maternos e paternos, 

transmitem nomes e prerrogativas para os netos. Para Lea, esses elementos 

invocariam uma certa descendência dupla em ordem de patrimônio. Sua aposta é, 

seguindo a Sellato (1987), de que a unilinearidade asseguraria a reprodução social do 

grupo, enquanto a casa funcionaria como um princípio de perpetuação da integridade 

de um patrimônio. Nesta acepção, um grupo poderia ser unilinear e de casas.  

Nota-se, no trabalho de Lea, uma variação do conceito de “sociedades de 

casas” lévi-straussiano, uma vez que para o antropólogo francês o conceito estaria 

necessariamente vinculado a contextos em que a forma de descendência não é clara. 

Daí que uma série de autores, entre eles Gordon (1996), Coelho de Souza (2002) e 

Guerreiro (2016b) discordem do uso que faz Lea do conceito. Dada a matrilinearidade 

e a exogamia entre as casas, não ficaria claro, segundo Guerreiro (2016b), o que faria 

dos Mebengokre um grupo de casas, no sentido lévi-straussiano, e não uma linhagem. 

Para Coelho de Souza (2002), a utilização do conceito pela autoria estaria marcada 

por um recorte político juralista centrado nas funções de grupos corporados que 
																																																								
47 Este principio remonta ao Projeto Harvard no Brasil Central. Parte dele, DaMatta (1976) fala sobre a 
disposição das habitações no formato circular da aldeia Apinayé. Depois disso, e para citar só alguns 
casos, Caiuby Novaes (1983a) retoma o caso bororo, Lopes da Silva (1983), o caso xavante, e Vidal 
(1983), o caso xikrin.  
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condizem pouco com a realidade ameríndia48. No entanto, é importante frisar que, 

apesar de iniciar sua discussão das casas a partir de Lévi-Strauss, Lea produz um uso 

próprio do conceito que descola da proposta inicial do antropólogo francês. 

 Ainda que, como Lévi-Strauss, Lea esteja mais preocupada com grupos do que 

com edificações, a autora argumenta que as matricasas mebengokre se assemelhariam 

a um útero metafórico, de tal forma que as casas seriam habitações tangíveis onde 

residem as pessoas, mas também seriam mais do que isso: um princípio básico de 

organização que deriva e se relaciona com o tempo mítico e funciona como um 

pressuposto das diferenças básicas entre as pessoas e, portanto, da própria sociedade 

mebengokre.  

Num sentido parecido, a casa também é pensada como um útero entre os 

Tukano, servindo como representação da comunidade (HUGH-JONES, STEPHEN, 

1993). A casa feminina tukano é como uma mulher, com cabeça, vagina e útero. 

Segundo Hugh-Jones, ela é também um modelo organizador fundamental, repetindo-

se em diferentes escalas sociais para além do edifício da maloca. Os grupos 

territoriais tukano,  formados por malocas vizinhas que pertencem a diferentes grupos 

exogâmicos, se reúnem periodicamente em festas que eles chamam de “casa”, no qual 

o grupo territorial se apresenta como se fosse uma mesma família comensal. A 

similitude com o caso tzotzil que descrevemos é, portanto, evidente. No entanto, há 

uma diferença fundamental. A casa tukano é um elemento metafórico de uma 

familiaridade comensal; a casa tzotzil é uma condição da comunidade como 

germanidade. Sem esse pressuposto, que é uma qualidade do lugar e do corpo-casa, o 

giro não se opera.  

Como no caso tzotzil, a maloca tukano também guardaria uma relação íntima 

com o cosmos, reproduzindo sua estrutura. O chão é como a terra, enquanto seus 

pilares seriam as montanhas que sustentam o céu. No entanto, a diferença da casa 
																																																								
48  Conceitos sociocêntricos como “grupos corporados”, assim como seus derivados teórico-
metodológicos, estão associados às pesquisas realizadas principalmente por autores britânicos com 
povos do continente africano. Os modelos africanistas informaram, por muito tempo, o campo 
americanista. No entanto, a partir da segunda metade da década de setenta, considerou-se que esses 
modelos distorciam partes essenciais do material americano. Nas últimas décadas, e principalmente a 
raiz do artigo-manifesto inaugural de Seeger, DaMatta e Viveiros de Castro (1979), se convoca a 
necessidade de uma perspectiva metodológica preocupada em fazer emergir modelos do próprio 
material americanista em lugar de aplicar modelos exógenos. A aposta dos autores, cujos 
desdobramentos são ainda uma parte fundamental do núcleo teórico e metodológico do americanismo 
contemporâneo, é pelo conceito de pessoa e corpo. Neste processo, uma série de conceitos, como 
“grupo corporado”, passaram a ser vistos com desconfiança. Na crítica manifesta por Coelho de Souza 
a Lea, a primeira parece indicar que a aplicação do conceito de casa pela segunda está informado, ainda 
que não de forma explícita, pelos pressupostos juralistas do conceito de grupo corporado.  
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feminina pensada como um útero, o cosmos é uma casa masculina e linear, como a 

anaconda que descende do céu (HUGH-JONES, STEPHEN, 1993). Esta inversão de 

qualidades de gênero é, como nos recorda Guerreiro (2016b), fundamental também no 

sistema alto-xinguano. No caso dos Kalapalo, a aldeia dos vivos é chefiada por um 

homem e a dos mortos, por uma mulher. A própria condição de produção de um corpo 

de convivência para o morto, em sua nova aldeia, é beber do leite materno. 

Lévi-Strauss (1984, p. 204) chama a atenção, partindo dos dados de 

etnografias da Nova Guiné, para o fato do corpo humano aparecer como um tipo de 

casa. Segundo o autor, todo corpo humano opera giros entre relações de 

consanguinidade e afinidade, conjungando-os na produção da pessoa, tal como a casa 

faria numa “sociedade de casas”. Ainda que num sentido diferente, Cesarino (2011, p. 

53-54) também argumenta que a maloca marubo, mais especificamente a sua planta, é 

pensada como um corpo humano. Assim,  
O corpo replica para dentro o espaço externo; o próprio espaço 
externo (a maloca) é pensado como um corpo; a maloca transforma-
se em um índice para as indefinidas pessoas do cosmos [...]. A 
conversibilidade entre corpo humano e maloca indica que a relação 
entre interior e exterior [...] pode ser pensada como uma 
continuidade topológica e autossimilar (CESARINO, 2011, p. 54). 
 

 É interessante notar que as qualidades externas sejam replicadas na dobra 

interna do corpo marubo, e que este seja visto, pelos duplos, como uma maloca. Isso é 

fundamental na medida em que o corpo/maloca é um ponto de confluências de 

pessoas que transitam pelo cosmos, visitando espíritos que os convidam e vice-versa. 

A replicação da exterioridade na interioridade, levando a uma relação topológica entre 

corpo e mundo é também parte central do argumento de Pitarch (1996b, p. 107). A 

pessoa tzeltal, argumenta o autor, é o resultado de um intrincado jogo de repetições e 

diferenças no interior do corpo (o coração) e o mundo exterior a Cancúc (a 

comunidade territorial), de tal modo que o exterior está copresente no coração e 

aquilo que é estranho à pessoa, dentro do si mesmo. A esse fenômeno, Pitarch (2013, 

p. 25-27) chama de “dobra”49, argumentando que ela permite que a pessoa humana 

seja um composto de partes e fluxos que estabelecem relações entre o visível e o 

																																																								
49 Pitarch remete sua escolha terminológica ao estudo de Deleuze (1991) sobre o barroco e o 
pensamento de Leibniz. A “dobra” é, neste contexto, uma categoria decorrente da capacidade da arte 
barroca de operar passos entre mídia, explorando as relações produtivas entre materialidade e forma. 
Ela demonstra o potencial de transcendência midiática da arte barroca, que inclui em si mesma as 
possibilidades de desdobramentos da sua existência. Neste contexto, o novo é também um 
desdobramento, e a dobra, uma condição do novo (DELEUZE, 1991; VAN TUINEN; ZEPKE, 2017). 
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invisível. “Dobra” é também a escolha terminológica de Cesarino para tratar da 

relação entre internalidade e externalidade no caso marubo. A diferença fundamental 

entre os dois autores é, no entanto, de ordem etnográfica: o duplo maiense sabe que o 

corpo-morada é humano; não o vê como casa. No caso marubo, casa e corpo parecem 

ser o resultado de uma perspectiva50.  

Num sentido análogo, argumenta Guerreiro (2016b, p. 288-289), a construção 

de uma casa no contexto kalapalo corresponde à fabricação de um corpo. A casa do 

chefe (tahiti) é de fato concebida como uma pessoa de corpo masculino, provida de 

orelhas, testa, tronco, costelas, pescoço, cabeça, plumárias, colar e armada de uma 

lança para pescar. A própria aldeia é pensada nesta mesma chave, de tal modo que 

aparece como um corpo orientado segundo os pontos cardeais, algo também indicado 

por Lea (2012, p. 87-88) para o caso Mebengokre.  

De forma análoga aos vínculos estabelecidos entre casa e comunidade na 

Mesoamérica, a relação entre casa e aldeia é fundamental para o material das terras 

baixas sul-americanas. Numa coletânea chamada “Habitações Indígenas”, organizada 

em 1983, um grupo de etnólogas colocou a importância da casa ameríndia como um 

preceito que localiza o espaço, tornando-se uma sorte de índice de pertencimento. No 

entanto, como argumenta Caiuby Novaes (1983b, p. 4) na introdução,  
[...] não é a casa o ponto de referência a ser tomado para a 
elaboração da identidade, mas sim um espaço mais amplo e que, em 
geral, é a aldeia (como para os Bororo, os Xavante, os Wayana, os 
Xinguanos e os Xikrin), ou a casa comunitária (Waiampi), ou o 
espaço territorial tradicional de ocupação do grupo (Parakaña).  
 

 Para a autora, o espaço é um elemento fundamental da construção das 

identidades indígenas, em especial, um espaço coletivo mais amplo que a casa: a 

aldeia, a casa comunitária, o território. Obviamente que casa e aldeia assumem, aqui, 

papéis diferentes, de tal forma que uma não pode ser pensada como a outra, tal como 

nos informa o material mais recente apresentado por Cesarino e Guerreiro, por 

exemplo. No entanto, como reconhece Caiuby Novaes (1983b, p. 6), o estudo da casa 

indígena, que a autora vincula a uma percepção do espaço, é fundamental para 

adentrar no modos de vida e organização ameríndios. Na concepção espacial que a 

sustenta, a casa revelaria tanto uma forma de adaptação ecológica quanto um modo de 

se apropriar e hierarquizar a disposição espacial. Para a autora, a organização espacial 

																																																								
50 O que torna a colocar o problema de que no mundo maiense as diferenças sejam mais cristalizadas e 
fixas do que sugere o contexto amazônico. 
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das sociedades ameríndias, acessíveis através do estudo da casa e da aldeia, refletiria 

uma concepção de sociedade igualitária. Vejamos, então, que a casa emerge, aqui, 

como um reflexo da organização social, uma ideia que também é cara a Lévi-Strauss 

(2014). Esta é uma diferença de perspectiva fundamental se tomada sob o espectro da 

teoria etnográfica que aqui esboçamos, em que a casa é condição e pressuposto do 

social.  

 Parte da coletânea mencionada, o artigo de Ladeira (1983) sobre os Timbira 

propõe que entendamos a aldeia como um diagrama de relações sociais. Já Lévi-

Strauss (2008, p. 316) havia argumentado a correlação entre a configuração espacial e 

os demais aspectos da organização social dos grupos humanos, apresentando a aldeia 

como um tipo de diagrama da estrutura social. No caso de Ladeira, o diagrama se 

produz pela maneira em que as pessoas circulam pelo espaço, revelando o modo em 

que elas se relacionam. As diferenças nas disposições espaciais seriam, no argumento 

da autora, uma diferença das qualidades das relações sociais. Assim,  
As aldeias Timbira são circulares e o círculo é formado porque 
todas as casas distam igualmente do pátio (càà) que se torna, assim, 
centro da aldeia. Cada casa tem seu próprio caminho que a liga ao 
pátio, e estes caminhos radiais (càà ma pry) são iguais para todas, o 
que significa que ‘todas têm o mesmo peso social’ (Matta, 1976:75) 
e que estão relacionadas de um mesmo modo ao pátio, centro das 
decisões políticas e de toda a vida ritual.” (LADEIRA, 1983, p. 20) 
 

Neste sentido, argumenta a autora, o formato da aldeia timbira também estaria 

marcada pela única forma de distinção que existiria no nível da produção, aquela 

entre o sexos, determinando a diferença entre o centro (lugar do homem) e a periferia 

(lugar da mulher). Este princípio fica evidente em afirmações como a que segue, de 

Lopes da Silva (1983, p. 55), segundo a qual, “destituída de poder ao nível da 

sociedade como um todo, a mulher Xavante domina, no entanto, a esfera doméstica”. 

Esta equalização entre espaço e gênero é, como já argumentamos anteriormente, 

questionável, e alguns autores tem reavaliado os princípios que a sustentam51. Mais 

interessante é, no entanto, a indicação, dada por Ladeira, de que os Timbira se 

afirmariam “índios de verdade” em relação ao formato circular das suas aldeias, de tal 

forma que essa disposição do espaço aparece como um elemento fundamental para o 

estabelecimento das suas referências enquanto um tipo de identidade.  

																																																								
51 Talvez tenhamos que reconhecer o esforço inaugural da pesquisa de Lea (2012) neste sentido, 
especialmente no que diz respeito à crítica do modelo centro-periferia, central ao Projeto Harvard. 
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Gell (2007) faz uma discussão fundamental das casas de reunião maori. 

Segundo o autor, estas casas obedeceriam ao propósito comum de objetificar a 

riqueza, a sofisticação, a habilidade técnica e o legado ancestral de uma comunidade 

frente a outra, alimentando uma classe de espírito competitivo entre comunidades. No 

entanto, ela não faz isso simbolizando, mas sendo um veículo do poder da 

coletividade em projetar a sua agência. Estas casas são importantes porque as pessoas 

confluem para elas, fazendo-se como unidade através delas. Ao mesmo tempo, ela é 

um corpo continente para outros corpos, sendo conceitualizada como o corpo de um 

ancestral da comunidade que se recoloca e se presentifica através dessa forma-casa, a 

partir da qual exerce agência sobre o presente imediato, algo que aparece também no 

caso kalapalo (GUERREIRO, 2016b).  

Assim, entrar a uma casa de reunião maori seria como entrar numa mente e 

numa sensibilidade determinada (GELL, 2007, p. 253). Ela é um movimento do 

pensamento, que transita entre a tradição retrospectiva e os atos políticos prospectivos, 

de tal modo que se debruçar sobre ela é uma empreitada que permite entender uma 

mente que se faz externa. No caso maori, como também no caso dos povos 

ameríndios, a casa é uma produtiva correlação conceitual 52 , interrelacionando 

estruturas, pessoas e ideias de forma dinâmica e processual, razão pela qual Carsten e 

Hugh-Jones (1995) insistem em sua potencialidade teórica e etnográfica. Para tanto, 

argumentam, torna-se fundamental a flexibilização do conceito sociológico e a 

ampliação da atenção prestada à sua fisicalidade.  

É interessante notarmos, nos argumentos de Gell (2007, p. 252), o papel 

concedido à forma e à artisticidade da estrutura da casa de reunião maori. Para o autor, 

a remodelação e a redecoração das suas estruturas permitem reconectá-las de forma 

contínua aos processos históricos contextuais. Segundo Guerreiro, a inscrição de 

motivos gráficos sobre a casa é um recurso do qual os Kalapalo se valem para marcar 

sua especificidade. Neste sentido, é inscrita sobre a casa do chefe um motivo de “[...] 

dois arcos em elipse com aberturas voltadas para fora: ) (” (GUERREIRO, 2016b, p. 

277). Barcelos Neto (2008) afirma que este motivo diz respeito, entre os alto-

xinguanos, à antropomorfia. Ao ser inscrita sobre os edifícios, assim como sobre 

objetos e pessoas, ele denota uma continuidade entre os seres pensada como 
																																																								
52 Nos termos de Cesarino (2011, p. 53) e Benucci (2016, p. 24), as casas ameríndias são mais do que 
habitações, constituindo uma noção essencial de seus mundos. Em seu estudo sobre o modo de habitar 
yanomami, Benucci (2016) apresenta a casa como um sujeito coletivo, um dos nós da rede de relações 
yanomami, seguindo a Ramalho (2008), e como uma entidade correlacionada ao corpo e ao cosmos. 
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antropomorfia, ligando-os ao corpo humano. Para Guerreiro, como também para 

Barcelos Neto, isso coloca em evidência a ambiguidade das coisas: elas são tanto 

coisas como pessoas.  

“Fazer uma máscara é trazer um espírito para o convívio dos humanos, 

desenhar uma anta é atrair esse animal para as roças. Nessa mesma lógica, fazer um 

corpo-casa é como refazer o corpo do morto e colocá-lo para habitar o centro da 

aldeia” (GUERREIRO, 2016b, p. 281). Interessante é a observação de Guerreiro para 

o fato de que a casa do chefe, assim como as demais casas, seja pensada segundo o 

modelo de corpo humano masculino. No entanto, na mesma medida em que o corpo 

do chefe se diferencia do corpo dos demais Kalapalo, também a casa do chefe tem 

uma corporalidade distinta, de tal forma que a diferença entre as casas está também 

produzida pelos adornos que indexam o corpo (GUERREIRO, 2016b, p. 289). Por um 

lado, isso remonta à discussão da necessidade de se produzir visualmente as 

qualidades da chefia ameríndia através de diferentes mídias artísticas, como a música, 

a pintura corporal e as artes verbais. A condição de chefe deve, portanto, ser feita 

visível (GUERREIRO, 2015, p. 60). Por outro, nos leva de volta para a relação entre 

ornamentação corporal e indexação, já apresentada no capítulo anterior, de tal modo 

que os adornos emergem como marcadores de diferença, produzindo diferentes tipos 

de corpos (SEEGER, 1975). Voltemos, então, para o caso tzotzil, a fim de que 

exploremos a relação de indexação entre arte e corpo, agora na esfera entre muralismo 

e casa.  

 
5.6 CASA E MURALISMO 

Nas primeiras oportunidades que tive de conversar com os sanpedrinos sobre os 

murais, eu os questionava em torno do por quê de se pintar as paredes dos edifícios 

dos municípios e das comunidades autônomas. Mais de uma vez, eles afirmaram que 

aquilo se devia ao fato de que eles eram zapatistas. Pintavam (e deixavam que 

pintassem) as casas porque eram zapatistas. Recordo de me sentir frustrado com a 

resposta e de insistir em reformular a mesma pergunta em diferentes termos uma e 

outra vez. Eu pensava que a resposta obtida, que eu considerava insuficiente, se 

devesse talvez a uma má formulação da própria pergunta. Influenciado por uma 
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determinada compreensão política de uma arte de resistência53, bem como pela 

própria noção de resistência que informa grande parte da produção sobre os 

movimentos indígenas e em especial o zapatismo54, eu estava interessado num 

pretenso discurso ideológico por trás dos murais, que os motivasse ou que fosse 

apreensível a partir deles. Por esse motivo, questionava os meus companheiros sobre 

o quê aqueles murais significavam, sobre o quê eles queriam dizer e sobre o seu 

conteúdo. Para eles, no entanto, interessava dizer que aqueles murais eram zapatistas, 

e que se colocavam sobre os casas porque eram casas zapatistas. Nunca obtive uma 

resposta que não indicasse, de uma ou outra forma, esse mesmo argumento. 

No início, a afirmativa dava a sensação de ser uma petição de princípio. 

“Fazer murais zapatistas sobre prédios zapatistas porque se é zapatista” não parecia 

suficiente em termos argumentativos. Sob minha perspectiva, não era preciso um 

mural para que as pessoas soubessem que um edifício pertencia à infraestrutura 

predial do movimento. Bastasse que ele estivesse em território autônomo, num 

Caracol ou na sede de um município ou comunidade para se chegar a essa conclusão. 

O problema era, no entanto, que eu tomava como condições a priori das minhas 

perguntas e das respostas que esperava receber três elementos básicos que se 

mostraram falaciosos. 

O primeiro deles se relaciona com a expectativa de uma mensagem 

iconográfica vinculada com princípios ideológicos que animariam o movimento. Eu 

esperava que os murais zapatistas informasse os tzotziles sobre alguma coisa do 

mesmo modo como o Mural “Epopeya del Pueblo Mexicano”, de Diego Rivera, nos 

informa sobre uma filosofia da mestiçagem. A partir dos pressupostos que 

direcionavam o meu olhar, concebia o estatuto do mural como algo formado por uma 

iconografia simbólica, no entanto, os tzotziles o viam como um complexo 

iconográfico indicativo, colocando o fenômeno sobre outras bases.  

																																																								
53 Entendida como uma arte que questiona o status quo e/ou que informa outra possibilidade de mundo. 
Neste contexto, resistência aparece como um pensamento que desestabiliza aquilo que está 
determinado ou fixo (DELEUZE, 1989; DI FILIPPO, 2012).  
54 Michel (2003) fala da resistência zapatista como um ato de se viver dignamente, escapando à 
biopolítica do Estado. Aguirre Rojas (2008) a trata como um momento inicial do movimento, em que 
se rompe com o Estado moderno/capitalista, se sobrevive às agressões e se estabiliza como um campo 
de alternativa. Para o autor, o zapatismo transita de uma modernidade de resistência para uma 
modernidade alternativa. Em Cerda García (2011a), o conceito de resistência é mobilizado para tratar 
de uma negação zapatista dos termos em que se afirma uma cidadania mexicana liberal e excludente, 
apresentando outra, plural e diferenciada como alternativa. Já para Speed (2011), a resistência é o 
motor que anima a autonomia zapatista. Há pouca concordância, nos estudos zapatistas, sobre o que a 
resistência significa.  
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Em segundo lugar, o entendimento do território como um espaço delimitado e 

de uso exclusivo, me fazia pensar que o fato de que algo estivesse em território 

autônomo era suficiente para entendê-lo como parte do movimento. Minha 

compreensão disso estava informada, portanto, por uma noção de território pensada a 

partir do Estado. No entanto, como viemos discutindo, a dinâmica do território 

autônomo é outra.   

Em terceiro lugar, eu entendia o fato de alguém ser zapatista como algo dado 

por uma questão de escolha, de discurso identitário e talvez ideológico, mas que dizia 

respeito à opção ou à convicção de alguém, assim como quando os antropólogos se 

dizem de esquerda ou de direita, por exemplo. Quando necessário, o antropólogo 

manifesta sua opção política. No entanto, quando não o faz, isso não significa que ele 

tenha abandonado suas escolhas. Eu entendia o zapatismo nesta mesma chave: ser 

zapatista era, para mim, o resultado de uma escolha ou uma convicção que não 

dependia necessariamente de uma manifestação. Eu estava errado, e só pude entender 

aquilo que os tzotziles me diziam sobre os murais depois de compreender a extensão 

da estética zapatista. No mundo dos meus companheiros tzotziles, ser zapatista é o 

resultado de uma produção visual (aparecer). Não é uma condição que preexiste em 

forma de escolha, mas é uma postura que deve ser continuamente produzida e 

manifesta junto à economia adequada do ser.  

Como argumentamos no capítulo anterior, essa não é uma questão menor. Ser 

zapatista é aparecer como tal num contexto relacional, que opera conjunções e 

separações. A balaclava e a bandana são os itens de indumentária que, uma vez postos 

e indexando o corpo humano, operam o giro estético que dá lugar ao acoplamento de 

pessoas, produzindo zapatistas. Num sentido parecido, as roupas tradicionais dos 

municípios produzem visualmente o pertencimento étnico (tzeltal, tzotzil) e a origem 

municipal (chamula, sanpedrino) através de elementos visuais. Esses princípios são 

fundamentais para que entendamos aquilo que, sob o olhar dos sanpedrinos, os murais 

zapatistas fazem.  

Quando alguém chega a San Pedro Polhó pela estrada que conecta Pantelhó a 

Chamula, localizada na parte alta do município, a primeira coisa que se vê são duas 

placas que dão as boas-vindas aos viajantes e a Igreja da comunidade. Na parede 

lateral desta última está um belíssimo mural. Ele pode ser observado na Imagem 16, e 

o fragmento esquerdo dele, uma combatente portando uma arma nas costas, na 

Imagem17. Na Imagem 18, vemos uma série de mulheres e crianças, portanto suas 
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balaclavas e bandanas, enquanto esperam em frente à fachada da Igreja. Note como o 

mural dá a volta no edifício e alcança as partes mais altas dele, como a pequenina 

torre. 

Passo a relatar, agora, um dos momentos fundamentais da minha estadia em 

Polhó e que modificou a forma em que lidava com os murais. Era um fim de tarde. Eu 

já havia terminado os meus afazeres domésticos e decidi dar uma escapadinha de casa 

para ir à sede do Município, esperando encontrar alguma guloseima para me distrair. 

Sempre que quisesse uma, deveria ir sozinho. Antonio e Catalina haviam proibido que 

adquirisse qualquer tipo de alimento para levar à casa, ainda que fosse um pão, e essa 

decisão tinha passado pela assembleia comunitária. Como havia chovido muito 

naquela tarde, eu decidi dar a volta por cima da comunidade, tomando a vereda que 

sobe até à estrada (a outra opção era tomar a vereda da parte de baixo, que leva direto 

para o centro de Polhó, mas que acumula muito barro em dias de chuva, tornando-se 

impossível que eu cruzasse por ela sem que caísse). Vindo pela estrada, eu tinha que 

passar em frente à Igreja para chegar à pequena mercearia do município.  

Quando passei pela Igreja, encontrei uma senhora idosa fumeando com 

incenso a imagem da Virgem de Guadalupe que está no mural lateral. Aos pés da 

imagem, havia depositado um punhado de folhas de pinos e uma vela, que já estava 

acessa. Aquilo me surpreendeu muitíssimo. Tratava-se de uma alimentação ritual, 

uma “reza”. Quando a vi, pensei: “a Igreja está fechada e ela está rezando do lado de 

fora”. Efetivamente. No entanto, como soube depois, muita gente vai até ali para orar 

frente à imagem da Virgem que consta no mural externo. Conversam com ela para 

pedir a cura de um parente doente. Eu fiquei observando um tempo e depois segui 

meu caminho.  

Naquele mesmo dia, durante a noite, contei a Carlos o que havia visto. Ele me 

disse, então, que a Virgem de Guadalupe é muy buena madrecita, e que ela cuida das 

pessoas doentes. Quando muitos tratamentos não dão certo e a pessoa não melhora, os 

parentes pedem à Virgem que devolva a saúde ao doente, entregando-lhe, como 

contraprestação, alimentos, incensos e velas. De imediato me lembrei do papel que a 

Santa ocupa no imaginário católico mexicano, muito próximo do lugar que a Nossa 

Senhora da Aparecida tem entre os católicos brasileiros. Eu disse a Carlos, então, que 

muitas pessoas na capital mexicana pediam saúde à Virgem de Guadalupe. Ele, que 

continuava retirando barro dos sapatos com um graveto, me respondeu: “no, nadie de 

[Ciudad de] México viene a hablar a la virgencita”. Ou seja, era a imagem específica 
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da Virgem que se encontra na lateral da igreja de Polhó que tinha esse efeito curativo. 

Não a Virgem “em geral”, pretensamente representada tanto em Polhó quanto na 

Cidade do México. Eu perguntei a Carlos, então, se a imagem plastificada da Virgem 

que se encontrava no altar doméstico era boa para a saúde. Ele disse que não.  

Isso significa que não é a Virgem de Guadalupe como um conceito 

transcendental ou uma pessoa divina que tem acesso privilegiado a Deus aquela que 

pode devolver a saúde aos parentes doentes, mas sim aquela imagem da Virgem 

específica. Não adiantava pedir à imagem da Santa que se encontra no altar doméstico 

ou qualquer outra da Cidade do México. Para os sanpedrinos, é a imagem da lateral da 

Igreja do município aquela capaz de curar os parentes doentes. Através de 

reconhecimento por analogia55, a Virgem da imagem plastificada que se encontra no 

altar doméstico da casa de Antonio e aquela do mural da Igreja indicam fenômenos 

análogos, reconhecidos por Carlos (são Virgens), e que se aproximam por uma 

evidência visual comum (ainda que uma diferença fundamental exista entre elas: uma 

tem bandana). No entanto, elas não são equivalentes e não podem substituir uma a 

outra e nem dizem respeito a uma mesma amplitude pragmática. Em outros termos, 

elas não representam uma mesma coisa, mas, cada uma a seu modo, engendram 

fenômenos distintos enquanto se presentificam como entidades únicas: uma cura 

doentes, outra é parte dos elementos de transporte e diplomacia cósmica que formam 

o altar doméstico da casa, como vimos anteriormente.  

No que se refere a essa interação etnográfica, cabe chamar a atenção para um 

estatuto alternativo de representação, em que o conceito e a configuração ontológica 

variam. Cada representação tem propriedades qualitativas engendradoras de 

consequências reais distintas e que são próprias do estatuto que recebem. Essas 

qualidades são atestadas através da interação cotidiana e experiencial com elas: uma 

quantidade de pessoas tiveram sua saúde restaurada a partir da alimentação da santa 

do mural, mas nunca alguém foi curado pela imagem plastificada do altar, por 

exemplo. Além disso, é fundamental o fato de que o mesmo mural contenha duas 

figurações (como vimos, uma mulher combatente zapatista que ocupa o fragmento 

esquerdo do mural, e a Virgem de Guadalupe com bandana, que ocupa o fragmento 
																																																								
55 Tratando da cestaria seri, Martínez Ramírez (2016, p. 146, n. 56) fala de um procedimento de 
produção de sentido chamado de “reconhecimento posterior por analogia” que trata da relação oriunda 
de uma evidência visual comum entre duas imagens, conectando-as. A vinculação se daria, aqui, não 
entre objeto e representação, como num símbolo figurativo, mas entre duas figurações que se 
entrelaçam por uma memoria visual de familiaridade. Aquilo que chamamos de “reconhecimento por 
analogia” tem um sentido próximo ao dado pela autora.  
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direito), mas que apenas uma delas seja tratada de forma ritual (a Virgem). Não é o 

mural, exatamente, aquilo que é alimentado, mas a imagem da Virgem que ele contém. 

A outra parte do mural é vista como bonita, mas é completamente ignorada em si 

mesma. Ela não contém, portanto, uma capacidade engendradora própria, como a 

Virgem. Neste sentido, diferentes ícones figurativos detêm, entre si, capacidades 

pragmáticas distintas56. 

Há, no entanto, um nível em que todas as figurações e demais elementos que 

compõem os murais gozam de uma capacidade equivalente, o nível da indexação; ou, 

para ser mais preciso, a capacidade de juntas as figurações incorrem, por indexação, 

numa transformação corporal determinada. Quando os tzotziles me diziam que os 

murais estavam pintados sobre as casas porque elas eram zapatistas, era justamente 

essa a questão fundamental sobre a existência dos murais. No momento em que são 

pintados sobre a parede de uma casa, os murais a tornam visivelmente zapatista. Eles 

alteram as condições de aparecimento dela. Aparecer como zapatistas as fazem como 

tais no campo visual que, como vimos, é a esfera da relacionalidade e da 

conjuncionalidade. Temos aqui, então, um fundo prático que descansa na determinada 

noção de pessoa que exploramos no capítulo anterior.  

Como seria de se esperar, não é qualquer mural que produz uma casa zapatista. 

Certa vez, apresentei às pessoas de minha unidade doméstica a imagem de uma escola 

primária de Cuetzalan, na Serra Norte de Puebla, em que um mural ocupa a fachada 

do edifício. Depois de mostrar a fotografia, lhes perguntei se se tratava de uma escola 

zapatista. “Não”, me disse Carlos, direcionando-me um sorriso de quem havia se 

incomodado com a pergunta. Era óbvio que não se tratava de uma escola zapatista 

porque o mural não era zapatista. Portanto, para que um edifício seja zapatista, a sua 

produção visual deve estar feita por um mural que condiz adequadamente com a sua 

condição estética. 

 A identificação de um mural zapatista depende, por sua vez, de um 

determinado ar de familiaridade, reconhecível por analogia, que é produzido 

																																																								
56 Estas diferenças estão presentes também no mundo cristão, em que as imagens religiosas gozam de 
um estatuto diferente das imagens ordinárias. A diferença é, tendo em vista o caso das virgens antes 
narrado, que diferentes imagens de santos têm uma capacidade pragmática equivalente: são todos 
mediadores entre pessoas vivas e santos que se encontram intercedendo por elas frente a Deus. Ainda 
assim, observando a qualidade de mediadores, podemos dizer que existem diferenças na potência que 
uma mediação exerce. Pensemos, por exemplo, na diferença de estatuto entre uma imagem da Nossa 
Senhora da Aparecida que uma família qualquer possa ter em sua casa e naquela que se encontra na 
Basílica de Aparecida do Norte. O índice de originalidade detido pela última lhe concede uma potência 
superior. 
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justamente pelas figurações, pela saturação cromática e pelos demais elementos que 

constituem os murais. Neste processo, é fundamental que nas imagens existam seres 

humanos (e algumas vezes animais) vestidos com suas bandanas e balaclavas. Estes 

itens indumentários também operam conjunção entre as figuras e pontuam o elemento 

particular do zapatismo enquanto uma marca visual. Um exemplo claro disso é a 

figura do General Zapata, figura histórica da Revolução Mexicana e ordinariamente 

reclamado pelos discursos e pela arte associados aos movimentos do campo mexicano. 

O General está no mural da escola que mostrei aos tzotziles, assim como ele também 

aparece numa infinidade de murais em território autônomo. Sua presença não 

configura, unicamente, um índice do zapatismo maiense, mas é a relação que ele 

estabelece com os outros elementos dos murais aquilo que o caracteriza.  

Assim, alguns elementos formais, como a coloração e a arte figurativa que 

remete ao zapatismo, são fundamentais para tzotziles na produção da especificidade 

dos seus murais. No entanto, outros princípios formais, como as técnicas empregadas 

na produção das imagens, os tipos de linhas, a profundidade, a perspectiva, a 

proporcionalidade e, especialmente, o material de que está feito o suporte57 são 

elementos pouco importantes. Seguindo os critérios de cor e figuração, bem como o 

local sobre o qual se pinta o mural, ele será bonito porque indica relações adequadas. 

Para o meu gosto, alguns murais eram mais bonitos e primorosos que outros. 

Alguns contavam com uma enorme qualidade perspectiva e de profundidade, 

produzindo volumes e dobras nas roupas e na pelagem dos animais que compõem o 

mural, enquanto outros estavam feitos de imagens chapadas e pouco detalhadas. No 

entanto, para os tzotziles, todos esses murais eram igualmente bonitos porque eram 

zapatistas. Estavam adequados para produzir o efeito esperado: fazer aparecer casas 

zapatistas (ou seja, pessoas zapatistas). A beleza do mural está precisamente na sua 

eficácia visual58.  

																																																								
57 Vimos que os murais ocupam as paredes das casas, e que estas são um tipo específico de 
pessoalidade que conta com um corpo próprio. O que importa, neste caso, é que se pinta um corpo 
determinado que não figura como suporte, mas que varia a raiz da própria ação da arte mural. A casa é, 
como exploraremos mais adiante, um corpo possível de ser indicado pelo mural. Não falamos, então, 
de arte e suporte, uma vez que essa dicotomia é improdutiva em termos daquilo que a arte tzotzil deve 
fazer enquanto técnica corporal. 
58 Barcelos Neto (2008, p. 274) tem um argumento análogo a esse quando trata da beleza das pinturas 
corporais para os Wauja do Alto Xingu. Segundo o autor, a beleza é aquela que tem eficácia 
terapêutica. As pinturas corporais deixam o corpo bonito. Ficando bonito, ele fica alegre. A alegria 
produz um corpo de convivência para com os espíritos Apapaatai, domesticando sua monstruosidade e 
transformando de forma ritual o efeito patogênico criado por eles. Para Velthem (2003, p. 130) é 
justamente a capacidade de outros seres do cosmos de produzirem efeitos no mundo aquilo que a arte 
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É este caráter eficaz que faz da arte mural zapatista uma tecnologia do 

aparecimento engendradora de variações. Uma casa que recebe um mural se faz outra: 

se diferencia do seu estado anterior e do estado de outras casas, das quais se separa. A 

pintura mural assume as características de uma atividade técnica análoga à da 

transubstancialização, nos termos de Gell (2005), que altera a qualidade da casa, 

fazendo-a parte de um e não outro campo relacional. O “encanto” da arte mural 

zapatista está na sua eficácia em transformar as condições de aparecimento de 

algo/alguém.  

Portanto, não é o caráter simbólico das imagens, mas a sua capacidade 

semiótica de indicar o corpo da casa o elemento fundamental desse muralismo para o 

olhar dos sanpedrinos. Os murais não se constituem de símbolos que se referem ou 

representam uma realidade exterior a si mesmos, mas estão feitos de signos que atuam 

sobre o corpo que os recebe, moldando-o (LAGROU, 2011, p. 752-753). A direção do 

pensamento em relação à concretude e à abstração vai num contra-sentido: não é uma 

realidade que alimenta conceitos, mas qualidades que são percebidas de forma 

conceitual, produzindo relações de conjunção e separação entre pessoas. 

Assim, se o mural engendra algum índice de realidade, ele não é, sob o olhar 

dos sanpedrinos, da esfera de uma mensagem; ou não só isso pelo menos. Trata-se de 

um instrumento de ação que implica variações no próprio corpo da casa, indicando 

que ela produz e participa de um “nós” zapatista. Enquanto técnica, ela produz a 

conjunção de pessoas, acoplando-as como zapatistas, e as oferece como um produto e 

uma condição visual para a outra parte da relação, os não zapatistas. Neste sentido, os 

murais se remetem para o interior e o exterior de um “nós” esteticamente produzido.  

Em termos de criatividade nativa, no entanto, e é importante que isso seja 

frisado, o assento se coloca sobre o polo conjuncional da relação. Quando meus 

companheiros diziam que os murais eram feitos porque eram zapatistas, o que estava 

em questão não era a presença do outro, o não zapatista. Ainda que esta presença seja 

pressuposta numa relação e tenha sua relevância própria, a preocupação, em termos 

de mural, é sempre a de mostrar-se como uma unidade. Ela indica visualmente que 

essas pessoas vivem como se deve. O zapatista vive preocupado pela entropia 

cósmica (ao contrário do mau governo) e se dedica a produzir relações adequadas 
																																																																																																																																																															
ameríndia imita, e não a sua imagem. Não à toa que, como bem nos lembra Lagrou (2007, 2011), a 
origem de certos artefatos ameríndios ao longo de todo o continente esteja na transformação de corpos 
de animais, entre outras coisas, como é possível verificar nos relatos míticos reproduzidos e analisados 
por Lévi-Strauss nas Mitológicas. 
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para que as diferenças não sucumbam e encerrem o cronotopo em que a humanidade 

existe. O mural, me disse Carlos, é como a bandana. Ambos agem sobre o corpo (da 

casa e do tzotzil) e o fazem apto para manifestar as relações adequadas que o 

atravessam. É a existência adequada da qual emergem o humano, a comunidade, a 

casa, a montanha, o território e o cosmos aquilo que o mural torna visível.  

Se alguém se detém a analisar uma possível mensagem discursiva presente nos 

murais, encontrará elementos que apontam para preceitos e ideias revolucionários de 

justiça social, de refundação das relações entre pessoas e grupos humanos, de 

ampliação da democracia a uma cosmodemocracia estendida aos não humanos, entre 

outras coisas. O interessante é que, se um analista externo pode ver essa possível 

mensagem como um código ideológico por “fazer-se”, é dizer, como uma utopia 

possível do movimento zapatista, os tzotziles encontram o mural como um índice das 

relações adequadas entre casa, comunidade, território, pessoas e cosmos na medida 

em que faz emergir uma casa zapatista. Estas relações permitem que o mundo 

mantenha-se firme, que ele não se abra num terremoto e engula a todos.  

Os murais apontam, visualmente, para um contexto de reciprocidade cósmica 

em que os seres que se coproduzem emergem respeitando os princípios que permitem 

essa emersão. Se uma das parte rompe com a relação de reciprocidade que permite 

que todas existam correlacionadas, então todas as partes deixam de existir enquanto 

tais. Esta é a escatologia maiense e zapatista: romper com o outro e negar-se a si 

mesmo. Talvez esta seja a melhor definição de um zapatista: aquele que estabelece 

adequadas relações adequadas de reciprocidade com as pessoas do cosmos, 

sustentando a existência de ambos. De forma óbvia, essa não é uma utopia 

revolucionária e marxista, como querem alguns, mas um profundo fazer-pensar 

ameríndio.  

 
5.7 TÉCNICA E VARIAÇÃO 

Lagrou (2011, p. 756) argumenta, seguindo as análises de Lévi-Strauss (2008, 2014) 

sobre a relação entre suporte e grafismo na pintura corporal kadiweu, bem como da 

exploração do material kaxinauá sobre a qual versa a sua pesquisa, que a arte 

ameríndia é uma técnica de transformação corporal que presentifica e altera o 
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suporte59. Traçadas no rosto, as linhas do grafismo kaxinauá transformariam e 

constituiriam uma nova pele, entendida, segundo a autora, como a superfície de 

mediação entre o interior e o exterior do corpo. O grafismo seria, neste contexto, uma 

técnica capaz de controlar a permeabilidade da pele, permitindo dosar a interação e 

integração com as forças agentivas de outras pessoalidades, em especial aquelas 

inimigas, perigosas e predatórias. A estética kaxinauá permitiria um trabalho de 

bricolagem em que a relação de alteridade é alterada, mas que nunca neutraliza a 

origem exógena das substâncias, imagens e fluxos que a produzem. Este também 

parece ser o princípio que organiza a estética wauja, como descrita por Barcelos Neto 

(2004, 2008), uma vez que o efeito por ela produzido transforma o Apapaatai de 

predador em protetor, alterando o tipo de relação estabelecido entre doente e espírito.  

Segundo Lagrou (2011, p. 768), “[...] as imagens e os grafismos ameríndios 

são instrumentos perceptivos, implicando operações mentais específicas que 

pressupõem uma ontologia na qual a transformabilidade das formas e dos corpos 

ocupa um lugar central.” Em primeiro lugar, a própria relação entre os traços do 

grafismo e os momentos de figuração, minoritários, conduzem a uma relação de 

tranformabilidade. O grafismo é, segundo Lagrou, um caminho ótico para que se 

visualize imagens virtuais (não pintadas, digamos). Os traços do grafismo não 

representariam nada que não seja o próprio ato de ver, exigindo que se veja além da 

própria superfície, alcançando aquilo que não está visualmente ali, mas que se produz 

por imanência pela própria técnica do grafismo60.  

Em segundo lugar, essa arte gráfica seria uma técnica perspectivista, 

permitindo ao preceptor, através do encontro dos olhos com o grafismo e dependendo 

do enquadramento específico de uma imagem e/ou artefato, variar seu ponto de vista 

e ver o mundo tal como é para outro. O diálogo se dá, pois, com o perspectivismo 

amazônico. Neste sentido, Lagrou entende a arte ameríndia como uma mediadora que 

permite multiplicar mediações, de tal forma que a querela iconoclasta entre ícone e 
																																																								
59 Algo que remete à clássica coletânea de ensaios organizada por Vidal (1992), mas se aproxima de 
análises e discussões mais recentes, como as de Taylor (2003), Velthem (2003), Barcelos Neto (2008), 
Cesarino (2012) e Guerreiro (2016b), entre outros. 
60 Daí a proximidade dos argumentos de Lagrou com a noção de quimera, apresentada por Severi 
(2007) como uma ferramenta pertinente para a exploração e compreensão das artes e das estéticas 
ameríndias. Na introdução de uma coletânea organizada por Severi e Lagrou, os autores definem 
quimera como sendo “[...] toda imagem múltipla que, associando em uma só forma índices visuais 
provindos de seres diferentes [...], provoca uma projeção por parte do olho, que faz surgir uma imagem 
implicando ao mesmo tempo a presença destes seres diferentes. Uma quimera deste tipo é portanto uma 
representação plural onde o que é dado a ver apela necessariamente à interpretação do que é implícito” 
(SEVERI; LAGROU, 2013, p. 11-12). 
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ídolo pressuposta na arte europeia perde sentido61, colocando, em seu lugar, o 

problema de seu caráter indicativo. Assim, a arte ameríndia apontaria para a 

transformação que é produto e produtora de relações.  

Como argumentamos no capítulo anterior, a arte têxtil maiense também é, 

assim como o muralismo, indicativa. Diferentemente do caso do grafismo kaxinauá 

ou da produção de uma “pele social” (TURNER, 2012), o vestir-se para indexar-se 

dos maienses não transforma a pele, nem a faz passar para um estado social. Antes 

disso, como argumentamos, ela funciona como uma segunda camada de diferenciação 

que é disposta sobre o corpo; é uma variação que se veste. A diferença entre a 

transformação da pele na amazônia e a adição de uma segunda camada de 

diferenciação entre os maienses não é, de forma alguma, um mero detalhe: ela revela 

uma característica fundamental da filosofia mesoamericana.  

Em termos de produção estética, cada camada adicionada agrega um valor de 

diferença ao corpo. O primeiro invólucro de diferença é o próprio corpo. Como vimos, 

ele marca as especificidades dos tipos de pessoas que habitam o cosmos e são de certo 

modo estáveis (se observada a relação entre essências solares e o lugar de 

aparecimento, segundo a lógica do perigo e da segurança antes discutida). A través do 

corpo, o tzotzil diferencia humanos de cachorros, e ambos, de casas. Quando veste 

uma determinada roupa, o corpo humano é produzido esteticamente para aparecer 

como um tipo determinado de humano. A humanidade inicial do corpo ganha um 

segundo nível de invólucro que faz a generalidade variar e se dividir. Por fim, quando 

o corpo particularizado por duas camadas de diferença, humano e tzotzil, por exemplo, 

recebe um terceiro invólucro, como a bandana, se produz um humano tzotzil e 

zapatista. Cada marca de especificidade, um invólucro, é vista como um embrulho 

personalizante.  

Em uma comunicação pessoal no ano de 2016, a historiadora da arte Ana Díaz, 

especialista na arte visual mexica pré-hispânica, argumentou sobre a importância dos 

invólucros para os acontecimentos cósmicos narrados nos códices mesoamericanos. O 

invólucro, diz ela, é o princípio básico e a indicação da potencialidade transformativa 

de um evento. Que na maior parte das vezes eles sejam invólucros orgânicos, 
																																																								
61 Este importante argumento é retomado por Lagrou de Latour (2008). Segundo este autor, o Ocidente 
encontra dificuldade com o problema da mediação. A história da Europa que desemboca no 
modernismo antropocêntrico é, aliás, resultado da busca incessante do acesso não mediado a Deus 
(reforma) e à verdade (ciência). O que emerge daí é a necessidade de cumprir com um dos dois papéis 
pressupostos nas relações de produção: ou você é quem faz algo, ou você é o algo que foi feito, 
dispensando mediações.  
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produzidos pela coloração amarela e vermelha, é ainda mais importante, dado que 

esse elemento nos leva de volta ao argumento, apresentado por Karadimas (2016), de 

que a metamorfose é o fundamento de toda forma e produção de vida, mesmo aquelas 

que obedecem à técnica alimentar e sacrificial mesoamericana. De volta para o nosso 

caso, o mundo tzotzil é transformacional justamente porque ele é, como já 

argumentamos, um corpo orgânico e, como tal, forma uma camada de invólucro. 

Neste sentido, ao colocar uma roupa, o que um humano veste é uma segunda camada, 

um invólucro do primeiro que, para diferenciar aquele que embrulha, transforma o 

estatuto de quem a veste. É a forma em que ele aparece e o seu estatuto relacional 

aquilo que se transforma, e não a sua pele, como parece ser o caso dos povos 

amazônicos. 

No entanto, a transformação que a vestimenta produz é um desdobramento 

enquadrado pela condição corporal inicial. Isto é, a roupa transforma esteticamente 

um ser humano genérico num tipo específico de humano, diferenciando-o de outros. 

No entanto, a indumentária não é capaz de transformar a condição específica dada 

pelo corpo, de tal modo que não opera transformações interespecíficas, de uma 

espécie a outra. Como vimos, a espécie é, no mundo do visível, uma condição estável 

do ser e o que a indexação faz é produzir tipos diferentes que compartilham essa 

mesma condição inicial. Segundo Martínez González (2011), as transformações entre 

espécies só existem na área mesoamericana quando se trata da esfera do rito ou do 

mito, e nunca na ordem do cotidiano62. Num sentido similar, argumentamos que os 

tzotziles observam e jogam de forma corriqueira com variações estéticas em que a sua 

humanidade deve aparecer, apontando para diferenciações no tipo de humano, mas 

nunca para fora desta condição.  

O mural é um tipo de roupa: os sanpedrinos dizem que as pinturas vestem uma 

casa; é o que a casa “se pone”. Sob o signo indicativo da transformação, propomos 

entendê-lo como uma técnica de variação interna à própria condição do corpo da casa. 

Ele é efetivamente a sua roupa na medida em que produz um tipo determinado de casa, 

diferenciando-a de outros. Assim sendo, a pintura mural é uma produtora de 

																																																								
62 Estamos cientes que a divisão entre ritual, mito e cotidiano é arbitrária, já foi duramente criticada 
pela Antropologia e diz respeito muito mais a uma estratégia do pesquisador para diferenciar aquelas 
esferas que interessam à sua descrição etnográfica. Isso porque, como argumenta Lagrou (2011, p. 769), 
a diferença entre o contexto ritual e o cotidiano é de grau e condiz com o nível de alteração que se 
manuseia na negociação, incorporação e produção da alteridade. 
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assimetrias entre seres inicialmente equivalentes. Duas casas deixam de se 

equivalerem quando uma delas passa a ser esteticamente produzida por um mural.  

Sob a perspectiva dos sanpedrinos, o fundamental sobre o mural é, em suma, 

que ele incide na forma em que uma casa aparece. Isso diz respeito, como vimos, ao 

problema do aparecimento, e este, por sua vez, é uma filosofia do ser e uma economia 

de relações (adequadas ou não, dado que se vinculam a uma esquema de expectativas 

relacionadas ao mandato cósmico). No entanto, quando aparece de determinado modo, 

um ser indica que compartilha de uma determinada maneira de produzir-se enquanto 

tal. Uma casa zapatista é fundamental porque ela produz e compartilha de um “nós” 

zapatista. Ela diz ao outro sobre um estatuto do nós, mas ela é, para os tzotziles, muito 

mais importante porque se refere a um espaço em que o nós pode transitar em 

segurança (relativa, observada a Guerra de Baixa Intensidade que o mau governo 

mantém contra as comunidade autônomas), onde ele encontra escolas, clínicas, 

mercearias e, especialmente, certa comensalidade, germanidade atitudinal e 

compartilhamento de alimentos.  

Uma casa zapatista aponta, então, para uma economia do ser zapatista 

intrinsecamente relacionada à perspectiva escalar, levando o zapatismo de um 

fenômeno estético do corpo humano e da comunidade para outro nível, o da casa e o 

do território, vinculando-se a uma versão estendida daquilo que chamamos de 

consciência geográfica.  

 
5.8 MURAL E TERRITÓRIO COMO LUGAR 

Certa vez, perguntei a Carlos e a Antonio sobre suas viagens pelos territórios 

autônomos. Ainda que a maior parte delas tenha sido realizada para comunidades 

reunidas sob a mesma autoridade do Caracol de Oventik, eles me narraram, entre 

outras, uma interessante viagem ao Município Autônomo Primero de Enero, no 

Caracol de Morelia. A viagem se deu em razão de um encontro para o qual Carlos e 

Antonio foram indicados como comissionados.  

 Antes de irem ao Município em questão, Carlos e Antonio se dirigiram para 

Morelia, de onde eles seguiriam viagem para o destino final. Não obstante a riqueza 

de detalhes na descrição do Caracol e das atividades realizadas por eles em Primero 

de Enero, o mais interessante da sua narrativa para o argumento que aqui construímos 

é a consideração de Antonio de que havia “mucho hermano zapatista” por ali, pelo 

caminho até a sede do Caracol. “Como você sabe?”, perguntei. “Ele viu do caminhão 
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[de transporte; um pau-de-arara]”, respondeu Carlos. Eu estava interessado em 

entender os parâmetros a partir dos quais Antonio era capaz de saber que haviam 

muitos zapatistas pelo espaço percorrido; queria saber como ele os reconheceu, dado 

que estava dentro do transporte, transitando pela rodovia. “¿Traían paliacate?”, 

questionei, achando que talvez as pessoas andassem pelas rodovias vestindo suas 

bandanas e que Antonio as tivesse reconhecido por essa razão. “No. Hay casas”. A 

presença de muitas casas zapatistas permitia que Antonio soubesse que haviam muitos 

zapatistas no caminho até seu destino.  

 Não se tratava, portanto, do fato de que as pessoas estivessem o tempo todo 

portando suas bandanas ou balaclavas ou que uma placa no caminho indicasse que 

estivesse ingressando em território autônomo, onde “o povo manda e o governo 

obedece”. Talvez as placas tivessem sua importância para Antonio e para Carlos, mas 

certamente não eram o elemento principal para que soubessem que num lugar havia 

zapatistas. As casas pelo caminho, com suas inscrições e murais que remetem ao 

movimento, eram o índice visual marcante dos territórios autônomos. Pelas curvas das 

estradas, nunca deixei de me surpreender pela presença de murais e outras marcas 

expressivas da presença do movimento inscritas nos edifícios. O interessante disso é, 

no entanto, a relação que Antonio e Carlos estabelecem entre território, casa e pessoas 

a partir do fenômeno visual. 

 Neste sentido, quando se vê casas zapatistas pelo caminho, se infere que seja 

um lugar em que também se produzem e emergem pessoas humanas zapatistas. Em 

primeiro lugar, que uma casa seja identificada como zapatista se deve aos signos que 

a vestem, aproximando-a de outras casas de mesmo tipo e diferenciando-as de casas 

que não o são. Identificar uma casa zapatista é uma possibilidade decorrente da 

percepção ou do efeito de uma tecnologia de diferenciação vinculada à arte mural. 

Antonio é capaz de ver zapatistas pelo território porque existem casas que aparecem 

como tais, que estão esteticamente produzidas para ser o que são enquanto fenômeno 

visual.  

 Em segundo lugar, é fundamental o fato de que essa visualidade seja também 

conjuncional. A existência de casas zapatistas indica a presença de pessoas humanas 

que também o são justamente na medida em que a vida de uma casa exige a 

observação de nexos de reciprocidade. Anteriormente, dizíamos que, sem humanos, 

uma casa perece. Como dizia Antonio, as casas não estão sozinhas. Elas são seres que 

existem com humanos, garantido sua segurança enquanto eles as alimentam. Toda 
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casa requer essa reciprocidade, porque ela é a sua condição de existência. Neste 

sentido, ela se coloca como índice de um complexo campo relacional que indica a 

copresença de pessoas, reforçando o entendimento do caráter social das relações entre 

humanos e casas63. No caso zapatista, ela está marcada, ainda, pelo indicativo visual 

do estabelecimento e manutenção de uma rede de relações adequadas.  

Para além disso, não se trata apenas de um elo entre casas e humanos (de 

modo genérico), mas de uma relação específica que pressupõe casa e unidade 

doméstica. O elo de reciprocidade se dá, neste sentido, como uma condição de 

existência entre uma unidade doméstica determinada e a sua casa. Sob algumas 

circunstâncias, como vimos, esta última é entendida como um tipo de parente, e os 

tzotziles sofrem a sua ausência (como no caso das queimas de casas). Neste mesmo 

sentido, argumentamos que a casa comunitária tzotzil, sede da assembleia no caso 

zapatista, aponta para a compreensão de uma comunidade como unidade doméstica 

estendida em que os membros se tratam como germanos. Hermano zapatista é a 

forma em que os meus companheiros se referem aos zapatistas que não conhecem, 

mas sabem que estão por aí e com os quais compartilham um corpo-comunidade mais 

amplo. A casa zapatista é fundamental ao apontar para uma unidade conjuncional da 

qual todo zapatista é parte, um germano (ainda que atitudinal). A manutenção do 

corpo da casa, o que inclui o mural que o veste, aponta visualmente para um 

acoplamento dessas pessoas, fazendo aparecer o signo desta conjunção a partir de 

uma tecnologia estética.  

Os murais trazem para o âmbito do sensível a reciprocidade que mantem e 

produz acoplamentos entre zapatistas, produzida por mediação de uma casa. Assim, 

esta é uma unidade relacional em duas medidas. Em primeiro lugar, como vimos, uma 

casa só aparece como tal com a condição de que uma unidade doméstica, composta 

por pessoas, se faça junto com ela. Se nos permitirmos utilizar o vocabulário de De La 

Cadena (2017, p. 6) no momento em que a autora trata do modo relacional em que 

tirakuna e runakuna existem, diremos, então, que a relação é a condição através da 

qual casas e humanos existem. Fora dessa relação, eles perdem seu estatuto ordinário 

e correm o risco de sofrer dissolução. O eixo não é, portanto, a relação que eles 

possam estabelecer, mas o fato de que eles só existem de forma relacional. Em 

																																																								
63 Essa indicação não é nova. Barcelos Neto (2004) argumenta que, tratando-se especialmente do 
material ameríndio, o diálogo entre objetos e sujeitos é, na verdade, uma relação de caráter social que 
inclui tanto seres humanos quanto não humanos.  
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segundo lugar, através da agência artística, as casas se diferenciam e se associam a 

tipos determinados. Esses tipos indicam não só a qualidade dos humanos que estão 

relacionados a elas, mas também a possibilidade de um acoplamento de outros 

humanos que compartilham dessa qualidade. Isto é, ao fazer visível uma economia e 

uma estética do ser, a casa também media e compõe as relações entre humanos. 

Através dela, Antonio sabe que está num lugar em que as pessoas que ali se 

encontram o tratarão como um hermano. O zapatismo enquanto fenômeno visual é 

também um indicativo de uma certa consanguinidade atitudinal ampliada. 

 Disso concluímos que “casa” é uma categoria central do pensamento tzotzil, 

mas que ganha uma amplitude outra no seio do zapatismo. Para isso, ela deve receber 

o tratamento apropriado, um complexo sígnico (um mural, por exemplo) que lhe 

permita aparecer de forma adequada, como zapatista. Este é talvez o papel central do 

mural em termos nativos: ser um padrão que conecta relações e uma entidade que 

permite visualizar acoplamentos, remetendo-se à conectividade de um corpo-

comunidade que assemelha pessoas e as tornam parentes (germanos atitudinais), 

membros que são tanto produto quanto produtores de um “nós” zapatista.  

Sob o signo de uma casa zapatista, Antonio é um comum, encontrar-se em 

intimidade, no âmbito do si próprio e da assemelhação que o seu estatuto enquanto 

zapatista concede, mesmo que esteja fora de Polhó ou dos Altos de Chiapas. Neste 

sentido, se o zapatismo se transforma, pela ação política de seus representantes, num 

movimento escalar que produz corpo-comunidade, a produção estética do zapatismo 

através dos murais permite que se visualize um giro escalar que é da esfera da 

ampliação da consciência geográfica sobre a qual se assenta a comunidade maiense. O 

zapatismo a amplia de forma conjuntural, de tal modo que a totalidade da rede que 

conforma os territórios autônomos se torna o lugar em que um zapatista pode estar 

entre os seus.  

Observada sua eficácia, o muralismo zapatista é uma técnica de produção 

visual de (potenciais) outros em parentes reconhecíveis pelo olhar, e de lugares 

adversos, num lugar comum. Ao torná-los visíveis, os murais permitem que se 

operem giros de assemelhação. Isso é fundamental porque se trata de uma forma de 

expressão que, se bem pode ser colocada em relação à diferença, o não zapatista, é 

utilizada pelos tzotziles para relacionar-se e encontrar-se com os iguais. Ele estende 

não só o âmbito da unidade doméstica, como amplia também uma consciência 

geográfica que se assenta sobre um lugar seguro, a casa e a comunidade. 
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Sob esta perspectiva, a individualidade de um mural enquanto imagem 

analisável é de pouco rendimento para a criatividade nativa, uma vez que ela está 

interessada no que ele faz quando veste uma casa, produzindo visualmente um lugar 

enquanto campo relacional. O mural é entendido como um conjunto: ganha sentido se 

tomado em conta o corpo que ele faz variar e as pessoas que existem a partir da 

relação que estabelecem com ele. Sua importância está em ser uma nova camada na 

constituição das especificidades da casa, fazendo visíveis, no processo, campos 

relacionais em que pessoas e casas se coproduzem. 

Isso não significa que os murais funcionem como mojoneras. Comuns tanto 

nas comunidades mesoamericanas quanto na literatura mesoamericanista, elas podem 

ser entendidas como sinais que demarcam a extensão ou dividem terrenos ou 

delimitam áreas jurisdicionais, mas que também podem ser colocadas sobre os 

caminhos para orientar o passo, servindo como guias (MONTES DE OCA VEGA et 

al., 2003, p. 55). Elas podem ser elementos descontínuos da paisagem, que 

diferenciem um lugar do outro, mas também podem ser marcas produzidas de forma 

intencional por pessoas, como petroglifos, estacas ou montículos de pedra, entre 

outras coisas. Em Chiapas, o mais comum é o uso de cruzes, que marcam paradas ao 

longo de um caminho (produzindo parada seguras), ou de montanhas ou rios, usados 

para determinar a localização de outras comunidades64. Se bem o seu uso remonta ao 

período pré-hispânico, argumenta-se que o período colonial tenha implicado um novo 

sentido funcional devido às práticas espanholas de gestão do território65. De forma 

mais geral, as mojoneras também podem aparecer como uma marca mnemônica do 

espaço, fazendo com que pessoas relembrem coisas, eventos ou outras pessoas.  

Numa entrevista concedida a Híjar González (2011), o artista Checo Valdez, 

promotor do Método do Mural Participativo, afirma ter escutado de um ancião 

indígena que, entre outras coisas, os murais zapatistas serviam para comemorar, 

recuperar a história, para que as crianças soubessem o que aconteceu e para que eles, 

os zapatistas, não se esquecessem. É verdade que, como no caso das mojoneras, os 

murais tenha um índice de memória. Carlos se recordava de coletivos de artistas que 

haviam ido a Polhó para produzir os murais. Recordava-se, também, de eventos a 

																																																								
64 Algumas vezes sob a forma de um topônimo.  
65 Ver, por exemplo, o caso descrito por Hermann Lejarazu (2003, p. 274). O autor argumenta que o 
Códice Muro foi inicialmente produzido para narrar a linhagem do cacicado de Coxcaltepec. No 
período colonial, por sua vez, ele teria sido utilizado para sustentar disputas de delimitação territorial 
entre comunidades mixtecas, transformando, para isso, o sentido iconográfico das mojoneras.  
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partir dos quais certos murais foram produzidos. Lembrava-se até mesmo das 

condições meteorológicas às quais a feitura mural teve que ser submetida, como dias 

de chuva intensa e neblina. Pepe, o filho mais novo de Antonio, também narra 

momentos em que participou da pintura de murais com os demais alunos da escola 

primária. Um dos murais era importante para ele, por exemplo, porque no momento 

em que ele foi pintado, Pepito viu pela primeira vez uma câmera fotográfica (item que 

desperta uma enorme curiosidade nos maienses), e ele sempre mencionava essa fato 

quando via a minha câmera, argumentando que sabia manusear o equipamento.  

Todos esses relatos indicam vivências relacionadas à produção dos murais e 

eventualmente vinham à tona quando alguém que participou do contexto de feitura, 

ou ficou sabendo dele, se deparava visualmente com os murais ou quando alguém, um 

antropólogo, por exemplo, perguntava especificamente sobre esse contexto. No 

entanto, cada mural tem sua história contextual determinada que lhe é singular porque 

se desprende das especificidades conjunturais em que eles foram feitos. Pedrito se 

lembra de algo quando se refere a um mural específico. Essa narrativa não se aplica 

ou se transfere quando tratamos do fenômeno mural como um todo ou quando 

tratamos de outro mural que não aquele que suscita essa narrativa específica. O que 

estamos tratando de dizer é que todo mural conjuga uma história particular que afeta 

seus envolvidos na medida em que implica um processo e um contexto de produção. 

No entanto, os murais compartilham essa condição com muitas outras coisas. Pepito, 

Carlos e os demais me narraram uma série de histórias em torno da construção da 

comunidade-acampamento em que eles viviam. O poço de peixes, a horta, a casa 

comunitária e a casa de Antonio têm histórias pessoais que, assim como aquelas que 

se remetem aos murais, emergem cotidianamente e dizem respeito ao contexto de sua 

produção.  

Em outro sentido, nunca ouvi dos meus companheiros que qualquer mural lhes 

indicasse um determinado acontecimento associado à história do movimento zapatista, 

como a toma de San Cristóbal de las Casas, ou da história mexicana, como a guerra 

do Exército do Sul liderado pelo General Emiliano Zapata. Eles reconhecem 

personagens históricos, tais como Zapata, mas esse reconhecimento não está 

acompanhado de uma exegese histórica. Isto é, a iconografia dos murais não exerce a 

função de ser uma narrativa histórica, de tal modo que não podemos, em termos dos 

parâmetros nativos, atribuir a feitura dos murais a esse sentido de arquivo ou 

monumento de memória histórica.  
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Penso que seja necessário rever a forma em que o “lembrar” é utilizada na 

citação de Valdez, porque se a memória tem alguma função em termos da eficácia 

estética dos murais no mundo nativo, ela está longe de ser um discurso histórico, tal 

como aquele que poderíamos desprender do Muralismo Mexicano de Rivera. Assim, a 

acepção mnemônica da mojonera perde, aqui, o seu sentido.  

Por outro lado, quando se afirma que uma mojonera delimita a extensão 

territorial de uma comunidade, essa noção está claramente informada por uma noção 

de espaço e de um limite que separa duas áreas exclusiva. Como argumentamos no 

primeiro capítulo, estas noções condizem pouco com o funcionamento do território 

zapatista, que se apresenta como uma rede rizomática de comunidades e municípios 

autônomos que se sobrepõe a municípios constitucionais sem que isso decorra numa 

contestação de exclusividade sobre o uso do espaço. É um território poroso em que os 

limites importam pouco porque não está feito de espaços exclusivos, no sentido 

geográfico que lhes atribuímos, mas de lugares que, como discutíamos anteriormente, 

revelam qualidades relacionais das quais emergem pessoas acopladas. Neste sentido, 

se a função das mojoneras é delimitar espaços, então não poderíamos dizer que os 

murais se comportam como elas.  

Na entrevista com Híjar González, ademais do fator mnemônico, Valdez diz 

que os murais marcam território, anunciando visualmente um “aqui somos zapatistas”. 

Nosso argumento segue uma linha parecida, como vimos. No entanto, para que a 

afirmativa destacada por Valdez tenha validade, devemos abrir mão da noção de 

espaço para entender o território. Em seu lugar, teríamos que entendê-lo como um 

lugar informado por perspectivas escalares. O conceito de lugar é usado pelos 

geógrafos com diferentes acepções, mas de uma forma ou outra ele está sempre 

associado aos significados específicos dos atributos relativos a um ponto do espaço, 

envolvendo a percepção, a atribuição de sentidos e a afetividade projetada por 

humanos sobre a fisicalidade do mundo (HOLZER, 1999).  

O uso que aqui damos ao conceito quer implicar, no entanto, o de um campo 

relacional que produz e se assenta sobre uma visualidade determinada. Isso permite 

pensar o local não como uma fracção ou segmento significado de um espaço contínuo, 

ou seja, como um intervalo “cultural” de um espaço físico “natural”, mas como um 

conjunto de relações. Quando se muda de lugar, também se muda de relações. Ou, 

para ser mais preciso, quando se altera ou se amplia a dimensão do lugar temos, em 

contrapartida, uma alteração do campo relacional. Um lugar é sempre um recorte 
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numa rede de relações, determinando um campo, e, como todo recorte, se dá a partir 

de uma opção política; isto é, depende da amplitude do “nós” que se mobiliza. 

A inspiração para esta noção de local vem do diálogo crítico entre Latour e 

Strathern em torno da extensão da rede na teoria sociológica do ator-rede e do 

entendimento de De La Cadena (2015) sobre o ayllu andino. A partir dos princípios 

que organizam a “constituição moderna”, a rede de actantes da qual fala Latour (2012, 

2013) teria se tornado constitutivamente tão bizarra e complexa devido à proliferação 

de híbridos que dificultaria operar recortes analíticos. Segundo Strathern (2014, p. 

304),  
A rede é uma imagem adequada para descrever a maneira pela qual 
se pode ligar ou enumerar entidades díspares sem fazer suposições 
sobre níveis ou hierarquia. Os pontos numa narrativa podem ser de 
qualquer material ou forma, e a rede parece ser uma frase neutra 
para a sua interconexão.   
 

No entanto, o poder das redes enquanto preceito analítico é problemático dado 

que, em termos teóricos, elas não têm limites. Sua extensão parece conectar uma 

miríade de personagens e elementos diversos e híbridos que tende ao infinito, ao 

mesmo tempo em que seria analiticamente possível encontrar redes dentro de redes, 

de tal forma que uma delas é sempre o múltiplo da extensão de outras, e assim por 

diante. Assim sendo, como seria possível operar recortes (STRATHERN, 2014, p. 

305)? A resposta, diríamos, vem da proposta de cosmopolítica do próprio Latour 

(2007) em diálogo com Stengers (2007). O recorte é de ordem política e diz respeito à 

possibilidade de embaralhar as certezas sobre a constituição da rede: sua extensão 

deve ser entendida em termos da sua mobilização. 

Já De La Cadena (2015) parte de um diálogo com o material apache e com a 

noção de um “sentido de lugar” apresentado por Basso (1996) para dar a 

dimensionalidade do seu conceito etnográfico de in-ayllu andino. Assim, se os lugares 

dão corpo às ideias e aos sentimentos dos apache, um “sentido de lugar” seria o 

resultado de uma relação entre humanos e lugares. “The relationship accrues in 

generationally transmitted stories, which in turn animate human lives and places”, 

diz De La Cadena (2015, p. 101) sobre a análise de Basso. No entanto, diz a autora, as 

coisas são diferentes no ayllu andino. Tradicionalmente entendido como uma 

comunidade agrária de pessoas vinculadas por relações de parentesco, segundo a 

antropóloga peruana, o ayllu é isso mas é mais. O ayllu é uma relação na qual 

humanos e não humanos, especialmente aqueles que a autora chama de seres-terra, 
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são parte e, ao mesmo tempo, é parte deles. Ser-no-ayllu não pressupõe humanos, por 

um lado, e território, por outro, mas significa que humanos e seres-terra emergem 

com e no interior do ayllu, sendo este, portanto, uma relação a partir do qual eles, 

literalmente, têm lugar. Neste sentido, 
In-ayllu, place is not one of the terms of the relationship, with other 
being humans. Rather, place is the event of in-ayllu relationality 
from which tirakuna and runakuna also emerge – there is no 
separation between runakuna and tirakuna, or between both and 
place. They are all in-ayllu, the relation from where they emerge 
being (DE LA CADENA, 2015, p. 101). 
 

O que o olhar analítico do contexto etnográfico sanpedrino indica pode nos 

levar a uma combinação de ambas coisas, o diálogo de Latour e Strathern e a proposta 

de De La Cadena. Como argumentado, a comunidade maiense aparece como um lugar 

seguro e um campo relacional que permite a produção e o acoplamento de pessoas 

humanas e de casas enquanto seres e índices de relações entre humanos. A 

compreensão de De La Cadena sobre o ayllu andino nos ajuda a iluminar essa questão, 

dado que, fora dessa relação entre pessoa humana, casa e comunidade, as pessoas se 

encontram desprotegidas, correndo o risco de se encontrarem com seres que habitam 

o outro mundo espelhado, adoecerem e morrerem. Ao mesmo tempo, essa mesma 

casa permite operar giros topológicos que dão outra característica as relações entre 

pessoas, produzindo a comunidade como uma unidade doméstica estendida, e assim 

por diante. Este modo relacional pessoa-casa-comunidade é uma condição de ser para 

todas elas. Fora dessa relação, as partes perecem e se tornam outra coisa.  

No entanto, como vimos, a política zapatista atua precisamente através da 

fabricação de um corpo-comunidade que excede a comunidade tradicional maiense, 

aquela em que, seguindo a Paoli (2003), descansa a sua consciência geográfica, um 

certo sentido tradicional do “nós” que, como vimos, se concreta também na produção 

de uma casa comunitária e de um duplo dela, uma parte no coração da montanha. No 

zapatismo, a comunidade se torna apenas uma das plataformas de produção de uma 

consciência geográfica que é mais ampla e que, como vimos, pressupõe a totalidade 

dos zapatistas num corpo-comunidade de germanos atitudinais. Isso significa que o 

zapatismo é um efeito escalar de produção de relações de assemelhação e parentesco, 

dando corpo a lugares em que todo zapatista emerge como um germano atitudinal.  

Quando falamos de escala, estamos justamente indicando a capacidade 

política que o zapatismo detém de operar recortes num campo relacional, cortando 
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alguns fluxos para produzir outros, segundo cada contexto. Antonio pode circular pelo 

território autônomo e encontrar hermanos zapatistas porque é possível expandir a 

amplitude do campo relacional a partir do qual ele se produz como um zapatista. A 

rede rizomática de comunidades e municípios autônomos é, portanto, um lugar 

composto de lugares que se multiplicam e permitem que os zapatistas existam em 

relação a uma comunidade de parentes sempre extensível. Isso se dá mesmo quando 

um zapatista se encontra fora do seu campo relacional de origem, tanto sua própria 

casa quanto a casa de assembleia comunitária. Em outros termos, o território zapatista 

é um grande lugar, um amplo campo relacional de produção de zapatistas.  

A arte mural é fundamental neste processo na medida em que ela produz 

visualmente essa possibilidade de recorte e extensão do campo. Produzindo uma rede 

de casas, os murais constituem uma marca de lugar, indicando a qualidade do campo 

relacional que ali se produz. Em outros termos, quando identifica visualmente uma 

casa zapatista, Antonio sabe que pode estender a amplitude do próprio modo de 

relação a partir do qual ele se faz zapatista, indicando a possibilidade de acoplamento 

com as pessoas que existem naquele lugar. O recorte máximo e a amplitude limite 

dessa possibilidade de extensão é, assim, a própria dimensão da rede rizomática. 

Neste sentido, a casa que aparece como zapatista através da sua produção estética 

pelo mural, pode ser vista, pela análise antropológica, como a reificação de um lugar, 

o modo em que se produz visualmente um ponto na rede de lugares que dá lugar ao 

território autônomo.  
 

 

*** 

 

Etnograficamente, é fundamental que tenhamos claro que a forma das coisas e das 

pessoas, no mundo tzotzil, está dada pela sua condição corporal. Tal como 

discutíamos no capítulo segundo, as pessoas estão compostas por partes que se 

distribuem pelo cosmos e pelos mundos espelhados. Em especial, tudo o que aparece 

no mundo do visível e tem um coração, como os humanos e as casas, goza de um 

duplo que habita ubiquamente no coração da montanha e se constitui através das 

relações implicativas entre as suas partes. Diz-se, ademais, que os duplos existem de 

forma independente do corpo-morada. No entanto, eles só ganham forma própria, 

uma figuração determinada, a partir da modelagem do corpo-morada e através da 
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relação com o mundo do visível. Um duplo adquire uma figuração humana quando se 

vincula por nascimento a um corpo-morada humano. O aparecimento é a condição da 

forma relacional. O visual e o relacional são, portanto, intrínsecos.  

Os murais zapatistas compartilham desta condição. De forma resumida, 

argumentamos que o território é uma rede de lugares em que os zapatistas emergem 

em relação de assemelhação. Ele não é uma demarcação de exclusividade e nem 

sequer uma espacialidade dimensionada por fronteiras, mas um lugar produzido e 

produtor de modos de relação dos quais emergem pessoas e cujo índice de existência 

são as casas zapatistas. Os murais são importantes porque eles fazem ver, adicionando 

uma camada de especificidade sobre as casas, a forma em que o campo relacional 

zapatista se produz, operando giros topológicos de uma consciência geográfica 

tradicional, que se inscreve no nível da comunidade, para escalas mais ampla e cujo 

recorte limite é a própria totalidade da rede rizomática de comunidades e municípios 

autônomos. Portanto, os murais apontam e permitem relações ao fazê-las visíveis. 

Num sentido próximo àquele argumentado por Martínez Ramírez (2016, p. 

140) sobre a cestaria seri, argumentamos, então, que os murais zapatistas apenas 

chegam a existir de forma categórica porque dizem respeito a uma técnica eficaz de 

vinculação social e acoplamento entre pessoas (humanas e não humanas) no passo em 

que seu conteúdo iconográfico se articula com seu sentido estético.  
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