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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo analisar a insurgência Zapatista após a ho-

mologação do NAFTA, em 1994, enfatizando a presença das mulheres neste proces-

so. Busca-se, através da gênese do Movimento, identificar os condicionantes sócio-

políticos que fizeram o mesmo eclodir, desvelando a condição indígena no México. 

Para tanto, serão levados em consideração literaturas latino-americanas, tal como 

dados primários do governo mexicano. O estudo acaba por concluir que a atuação 

das mulheres zapatistas, para além da luta contra o NAFTA, tensiona tanto as 

questões de reconhecimento da condição indígena, como a própria ideia de um 

feminismo universalizante, que não dá conta das especificidades das mulheres indí-

genas.  

Palavras-chave: Zapatismo; políticas de reconhecimento; indígenas; NAFTA; femi-
nismo.  

Introdução 

 Enquanto grande parte da população comemorava a virada do ano, em 

1994, mais de cinco mil indígenas e trabalhadores rurais com os rosto tapados por 

balaclavas tomaram as ruas do México declarando guerra ao governo e mostrando 
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sua insatisfação com a ratificação do North American Free Trade Agreement (NAF-

TA). Não obstante, o Movimento chamou atenção nacional e internacional pela 

grande presença de mulheres indígenas na luta armada, reivindicando os seus dire-

itos e demandas com a divulgação da Lei das Mulheres. Diante desse cenário, o 

presente artigo tem como questão central: como se deu a atuação das mulheres na 

luta armada que eclodiu em Chiapas após a homologação do NAFTA? Considerando a 

escassez bibliográfica referente ao assunto nas revistas acadêmicas brasileiras será 

empregada uma metodologia qualitativa de cunho exploratório, com ênfase na 

pesquisa bibliográfica-documental que tem por base livros e artigos, majoritaria-

mente de autores(as) latino-americanas, buscando, assim, manter uma aproxi-

mação com as produções do Sul Global. 

 O fim das Grandes Guerras e o processo de descolonização dos países 

africanos apontava que o modelo de colonialismo antigo não se mostrava mais tão 

eficiente; a partir disso, cria-se um novo sistema de controle e exploração imperi-

alista, através do estabelecimento de acordos, que diminuíam a soberania dos 

países em desenvolvimento através do controle monetário dos EUA - que tinha 

como meio para a realização destas ações, o FMI e o BM. No México, estes emprés-

timos nas mais diversas áreas, desde a política comercial, combate à pobreza, 

mineração, exportação, biodiversidade, representaram um “co-governo”, no qual 

havia relação direta ou indireta com o Banco Mundial em todas as Secretarias de 

Estado, direções e sub-direções, empresas públicas e até algumas privadas. Esta 

“condicionalidad cruzada”, que previa que para que os empréstimos fossem 

adquiridos o país deveria incorporar um determinado modelo econômico e político, 

diminui o poder do Estado, gerando uma “desnacionalização”. Fator este, que 

poder ser apontado como parte constituinte do projeto de globalização arquitetado 

pelos detentores de poder para criar uma relação de dependência dos países em 

desenvolvimentos com as grandes potências (SAXE-FERNANDÉZ; RAMOS, 2003). 

Seguindo esta mesma lógica, a ratificação do NAFTA - que na época repre-

sentava a maior zona de livre- comércio do mundo - constituiu um modelo de inte-

gração subordinada. A discussão em torno da formação de um bloco com o México 

foi iniciada em 1991 e promulgada em 1994, liberalizando o comércio e desregula-

mentado os investimentos externos nos três países que compunham o bloco - 

Canadá, EUA e México. Para a potência norte-americana, o país latino representava 

Anais do 7º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2018



 3

uma área extremamente estratégica por questões de segurança, pela fronteira ex-

tensa, pelos interesses geoeconômicos (recursos naturais mexicanos) e pela 

geopolítica com a América Latina. Isto é, com o NAFTA, os EUA pretendia institu-

cionalizar as reformas que seriam benéficas para seu próprio interesse, sendo estas 

a garantia de bons preços no abastecimento energético, condições mais abertas e 

seguras para investidores e políticas de combate ao tráfico e à imigração ilegal 

(SANTOS, 2007).  

 Além de todas as questões ligadas ao desenvolvimento econômico e privati-

zações de setores estratégicos, após a implementação do NAFTA, o problema das 

terras para cultivo teve um forte impacto na população. Com o aumento da com-

petitividade, devido a abertura econômica, era cada vez mais difícil para o pe-

queno agricultor se destacar no mercado, este vinha progressivamente perdendo 

espaço frente às empresas internacionais. A diminuição dos subsídios do governo 

tornou este processo ainda mais difícil, registrando uma queda de 33,2% em 1990 

para 13,2% em 2001, questões estas que se mostraram intimamente ligadas com a 

revolta ocorrida em Chiapas.  

Neste sentido, quando o movimento neozapatista saiu da clandestinidade 

aclamando por “Ya Basta! Nunca más un México sin nosotros” e declarou guerra 

contra o governo mexicano, foi publicada e lida em público a Primeira Declaração 

da Selva Lacandona; esta tinha como tema central das demandas indígenas: trabal-

ho, terra, teto, alimentação, saúde, educação, independência, liberdade, democ-

racia e paz (HOLLOWAY, 2002). Todas estas questões, além de remeterem à propos-

ta inicial de Zapata com o Plan Ayala, faziam parte de uma agenda intrínseca à 

cosmovisão indígena. Isto é, a luta zapatista, na verdade, não visa uma ascensão 

social ou a tomada do poder, mas questiona a forma como o sistema está estrutu-

rado, através de uma democracia direta, na qual ocorram assembleias e discussões 

entre a população, na busca por uma alternativa política, na qual as soluções se-

jam debatidas em conjunto, ou seja, um modelo formado pelo povo e não para ele 

(ROJAS, 2015).  

 A magnitude do Movimento na reconstrução da história mexicana reside jus-

tamente na incorporação do discurso indígena nos modelos modernos de se fazer 

política, que foi o que fez com que o os zapatistas tivessem tamanho destaque nas 

lutas anti-sistémicas globais. Após mais de 500 anos de lutas seculares contra o ex-
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termínio do seu povo e da sua cultura, contra a opressão, o paternalismo e a mar-

ginalização, se nega a inviabilização, e este debate ocorre questionando, 

primeiramente, as próprias tradições das comunidades - como, por exemplo, a 

situação das mulheres indígenas dentro do matrimônio. Ou seja, a transformação 

do Movimento Zapatista para o Neozapatismo ocorre a partir da superação da visão 

monolítica de cultura arraigada no Estado, passando, inicialmente, por um proces-

so afirmativo sobre a sua identidade - superando a ideia tradicionalista de recuper-

ar as tradições ancestrais sem questioná-las, adotando um comportamento anti-

moderno, mas também superando a ideia liberal de ser moderno e negar o passado 

como se ele fosse inferior, para depois buscar compreender de que modo se pode 

reconstruir o legado indígena. 

 Portanto, visando tornar a pesquisa mais clara e concisa, o artigo em 

questão estará organizado em duas subdivisões, sendo a primeira delas referente 

ao projeto de autogoverno do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) e a 

luta armada em Chiapas. Posteriormente, abordar-se-á a questão das políticas de 

reconhecimento cultural e o desenvolvimento de um feminismo indígena, o qual 

transcenda o eixo de debate tradicional - mulheres, brancas, ocidentais. Por fim, 

será feito um breve apanhado das questões abordadas, apontando quais foram os 

resultados e interpretações obtidas com a pesquisa, respondendo a pergunta cen-

tral de forma objetiva.  

Projeto de autogoverno e a luta armada em Chiapas 

 A movimentação de mais de cinco mil mexicanos na madrugada após a ratifi-

cação do NAFTA, televisionada e vista internacionalmente, foi apenas a “ponta do 

iceberg”. Esta luta ininterrupta no Sul-Sudeste do país, tendo como origem a luta 

de Zapata e Pancho Villa na Revolução Mexicana, teve uma grande inflexão na se-

gunda metade do século XX. Com os movimentos estudantis que ocorrem em 1968, 

o Movimento é coagulado e passa a ser denominado Neozapatismo, porque além de 

lutar contra a homogeneidade mestiça da nação e a favor de uma reforma agrária, 

questionava também a ideia de monocultura e a reafirmação de valores coloniais 

permeados em práticas políticas (SPEED, 2006). No caso mexicano, estas questões 

são ainda mais profundas devido à extensa fronteira com os EUA.  
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 Historicamente os EUA tem um posicionamento expansionista, que diversas 

vezes é percebido através de intervenções em questões domésticas do México. 

Além disso, cria-se um sentimento muito subjetivo e internalizado no consciente 

coletivo de subordinação e admiração - o ideal sonho americano, muitas pessoas 

inclusive morrem tentando atravessar a fronteira ilegalmente. Todavia,  esta in-

fluência teve impacto nas políticas nacionais do país, pois começa-se a seguir o 

padrão imposto pelos EUA, intensificada no final da década de 80 com a crise da 

dívida externa e o endividamento mexicano. Os empréstimos, a integração em blo-

cos e a ratificação de Acordos de países desenvolvidos com os em desenvolvimento 

são formas de moldar as políticas nacionais daqueles que forem estratégicos de al-

guma forma, de acordo com os seus próprios interesses, como é o caso do México 

para os EUA. Como foi explicitado na Primeira Declaração da Selva Lacandona: 

“somos produto de 500 anos de lutas: primeiro contra a escravidão, na Guerra da 

Independência contra a Espanha encabeçada pelos insurgentes, depois para evitar 

a nossa absorção pelo expansionismo norte-americano (…)”. Com isto, é apontada 

essa relação que se tem entre a colonização europeia na América e a neocoloniza-

ção norte-americana na América Latina, expressas de maneiras distintas, mas com 

um efeito tão maléfico quanto. 

 Logo, quando o México passa a integrar o NAFTA, diversas mudanças sociais e 

políticas tiveram um efeito na parcela da população menos privilegiada. Os direitos 

trabalhistas são modificados, aumentando o número de casos como o das 

maquiladoras, em que mexicanos e mexicanas são expostos à trabalhos insalubres 

devido a mão-de-obra barata; há um aumento na competitividade, o que fez com 

que o pequeno produtor fosse prejudicado, para além de uma intensa urbanização 

e intensificação da produção. Assuntos relacionados à expropriação de terra, que 

vinham sendo um problema de longo prazo no território mexicano, passam a ser 

uma questão internacional e não apenas doméstica, o que torna a sua resolução 

ainda mais complexa. Com isso, os dilemas que vinham assolando as comunidades 

indígenas já com o início da crise e mudança de governo são potencializados, 

porque giram em torno de uma questão de emancipação do país também, de não 

querer aceitar que o México seja um subordinado, uma “antessala” norte-ameri-

cana.  
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 O fato de o governo representar e administrar para uma parcela da popu-

lação, que se identifica e compartilha os valores e tradições ocidentais já é uma 

problemática de acordo com a perspectiva teórica decolonial (QUIJANO, 2005). To-

davia, com a instauração do Acordo, essas mudanças políticas, além de não repre-

sentarem e reconhecerem a cultura indígena, acabam por afetar questões funda-

mentais para a sobrevivência dessas comunidades. Além disso, há uma mudança na 

perspectiva sobre a forma de se relacionar, o trabalho, estilo de vida, consumo, en-

tre diversas outras questões cotidianas concernentes à estas mesmas comunidades. 

Questões estas que remetem à cosmovisão indígena, envolvendo a sua concepção 

do que é terra, trabalho, democracia, liberdade, tendo como base a ideia do eu e 

do outro interconectados com a coletividade (ROJAS, 2015). A partir destes princí-

pios surge a ideia do “mandar obedecendo”, de descentralizar o poder e dar novas 

formas de se compreender a configuração e o fazer política, não para o povo, mas 

com ele. Percebe-se, portanto, que todos esses pontos destoam muito do ideal in-

dividualista ocidental, da sociedade do egocentrismo, do eu. A modernidade, estru-

turada no modelo liberal, desenvolve uma democracia centralizadora, na qual o 

povo tem pouca voz ativa e as pessoas, apesar de viverem em meio a uma multi-

dão, estão sempre centradas em si mesmas, onde pouco se pensa no coletivo, no 

colaborativo, no ideal de dar e receber.  

 O debate Neozapatista busca justamente reestruturar as práticas tradi-

cionais indígenas em um ambiente moderno, superando a ideia tradicionalista e 

anti-moderna, mas também superando a ideia liberal de os inserir na modernidade 

e negar o passado como se ele fosse inferior. Portanto, se cria um ciclo atemporal, 

no qual são agregadas novas perspectivas às visões ancestrais, que dialoga com fa-

tores que compõem a modernidade. Este é um processo importante para o México, 

pois para muitos foi uma nova alternativa frente uma forma de fazer política que 

se mostrava degradada. Desta forma, o EZLN não se rebelou apenas contra o NAF-

TA, mas contra todo o processo histórico de expropriação de terras indígenas e da 

não efetivação das leis, mas, acima de tudo, contra um modelo político e econômi-

co baseado na individualização e na exploração. Buscava-se superar a ideia 

monolítica do Estado-nação mexicano, com uma posição de auto-afirmação sobre 

as origens e saberes indígenas, questionando práticas inerentes ao sistema 

hegemônico.  
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 Após a eclosão do Movimento Zapatista, diversas foram as tentativas de di-

alogar com o governo, mas não se obteve sucesso. O Acordo de San Andres, que se-

ria um projeto de integração e reconhecimento indígena, embora aprovado pelo 

governo, nunca foi executado de fato. Ao se perceber que as mudanças do governo 

permaneceriam na retórica, o EZLN assume um papel ativo e declara as zonas 

autônomas zapatistas. Em agosto de 2003, criam-se as Juntas de Buen Gobierno 

(JBG) e os Caracoles, o território ocupado pelo exército zapatista é denominado de 

Municípios Autônomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) e engloba cinco JBG, cada uma 

com três delegados (CASANOVA, 2001). O fracasso desses diálogos com o governo 

mostram como esses espaços de debate interculturais são assimétricos, pois se fos-

se uma questão que afetasse os latifundiários ou os comerciantes, haveria não ape-

nas um esforço do governo, como também dos EUA em pressionar o país latino. To-

davia, a única pressão feita durante este processo, foi a do Presidente Bill Clinton, 

que solicitou que o governo mexicano apaziguasse a rebelião, pois ela estava cau-

sando uma desvalorização do peso e afastando o investimento externo.  

 Vale ressaltar que não havia um projeto de desenvolvimento autônomo 

prévio, este não era um objetivo inicialmente; todavia, com a falta de ação do 

governo e uma constante degradação das estruturas básicas no interior do país e 

nas proximidades das comunidades, somado com a falta de subsídios, a situação já 

beirava a insalubridade. O acesso à água potável, à educação, à saúde e ao trabal-

ho estavam longe de ser prioridade na agenda do governo, que se preocupava mais 

em como manter a imagem de estabilidade e desenvolvimento para atrair o capital 

e investimento externo. Mas para os povos indígenas e camponeses, a criação das 

JBG foi uma alternativa que, além de melhorar a infraestrutura e os recursos inter-

comunitárias, deu visibilidade internacional ao Movimento, que passou a receber 

apoio de ONGs e ativistas de diversos países do mundo. Havia uma articulação com 

a sociedade, na qual as decisões eram sempre coletivas e a mulher estava tomando 

postos de liderança e tomada de decisão. A criação destes espaços auto-governados 

tornou os Zapatistas atores das mudanças pelas quais eles lutavam, a favor da au-

tonomia, do desenvolvimento sustentável, da igualdade de gênero, da diversidade 

e da democracia - de acordo com a perspectiva indígena.  

 O EZLN mostrou, portanto, para a sociedade mexicana e internacional que 

havia uma alternativa praticável de governança coletiva e sustentável, na qual to-
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dos pudessem participar e ter voz, diferentemente do modelo baseado na subordi-

nação das liberdades individuais frente às coletivas, neocolonialismo e exploração 

que o NAFTA representava. De fato, se o Movimento Zapatista tivesse optado por 

sair da clandestinidade em outro momento ou não houvesse declarado guerra ao 

governo, talvez hoje não tivesse tamanha visibilidade. Salienta-se que o Acordo 

era, na época, a maior zona de livre-comércio do mundo, todos os olhares estavam 

no México e centrados na homologação do mesmo, o México era a “cobaia” do 

mundo para ver o que aconteceria com a criação de um bloco assimétrico e os zap-

atistas deram o seu recado.  

  

Políticas de reconhecimento da cultura indígena e um projeto de feminismo 

anti-hegemônico 

 As políticas de reconhecimento e concessão de direitos aos indígenas podem 

ser apontadas como o cerne da questão, isto porque o peso que a etnicidade e que 

a cultura carregam já pressupõe um certo grau de colonialismo. Isto é, a cultura, 

assim como a religião, se tornou uma forma de imposição das perspectivas eu-

ropeias, que seriam as mais “corretas” ou “superiores”. Todavia, há distinções 

muito profundas entre a cultura ocidental europeia e as tradições indígenas, desde, 

por exemplo, o conceito de democracia, que para o índio é o direito de ser difer-

ente dentro da sociedade e não o direito concedido à outrem de dar ordens e 

definir quem é ou não digno de receber este reconhecimento.  

 Apesar destas distinções, a discussão sobre a criação de uma pauta pluridi-

versa sempre esteve na agenda mexicana, com o intuito de integrar os indígenas 

economicamente. Contudo, esse processo era assimétrico, pois pressupunha um 

ideal romantizado de homegeinidade. Isto é, a ideia de integrar o índio estava 

muito associada à forma colonial de civilizar os mesmos, de impor o seu próprio 

modo de organização nas comunidades, trazendo-os para a realidade europeia em 

um processo de assimilação - dando aulas de espanhol, modo de vida em torno do 

capital, organização social hierarquizada e urbana. Desta mesma forma, as políti-

cas indigenistas, que foram por um longo período um dos pilares fundacionais do 

Estado-nação mexicano, eram respaldadas em uma ideologia neocolonial, na qual a 

ideia de multiculturalismo era baseada em ideais liberais. Essa ótica se afasta das 
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verdadeiras demandas dos povos indígenas e segue uma lógica, na qual sejam feitas 

discussões e negociações pacíficas, buscando solucionar o problema em questão 

através de um modus vivendi. Todavia, a perspectiva ocidental liberal permite que 

se intervenha caso estes princípios não sejam os mesmos compartilhados por eles. 

Ou seja, cria-se uma falsa ideia de comunicação intercultural, na qual teorica-

mente se resolveriam os problemas através de diálogos simétricos, visando o bem 

da sociedade. Em contrapartida o que acaba acontecendo é uma sobreposição de 

valores e ideais e caso não se chegue a um consenso, os ideais liberais do governo 

serão impostos da mesma maneira, pois existe um “dever moral de proteger”.  

 Com a adesão do México ao modelo neoliberal estas questões se intensificam 

ainda mais. Durante os 70 anos de governo do PRI ocorreram três fases do indi-

genismo, sendo a primeira a Pré-Institucional, que vai até a Revolução Mexicana; a 

do Indigenismo Institucionalizado, durante os anos 40, com governos mais nacional-

istas; e, por fim, a Crise do Indigenismo, com a negociação da dívida externa mexi-

cana em 1982 (GILLY, 1971). Logo, pode-se perceber que a queda deste modelo 

está interligada com a transição do modelo econômico e político do país, que ao 

pegar empréstimo com o FMI tem que seguir diversas políticas de privatização de 

setores estratégicos, abertura para o capital externo e desregulamentação. No 

governo de La Madrid, além da adoção de políticas de liberalização, é dada tam-

bém mais ênfase aos assuntos e projetos internacionais. Neste período, o empo-

brecimento da população indígena é interpretado como um atraso econômico e não 

um problema social relacionado às políticas públicas do governo.  

 Esses pontos citados anteriormente traçam o caminho o qual o México per-

correu até chegar ao NAFTA e como essas mudanças afetaram a vida dessas popu-

lações mais marginalizadas. A homologação do Acordo, além de abrir o país para o 

capital externo, aumentando a vulnerabilidade do mesmo à crises internacionais e 

queda nos preços das commodities, reflete nas leis trabalhistas, na competitivi-

dade do mercado, nas questões de Reforma Agrária e, sobretudo, nas políticas 

públicas. O governo interrompe diversos projetos de diminuição da desigualdade 

social, de subsídios concedidos e acima de tudo, adota uma política neoliberal, na 

qual não são consideradas as falhas estruturais do sistema e os seus efeitos ao lon-

go-prazo. Com isto, o acesso à necessidades básicas como saúde, educação, trabal-

ho, direitos individuais e coletivos são restringidos e embora as políticas indi-
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genistas estarem longe de ser a resolução para todos os problemas, elas represen-

tavam a construção de espaços de debate acerca do tema. 

 Tendo isto em vista, entende-se que o Movimento Neozapatista não é dire-

cionado tão somente ao NAFTA, mas à todas estas modificações que estavam sendo 

concebidas e que com a homologação do Acordo se intensificariam. O Movimento é 

na verdade uma crítica à colonialidade presente dentro das leis e políticas públicas 

e a forma como a perspectiva neoliberal enxerga os direitos individuais e coletivos 

da sociedade, que ao invés de reconhecer o diferente, tenta uniformizar. Indo ao 

encontro dos pontos apontados previamente, a questão do feminismo indígena 

segue essa mesma lógica. Enquanto o movimento é tido como universal, na busca 

da emancipação feminina, se cria um discurso que engloba apenas algumas mul-

heres. Isto é, na tentativa de padronizar, o Movimento exclui, pois as demandas 

que serão incorporadas na narrativa serão as da maioria, desconsiderando as par-

ticularidades da realidade indígena, por exemplo.  

 Assim como dentro de um país há uma grande diversidade de culturas, re-

ligiões, etnias, grupos e segmentos da população, as mulheres do mundo têm reali-

dades, demandas e perspectivas diferentes. A construção da identidade de gênero 

é distinta, há questões particulares de uma determinada região ou cultura que o 

feminismo hegemônico não é capaz de incorporar. Da mesma forma que o México, 

ao aderir a um modelo neoliberal padroniza os direitos e o acesso à necessidades 

básicas, desconsiderando que há particularidades que deveriam ser englobadas, o 

feminismo ao criar uma narrativa universal não é capaz de responder questões e 

dar voz às mulheres mais marginalizadas pela sociedade (HERNANDÉZ; PAZ; SIERRA, 

2004). O Zapatismo, portanto, constrói um espaço de fala muito importante para 

essas mulheres, que reivindicando a sua cultura e as suas tradições indígenas, têm 

a possibilidade de discutir questões do cotidiano, lutar pelos seus direitos e ter 

uma voz ativa na política e dentro da comunidade.  

 A articulação feminina dentro do Movimento foi resultado de um longo pro-

cesso de debates sobre a situação da mulher dentro das comunidades e de for-

mação de Conselhos e Comitês específicos. A relação destas mulheres com o NAF-

TA, tem origem antes mesmo da ratificação do Acordo. Ela se inicia com a transição 

do México para um modelo econômico neoliberal, no qual os homens passam a tra-

balhar em zonas de extração e nas cidades, deixando-as responsáveis por todo o 
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trabalho de casa, cuidados com a família e com a terra. Nesse momento, percebe-

se uma necessidade de criar espaços em posições de tomada de decisão para estas 

mulheres expressarem suas demandas.  

 Durante as discussões sobre declarar ou não guerra ao governo após a ho-

mologação do NAFTA, estas mulheres sentem a necessidade de publicar, junta-

mente com a Primeira Declaração da Selva Lacandona, uma Lei das Mulheres, 

visando apontar suas demandas, o seu papel na luta e os seus direitos. Neste senti-

do, a participação das mulheres dentro do movimento funciona de três formas: 

dentro da base social de apoio, como insurgentes, vivendo na selva e assumindo 

posições militares na luta ou como militante, integrando-se à guerrilha quando se é 

necessário. A presença destas mulheres na luta carrega uma simbologia muito 

forte, tendo o caso do Massacre de Acteal como um caso expressivo. As mulheres 

muitas vezes são utilizadas como “moeda de troca”, o estupro, o homicídio, o as-

sédio destas mulheres é uma forma do exército paramilitar desestabilizar os Zap-

atistas, de enfraquece-los. No momento em que essas mulheres tomam uma 

posição ativa, elas fortalecem o Movimento. O Massacre que matou 45 índios, den-

tre os quais tinham como maioria mulheres e crianças, teve a presença de mul-

heres tomando a frente da luta, sem qualquer arma, apenas com a força do seu 

próprio corpo para proteger suas terras e a comunidade.  

 O EZLN serviu como um catalisador das demandas destas mulheres, antes da 

luta ser declarada e delas ocuparem estes cargos na luta armada, havia uma sus-

peita dos homens em relação à ocupação feminina em posições de comando. A for-

ma como a sociedade é estruturada e como os jovens são educados, não faz com 

que os homens percebam a problemática de se questionar a liderança de uma mul-

her apenas pelo seu gênero. Todavia, na batalha de Ocosingo elas demonstraram 

como isso era uma ideia equivocada, pois foram as mulheres Zapatistas que de fato 

protegeram aqueles que estavam em perigo e comandaram as tropas (SPEED, 

2006). Logo, se for considerado que o NAFTA foi o apogeu da transição política 

mexicana e que estas mulheres Zapatistas são o núcleo mais frágil da sociedade, 

pois são, em sua maioria, mulheres, indígenas e pobres, a presença delas dentro da 

luta carrega a simbologia da resistência, da insubordinação. Elas estão ali repre-

sentando todas as falhas do sistema e saindo do espaço passivo para tomar frente à 

luta. A existência de mulheres na organização e a incorporação de armas na sua es-
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tratégia de ação faz referência a subversão dos papéis de gênero, tanto para o 

movimento internamente, como também para o governo e para a sociedade mexi-

cana.  

 Atualmente, 30% do exército é composto por mulheres, que iniciam seu 

treinamento nas montanhas ainda muito jovens, com doze ou treze anos, onde 

aprendem treinamento militar, aprendem como manusear as armas, aprendem so-

bre política e como se comunicar em espanhol. A presença dessas mulheres, que 

optaram por participar da parte militar como insurgentes ou milicianas, escolheram 

opor-se à construção social de virilidade masculina, isto é, subverter a lógica de 

que este seria um espaço masculino no qual a mulher não poderia participar. A 

eficácia do Movimento Zapatista está justamente no envolvimento da questão de 

gênero, uma força militar predominantemente masculina não teria sido tão efetiva. 

Todavia, a mensagem que estas mulheres sublinham no confronto é a de que irão 

lutar bravamente, desafiando um governo hostil, que abusa do seu poder e injusto, 

representado por homens especializados no uso da violência e da intimidação.  

 Os resultados da monetização na relação familiar, a hierarquização e a cen-

tralização do poder. O NAFTA, portanto, representa o Sistema que fez com que se 

rompessem com os princípios ancestrais dos povos originários e o que as mulheres 

representam dentro da comunidade. A partir dos dados coletados é possível apontar 

que, para além do caráter do Acordo e dos impactos negativos que ele tinha para o 

pequeno produtor e para as populações indígenas, o Movimento questionava a nar-

rativa que o país adere para a sua retórica oficial. Uma narrativa excludente, que 

permanece marginalizando estas populações, sendo as mulheres indígenas o seg-

mento mais afetado, pois além de sofrer a opressão do governo por serem indíge-

nas e da sociedade por serem mulheres e pobres, sofrem dentro da comunidade 

também por serem mulheres. Logo, a presença dessas mulheres dentro do Movi-

mento questiona a presença da colonialidade e do etnocentrismo nas políticas do 

governo e também o machismo dentro da comunidade indígena. O NAFTA foi, por-

tanto, um marco que representa o fim do silenciamento das demandas indígenas e 

da violência de gênero; simbolizando todos os malefícios que o modelo neoliberal 

trouxe para estes povos, desde questões trabalhistas e de sustento, até políticas de 

reconhecimento e cultura. 
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 Contudo, coma adesão destas mulheres ao Movimento, percebe-se uma pro-

gressiva mudança estrutural, principalmente dentro das comunidades. Hoje, nota-

se a presença feminina também no CCRI, instância máxima de poder dentro do 

movimento. Apesar de a presença na administração das JBG serem irrisórias ainda, 

o número de mulheres sendo designadas à cargos públicos têm sido crescente 

(NASCIMENTO 2012). Nesse mesmo sentido, a escolha de Marichuy como sendo a 

candidata do CNI, demonstra a simbologia que as mulheres carregam dentro do 

Movimento Zapatista e como forma de resistência ao sistema excludente, sendo o 

NAFTA um marco nesse processo de enfrentamento e de transição da política 

econômica e social mexicana. 

Considerações Finais 

 A construção do Estado mexicano, tal como diversas outras ex-colônias, foi 

pautado em concepções europeias sobre democracia, liberdade e direitos; os dog-

mas religiosos, culturais e até mesmo a formação da sociedade, todavia, são muito 

distintos daquelas dos povos originários. Esta sobreposição de saberes e formas de 

se organizar política e socialmente criou choques civilizacionais, gerando uma 

guerra de extermínio dos povos indígenas, que são colocados à margem da so-

ciedade e do reconhecimento do governo por não se enquadrarem nos modelos civi-

lizacionais europeus. Logo, a história mexicana é baseada, desde os primórdios, em 

uma distinção entre povos, que como Quijano aponta, se inicia com o processo de 

colonização, a qual coloca os indígenas em uma posição de inferioridade, tal como 

a sua cultura e tradições. Por fazer fronteira com os Estados Unidos, que além de 

ser uma Grande Potência, tem uma política intervencionista e expansionista, a 

situação mexicana torna-se ainda mais complexa. 

 Com a tentativa de implementar um modelo econômico, político e social 

padrão, alguns países e parcelas da população são prejudicados, pois ainda não 

possuem uma estrutura e um suporte para a adoção de determinadas medidas - 

considerando que ao abrir o mercado, há um aumento da competitividade, queda e 

oscilações de preços e uma rede de produção em grande escala e com mão-de-obra 

barata. Logo, as populações mais marginalizadas acabam sendo as mais prejudi-

cadas. O México, em um cenário de crise monetária, dívida externa alta e crescen-
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do pressão externa, recorreu a um empréstimo ao Banco Mundial e o FMI, o que fez 

com que o país tivesse que se submeter às imposições das grandes instituições fi-

nanceiras. Todavia, a adesão do modelo neoliberal pelo México teve o seu ápice 

com a homologação do NAFTA. No mesmo dia, com a eclosão do Movimento Zap-

atista, cria-se um novo ator político no México.  

 O Movimento questionava a expropriação de terras, que vinha há anos afe-

tando as populações indígenas e camponesas, a desregulamentação de setores es-

tratégicos e a falta de investimento do governo nas comunidades. Além disto, a at-

uação do EZLN dentro do território mexicano possui uma simbologia muito forte na 

defesa dos direitos e da cultura indígena, assim como serviu como catalisador das 

demandas das mulheres indígenas, que tiveram um espaço para reivindicar as suas 

demandas sem serem invisibilizadas. Ao perceber que as políticas indigenistas per-

maneceriam apenas no discurso, o EZLN inicia um projeto de autogoverno, tornan-

do novamente a região de Chiapas, que já tinha um passado de revoluções, palco 

de grandes movimentações indígenas que tiveram impacto transnacional, dando 

voz àqueles que são invisibilizados pelos discursos institucionalizados que segregam 

e excluem.  

 Não obstante, as questões trazidas pelo EZLN vão muito além do debate so-

bre a reforma agrária ou sobre o melhor modelo político-econômico para o México, 

pois desenvolve uma discussão intercultural, na qual se considera as assimetrias 

das relações e se busca criar um diálogo que transcenda o existencialismo de de-

terminada cultura. O cerne da luta Zapatista está também na relação com a mul-

her. Considerando que há um acúmulo de opressões sobre elas, por serem mul-

heres, por serem indígenas e por serem pobres, a luta perpassa as questões ligadas 

aos direitos indígenas ou se insere no debate feminista, que na tentativa de criar 

um discurso universal acaba não abrangendo àquelas que são marginalizadas. Den-

tro do EZLN, as mulheres desenvolveram lugares de fala e se organizaram, criando 

espaços de debate, assumindo posições de tomada de decisão, indo para a luta mil-

itar e questionando não apenas o machismo da sociedade mexicana, mas aquele 

que faz parte das tradições da comunidade.  

 Como foi apontado anteriormente, a vida conjugal dentro da comunidade 

era baseada no princípio da complementariedade, do dar e receber, mas após a 

colonização e a monetização, ela foi se transformando em uma relação de domi-

Anais do 7º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2018



 15

nação e submissão, na qual o homem por receber um salário pelo trabalho realiza-

do tinha um papel de vantagem dentro da família. Portanto, o papel das mulheres 

na luta zapatista possui uma simbologia muito forte, um regaste de suas tradições, 

passando por uma ressignificação, que ofereça mais visões e versões sobre um de-

terminado assunto, mas também uma auto-afirmação do ser indígena como uma 

forma de resistir dentro do movimento feminista.  

 Com isso, pode-se dizer que o EZLN manteve a sua prioridade discursiva e foi 

condizente com as suas propostas e atuação. Para além das reivindicações por ter-

ra, o Movimento tornou-se uma luta pela preservação da cultura e do povo indíge-

na, que vem sendo há mais de 500 anos vítima de um processo de extermínio e es-

quecimento. O incremento no número de estudos e a divulgação da situação de 

desvantagem destas mulheres indígenas no México faz com que a Comunidade In-

ternacional tenha um conhecimento sobre a situação precária na qual muitas vivem 

e as diversas questões ligadas inclusive à Direitos Humanos, considerando que o es-

tupro vem sendo utilizado como mecanismo de controle e intimidação por parte do 

exército federal e paramilitar. Para além de uma mensagem aos políticos mexi-

canos, a mensagem Zapatista é também para o Movimento Feminista, que na ten-

tativa de universalizar as demandas das mulheres, é excludente e atua como um 

mecanismo de reprodução da lógica opressora.  
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