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O processo de globalização econômica vem provocando resistências pelo mundo. Cidades como Seattle, Gênova 

e Porto Alegre ganharam manchetes em jornais do mundo todo pelas atividades denominadas de movimentos anti-

globalização. 1  Uma das características desses movimentos sociais é a sua imensa diversidade, na união contra o 

inimigo comum, neoliberal. Também as armas – ou recursos – que esses movimentos utilizam para  se opor à 

globalização econômica são muito variados. 

Neste contexto, interessou-nos mais particularmente os movimentos sociais que têm surgido na América Latina e 

cujo componente étnico tem tido destaque, numa re-atualização de lutas seculares de comunidades indígenas, não só 

pela recuperação de suas terras, como pela defesa de uma “indianidade genérica”. 

Um desses movimentos que nos chamou a atenção foi o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que desde 

1994 enfrenta o Exército Mexicano no Estado de Chiapas e, em particular a adoção da Internet como elemento de 

propaganda do movimento, transformando-o numa guerra de palavras, mais que de munições. Acreditamos que a 

adoção de um símbolo da globalização econômica – o computador – como arma de luta é sintomática, tanto quanto a 

opção pela união dos diferentes movimentos sociais e de diferentes objetivos, pelo mundo todo. 

Os zapatistas, cujo porta-voz é o Subcomandante Marcos, conseguiram atrair a atenção da mídia pelo  mudo todo 

com essa estratégia, aliadas a outras, como plebiscitos entre as diferentes comunidades indígenas mexicanas, a criação 

de um Fórum contra o neoliberalismo, a participação em  debates e eventos, como o de Porto Alegre – o “zapatatour” 

que consistiu numa peregrinação à cidade do México para negociar com o governo, pedidos de socorro para que e-

mails, cartas e telegramas fossem enviados por simpatizantes do mundo todo ao governo mexicano, pedindo abertura de 

negociações etc. Além dessas atividades, os zapatistas mantém alguns “sites” na Internet desde 1994, que opinam sobre 

questões internacionais, divulgam reuniões, resultado dos plebiscitos, e também contos, poesias, além de suas 

reivindicações. 

Os zapatistas sabem que uma mensagem pode ser transmitida de várias formas, com vários recursos e que além 

das armas existe o recurso da palavra oral e escrita. Ainda quando escrita eles não dispensam a forma poética ou o uso 

de personagens. E é exatamente dois desses personagens zapatistas que nos propusemos a analisar para compartilhar 

com os colegas nossas observações e dúvidas e, ainda, solicitar sugestões e críticas. 

Em primeiro lugar, “El Viejo Antonio”, que presenteia os leitores com as estórias2 de quando o mundo não 

existia, quando o tempo não transcorria e os deuses bailavam e, aos poucos, iam construindo o futuro. El Viejo Antonio 

ajuda o leitor a conhecer as velhas lendas mayas, seus deuses, suas imagens e exige que os zapatistas não se esqueçam 

de suas mais antigas raízes e heranças e, através de conversas com o Subcomandante Marcos, traz sempre a palavra de 

antigos deuses, palavra da tradição, palavra que não pode ser esquecida, que precisa ser sussurrada e divulgada. 

Já o outro personagem que analisamos é Durito, em escaravelho ousado, politizado e revolucionário. Outra 

palavra, a de Durito: a da chama revolucionária, da acidez crítica ao neoliberalismo, da reflexão política e da certeza da 

vitória que se mescla a outro personagem, mais famoso e mais idealista, Don Quixote. Durito é o escaravelho cuja 

paixão política leva-o a tornar-se Don Durito de la Lacandona. 

 

1) O velho Antonio 

O velho Antonio tem uma relação íntima com a natureza, são inúmeras as referências a ele chegando com a noite 

e, muitas vezes, com as forças poderosas da natureza, como o vento, a chuva ameaçadora, a escuridão e a anunciação de 
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um novo dia. Também suas estórias remetem ao tempo em que as trevas reinavam e os deuses estavam às voltas com a 

criação do mundo, o tempo em que não havia tempo, em que não existia o antes e o depois, por isso o velho Antonio 

fala à noite e ouve as vozes dos deuses também à noite. As estórias do velho Antonio são contadas ao redor do fogo, 

enquanto ele fuma cigarros e Marcos um cachimbo, sentados “con el, con el Viejo Antonio, se sientan junto conmigo 

todos los hombres y mujeres de morena sangre em corazón digno.” 3. 

Marcos recorda-se constantemente das conversas com o velho Antonio, de 10 anos atrás e no tempo pretérito, 

deixando ao leitor a incerteza acerca do paradeiro do personagem. Suas palavras trazem mensagens e recordações para 

que os homens não se esqueçam dos ensinamentos dos antigos deuses. Vejamos algumas: 

 

Lembrar o passado 

O velho Antonio, segundo Marcos, às vezes confunde o presente com o passado, tanto o passado mítico dos setes 

deuses, quanto o seu próprio passado – humano – do tempo em que ele era o “jovem Antonio” e seus pai é que era o 

“velho Antonio” e contava as estórias que agora ele conta. Entretanto, essa “confusão” não é um erro, mas parte de uma 

visão cujo tempo se repete e o presente necessita ser lembrança. Isso aparece no episódio em que eles estão perdidos na 

noite  e Marcos segue por um caminho errado e se reencontra olhando para trás, descobrindo a verdade com seu erro.4 

A partir do erro pode-se retomar a verdade, como no conto “A “História da Chave Enterrada” que apresenta os 

primeiros deuses sem memória, já que como não havia ainda o tempo, não podia haver memória, nm a diferenciação 

entre o antes e o depois. Assim, para manter a lembrança do mundo que criaram, os deuses fazem uma cópia de tudo e a 

enterram, como uma chave enterrada para o passado. Assim, cada vez que se quiser comparar o quanto o mundo se 

desviou do original, corrompendo-se, pode-se desenterrar o original, tomando-o como modelo para o retorno, ou seja, o 

mundo dos homens torna-se uma corrupção do mundo original – dos deuses – cuja lembrança ficou gravada sob o solo 

e para o qual um dia haveremos de retornar. 

Logo, passado e presente se mesclam, se pertencem, entrecruzam, como os deuses Ik’al e Votán, os primeiros, os 

que fizeram o mundo, aqueles que precederam os sete deuses dos quais o velho Antonio tanto fala. Diz a lenda que os 

dois deuses eram opostos e, ao mesmo tempo, eram o mesmo, uma dualidade criadora, eram a noite e o dia e que 

ensinaram os homens a caminhar questionando-se, sem nunca parar. Para tanto era necessário nunca chegar, nunca 

partir, sempre perguntar até descobrir para onde vai a estrada. É por isso que o velho Antonio presenteia Marcos com 

uma  foto do General Emiliano Zapata onde o antes e o depois estão entrelaçados. Afinal, o general estará indo ou 

permanecendo? Subindo ou descendo? Guardando a arma que acabou de usar ou sacando-a para o uso? O mito 

permanece ou recomeça? É assim que Marcos encerra o comunicado perguntando-se: esta foto de 84 anos, será nosso 

passado ou nosso futuro? 

Relembrar o passado é também aprender com ele, e as estórias do velho Antonio trazem as palavras antigas dos 

deuses, as palavras de sabedoria que podem ser extraídas dessas estórias. Analisemos algumas: 

 

Tolerar as diferenças 

 Em “A História das Cores”5, o velho Antonio conta como os sete deuses criaram as diferentes cores, cada qual 

em uma jornada da qual retornava com uma cor específica. Ao final, as cores começaram a se misturar e fugiram da 

caixa em que os deuses as haviam prendido, escapando para o mundo e respingando nos seres humanos. Para que os 

homens nunca se esquecessem das cores, os deuses pintaram a arara, para que permaneça lembrando que há muitas 

cores e, também,  muitos pensamento no mundo e que os homens só serão felizes quando todos os pensamentos, assim 

como todas as cores, viverem em paz. Também  a “História dos Outros”6 traz uma mensagem de tolerância. Nela, os 

sete deuses perceberam que havia sete pensamentos diferentes entre eles e assim, fizeram uma Assembléia e chegaram a 
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um acordo, após ouvirem as palavras uns dos outros, perceberam que eram diferentes, mas eram todos deuses e, 

portanto, um não era mais importante que o outro. Logo, os sete deuses concluíram que é necessário reconhecer as 

diferenças e aceitar a existência do outro, pois ouvir e conhecer o outro também significava ouvir e conhecer a si 

mesmo. Assim, escutar, reconhecer e respeitar o outro foi a lição aprendida pelos deuses, que muito se alegraram e 

dançaram para, enfim, cansados, dormirem. 

Nessas falas dos deuses antigos aparecem também  as propostas do EZLN: respeito pela adversidade, 

reconhecimento das diferenças, assim eles se comunicam com o mundo e pedem o reconhecimento de suas etnias pelo 

governo mexicano. Para que não sejam apenas um, mas muitos e que nunca os homens se acabem, pois também 

aprenderam com os deuses, ao observar o arco-íris – “A História do Arco-Íris” 7- que aqui nesta Terra não se parte e 

também não se chega a lugar algum, que o arco-íris mostra que não há começo, não há fim, e o que o objetivo dos 

homens é aprender a fazer pontes, inclusive na morte.  

 

Observar, contemplar e resistir 

Outro elemento digno de nota nas falas do Velho Antonio é a persistência da sabedoria da observação, da 

contemplação, na qual está uma das conclusões da “História da Espada, da Pedra, da Árvore e da Água”8,  uma clara 

referência a espada do conquistador europeu que se abateu sobre o mundo indígena. A espada pode ser forte o suficiente 

para enfrentar e destruir uma árvore que suportou muitas tempestades, mas numa luta com a pedra, ambas saem 

derrotadas: a pedra porque quebrando-se em muitos pedaços e a espada perdendo o, danificando-se. No entanto, 

julgando-se superior a água, a espada busca golpeá-la e não recebe resistência, a cada golpe a água se recupera e retorna 

sua forma, enferrujando e destruindo a espada: 

“Esta es la ora de hacernos água, y seguir nuestro camino hasta el rio que nos lleve al água grande  donde 

curan sus ed los grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros” 9 

A sabedoria dos antigos ensina a esperar, como os zapatistas esperam na Selva Lacandona, esperam e esperam 

pelo diálogo, pela boa palavra com o governo. Enquanto isso, às vezes é necessário recorrer-se ao silêncio. Como 

também os deuses fizeram, pois não podiam dançar, não conseguiam se concentrar porque havia muito ruído, então eles 

buscaram o silêncio dentro deles mesmo e aí se encontraram. Também o homem deve aprender com o silêncio, 

aprender a ler o céu, a ler o solo. E também os zapatistas necessitam de silêncio, às vezes – e os comunicados cessam – 

mas para refletir e não para que seu silêncio seja visto como o lugar dos partidos políticos. 

O velho Antonio é uma figura humana, que ouve os deuses e comunica aos homens, um mensageiro que vem 

com a noite e parte com a madrugada, que ensina com poucas palavras e com muito silêncio, que acompanha as dores 

de sua companheira com brincadeiras e carinhos, que divide o sofrimento com ela – Doña Juanita – e depois recebe de 

presente um pão feito em lata de sardinhas. É velho e é jovem, porque é ponte, é o passado de 10 anos atrás e é o porta-

vez de  Votán-Zapata, o deus Zapata que apareceu nas montanhas e que, simplesmente, conhece o caminho, que se 

despede ao chegar e que cumprimenta ao partir. Por isso, através do velho Antonio só existem arco-íris, a ponte do 

passado e do presente, de um relato – como diz Marcos – de muito tempo atrás, ou seja, de hoje. 

  

2) Durito 

Durito é um personagem bem diferente do Velho Antonio: arrogante, presunçoso e mentiroso, que impõem a 

Marcos suas vontades e seus textos e, como se isso não fosse suficiente para torná-lo ímpar, ainda há algo pior: trata-se 

de ume escaravelho que Marcos encontrou na Selva Lacandona enquanto era capitão em treinamento e que agora 

acompanha o Subcomandante Marcos, aparecendo de surpresa em geral quando ele está escrevendo alguma mensagem 

e, a exemplo do Velho Antonio, sempre fumando, ou melhor, pedindo tabaco a Marcos. Referências negativas a Marcos 
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não faltam nas palavras de Durito, tais como velhaco, insolente, ignorante etc e nem mesmo referências constante ao 

nariz proeminente de Marcos são poupadas, inclusive comparando-o a Cyrano de Bergerac. Vejamos algumas questões 

acerca desse intrigante personagem: 

 

Don durito de la lacandona: manias de grandeza 

Durito imagina-se um cavaleiro andante e compara-se a Don Quixote: “Durito agregó media cáscara de colotté 

(que es uma espécie  como de avellana silvestre, que se da en la selva Lacandona ) en la cabeza y una tapita de frasco 

de medicina como escudo. Excalibur está  envainada y uma lanza (que se parece sospechosamente a un clip 

enderezado) completa el atuendo” 10 

E como montaria, uma tartaruga chamada Pegaso. É claro que para as pretensões de um herói como Durito o fato 

de Excalibur ser a espada do rei Artur e não ter nada a ver com Dom Quixote é um “mero detalhe”. Assim, desfilam 

pela boca de Durito e, ao mesmo tempo, Don Quixote, Sancho “Marcos” Pança, Dulcinéia, El Rocinante, Merlin e 

Excalibur, o que importa a Durito é a construção de imagens heróicas onde ele ocupa o centro, como cavaleiro 

admirado pelas crianças e amado pelas mulheres embora, como cavaleiro errante, também sofra pela ausência da 

heroína Dulcinéia, como convém a um Don Quixote. 

 

Um escaravelho em missões secretas 

Como cavaleiro, Durito sempre está partindo em missões secretas e duas são mencionadas nos comunicados: a 

primeira, em 15 de abril de 1995, quando ele parte rumo à capital do país, “a cidade dos palácios”, e depois envia fotos 

para Marcos, complementando que “aqui só falta a Revolução” . Essa é uma importante ligação do personagem Durito 

com o processo revolucionário mexicano, pois ele se considera um erudito e conhecedor das revoluções e está sempre a 

mostrar seu fervor revolucionário sem, no entanto, abandonar a imagem romântica  do Quixote, que combate pelos 

fracos. Trata-se de um personagem de esquerda, mas com diferenças marcadas para a esquerda tradicional ou, como nos 

diz Marcos a Pablo Gonzáles Casanova: 

“Nosotros pensamos que hemos abierto outra ventana, una ventana dentro de la ventana de la izquierda, que 

nuestra propuesta política es más radical que las que se asoman a su ventana y que es diferente, muy “otra”  (ojo: no 

escrebí “mejor”, solo diferente”11 

Ou seja, Durito é diferente por suas características (além, é claro, de sua “escaravelhez”). Durito geralmente 

perde a noção dos limites de seus devaneios, pois diz percorrer a Europa todo, falar com pessoas famosas, como José 

Saramago, Joaquin Sabina, Manuel Vasquez Montalbán e escrever um texto em parceria com Bertold Brecht em plena 

década de 40 e, é claro, Brecht apenas aproveitou para escrever o que Durito disse, assim como “Cherloc Jolmes: 

”Cherloc Jolmes era um inglês que aprendió de mi a juntar detalles aparentemente intracendentes, a unirlos em 

una hipótesis y a buscar neuvos detalles que la confirmaram o la rebatieran”12 

Durito também cria relações com outras pessoas e personagens, interessante a referência que ele apresenta ao 

pirata Barba Vermelha que o incumbe de uma outra missão secreta, de encontrar um tesouro, com a ajuda de Marcos e 

de um navio feito com lata de sardinhas.  

Entretanto, a referência mais marcante de Durito é exatamente seus apontamentos, anotações, palestras e o uso 

de um microcomputador para fazer críticas ao neoliberalismo. Vejamos: 

 

Durito versus neoliberalismo 

 Em noites de fumaça e de conversas, Durito apresenta suas considerações acerca do neoliberalismo, 

apresentando-o não como uma teoria para enfrentar ou explicar a crise do capitalismo, mas é a própria crise que se fez 
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teoria e doutrina, assim: “Es decir que el “neo”no tiene la misma coherencia, no tiene planes ni perspectiva histórica. 

Em fin, pura mierda teórica”13 

Também dedica-se apensar nos gabinetes que, de uma forma geral compõem os governos neoliberais, ou melhor, 

naqueles que mandam nos gabinetes e que ele chama de “Personagem X” e que pode ter inúmero nomes por toda a 

América Latina 14  e isso não é importante, pois segundo ele são os “políticos juniors”, que estudaram no estrangeiro 

com a finalidade de salvar seus países através do capitalismo, mas que aprenderam apenas uma máxima: “aparenta que 

sabes lo que haces” 15  pois, dado o fato de que o neoliberalismo vem a ser uma “caótica teoria del caos econômico” 

ele cria uma “realidade virtual”  apoiado em números que estão descolados da “realidade real” que esses personagens 

desprezam. 

O neoliberalismo procura destruir a história, na medida em que precisa demonstrar coerência em suas ações, é o 

que Durito chama de “pós-graduação do esquecimento” 16, pois apenas busca perpetuar a associação do poder com o 

dinheiro, contra a qual somente resta opor a rebeldia e a dignidade. 

O neoliberalismo aparece em evidência notadamente em épocas de eleições, com seus índices macroeconômicos, 

que Durito chama de macro maquilagem para ocultar a realidade, que transforma o mundo (voltado para NAFTA e 

Europa) numa sociedade dividida em compradores e vendedores e cujo elogio às grandes empresas também são 

artificiais, pois eles oferecem cada vez mais, menos empregos. Também nessas ocasiões – eleições – a classe política e 

outros setores da sociedade, como a Igreja, o clero, intelectuais, os meios de comunicação, são convocados para fazer o 

papel de “grandes eleitores”, omitindo-se a fome, a miséria, como o estado de Chiapas, ausente das telas. Por isso 

Durito ironiza, alegando que, em nome da “excelência empresarial” passará a chamar-se “Durito ponto com” 17 

Por fim, se Durito é irônico e agressivo tanto com o neoliberalismo quanto até mesmo com o Subcomandante 

Marcos ele não deixa – como o Velho Antonio -  de contar estórias  que ilustrem suas idéias acerca do neoliberalismo, 

como quando imagina  como seria se os tubarões fossem homens: criariam peixes em caixas higiênicas, com comida 

constante e água fresca, com festas para os peixes ficarem alegres e saborosos, escolas onde aprenderiam a se sacrificar 

com alegria e teriam um futuro promissor se obedecessem aos seus senhores. Mas, se os tubarões fossem homens, logo 

começariam a guerrear pela posse dessas caixas, e  cooptariam os “peixes médios” para ajudá-los na luta contra outros 

tubarões e o mundo aquático seria adequado ao gosto deles: a arte mostraria quadros sofisticados de seus dentes, o 

teatro apresentaria peças em que os peixes entrariam felizes e voluntariamente em suas bocas e até a própria religião 

mostraria que a vida dos peixes realmente começa no estômago de seus senhores tubarões.  Para Durito, a solução para 

tal mundo seria uma bandeira que se levantasse para quebrar as caixas e, então os peixes pudessem fugir e ser todos 

iguais. 18  

 

Conclusões 

O Exército Zapatista de Libertação Nacional vem produzindo uma quantidade  e variedade considerável de 

documentos que procuram atingir todos os setores de todas as sociedades. Ao tomarem a opção por uma “guerra 

midiática”, também optaram por recorrer a vários instrumentos para apresentar sua propostas de uma nova sociedade, 

calcada na tradição, mas re-atualizada por esses novos recursos. Assim, existem velhos feiticeiros mayas e escaravelhos 

convivendo num mesmo espaço da Selva Lacandona e, com suas individualidades concorrendo a esse mesmo projeto, 

cada qual a seu modo. Estudar esses personagens equivale a entrar em vários mundos, um mágico e povoado por 

fantasmas e deuses, outro por revolucionários, cavaleiros andantes e piratas e muitos outros mundos que os 

comunicados  e as ações zapatistas  propõem e, desta forma, buscar entender a globalização e suas inúmeras formas de 

resistência que têm aparecido pelo mundo e, mais particularmente, na América Latina de tradição  indígena, e concluir 

que um outro mundo é possível, um mundo de todos e não apenas dos tubarões.      
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notas 

 
1  Em nosso caso, preferimos classificar tais movimentos como de globalização humanitária, por acreditarmos que não 
se trata de anti-globalização, mas de um visão de que a globalização como está sendo feita visa a interesses puramente 
econômicos. 
 
2 Embora não se tenha mais o hábito de diferenciar história de estória, preferimos usar o segundo termo para diferenciar 
os relatos míticos do Velho Antonio de eventos relacionados à Revolução Mexicana de 1910, por exemplo, embora os 
comunicados utilizem História. 
 
3 www.ezln.org. 6/7/1996. 
 
4 www.ezln.org. 6/7/1996. 
 
5 www.ezln.org, 10/1994. 
 
6 www.ezln.org  01/1998. 
 
7 www.ezln.org  08/01/1996. 
 
8 www.ezln.org  29/09/2995. 
 
9 idem 
 
10 www.ezln.org, 15/04/1995. 
 
11 www.ezln.org, 03/2000. 
 
12 www.ezln.org, 20/07/1995. 
 
13 www.ezln.org, 11/03/1995. 
 
14 Tais com Carlos Menem ou Alberto Fujimori.  
 
15 www.ezln.org, 20/07/1995. 
 
16 www.ezln.org, 06/04/1996. 
 
17 www.ezln.org, 22/12/2000. 
 
18 www.ezln.org, 97/1996. 
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