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SIMPÓSIO 3 — ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIA E CRIAÇÃO  

Estratégias de resistência e criação: ontem, hoje...  

Cecília Mª B. Coimbra  

Lembra daquele tempo que sentir era a forma 
mais sábia de saber e a gente nem sabia? 

(Alice Ruiz)  

Introdução  

Serão aqui lembrados alguns movimentos de oposição à ditadura 
militar no Brasil, ocorridos nos anos 60 e 70 e os chamados hoje 
movimentos por uma outra globalização ou “movimento dos movimentos” 
(Cocco, 2002). Estes novos atores-resistentes vêm forjando movimentos 
múltiplos (formados por muitos movimentos), globalizados (formados por 
fluxos de mobilização internacional) e constituintes (o Fórum Social de 
Gênova, por exemplo, foi o embrião de novas mobilizações que vão 
emergindo em várias partes do mundo) (Cocco, op.cit., 13). Dentre esses 
vários, diferentes e múltiplos movimentos será trazido um deles: o 
zapatista — um pouco de sua história e funcionamento.  

Sobre os movimentos ocorridos em nosso país nos anos 60 e 70 — 
em que fui contemporânea ativa — e seus processos de subjetivação serão 
apresentados algumas de suas facetas, muito em função da minha 
experiência enquanto militante naquele período.  

Trazer um tempo vivido intensa e ativamente, de forma uma tanto 
frenética, pois tudo nos parecia urgente de ser realizado, sem cair numa 
espécie de saudosismo conservador, é um desafio. Desafio que me 
proponho correr ao tentar trazer alguns fragmentos de uma história que 
nunca será somente minha, mas a de uma geração que generosamente 
sonhou, ousou, correu riscos e, como “a peste, foi marcada, massacrada e 
exterminada. (Uma geração) que, nos anos 60 e 70, apaixonadamente 
tentou marcar suas vidas não pela ‘mesmice’, pelo instituído, pela 
naturalização, mas ao contrário, pela denúncia, pela desmistificação, pela 
criação de novos espaços” (Coimbra, 1995).  
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Esta história compõe-se, portanto, de muitas outras histórias: dos que 
sobreviveram, dos que sucumbiram e — por que não? — dos que, muitas 
vezes, aterrorizados assistiam e/ou passavam ao largo dessas mesmas 
histórias.  

Trazer esses tempos de militância — descritos aqui, inicialmente, 
como um tanto eufóricos e mesmo despreocupados, pois, sem dúvida, 
acreditávamos e pensávamos poder mudar o mundo e, posteriormente, 
como tempos sofridos e dolorosos, quando recrudesceu o massacre, o 
extermínio — é caminhar num fio de navalha, numa “corda bamba”. Ao 
final, rapidamente será apresentado um movimento atual de resistência que 
aponta para a possibilidade de criar outros mundos: o movimento zapatista.  

Contar essas histórias é, sem dúvida, uma tentativa de navegar por 
outras histórias, diferentes da oficial que nos tem sido apresentada e 
afirmada como única e verdadeira.  

Sabemos que o processo de estruturação da memória coletiva tem se 
caracterizado como um dos campos mais sensíveis às disputas e aos 
confrontos de diferentes grupos sociais. A história que nos tem sido 
imposta seleciona e ordena os fatos segundo alguns critérios e interesses 
construindo, com isso, zonas de sombras, silêncios, esquecimentos, 
repressões e negações. A memória histórica “oficial” tem sido, portanto, 
um lado perverso de nossa história, produzida pelas práticas dos chamados 
“vencedores” no sentido de apagar os vestígios que os subalternizados e os 
opositores em geral vão deixando ao longo de suas experiências de 
resistência e luta. Essa história “oficial” tem construído desconhecimento 
sobre os embates ocorridos em nosso mundo globalizado, como se os 
opositores não estivessem presentes no cenário político; tentam apagar, até 
mesmo, seus projetos e utopias.  

Entretanto, apesar desse poderio, essa história não tem conseguido 
ocultar e mesmo eliminar a produção cotidiana dessas outras histórias. 
Apesar das estratégias de silenciamento e acobertamento, essas outras 
histórias vazam, escapam e, de vez em quando, reaparecem, invadindo 
muitos de nós.  
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Os anos 60 e 70 no Brasil  

Toda uma geração de jovens estudantes e intelectuais viveu 
intensamente o alegre e descontraído início da década de 60,1 continuação 
do que ficou conhecido como os famosos “anos dourados” — os anos 50 
da Bossa Nova, do bem-humorado e sorridente presidente JK.2 Aqueles 
tempos caracterizaram-se pela implementação de projetos das chamadas 
reformas de base e de desenvolvimento nacional, frente ao reordenamento 
monopolista do capitalismo internacional, o que gerou uma política 
populista dos governos daquele período.3 

Foi naquele quadro que se fortaleceram diferentes movimentos 
sociais que se voltaram para a “conscientização popular”, Sem dúvida, 
aqueles anos estiveram marcados pelos debates em torno do “engajamento” 
e da “eficácia revolucionária”, onde a tônica era a formação de uma 
“vanguarda” e seu trabalho de “conscientizar as massas” para que 
pudessem participar do “processo revolucionário”. A efervescência 
política, o intenso clima de mobilização e os avanços na modernização, 
industrialização e urbanização que configuravam aquele período traziam, 
necessariamente, as preocupações com a participação popular.4 

Ressoavam muito próximos de nós os ecos da vitoriosa Revolução 
Cubana, que passou a embalar toda uma juventude e grande parte da 
intelectualidade latino-americana, como o sonho que poderia se tornar 
realidade.  

Foi a época do Centro Popular de Cultura da UNE, dos Cadernos do 
Povo Brasileiro, de filmes como Cinco Vezes Favela e do então inacabado 
Cabra Marcado para Morrer. A finalidade era “educar o povão” através da 
arte. No nordeste, Francisco Julião e as Ligas Camponesas incendiavam 
com sonhos de liberdade e de reforma agrária os pequenos camponeses da 
Zona da Mata. Diferentes experiências com alfabetização de adultos eram 
realizadas, desde “Com Pés Descalços Também se Aprende a Ler”, no Rio 
                                                 
1 Sobre o assunto consultar Coimbra (1995). Hollanda (1978). Maciel (1987). Schwartz 
(1978). Bueno (1987), Ventura (1988). Reis Filho (1988), dentre outros. 
2 Juscelino Kubischeck governou de 1956 a 1961. 
3 Jânio Quadros em 1961 e João Goulart de 1961 a 1964. 
4 Hollanda (op.cit.) 
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Grande do Norte, passando pelo Movimento de Cultura Popular, em 
Pernambuco até o Programa Nacional de Alfabetização de Paulo Freire, em 
Pernambuco e Rio de Janeiro.  

Tratava-se, sem dúvida, da produção de territórios singulares, ainda 
marcados, muitos deles, pela sisudez, rigidez e stalinismo vigentes no 
período e que foram radicalizados pela geração de 68. Provavam-se e 
aprovavam-se novos valores e padrões de comportamento, especialmente 
entre a juventude e a intelectualidade militante. A participação das 
mulheres passava a ser gradativamente valorizada, não somente em sua 
profissionalização, mas principalmente no seu engajamento político, apesar 
de todos os limites que ainda eram impostos pelos companheiros de 
militância. O casamento deixava aos poucos de ser para nós a única 
perspectiva honrada de independência familiar. Explorávamos novos 
caminhos onde se tornava fundamental a satisfação pessoal nos mais 
diferentes relacionamentos, desde a sexualidade até o trabalho. Este 
deixava de ser uma mera ocupação, por vezes provisória, para tornar-se 
uma via legítima de realização pessoal e afirmação da própria 
independência.  

Queríamos mudar o mundo, era a nossa questão básica; mais: 
tínhamos a certeza de que isso ia acontecer (...) Não nos passava 
pela cabeça que o ser humano pudesse passar seu tempo de vida 
sobre a terra, alheio aos problemas sociais e políticos; esta era para 
nós a pior das alienações. Foi assim que, nos anos 60, produziu-se 
uma arte política, uma cultura voltada para a questão social. Muitos 
da geração comprometeram suas vidas com a política e seu modo 
específico de encarar a realidade (Maciel, 1987, p.7).  

O pacto populista entre o governo de João Goulart e os setores 
populares, além de se fragilizar, começava a se tornar perigoso para a 
expansão monopolista do capital estrangeiro. Naquele quadro deu-se o 
golpe militar de 64, quando as forças armadas ocuparam o Estado para 
servir a tais interesses. Para isso, e como preparação de terreno, uma 
intensa campanha se desenvolveu desde os anos 50, por meio da qual se 
construía a figura do comunista como o traidor da pátria. O fantasma do 
comunismo ameaçava e rondava as famílias brasileiras; era necessário 
esconjurá-lo, estar sempre alerta para que a pátria, a família e a propriedade 
continuassem territórios sagrados e intocáveis por tal peste. Não foi por 
acaso que o golpe de 31 de março de 1964 teve o apoio de significativas 
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parcelas das classes médias que denunciavam a comunização da sociedade 
brasileira e exigiam um governo forte.  

E, apesar do golpe e da intensa propaganda anticomunista, das 
prisões, das cassações, dos primeiros desaparecimentos — em especial, 
entre operários, marinheiros e camponeses havia ainda uma grande difusão 
de toda aquela “postura participante e conscientizadora”, no período que 
foi do golpe até 1968.  

Ali, naquele ano, deu-se o grande amordaçamento: o golpe dentro do 
golpe, o Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, que encerrou a 
década de 60 e inaugurou os terríveis e dolorosos anos 70.  

A partir daí, o regime militar consolidou a sua forma mais brutal de 
atuação através de uma série de medidas como o fortalecimento do aparato 
repressivo, com base na Doutrina de Segurança Nacional. Dessa forma, 
estava garantido o desenvolvimento econômico com a crescente 
internacionalização da economia brasileira e a devida eliminação das 
“oposições internas”. Silenciava-se e massacrava-se toda e qualquer pessoa 
e/ou movimento que ousasse levantar a voz: era o terrorismo de Estado 
instalando-se; a ditadura sem disfarces.  

A censura tornava-se a cada dia mais feroz e violenta, dificultando e 
impedindo qualquer circulação e manifestação de caráter um pouco mais 
crítico.  

A televisão passou a ter um nível de eficiência e eficácia 
internacional, fabricando e sedimentando valores e padrões para “um 
país que vai pra frente” (Hollanda, 1978, p.125).  

Muitos passaram a acreditar no “Brasil Grande”, no “progresso”, no 
“crescimento”, na “modernização”, na “grande potência” que iria ser esse 
país. Ao lado disso, havia um profundo conformismo político, em que a 
defesa da ordem, da hierarquia, da disciplina, da submissão eram 
enfatizados, e onde o medo às autoridades dominava a todos, indo desde 
questões mais amplas até problemas os mais aparentemente triviais do 
cotidiano (Velho, 1987).  

Duas categorias passaram a ser produzidas e muito disseminadas 
naqueles anos 70, no Brasil: a do subversivo ou terrorista e a do drogado, 
ligadas à juventude da época (Velho, 1987). A primeira era apresentada 
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com conotações de grande periculosidade e violência, visto ser uma 
ameaça política à ordem vigente; deveria ser identificada, controlada e, se 
necessário, exterminada. Tal categoria vinha acompanhada de outros 
adjetivos, como: criminoso, ateu, traidor, etc., trazendo fortes implicações 
morais. O subversivo ou terrorista não estava somente contra o regime 
político, mas contra a religião, a família, a pátria, a moral, a civilização, 
tornando-se, assim, um antissocial. Estava contaminado por “ideologias 
exóticas”, por mandatários de fora. No drogado, o aspecto de doença já 
estava dado, visto ser um ser moralmente nocivo, com hábitos e costumes 
desviantes. Na época, as drogas foram associadas a um plano externo para 
minar a juventude, tornando-a presa fácil das “ideologias subversivas”. Aí, 
juntavam-se drogado e subversivo, o que se tornava perigosíssimo.  

Ao lado dessas táticas repressivas mais sutis, os órgãos diretamente 
vinculados à repressão se sofisticavam dia a dia. Em 1964 foi criado o 
Serviço Nacional de Informação, crescendo a tal ponto que se transformou 
na quarta força armada não uniformizada (Stephan, 1986). De 1967 a 1970 
foram estruturados os centros de informações do Exército (CIE), da 
Aeronáutica (CISA) e da Marinha (CENIMAR), assim como “forças 
unificadas antiguerrilhas” que receberam financiamentos públicos e 
privados: os DOI-CODIs (Destacamento de Operações e Informações/ 
Centro de Operações e Defesa Interna) que, em cada região militar do país, 
ficavam sob a jurisdição do Comando Regional do Exército. Tais eram 
seus poderes que uma certa análise política apontava para a existência de 
um verdadeiro Estado dentro do Estado.  

Falar daqueles tempos é falar de uma viagem ao inferno: o dos 
suplícios físicos e psíquicos, dos sentimentos de desamparo, solidão, medo, 
pânico, abandono, desespero; é falar da “separação entre corpo e mente” 
(Pellegrino, 1988, p.19).  

A tortura não quer “fazer” falar, ela pretende calar e é justamente 
essa a terrível situação: através da dor, da humilhação e da degradação 
tentam transformar-nos em coisa, em objeto. Resistir a isso é um enorme e 
gigantesco esforço para não perdermos a lucidez, para “não permitir que o 
torturador penetre (em nossa) alma, (em nosso) espírito, (em nossa) 
inteligência” (Chauí, 1987, p.34).  
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Parece que foi ontem... Esta e muitas outras histórias continuam em 
nós marcadas a ferro e fogo... Fazem parte de nossas vidas... Falar delas é 
ainda duro... Parece realmente que foi ontem, hoje, agora... Envolvemo-
nos, desde então, direta e/ou indiretamente com a luta contra a ditadura. 
Foi, sem dúvida, a experiência — não só a da tortura, mas a da militância 
naqueles anos — mais visceral de toda a nossa vida e que nos marcou para 
sempre. Nós que atuamos — na vanguarda ou na retaguarda, não importa 
— naquele intenso e terrível período, derrubamos muitos tabus, vivemos 
visceralmente a presença assustadora da morte, a ousadia de desafiar e 
enfrentar um Estado de terror, a coragem de sonhar e querer transformar 
esse sonho em realidade. Acreditávamos... Sim, queríamos um outro 
mundo, outras relações, outras possibilidades... e queremos hoje...  

O movimento zapatista  

Em setembro de 2002, estivemos no México. Interessava-nos 
acompanhar de perto, ainda que por poucos dias, o momento atual do 
movimento zapatista. O imenso interesse por este movimento sempre 
esteve presente em nós, muito em função de nossa militância e implicação 
com os direitos humanos.  

Nossa curiosidade e interesse por esse movimento explicava-se 
também pela forte presença nele do pensamento múltiplo, da utilização de 
diferentes ferramentas, da capacidade de criação e invenção, da afirmação 
das potências.  

Interessavam-nos, mais que tudo, outras formas de pensar o mundo, 
de fazer política...  

O movimento zapatista surge oficialmente diante do mundo, em 1º 
de janeiro de 1994, e se posiciona a partir da luta pela autonomia, direitos e 
cultura indígenas. A luta por esses direitos existe, pelo menos, há 500 anos, 
na história do México.  

De 1983 a 1990, os focos guerrilheiros presentes na selva Lacandona 
(estado de Chiapas, ao sul do México), participantes da cultura 
emancipatória revolucionária — ativistas influenciados pelo foquismo de 
Guevara, pela permanência e avanços da revolução cubana, pela tomada do 
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poder pelos sandinistas, na Nicarágua — encontram-se com a cultura de 
resistência indígena.  

Não é nossa pretensão aqui conceituar o movimento zapatista, 
colocando-o dentro de definições e modelos já existentes, o que seria 
empobrecê-lo. As múltiplas lutas de resistência presentes na história 
mexicana atravessam, se atualizam e têm potencializado este movimento.  

Os encontros entre grupos indígenas, camponeses, igreja progressista 
e organizações de esquerda produzem transformações teórico — políticas 
nas concepções marxistas — leninistas, trotkistas, maoístas e guevaristas, 
dentre outras — apontadas, muitas vezes, pelos indígenas e camponeses 
como “palavras ocas”. Vai-se construindo, um processo de ação política 
onde a herança mexicana de luta pela terra também se faz presente, através 
das insígnias “democracia, terra e liberdade”.  

Vão se criando novas formas de construção e exercício da política e 
da ética, incluindo e afirmando as diferenças através da efetiva participação 
de todos. Tal participação não é mera questão de retórica neoliberal, mas 
volta-se para a afirmação das diferenças em sua radicalidade e 
singularidade, onde o direito a essas diferenças aponta para a 
multiplicidade, quando a riqueza da diversidade se faz presente.  

Um desafio trazido pelo zapatismo tem sido a referência de que é 
possível fazer política sem a tomada do poder de Estado. Segundo o 
subcomandante Marcos, este é um desafio fundamental: “... Queremos 
inverter o exercício do poder (...) Nos dizem que isso é impossível, que não 
existe em teoria política (...) que não se pode fazer uma revolução política, 
sem a tomada do poder (...)” (Montalbán 2001, p.256). E continua: “A 
tomada do poder? Não, apenas algo mais difícil: um mundo novo” (Huerta, 
1994, p.53). Esta nova forma de fazer política, de construir uma outra ética, 
caracteriza-se por uma prática que “não busca o acesso ao poder 
governamental, mas o controle deste através da organização social” 
(Paredes, 2002, p.134).  

Uma outra concepção que inova em relação aos movimentos de 
esquerda, diz respeito à luta armada, que é percebida diferentemente do 
sentido clássico presente nas guerrilhas então conhecidas: a luta armada 
como um só caminho, como única verdade, em torno da qual tudo se 
aglutina. Afirmam que “o zapatismo é um movimento social que, ante a 
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possibilidade da luta armada, opta também pelo diálogo e negociação...” 
(Revista Proceso, 2001, p.13). Se entendermos os movimentos de 
resistência como afirmação de algo e não negação ou reação a algo — uma 
re-existência — essa proposição de luta armada, pode ser pensada como 
um dentre outros recursos possíveis ou provisórios. Para Alain Badiou, a 
luta armada utilizada pelos zapatistas tem um caráter protetor do 
movimento.5O subcomandante Marcos a isto se refere, dizendo:  

Nós não podemos entregar as armas em troca de uma promessa outra 
vez. Podemos calá-las, guardá-las e dar oportunidade para que esta 
promessa se cumpra. Não podemos entregar o único que temos: não 
temos terra, nem teto, nem educação, nem saúde. Simplesmente 
temos uma arma (...) (Huerta, 1994, p.77).  

Dentro dessa concepção, é afirmada a crítica ao militarismo:  

Nos tornamos soldados, para que um dia não sejam necessários 
soldados. Escolhemos esse caminho, (...) o de uma profissão cujo 
objetivo é desaparecer. Soldados que são soldados, para que um dia 
ninguém tenha que ser soldado. Foi por essa bandeira que nos 
tornamos soldados (Huerta, 1994, p.64).  

Os militantes zapatistas usam o rosto coberto pelo que chamam de 
“pasamontafias”, toucas de lã utilizadas, inicialmente, devido às baixas 
temperaturas da selva Lacandona. Essas toucas logo se tornaram um 
símbolo de luta, de coletivo, de não individualização, de força que está 
com todos e não apenas com alguns, de presença de muitos exércitos 
zapatistas, de muitos marcos, de muitos comitês revolucionários 
clandestinos. É como afirma o subcomandante Marcos: “Se querem saber 
que rosto há por trás da máscara, é muito simples: peguem um espelho e se 
olhem” (Huerta, 1994, pp.15, 16).  

As visitas e trocas, como as nossas e as de tantos outros, têm 
produzindo muitos efeitos. Um deles diz respeito à organização de 
encontros, como o ocorrido, em 1996, “contra o neoliberalismo em escala 

                                                 
5 Pronunciamento no evento “Resistências”, em novembro de 2002, ocorrido no Rio de 
Janeiro, quando o conferencista assinalava o caráter heterogêneo de alguns movimentos de 
resistência. 
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intergaláctica e pela humanidade”6 anunciado em um mural que vimos no 
acampamento que visitamos. Nesse encontro, os zapatistas e seus aliados 
denunciaram o neoliberalismo como produtor de morte em escala 
planetária. Vão sendo tecidas, assim, as redes internacionais de 
solidariedade, de comunicação e encontro. Sobre o tema, os zapatistas 
dizem que têm  

resistido em formar uma Internacional Zapatista (...) (pois) não 
queremos ser vanguarda. As coisas se produzem melhor se as 
pessoas que participam vão construindo seus próprios aportes 
históricos, não criando uma proposta esquemática contra o 
neoliberalismo e apresentando o zapatismo como um novo modelo 
mundial. Acreditamos nas redes de comunicação (...) Nossa riqueza 
está na diversidade da resistência e há que se estabelecer uma rede 
de resistências e propostas. Não há um centro que articule um só 
movimento de resistência mundial, mas uma rede que vibra quando 
uma resistência atua ou é agredida... A vantagem que temos é que 
não temos um centro, nem um plano pré-concebido que trate de 
homogeneizar as partes dessa rede (Montalbán, 2001, pp.172-173, 
228).  

Transcendendo às questões indígenas, até hoje não resolvidas pelos 
sucessivos governos mexicanos, o movimento zapatista incorpora, 
portanto, problematizações acerca da política, da ética, das chamadas 
minorias e da globalização. Em Chiapas, seguem os trabalhos de 
organização e administração das comunidades, de capacitação em 
educação e saúde e outros, nos acampamentos.  

As regiões ocupadas neste estado chegam a 1/3 de seu território, 
constituídas pelos chamados municípios autônomos ou comunidades 
zapatistas, onde não encontramos uma pobreza resignada, mas uma outra 
que aposta na resistência e na luta, evidenciando-se um grande apoio da 
população ao movimento. Em todo o México há grupos civis,7 intelectuais, 
parlamentares, movimentos sociais que compõem uma rede de apoio e 

                                                 
6 O Encontro Intercontinental pela Humanidade e Contra o Neoliberalismo, conhecido 
popularmente como Encontro Intergaláctico, em agosto de 1996, quando participaram mais 
de 3.000 pessoas de 54 países do mundo. 
7 A mais conhecida organização civil mexicana de apoio ao zapatismo é a Frente Zapatista 
de Liberação Nacional- FZLN. 
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afirmação ao zapatismo. No mundo, comitês de apoio e solidariedade se 
multiplicam. O apoio político tem sido dado de diferentes formas, 
inclusive através de parte do envio de recursos financeiros, materiais e 
humanos para os acampamentos.8 

Apesar de toda essa rede de apoio e solidariedade, há constantes 
tensões em Chiapas, tanto nas comunidades indígenas e camponesas, como 
nos acampamentos: invasões, prisões, presença ostensiva de militares, voos 
rasantes de helicópteros por toda a região e uma série de outras 
provocações. Além dos assassinatos e do terrorismo presentes, as 
autoridades utilizam uma série de outras estratégias para isolar e fragilizar 
o movimento. É como afirma José Saramago:  

Fomos a Chiapas. Recolhemos impressões, conhecimentos, emoções... 
Assim como outros que foram antes e os que irão no futuro, sabemos 
que temos a obrigação de contar o que vimos... Chiapas não é uma 
notícia em um jornal, nem uma dose cotidiana de horror. Chiapas é 
um lugar de dignidade... Devemos continuar viajando a Chiapas e 
falando de Chiapas... Quando se esteve em Chiapas, de lá não se sai 
jamais. Por isto, hoje estamos todos em Chiapas.  
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