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RESUMO 

O tema comunicação popular entrelaçado às tecnologias digitais, em especial, a 
internet e a participação são caminhos para compreender os recentes formatos que 
permeiam a ação indígena. A partir do Portal Índios Online foi realizado um estudo 
sobre como os indígenas brasileiros fazem uso da internet e de que forma garantem 
uma agenda mínima de mobilização, assim se conectando com outras comunidades 
espalhadas pelo País, com isso tecemos um olhar sobre o Caso das Terras Indígenas 
Raposa Serra do Sol. O Portal como canal de diálogo, com características de 
participação popular, no que diz respeito à mobilização e à resistência, permite uma 
rede de difusão participativa para além da questão física. A importância da ligação 
entre elementos como cidadania, tecnologias e participação parte da necessidade de 
fazer um resgate histórico desses indivíduos que tiveram atuação fundamental na 
construção do País, mas que por muito tempo ficaram desprovidos do 
desenvolvimento da cidadania no Brasil, no que cerne aos direitos sociais, políticos, 
civis e humanos. Para realizar a análise do conteúdo apresentado pelo Portal, tivemos 
a contribuição do questionário respondido pelo Gestor do Índios Online, Alex Makuxi, 
em abril de 2012. O estudo de caso foi realizado, a partir das informações 
selecionadas no Portal sobre a demarcação de terras Raposa Serra do Sol. 
 

 

Palavras-chave: Internet. Comunicação popular. Participação. Cidadania. Indígenas. 
Raposa Serra do Sol. 
 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The theme of popular communication related to digital technologies, in particular the 
Internet, and participation are means to understand the latest strategies that permeate 
the action of the indigenous peoples in Brazil. From Portal Índios Online  
was presented a study about the indigenous use of the Internet and how they ensure a 
minimum agenda of mobilization, thus connecting with other communities spread all 
over the country, we focused on the Case of the Indigenous Lands of Raposa Serra do 
Sol. The Portal is a channel of dialogue with the characteristics of popular 
participation, as regards the mobilization and resistance, which allows a participatory 
broadcast network beyondphysical matters. The importance of linking elements such 
as citizenship, technology and participation is a result of the need for a historical 
rescue of individuals who had central role in building the country, 
but were long deprived of the development of citizenship in Brazil,with reference 
to political, civil and human rights. To perform the analysis of the contentpresented, we 
had the contribution of a questionnaire answered by the manager of Portal Índios 
Online, Alex Makuxi in April 2012. The case study was based on selected 
information from the Portal about the demarcation of the lands of Raposa Serra do 
Sol. 
 
 
Keywords: Internet. Popular Communication. Participation. Citizenship. Indigenous. 
Raposa Serra do Sol. 
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INTRODUÇÃO 

O dilúvio de informações ocasionado pelo advento da internet na era da 

informação ganha dimensão, toma corpo, influencia relações sociais e gesta novas 

ideias. Foi a partir destas inquietações que surgiu a necessidade de compreender a 

relação entre a comunicação popular, a internet e uma parte da sociedade que ainda 

luta para ter a cidadania garantida: a comunidade indígena brasileira.  

Nesta pesquisa, o intuito principal é relacionar o uso da internet à 

comunicação popular e, com esse entrelaçamento, investigar de que forma os 

indígenas se apropriam desses instrumentos para ocupar espaço na sociedade e 

difundir suas ideias, principalmente no tocante à defesa pelos seus direitos.  

O objeto de análise deste trabalho é o Portal Índios Online. Por ser vasto 

instrumento de comunicação na internet, tecemos um olhar sobre o conflito em torno 

da demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol, localizada no estado de 

Roraima, que teve julgamento encerrado no Supremo Tribunal Federal em 2009.  

As transformações sociais a partir da proliferação da internet deram mais 

intensidade à era da informação. Essas mudanças permeiam o universo das 

relações humanas, necessitando assim de estudos sobre os impactos causados por 

este fenômeno (TAKASASHI, 2002). Portanto, essa afirmação nos abre um caminho 

para analisar a apropriação destas formas de comunicação por grupos sociais, como 

os indígenas. É necessário investigar de que forma utilizam esse recurso virtual para 

divulgar ideias e fortalecer suas lutas. 

Cabe-nos assim verificar como os indígenas, como sujeitos históricos 

brasileiros, passam a explorar a ferramenta da internet para escrever a sua 

realidade e como aproveitam também o ciberespaço para propagandear 

informações e fortalecer a luta, criando assim uma rede virtual, que está 

disseminada em várias comunidades indígenas.  

Os indígenas, que dão vida ao Portal Índios Online, não são os 

personagens retratados pelos livros tradicionais das escolas, estereotipados como 

selvagens, seminus e sem nenhum tipo de relação com a “civilização”. Contrariando 

o senso comum, que perpetuou uma imagem atrasada sobre os indígenas, podemos 

afirmar que já faz muito tempo que esses atores se apresentam como indivíduos 

reivindicadores da cidadania plena brasileira, participando de eventos, do 
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parlamento, de fóruns. São conhecedores dos seus direitos de viver no País como 

cidadãos, como  lembra Almeida (2011).  

É importante ressaltar que, como elementos metodológicos da pesquisa, 

houve (1) a essencial contribuição do questionário aplicado ao gestor do Portal 

Índios Online, Alex Macuxi, e (2) as respectivas observações e análises do material 

selecionado sobre o Caso Raposa Serra do Sol. 

Usamos como metodologia de pesquisa, a análise de conteúdo, feita a 

partir de informações veiculadas no Portal durante o início do julgamento do Caso 

Raposa Serra do Sol, correspondentes aos últimos dias do mês de abril e início de 

maio de 2008, cujos títulos são: “Terra Livre: resistir até o último índio”; “O que a 

imprensa não quis mostrar”; e “Mentes civilizadas?”. Os critérios para a seleção do 

material se deram a partir das informações mescladas e também por representarem 

um olhar sobre um momento importante do conflito. A avaliação do material teve 

como contrapartida as leituras sobre comunicação popular, participação e 

cibercultura, entre outros temas que permearam nossa pesquisa bibliográfica.  

A primeira abordagem do trabalho é feita com relação ao fenômeno 

secular da informação com o advento da internet. Passando por autores como Pierre 

Levy e José Marques de Melo, levantamos o debate sobre a apropriação da internet 

por diversos grupos sociais.  

 As tecnologias digitais, com recurso da internet, são utilizadas como 

forma de resistência, garantindo assim visibilidade social quanto às demandas 

defendidas por estes mesmos segmentos sociais, como exemplo, os indígenas 

(PERUZZO, 2002). É necessário destacar também como as relações de 

interatividade oferecidas pela internet trazem como consequências a criação do 

ciberespaço e, como resultado deste, fomenta um novo tipo de relação, considerado 

por Levy (1999) como cibercultura. 

Ainda no primeiro capítulo, discutimos um tema fundamental para esta 

pesquisa que é a comunicação popular. Esse percurso tem como objetivo 

compreender essa categoria comunicativa, que teve forte influência nos movimentos 

organizados no Brasil, em especial, os sindicais e populares. A comunicação popular 

deixou uma herança pós-redemocratização, sendo fundamental a sua existência 

para o fortalecimento da resistência popular, visando assim à derrota da Ditadura 

Militar 1964-1985 (PERUZZO, 2004). 
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No segundo capítulo, é imprescindível dialogar com questões que 

também estão previstas no guarda-chuva da comunicação popular, que é a 

reivindicação da cidadania, tendo como principal objetivo a garantia da execução 

dos direitos sociais, políticos, civis e humanos. 

 O conceito de cidadania se faz necessário então neste estudo para a 

compreensão do processo histórico da democracia brasileira. Ele torna-se um 

elemento indispensável para compreender como os indígenas, que tiveram os 

direitos reconhecidos pela Constituição Federal de 1988, buscam através da 

participação social e política, ter seus direitos plenos respeitados.  

A última parte deste trabalho se dedica à análise de como os indígenas 

que participam do Portal Índios Online utilizam o instrumento virtual, no caso, a 

internet (web, rede mundial de computadores), para tornar públicas algumas destas 

demandas reivindicadas por eles.  

Assim os elementos teóricos são necessários para que possamos discutir 

com propriedade as questões identificadas como comunicação popular e 

participação. Também é essencial para essa pesquisa, tecer um olhar sobre como 

esses elementos contribuem para que os indígenas se destaquem na sociedade 

como grupos organizados e de que forma constroem uma dinâmica de troca de 

informações sobre cultura, educação, entre outras lutas que dizem respeito às 

comunidades indígenas brasileiras.  
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CAPÍTULO I A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

Este trabalho tem como propósito investigar, a partir dos estudos sobre 

comunicação popular, como os aspectos tecnológicos são utilizados pelo Portal 

Índios Online, site produzido por índios voluntários organizados em várias 

comunidades indígenas do Brasil.  

O primeiro tópico deste capítulo faz uma abordagem sobre a construção 

da Sociedade da Informação e como a sociedade se comporta com os fenômenos 

que se proliferam no cotidiano social. Também serão trabalhados nos outros 

subtópicos estudos sobre interatividade, internet, cibercultura e ciberespaço e a 

comunicação popular.  

Neste primeiro momento serão feitos diálogos com autores como 

Peruzzo, Marques de Melo, Takasashi, Rodrigues, Levy, entre outros. 

1.1 A sociedade da informação e da interatividade 

Início do século XX, logo após o início do fenômeno da industrialização, a 

sociedade entrou para a fase moderna com o crescimento e a transformação 

ocorrida pelos processos industriais, econômicos e sociais. Ao longo deste período, 

diversos meios de comunicação foram sendo inovados e outros foram surgindo, 

garantindo assim o estabelecimento da Sociedade da Informação (SI1) no mundo 

(TAKASASHI, 2002).  

Com as alterações nas formas de comunicação que, ao se diversificarem, 

foram cada vez mais ocupando espaços na sociedade, esse processo foi reduzindo 

as fronteiras geográficas e, cada vez mais, aproximando territorialmente a sociedade 

e servindo como possibilidades para novos conhecimentos (FERREIRA, 2003).  

A explosão da Sociedade da Informação foi se dando também de forma 

mais acelerada, com a passagem da internet pelo universo acadêmico e a sua 

entrada no mundo comercial, sendo capaz de gerar também emprego, renda e 

movimentar a sociedade de forma social e econômica. 

Embora não haja um conceito rigoroso sobre o termo sociedade da 
informação, percebe-se que o seu significado está associado ao momento 
de transformações pelo qual passam as sociedades contemporâneas, em 
que a informação e as tecnologias da informação e das comunicações (TIC) 
assumem relevância no novo padrão de produção capitalista (ARAÚJO, 
2009, p.10).  

                                                             
1
 Abreviação para Sociedade da Informação, utilizada por ARAUJO et al, 2009, p.10.  
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Essa associação, apontada por este autor, também pode nos fazer refletir 

sobre a apropriação do sistema macroeconômico vigente e a rápida utilização dos 

meios existentes na Sociedade da Informação, como forma de utilização do seu 

potencial para a sustentação da produção capitalista. Historicamente, com o 

crescimento dos grupos utilitários da máquina da comunicação, existe uma tese que 

define a Sociedade da Informação, como a sociedade onde a “principal atividade 

econômica é a informação.” (STRAUBAHAAR e ROSE [1995] apud MELO, 2002, p. 

38). 

Em mais da metade do século passado e em parte deste, a Sociedade da 

Informação enfrenta alguns dilemas, onde o domínio das técnicas informacionais e 

também as utilidades das tecnologias digitais, com ênfase na internet, parecem ser 

mais conhecidas em um contexto prático, ou seja, o entendimento sobre a existência 

de uma SI como um estágio da humanidade é considerada por alguns autores como 

compreensão no âmbito do senso comum (TAKASASHI, 2002).  

Takasashi (2002), ao negar as afirmações do senso comum que 

denominam a Sociedade da Informação como “modismo”, defende que esta 

“representa uma profunda mudança na organização da sociedade e da economia, 

havendo quem a considere um novo paradigma técnico-econômico” (TAKASASHI, 

2002, p. 22). 

Nesse sentido, é preciso estudar de onde vem esse novo conceito, 

responsável por essa mutação social. Wertein (2000) aponta como ponto de partida 

do paradigma, os Estados Unidos, mais precisamente a Califórnia, provavelmente 

por volta dos anos 1970. Segundo este autor, é possível que essas influências 

“tenham tido grandes consequências para as formas e a evolução das tecnologias 

da informação.” (WERTEIN, 2000, p. 72). 

Podemos constatar, a partir dos estudos de Wertein (2000), que o 

aparecimento da Sociedade da Informação, advinda de potências conhecidas como 

desenvolvidas, também pode remeter a um processo que está intrinsecamente 

ligado às questões de desigualdades econômicas. Talvez esse apontamento seja 

crucial para entender como a difusão da SI ainda não é acompanhada por países 

qualificados como subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Araújo (2009) et al citam  Assman (2000) que define o ciclo da Sociedade 

da Informação como um processo em construção. “A sociedade da informação é a 

sociedade que está atualmente a constituir-se, na qual são amplamente utilizadas 
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tecnologias de armazenamento e transmissão de dados e informações de baixo 

custo.” (ASSMAN, 2000, p. 8 apud ARAÚJO, 2009, p. 10).   

Araújo et al (2009) pretendem, com essa análise, demonstrar que – 

apesar de todas as definições sobre a Sociedade da Informação – uma formulação 

mais concreta sobre ela ainda está em um plano de constituição, mas que são 

imprescindíveis instrumentos das tecnologias digitais para a construção desta 

sociedade. Wertein (2000) formula uma opinião mais alinhada com a dita 

anteriormente por Takasashi (2002) considerando a situação da SI como estagiária 

de um processo social.  

A expressão sociedade da informação passou a ser utilizada, nos últimos 
anos desse século, como substituto para o conceito complexo de 
“sociedade pós-industrial” e como forma de transmitir o conteúdo específico 
do “novo paradigma técnico-econômico” (WERTEIN, 2000, p. 71). 

Os autores mencionados direcionam a SI para uma perspectiva de 

desenvolvimento das nações, contribuindo para as vertentes políticas, sociais e 

econômicas. Mesmo assim, o processo de construção da sociedade, diante de tudo 

o que já foi defendido, não pode deixar de levar em consideração a exclusão social 

existente, acarretada pelo predomínio do sistema de produção capitalista. 

As transformações em direção à sociedade da informação em estágio 
avançado nos países industrializados constituem uma mesma tendência 
dominante, mesmo para a economia em países menos industrializados e 
definem um novo paradigma, o da tecnologia da informação, que expressa 
a essência da presente transformação tecnológica em suas relações com a 
economia e a sociedade (WERTEIN, 2000, p. 72). 

Para fazer essa relação sobre os impactos causados nas diversas 

organizações da sociedade, faz-se necessário discutir como os agentes sociais 

passaram a se comportar diante dos novos recursos comunicacionais e deram, 

assim, mais importância à Sociedade da Informação. Ferreira (2003) destaca que 

cada segmento social utiliza as tecnologias digitais, de acordo com os seus 

interesses. Isto nos leva a imaginar o uso desse recurso como estratégias para a 

defesa de ideias e conquistas de espaço, tais são as utilidades apontadas pelo 

autor: 

1. Estado – o acesso tem finalidade à manutenção, através das instituições 
públicas, de garantir a soberania nacional. 
2. Mercado – visa à geração de vantagem competitiva sobre a concorrência, 
descoberta de novos nichos de consumidores, pesquisa e desenvolvimento 
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de novos produtos e serviços, bem como, o monitoramento de ambiente 
externo, a fim de identificar ameaças e/ou novas oportunidades de negócios 
para as empresas que o compõem.  
3. E por último a sociedade civil – que utiliza o acesso para desenvolver a 
criatividade e a intelectualidade utiliza de forma crítica e para o 
entretenimento (FERREIRA, 2003, p. 36). 

 No campo da sociedade civil, encontram-se os movimentos sociais, cuja 

utilização destas tecnologias de informação também é feita de forma a garantir a 

defesa de direitos, como é o caso do Portal Índios Online, que se encaixa no terceiro 

item apontado por Ferreira (2003).   

Mesmo com essa leitura, é possível partir do questionamento de 

Takasashi (2002) quanto à compreensão dos usuários comuns, no que diz respeito 

ao processo de comunicação. Para este autor, os meios comunicativos se difundem 

na sociedade, principalmente nos dias de hoje, com mais rapidez, fazendo com que 

não haja uma reflexão mais crítica quanto às transformações.  

É como se a cada inovação nas tecnologias, a sociedade concebesse 

como algo natural no processo, mas sem maiores questionamentos sobre os seus 

impactos. As mídias vão sofrendo alterações constantes e os usuários são 

transportados automaticamente a este universo de intensas e rápidas mutações. 

“Rapidamente nos adaptamos a essas novidades e passamos em geral sem uma 

percepção clara, nem maiores questionamentos, a viver na sociedade da informação 

[...]”. (TAKASASHI, 2000, p. 19). 

As mudanças causadas pela Sociedade da Informação são perceptíveis, 

mesmo quando os usuários não têm noções desses estágios ou dos motivos 

ideológicos contidos em cada passo dado. As transformações acarretadas pela SI 

são visíveis e permeiam as relações de produção e sociais. Oliveira (2002) defende 

que a comunicação e a informação são dois interferentes nas relações sociais e que 

essa mudança está vinculada ao aditivo da tecnologia, onde diferentes pessoas 

podem trocar informações em tempo real; “[...] uma multiplicidade de mundos se 

situa fora de suas percepções imediatas de maneira singular na história da 

humanidade.” (OLIVEIRA, 2002, p. 57). 

A dinâmica da Sociedade da Informação permite a criação de um novo 

contexto social, que com a contribuição dos meios de comunicação digitais – onde 

existe a possibilidade da interatividade permitida pela mediação de uma máquina – 

garante-se uma ação efetiva e real do individuo. Esse processo é considerado, por 
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Stockinger et al (2001), como um sistema social com características singulares e em 

potencial expansão, ao ponto de estar ligado inerentemente à condição humana, no 

que diz respeito às relações sociais: 

O sistema social é visto como composto por comunicações, isto é, por 
mensagens e informação emergentes. Os seres humanos enquanto 
pessoas e indivíduos não pertencem ao sistema, mas fazem parte do seu 
ambiente de maneira que passam a constituir algo como a “razão externa” 
da existência dele (STOCKINGER et al, 2001, p. 107). 

Nota-se, portanto, que a interatividade2 dentro do espaço não físico 

contribui para discussão sobre a Sociedade da Informação, com o aparato da 

internet no contexto dos movimentos sociais, fortalecendo as iniciativas de 

organização de ações e difusão de ideias, como é o caso do Portal Índios Online.  

Esse processo atual faz com que o segmento indígena consiga criar um 

amplo debate sobre as situações especificas, mas que, na socialização das ideias, 

torna-se um diálogo unificado capaz de mobilizar os ativistas em propósitos 

consensuais. Com isso, garantindo uma transformação de atitudes e uma 

cooperação na troca de informações, alimentando o espaço cibernético e 

fortalecendo assim o que Stockinger et al (2001) chamam de sistema paralelo à vida 

física, ou seja, um novo campo social.  

Levy (1999) ressalta que a internet potencializa a interatividade, a partir 

do momento em que os indivíduos se conectam e buscam respostas sobre diversas 

questões.  

A comunicação por mundos virtuais é, portanto, em certo sentido, mais 
interativa que a comunicação telefônica, uma vez que implica, na 
mensagem, tanto a imagem da pessoa como a da situação, que são quase 
sempre aquilo que está em jogo na comunicação (LEVY, 1999, p. 81). 

Como podemos perceber, as formas de interatividade a partir da inserção 

das tecnologias digitais são características peculiares da Sociedade da Informação, 

constatando assim sua presença no cotidiano dos indivíduos, principalmente pela 

convergência entre vários meios de comunicação, que são parte da vivência quase 

arraigada no cotidiano das pessoas.  

                                                             
2
 Pierre Levy (1999) define interatividade como um processo de diálogo entre duas pessoas, com a 

mediação de uma máquina. Diferenciando do processo de interação, na qual o autor atribui ao 
diálogo entre duas pessoas, sem necessariamente ter um instrumento no meio. 
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Essa interatividade é considerara por Lemos (2008, p. 115) como uma 

intervenção na “[...] forma radical na relação entre o sujeito e o objeto na 

contemporaneidade [...].”. Para reafirmar a importância da interatividade nesse 

processo, é necessário ressaltar como principal elemento o aspecto social da 

internet, que permite o ato da interatividade digital, possibilitando o exercício dessa 

prática em tempo real por parte dos indivíduos. 

1.2 A relação entre comunicação e internet  

A internet é considerada por alguns autores como instrumento fomentador 

do avanço da mobilidade tecnológica, ou seja, permite a dinâmica da Sociedade da 

Informação, alterando também a evolução nos processos comunicativos. De acordo 

com Peruzzo (2002, p. 46), “a internet possibilita a circulação de mensagens 

independentes de territórios geográficos, de tempo, das diferenças culturais e de 

interesses, sejam eles econômicos, culturais ou políticos, globais, nacionais ou 

locais.”. 

O desenvolvimento da internet no contexto social facilitou a entrada de 

vários segmentos sociais em um mundo mais interativo, garantindo uma participação 

mais efetiva e ampla de ideias, como exemplo também o Portal Índios Online. 

[...] (a internet) traz a possibilidade de alterar o sistema convencional de 
tratamento da informação, antes atividade por excelência concentrada nos 
agentes profissionais vinculados à mídia tradicional, ao viabilizar a produção 
de conteúdos endógenos e sua transmissão, sem fronteiras, pelos próprios 
agentes sociais (PERUZZO, 1999, p. 46).  

As reflexões sobre os limites e possibilidades da internet ainda são 

realizadas de forma inicial, tendo em vista as bibliografias que apresentam o 

instrumento como fenômeno recente e em processo de crescimento, diferente dos 

limites das mídias televisiva e radiofônica. Exemplo disso é perceber que há pouco 

menos de duas décadas, um computador conectado à internet era visto como um 

simples meio de interação, sem uma reflexão mais aprofundada de como esse 

instrumento poderia ser essencial para a sociedade na propagação de ideias, 

mudanças comportamentais e até mesmo nas transformações sociais e culturais. 

(TAKASASHI, 2002). 

Takasashi (2002) faz uma leitura sobre a trajetória da internet e intitula 

como um serviço que se expande rápido, mas que socialmente apresenta, através 

das estatísticas, um contingente considerável que ainda não teve nenhum tipo de 



22 

 

contato com esse meio. Esta visão é reforçada no momento em que dados 

estatísticos – revelados pelo Ministério da Cultura (MINC), em 2010, sobre o uso dos 

equipamentos culturais – apontam para uma apropriação desigual da internet nas 

capitais brasileiras por faixa etária, escolaridade, renda, sexo e raça, como também, 

faz um levantamento do uso da internet em diversos outros aspectos. 

De acordo com os dados do Ministério da Cultura (MINC)3, são vários os 

elementos relacionados à exclusão das tecnologias digitais na sociedade. Por 

exemplo, os índices apontam que 11% de usuários estão entre as idades de 55 e 

64, contra 40% dos que têm entre 20 e 24 anos. Maior disparidade encontrada é no 

uso por grau de instrução, em que 0,17% de pessoas sem estudos usam a internet, 

enquanto 86% indicam pessoas com doutorado ou mestrado. Outro dado importante 

é quanto ao acesso por raça: os dados apresentam uma demanda que varia entre 

55% (oriental) e 12% (índios). 

A exclusão do espaço virtual ainda é considerada por autores como 

Peruzzo e Melo (2002) como um gargalo a ser superado na esfera pública, inclusive, 

no que diz respeito aos investimentos feitos na educação. Já que para garantir o uso 

dessas tecnologias por parte da população, é preciso garantir recursos para que 

uma ampla maioria tenha acesso à internet (MELO, 2002). Ainda na linha de 

pensamento deste autor, é preciso ir além da difusão do acesso, sendo de primeira 

ordem compreender a Sociedade da Informação como um estágio para a Sociedade 

do Conhecimento, melhorando a educação para criar nos indivíduos potenciais 

cognitivos. 

A internet ainda se apresenta como um instrumento onde parte da 

população está excluída do processo, já que as vias de acesso dependem de um 

mínimo de poder aquisitivo para deslocamento, ou seja, para navegar é necessário 

algum tipo de estrutura. E mesmo com essa estrutura, ainda para Melo (2002), a 

produção de conteúdos de qualidade e o acesso devem caminhar juntos, com o 

                                                             
3
 A 2ª publicação sobre as estatísticas do uso dos aparelhos tecnológicos e culturais, como afirma o 

ex Ministro da Cultura, Juca Ferreira, serve para verificar a força que a cultura vai ocupando no Brasil 
e também apresentar o descompasso ainda existente. O panorama também traz indícios que 
contribuem para a reflexão sobre as dificuldades de acesso aos equipamentos e a outros 
instrumentos que são relacionados à cultura. CULTURA, Ministério. Cultura em números: anuário de 
estatísticas culturais. 2ª Edição. Brasília. Ministério da Cultura, 2010. 
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propósito de garantir uma dinâmica de conhecimento e que estes não reproduzam 

os modelos excludentes. 

Mesmo desta forma, é possível constatar a cada dia a ocupação deste 

espaço virtual, com a aceitação de novos adeptos, constituindo um arsenal de 

pautas e demandas, que nenhum outro meio pode acumular de forma instantânea. 

Com isso, o ingresso e a formação de grupos sociais, com conteúdo específico, 

remetem à internet a característica singular da pluralidade, garantindo assim um 

universo com vários emissores e receptores ao mesmo tempo. 

A possibilidade das pessoas, organizações comunitárias, movimentos 
sociais, ONGS etc. tornarem-se emissores de conteúdos, de maneira 
ilimitada e sem controle externo (como é na mídia tradicional), a partir dos 
interesses e necessidades pessoais, comunitárias e de interesse público, é 
a grande novidade que a internet traz o grande potencial revolucionário que 
o mundo coloca a serviço da humanidade (PERUZZO, 2002, p. 50). 

A questão posta por Takasashi  e Peruzzo (2002) nos leva à reflexão do 

usuário comum como produtor de informação à medida que este se dispõe a usar a 

internet como recurso para expressar opiniões, sentimentos, dúvidas, indignações, 

ou seja, assuntos que fazem parte do cotidiano social e ganham mais extensão 

quando se tornam públicos, através da rede cibernética. Notório também é que esta 

interatividade pode tomar dimensões capazes de mudar alguns aspectos cotidianos, 

onde a voz ativa de quem está operando a máquina contribui para algo. 

1.2.1 O surgimento da cibercultura  

A internet também contribuiu para a construção de uma cultura virtual, 

denominada de cibercultura, de acordo com Levy (1999). Tendo como início meados 

dos anos 1970, esse novo estilo de vida, como afirma Lemos (2008), é uma 

consequência das transformações sociais na contemporaneidade. Apesar da 

reivindicação para a sua existência ter tido um caráter revolucionário, é possível 

perceber neste estilo virtual uma dicotomia, considerados por este autor como 

“ruptura e continuidade” (LEMOS, 2008, p. 19).  

Utilizamos aqui o conceito de cibercultura por Levy (1999), na qual o autor 

aponta como uma ação permanente dos indivíduos na participação do sistema 

virtual. O autor também destaca esse processo como instável, onde vários grupos se 

formam, criam afinidades, debatem diversos temas, mobilizam-se e garantem a 

alimentação de informações no sistema virtual. 
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A cibercultura será uma configuração sociotécnica onde haverá modelos 
tribais associados às tecnologias digitais, opondo-se ao individualismo da 
cultura do impresso, moderna e tecnocrática. Com a cibercultura, estamos 
diante de um processo de aceleração, realizando a abolição do espaço 
homogêneo e delimitado por fronteiras geopolíticas e do tempo cronológico 
e linear, dois pilares da modernidade ocidental. No entanto, esta 
conectividade generalizada não é isenta de críticas (LEMOS, 2008, p. 72). 

 Levy (1999) também compreende essa cultura como indefinida, onde o 

ambiente “tende a manter sua indeterminação, pois cada novo nó da rede em 

expansão constante pode torna-se produtor ou emissor de novas informações 

imprevisíveis e reorganizar uma parte da conectividade global por conta própria.” 

(LEVY, 1999, p. 111). Ou seja, a cada diálogo realizado no espaço virtual, podem-se 

desencadear novas relações.  

Essa participação na construção da cibercultura é considerada por 

Stockinger (2004) como um processo de flutuação constante. A existência desse 

espaço só faz sentido se o ambiente estiver de forma desequilibrada, ou seja, é 

preciso existir inquietações para que o fluxo de informações e opiniões criem novos 

microespaços e sustentem o sistema virtual. 

Lemos (2008) destaca que o desenvolvimento de uma “sociedade virtual” 

é caracterizado pela mediação da telemática, deflagrando então um processo 

comunicativo próprio, uma extensão do real que se confunde com o virtual, criando 

condições para que os indivíduos se organizem em grupos, criem estilos de 

comunicação própria, sendo esta uma particularidade da cibercultura.  

Neste sentido, temos dois exemplos. No primeiro deles, temos a eleição 

presidencial nos Estados Unidos, na qual a campanha do atual chefe de Estado, 

Barack Obama em 2009, ganhou popularidade e se massificou através das redes 

sociais. De grande repercussão também foi a denúncia envolvendo a enfermeira que 

foi flagrada espancando o próprio animal de estimação.  

Esses exemplos são emblemáticos e fazem parte de uma das imensas 

possibilidades da internet, porque a partir dessas informações inseridas na rede 

mundial de computadores, surgiram ações que foram concretizadas fora do campo 

virtual, como a materialização do voto nas urnas, garantindo a vitória de Obama e o 

Movimento Crueldade Nunca Mais, conclamando a punição da enfermeira que 

assassinou o animal. 

Temos também como exemplos dessa cultura estendida para o campo 

real das relações, os encontros diversos para debater a atuação sistemática nas 
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Redes, como o WEBFOR, TWETTFOR, Encontro Nacional de Blogueiros4. “[...] 

esses novos espaços representacionais (re)criam as identidades e práticas 

culturais.” (SILVA, 2004, p. 153). 

Existem várias características que podemos perceber como constituição 

do ciberespaço e que reforçam a existência da cibercultura, como a construção de 

páginas virtuais – blogs, redes sociais, conteúdos informativos, entretenimento, 

chats5 etc.  

A linguagem própria da internet é parte da constituição da cibercultura, as 

relações sociais também se tornam mais amplas, tendo em vista que a virtualização 

permite maiores possibilidades nessas relações. Silva (2004, p. 152) entende esse 

espaço onde existe a facilidade de fortalecer os “[...] laços e valores sociopolíticos, 

estéticos e éticos que tipificam este novo espaço antropológico.”. 

Portanto, podemos compreender a cibercultura como uma nova dinâmica 

social, capaz de agregar os agentes virtuais em ambientes de pesquisa, interação, 

de produção e difusão de ideias. A autora acima também defende uma 

especificidade adquirida pela convergência e atribui essa dinâmica às possibilidades 

que podem favorecer a existência da cibercultura: 

A internet tem uma gramática sócio-técnica própria, fruto da possibilidade 
de fusão do audiovisual, das telecomunicações e da informática, e que lhe 
dá a especificidade baseada na convergência e na interoperabilidade, 
envolvendo novas linguagens, novos comportamentos e novos simbolismos. 
(SILVA, 2004, p. 162). 

A elaboração de um novo campo de relações pode ser percebida nos 

mais diversos aspectos de utilização do espaço virtual. A cibercultura pode ser 

qualificada também pela divisão de grupos e temas, que por afinidade unem os mais 

diversos usuários, em qualquer ponto geográfico. Como justifica Levy (2003), essas 

características relevam o potencial da internet para comportar a diversidade social e 

cultural. Assim, a cibercultura vai se consolidando como um aparato capaz de 

aproximar a história e essa diversidade existente. 

A cibercultura instaura uma estrutura midiática ímpar [...] na história da 
humanidade, na qual, pela primeira vez, qualquer individuo pode produzir e 
publicar informação em tempo real, sob diversos formatos e modulações, 

                                                             
4
 Eventos ocorridos desde 2009, com participação de pessoas que discutem o tema. O Encontro 

Nacional de Blogueiros teve sua última edição em Brasília. 

5
 Diálogos virtuais, através de pequenas janelas sobre assuntos diversos.  
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adicionar e colaborar em rede com outros, reconfigurando a indústria 
cultural “massiva” (LEMOS, 2007, p. 39) [grifo do autor]. 

É possível assim perceber a relação entre internet e usuário como 

fundamentais para a construção de uma cultura virtual, ou seja, aspectos como a 

relação entre individuo e as tecnologias podem ser, de acordo com o autor acima 

citado, elementos imediatamente associadas à vida da cibercultura. 

A tendência da existência de uma dinâmica na cibercultura abre caminho 

para um estudo antropológico, como defende Silva (2004). Como característica 

desta nova cultura temos, por exemplo, a ocupação de símbolos culturais 

tradicionais no espaço virtual, fazendo com que os significados, sejam 

compartilhados, desenvolvendo assim novas práticas grupais, permitindo um maior 

acesso a questões que antes eram divididas apenas por componentes de um 

mesmo grupo e em âmbito local. 

1.3 A inserção da comunicação popular no contexto social 

Antes de iniciar a discussão sobre este tópico, é imprescindível 

contextualizar a comunicação popular para conceituá-la. De cinquenta anos para os 

dias de hoje, o Brasil passou por vários processos na estrutura social, política e 

econômica. Entre eles, momentos da história em que o direito à expressão era 

reduzido a poucas pessoas.  

Com isso, a disputa pela hegemonia social foi se tornando mais 

acentuada e os movimentos sociais, em especial, dos trabalhadores, assim também 

como inúmeros jovens, religiosos e intelectuais, avançaram nas suas organizações, 

até mesmo em épocas clandestinas, ampliando a sua influência nas camadas 

populares, com a utilização de materiais de comunicação, contrários aos discursos 

midiáticos dominantes. Esses meios ficaram conhecidos como imprensa alternativa. 

A imprensa alternativa foi a expressão da média burguesia, dos 
trabalhadores e da pequena burguesia, defendeu interesses nacionais e 
populares [...]. Fez mais do que opor-se à forma política-ditadura militar – 
assumida pelo regime: opôs-se ao conteúdo antinacional e antipopular, 
opôs-se à monopolização da economia, à sua integração com grandes 
trustes financeiros internacionais (PERUZZO apud PEREIRA, 1998, p. 121). 

A partir deste crescimento, os veículos de comunicação alternativa foram 

sendo apropriados pelos sindicatos que, por sua vez, formularam materiais com 

conteúdos para além da luta dos direitos dos trabalhadores. Construindo assim uma 
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extensão para a unificação de demandas, mudanças nas estruturas sociais e um 

maior empenho dos sindicatos para a transformação do País. Exemplo disso foram 

as greves brasileiras, principalmente nos períodos que correspondem aos anos 1960 

a 1980, momento em que os instrumentos de comunicação alternativa buscavam 

organizar de forma política e conscientizar os trabalhadores de seus papéis como 

agentes sociais (FREDERICO, 2010). 

Da ebulição desta imprensa – tida, pela classe dominante da época, como 

subversiva – surgiram estudos sobre os impactos e os significados dos instrumentos 

alternativos na sociedade. Com isso, autores como Peruzzo (2004) atribuem à 

comunicação popular, que trataremos agora, como herdeira dos movimentos 

questionadores da ordem autoritária estabelecida naquele momento. Frederico 

(2010) corrobora com a ideia de Peruzzo (2004) de que a comunicação popular está 

para além do universo emissor-receptor, ou seja, o seu objetivo é influenciar cultural 

e politicamente. 

Com o surgimento de outras vozes, de grupos excluídos da condição de 

poder e que utilizavam outras formas de comunicação para reivindicar direitos, foi 

possível tornar o cenário mais propício para os discursos aproximados da situação 

dos trabalhadores e assim abrir novos espaços no campo político. Essa discussão 

nos coloca diante da reflexão sobre o conceito da palavra “Popular”, que em uma 

tradução de significado, segundo o dicionário Silveira Bueno (2010, p. 436), quer 

dizer “do povo, ou o que pertence ao povo.”. Já em uma linha de pensamento 

científica, sobre os inúmeros significados dessa palavra, Peruzzo (2004), aborda 

algumas teses, compreendidas em momentos diversos da sociedade brasileira, 

onde foi possível identificar e se aproximar do que pode ser considerado popular.  

[...] a) a primeira, surgida logo no início dos anos oitenta concebe a 
comunicação popular como libertadora, revolucionária, portadora de 
conteúdo crítico e reinvidicativos capazes de conduzir a transformação 
social; ela concretizar-se-ia pelos meios “alternativos”, como 
contracomunicação da cultura subalterna, colocada em antagonismo 
esquerdizante” por Jorge Gonzalez; b) a segunda, que apareceu no inicio 
dos anos noventa, em função das reelaborações ocorridas no âmbito da 
sociedade civil, tem uma postura mais dialética e mais flexível; considera 
que a comunicação popular pode inferir modificações em nível de cultura e 
contribuir para a democratização dos meios comunicacionais e da 
sociedade, a cuja transformação imediata ela não consegue levar, por suas 
limitações e contradições e sua inserção numa grande diversidade cultural; 
e, por concretizar-se em espaço próprio, ela não se contrapõe a 
comunicação massiva. (PERUZZO, 2004, p. 119). 
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Um dos critérios de avaliação para identificar a comunicação popular é 

percebido, principalmente, no estilo editorial, no conteúdo opinativo, onde agregar 

pessoas à adesão de bandeiras propostas por determinado grupo passa a ser o 

maior objetivo. As nomenclaturas definidas historicamente à oposição do sistema 

dominante, muitas vezes é confundido entre alternativo, comunitário e popular. É 

importante destacar que encontramos diferenças entre os conceitos de comunitário 

e o popular, mesmo sendo duas vertentes muito parecidas, são dotadas de aspectos 

singulares com relação aos seus objetivos. 

Para Yamanoto (2007, p. 2), as duas concepções são parte de “[...] 

formações ideológicas que irão determinar a legitimidade das práticas comunicativas 

generalizadas nos grupos sociais.”. Ele atribui as diferenças entre as duas formas de 

comunicação, que assim como a alternativa, não se encontram na estrutura da 

dinâmica da sociedade dominante da seguinte maneira: “Comunitária: busca a 

conformação com o sistema social e suas estruturas já pré-estabelecidas. E Popular 

tem como objetivo buscar formas de ruptura, por meio de uma construção de 

hegemonia popular.” (YAMANOTO, 2007, p. 2). 

A partir das distinções feitas pelo autor acima, vamos fazer uma reflexão 

sobre a terceira vertente, que é a comunicação popular. No entendimento de 

Peruzzo (1998), a concepção de “popular” tem um sentido mais aprofundado, uma 

consciência de classe, como é tratada por Marx e Engels (1848) ao relatarem a 

divisão da sociedade desde o início do processo civilizatório, definindo-o como 

processo de conflito de classes constante, apontando como lados oposto 

dominantes e dominados, tendo como base o comportamento das classes de acordo 

com a sua participação no processo de produção social.  

[...] A comunicação popular é uma prática em conflito [...] Ou seja, o estudo 
da comunicação popular, superando a versão populista e idealista, para 
quem povo é consciência de classe em oposição à massa despolitizada. 
Esta redefinição do popular permitiu pensar a diversidade e a pluralidade e 
revalorizar a relação entre a comunicação de massa e a comunicação 
popular, redimensionando este espaço ambíguo e conflitivo em que se 
produz o popular fora do qual é elevado a uma categoria abstrata (BERGER 
1989, p. 19 apud PERUZZO, 2004, p. 114). 

No sentido de repensar as práticas utilizadas para conquistar outros 

espaços na sociedade, é possível perceber que hoje conta-se com vários 

instrumentos de comunicação popular, comunitária e alternativa. Além da 

necessidade de apresentar demandas, visam a ocupar espaços diversos, onde não 
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é permitida pela limitação ideológica e comercial da mídia. Onde “As informações 

provém, de baixo para cima, da população, as ordens e propagandas, de cima para 

baixo, do poder.” (LEVY, 2002, p. 39). 

A característica mobilizadora da comunicação popular se torna essencial 

no processo, já que a horizontalidade na produção da informação é fundamental 

para sua existência. É nessa apropriação da capacidade de produzir e fazer com 

que o povo se veja como protagonista de algo, que a comunicação popular vai 

ocupando espaço e rompendo com o ciclo concentrador da palavra, outrora, 

dinamizada pelos veículos comerciais, permitindo assim que as pessoas tenha 

acesso à outra leitura da realidade (PERUZZO, 2008). 

1.3.1 A comunicação popular no ciberespaço 

Com a ascensão dessas formas comunicacionais na sociedade, é 

importante levar em consideração o contexto vivenciado na atualidade e como essa 

comunicação tida como popular se transportou para o ciberespaço e constituiu 

também um espaço para difusão de ideias. Por ciberespaço compreende-se o 

ambiente que se processam as ideias. Para Rodrigues (2010, p. 2), “o ciberespaço é 

acima de tudo um lugar cognitivo e social, não geográfico”. 

A comunicação realizada dentro do ciberespaço se faz a partir da 

contribuição de vários elementos. Como afirma Stockinger (2004), é um campo de 

ação social, ou seja, uma arena onde se permite o encontro das mais variadas 

ideias. Na concepção de Levy, 

[...] o ciberespaço abriga milhares de grupos de discussão (os news 
groups). O conjunto desses fóruns eletrônicos constitui a paisagem 
movediça das competências e das paixões, permitindo assim atingir outras 
pessoas, não com base no endereço geográfico (LEVY, 1998, p. 44). 

A constituição do ciberespaço pode ser também aferida a uma 

transferência do espaço concreto para um mundo virtual, mas que neste último as 

possibilidades podem ser maiores, ou seja, a criação de um mundo ideal pode ser 

atingida com mais facilidade e assim criar uma dinâmica mais acentuada e própria 

no decorrer do processo (SILVA, 2001). 

A existência do ciberespaço foi primordial também para a construção de 

um espaço público virtual. Nessa nova “sociedade cibernética”, é possível ter acesso 

a informações sobre vários assuntos de forma menos burocrática. 
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A eclosão do ciberespaço apenas prossegue um movimento plurissecular 
de aumento da visibilidade e da transparência. No campo científico, as 
técnicas de visualização ganham uma importância crescente: esquemas, 
mapas, fotos, filmes e simulações interactivas pertencem cada vez mais ao 
dia-a-dia da atividade do investigador (LEVY, 2002, p. 36). 

De acordo com a análise dos autores já citados, podemos perceber que a 

criação do ciberespaço foi fundamental e assim permitiu a existência dos elos de 

conversação, interferências nos diálogos e a construção da cibercultura, como já foi 

dito no tópico anterior. Ainda de acordo com Levy (1999, p. 92), “o ciberespaço é um 

espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das 

memórias dos computadores [...]”. Assim, encontramos vários suportes 

comunicativos, como rádio e televisão, por exemplo, que também estão inseridos no 

ciberespaço, criando um movimento de comunicação convergente.  

Nesse ambiente onde os processos comunicativos se encontram e se 

desenvolvem, de acordo com o uso dos atores sociais, é onde constatamos também 

a presença da comunicação popular. A ocupação do ciberespaço pela comunicação 

de conteúdo contestador é a que se permite ampliar o diálogo, através de grupos 

que tem práticas e ideias incomuns, como é o caso dos movimentos pela 

democratização da comunicação (PERUZZO, 2008, p. 10). 

Para Peruzzo (2008), a utilização das tecnologias digitais pela 

comunicação popular foi favorável no ponto de vista de ampliação da atuação dos 

diversos movimentos, canalizando assim uma maior abertura para as ações 

concretas. Muitas vezes, é nesse sistema virtual que os agentes da comunicação 

popular se encontram e fortalecem os vínculos das pautas que reivindicam.  

[...] por meio de diferentes formas de expressão, todas as vertentes 
representam as vozes dissonantes e sem vez na estrutura do poder político 
e econômico (excetuando aqueles de linha conservadora), se pautam em 
novas leituras da realidade e se manifestam a favor da transformação das 
estruturas que desrespeitam o interesse social (PERUZZO, 2008, p. 14). 

Embora vejamos a relação entre comunicação popular e ciberespaço 

como duas vertentes, que unidas possibilitam práticas democráticas, ainda existem 

alguns desafios a serem superados para a garantia plena do uso livre da rede 

mundial de computadores. Neste caso, é importante fazer referência aos 

conglomerados, donos dos principais veículos de comunicação e que também 

utilizam a internet para aumentar os lucros e, assim, concentram grande parte da 

arena da comunicação no mundo, inclusive o virtual (OLIVEIRA, 1991). 
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Por conta dessa disputa de espaço na internet, a comunicação popular 

mostra também que o seu papel quanto articuladora política, vai além da 

mobilização de demandas grupais, seguindo uma tendência favorável ao 

fortalecimento da participação social, contribuindo com a execução da cidadania, ou 

seja, construindo um maior espaço para os grupos considerados subalternos 

(PERUZZO, 2004). 
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CAPÍTULO II OS DESAFIOS DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Neste capítulo, a ideia é desenvolver os conceitos sobre a participação 

como parte do processo de cidadania. Essa reflexão se faz necessária para 

compreender de que forma os indivíduos, em especial os indígenas, buscam se 

inserir nos espaços públicos para garantir a execução dos seus direitos e como 

participam dos processos participativos, em especial, fazendo uso das tecnologias 

digitais para fomento de participação. 

2.1 O processo de cidadania no Brasil 

Antes de fazer a discussão sobre a participação social, como propõe o 

título deste capítulo, é necessário discorrer sobre o conceito de cidadania, elemento 

necessário para a sociedade e também motivo de grandes conflitos e choques 

sociais em vários períodos da história do Brasil. 

A cidadania pode ser estudada, a partir da constituição da organização da 

sociedade. O tema pode ser tratado como produto histórico, sendo relativizadas as 

experiências sociais, sem uma existência de conceito absoluto ou visto de forma 

linear, ou seja, em vários países a cidadania apresentou um contexto diferenciado, 

apresentando momentos de retrocesso e avanços (GOHN, 2008). 

Nessa perspectiva, é possível compreender que as transformações 

sociais acarretaram diversas formas de cidadania, onde se faz imprescindível um 

olhar subjetivo e histórico, buscando sempre a compreensão de como os indivíduos 

organizados se comportam, a partir do seu estabelecimento (MANZINI,2010).  

As manifestações em torno do comprometimento do Estado como 

responsável pela aplicação de cidadania na sociedade se apresentam como 

complexas e historicamente definidas. Dentro desse contexto, temos como 

exemplos as lutas com relação às garantias de vida na sociedade, sendo 

perceptíveis as cenas de enfrentamento entre os setores sociais para a manutenção 

de uma relação cidadã mediada pelo Estado (CARVALHO, 2011). 

O olhar sobre este tema deve ter como contrapartida a relação dos 

indivíduos com a ocupação social nas cidades e no campo, levando em conta o 

processo de suas divisões territoriais, onde os sujeitos que nelas convivem 

necessitam de direitos para garantir uma convivência harmoniosa. 
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Historicamente, temos como exemplo as civilizações grega e romana 

como as primeiras práticas de cidadania. Na Grécia, com um formato mais 

participativo, instrumento que dialogaremos mais à frente; e, em Roma, como 

determinante na formação dos direitos do ponto de vista da concepção legal, 

estabelecendo direitos e deveres como ordem essencial para organizar a sociedade 

(GOHN, 2008). 

Foi na Grécia que se criou a tradição da cidadania política, com uma cultura 
política onde a sociedade ideal é justa, e os indivíduos devem ser 
portadores de virtudes cívicas. Mas a universalidade

6
 não existia na 

cidadania grega, pois os escravos, as mulheres e os estrangeiros eram 
excluídos dos direitos de cidadania. Tratava-se da cidadania que confere 
direitos políticos, tidos como participação no governo. A cidadania pertencia 
à esfera pública e a esfera privada deveria a ela se subordinar (GOHN, 
2008, p. 19). 

A partir do entendimento histórico da cidadania, surgem às relações de 

como os fenômenos sociais, de forma secular, deram conta da construção do 

processo desta característica sociopolítica das civilizações ocidentais. Além disso, é 

frequente a tendência de realizar essa discussão somente do ponto de vista da 

obtenção de direitos, muitas vezes, sem fazer a relação entre os deveres que 

também fazem parte do processo da cidadania. 

As pessoas tendem a pensar a cidadania apenas em termos dos direitos a 
receber, negligenciando o fato de que elas próprias podem ser o agente da 
existência desses direitos. Acabam por revelar os deveres que lhes cabem, 
omitindo-se no sentido de serem também, de alguma forma, parte do 
governo, ou seja, é preciso trabalhar as conquistas desses direitos 
(MANZINI, 2010, p. 13). 

De acordo com Carvalho (2011, p. 12), “cidadania tem a ver com a 

relação entre as pessoas e o Estado. Ou seja, podem ser consideradas as disputas 

pelo poder e inserção de camadas que compõem a sociedade, nas decisões que 

dizem respeito à coletividade.”. Assim, a cidadania pode ser dividida entre os direitos 

civis, políticos, sociais e humanos, sem necessariamente haver uma hierarquia na 

sua composição. Porém, como afirma Vieira (1997, p. 22), “no que se refere à 

relação entre direitos de cidadania e Estado, existiria uma tensão interna entre os 

diversos direitos que compõem o conceito de cidadania”.  

                                                             
6
 O autor defende que os direitos para serem plenos, devem ser universais, ou seja, ser garantidos a 

todos.  
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Partindo da ideia anterior, a cidadania é composta por direitos que 

resguardam os indivíduos de viver em coletividade. Durante a história, esses direitos 

foram se tornando cada vez mais específicos e se diferenciando de acordo com 

suas utilidades sociais.  

São direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade 
perante a lei [...]. São eles que garantem as relações civilizadas entre as 
pessoas e a própria existência da sociedade civil surgida com o 
desenvolvimento do capitalismo. Sua pedra de toque é a liberdade 
individual (CARVALHO, 2011, p. 9). 

  Os direitos políticos são considerados como os principais elementos para 

o exercício das discussões sobre os temas coletivos, participação nas instâncias de 

decisões políticas, fiscalização e debate sobre orçamentos públicos. Além dos 

direitos sociais, que se caracterizam pela divisão das riquezas produzidas 

socialmente. 

Os direitos sociais dizem respeito ao atendimento das necessidade 
humanas básicas. São todos aqueles que devem repor a força de trabalho, 
sustentando o corpo humano- alimentação, habitação, saúde, educação etc. 
Dizem respeito, portanto, ao direito ao trabalho, a um salário decente e, por 
extensão, ao chamado salário social, relativo ao direito à saúde, educação, 
habitação etc [...] ( MANZINI, 2010, p.18). 

Os direitos acima citados são divididos por gerações, sendo o civil e o 

político, por uma questão temporal, considerados como primeira geração e o social 

como de segunda. O surgimento dos direitos humanos se refere à terceira geração. 

“Trata-se (sic) dos direitos que têm como titular não o indivíduo, mas sim grupos 

humanos, como o povo, a nação, coletividades étnicas ou a própria humanidade.” 

(VIEIRA, 1997, p. 23). 

Essa leitura nos traz possibilidades para analisar os direitos, a partir da 

situação histórica dos indígenas no Brasil, como, por exemplo, a exclusão deles no 

processo eleitoral por um longo período no País; a educação, o direito à moradia e a 

demanda como a situação da demarcação de terras. 

Para Manzini (2010), a ausência dos direitos políticos pode sugerir 

experiências de cidadania diferenciadas, portanto, esse direito é fundamental para a 

execução dos outros. Em contraposição, Carvalho (2011, p. 8) afirma que “o 

exercício de certos direitos, como a liberdade de pensamento e o voto, não gera 

automaticamente o gozo de outros, como a segurança e o emprego”. 
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Carvalho (2011), citando Marshall (1967), também defende que o 

desenvolvimento da cidadania se deu na Inglaterra, a partir da implementação dos 

direitos individuais, ou seja, os civis. Já Viera (1997) cita autores como Roche (1987) 

que destaca como, a partir dos direitos políticos na Inglaterra, foi possível a 

conquista de outros direitos. 

As lutas sociais ocorridas durante a história nos permitem compreender 

como a relação entre conquista e a execução dos direitos são pontos de disputas, 

formando um debate intenso entre as categorias sociais. No Brasil, desde a 

colonização até a República, os atores sociais se organizaram para contestar uma 

realidade de miséria, injustiça e enriquecimento estrangeiro (CARVALHO, 2011). 

Só existe cidadania se houver a prática da reivindicação, da apropriação de 
espaços, da pugna para fazer os direitos do cidadão. Nesse sentido, a 
prática da cidadania pode ser estratégia, por excelência, para a construção 
de uma sociedade melhor. Mas o primeiro pressuposto dessa prática é que 
esteja assegurado o direito de reivindicar os direitos, e que o conhecimento 
deste se estenda cada vez mais a toda população (MANZINI, 2010, p. 13). 

Manzini (2010) cita Rousseau (1762), apontando a cidadania como ato 

desvinculado de qualquer forma de exploração, persistindo como um passo em 

busca de uma sociedade mais justa, onde existe a necessidade da anulação da 

dominação do homem sobre outro. “Um traço importante na concepção de 

Rousseau é a preocupação em não separar a igualdade (mais ligada ao aspecto 

econômico) da liberdade (cujo vinculo é mais político).” (MANZINI, 2010, p. 37). A 

autora também cita Immanuel Kant (1795), na defesa da existência de um Estado de 

direito que possa “assegurar o desenvolvimento pacífico necessário ao progresso da 

humanidade, sem retomar à barbárie primitiva.” (MANZINI, 2010, p. 38). 

Nesse propósito, Gohn (2008) faz uma reflexão sobre as categorias de 

cidadania existentes e a relação de cada uma com os fenômenos sociais. De acordo 

com esta autora, o século XX permitiu uma elaboração aprofundada sobre o tema e 

fez uma divisão do próprio conceito de cidadania, em que todos se confrontam em 

algum momento com o sistema econômico vigente, no caso, o capitalismo. Essas 

categorias de cidadania, segundo a autora, são: 
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1. Coletiva: é para além das diferenças grupais, se define como a união 
da sociedade civil que pressiona o Estado para execução dos direitos 
adquiridos. Ex. Estatuto da Cidade

7
. 

2. Diferenciada: são considerados os grupos multiculturais e étnicos na 
busca de implementação de direitos específicos. Ex. as lutas do movimento 
indígena pelas demarcações territoriais. 
3. Cosmopolita: se define como o deslocamento de indivíduos em outros 
locais. Esse modelo tem um caráter mais identitário e traz uma ideia de 
internacionalismo. Ex. Os imigrantes

8
 que chegaram ao Brasil no século XX 

e tiveram influências nas organizações sindicais.   
4. Planetária: Agrega grupos que perpassam a questão nacional, não 
existe um deslocamento físico, como no caso anterior, mas uma agenda 
incomum é o que define essa categoria. Ex. movimento ambientalista 
(GOHN, 2008, p. 24). 

A partir da ideia de cidadania diferenciada, que significa a situação em 

que indivíduos organizados em grupos lutam por garantias de direitos específicos, 

podemos citar como exemplo o caso do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, 

que, entre outras lutas, defendem a questão da terra; e também o Movimento das 

Pessoas com Deficiência, que defende o direito à acessibilidade. Nesse caso, é 

possível também situar a luta do movimento indígena, baseando-se nos embates ao 

longo da história na conquista de direitos descritos anteriormente.  

Inclusive, destacamos que em todos os momentos históricos brasileiros, 

os índios se organizaram na defesa de terras e contra a exploração de invasores. Os 

resultados desses embates, muitas vezes, tinham uma questão que revelava a 

insatisfação do indígena com a situação advinda da usurpação do seu espaço ou até 

mesmo agregando-se a outros grupos que tinham interesses de defender territórios, 

como a Revolta da Cabanagem na região do Pará9 (Carvalho, 2011). 

A partir dos exemplos de onde surgiu e como se deu o processo histórico 

de cidadania no mundo, devemos destacar a discussão em nível local. Essa questão 

no Brasil enfrentou diversas etapas, por conta do processo de formação do País. 

Carvalho (2011) defende que as pessoas passam a ser cidadãs à medida que se 

identificam com a nação; entendendo-se por nação um sentido patriota e territorial, 

                                                             
7
 Aprovado em 2002, o Estatuto da Cidade é apontado pela autora como uma construção da 

sociedade civil, em um processo coletivo.  

8
 De acordo com José Murilo de Carvalho (2011), em 1920, os principais centros urbanos se 

localizam no Rio de Janeiro (790 mil hab.) e São Paulo (579 mil habitantes). São Paulo acabou 
crescendo mais por conta da entrada de imigrantes, onde muitos foram trabalhar em fazendas de 
café e outros em comércio e na indústria, criando assim uma cidadania operária. 

9
 Considerada pelo autor como a revolta mais violenta do Brasil. Iniciada em 1835, na Província do 

Pará. Os rebeldes eram na maioria índios, chamados “tapuios”. Foi constatada como a mais violenta 
do Brasil Colônia (CARVALHO, 2011).  
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ou seja, quando adquirem a compreensão da construção de um espaço com 

costumes culturais próprios de um povo.  

Durante a construção do Brasil, com possibilidades por ter um vasto 

território e diversas riquezas a serem exploradas, encontramos vários episódios de 

conflitos sociais. Pela disputa de poder, as práticas de cidadania eram pouco 

discutidas, mas existia uma ação permanente para garantir algum espaço. Carvalho 

(2011) sustenta a afirmação de que as cenas de conflitos vividas no Brasil tinham 

características divisionistas, sem uma reflexão de como planejar o espaço territorial 

para a participação de todos. 

A luta por direitos e construção de práticas cidadãs foi construída aos 

poucos. A inserção dos direitos à liberdade foi o centro de muitas batalhas, na qual o 

diálogo sobre os direitos para toda a população era quase inexistente. 

Consequentemente essa realidade comprometia questões como liberdade e 

propriedade que, a partir daí, tornar-se-iam privilégios de poucos. Assim, por muito 

tempo, existiram “cidadão em negativo”10, ou seja, desprovidos de qualquer tipo de 

amparo legal, ou excluídos da participação social brasileira, difundindo assim uma 

cultura de exploração dos indivíduos (CARVALHO, 2011). 

O Brasil nasceu no período de transição para o capitalismo, ainda que 
ordenado por questões feudais. Nasceu fruto da expansão do capitalismo 
originário, sob o estigma da exploração e da subalternização, com sérias 
consequências para a população [...] (MANZINI, 2010, p. 69). 

Entre as expostas, é importante destacar a abolição da escravatura que 

antes fora precedida pelo acordo, proposto pela Inglaterra a Portugal, para que o 

Brasil não importasse mais escravos (CARVALHO, 2011). Mas, essa atitude não foi 

suficiente porque, mesmo com o direito de “liberdade”, os escravos eram privados 

dos outros direitos, ou seja, os sociais e políticos. 

Poderíamos dizer, por exemplo, que em nome dos direitos humanos (e, 
portanto, da cidadania) a Inglaterra “ajudou” países como o Brasil a se livrar 
da condição de colônia e a lutar contra a escravidão. A Inglaterra interveio, 
dessa forma em toda América Latina. Vale novamente salientar a dubiedade 
dessa ação: serve à evolução da humanidade, mas também a uma forma 
mais organizada de exploração dos seres humanos (MANZINI, 2010, p. 69).  

                                                             
10

 Com essa expressão, José Murilo Carvalho faz referência a um biólogo Francês, Louis Couty que 
descreveu uma afirmação de que “Brasil não tinha povo”. Povo no sentido de decidir, intervir e 
protagonizar uma história. (Carvalho, 2011). 
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Com a implementação da dinâmica capitalista no Brasil, sistema que tem 

como principal característica a exploração do homem pelo homem (MARX et al, 

1848), acabou-se por estimular, tempos depois, a criação dos direitos humanos, 

sobre o qual discorremos mais à frente. Por terem nascido no auge do sistema 

capitalista, a execução dos direitos na sociedade sofreram influências e enfrentaram 

problemas para efetividade. Um exemplo para essa afirmação é a questão do 

consumo televisivo onde a desigualdade expressa, em parte pela linguagem 

publicitária, por exemplo, exclui os indígenas de participar do Brasil, mesmo que eles 

sejam vistos como cidadãos por ampla maioria da população. 

As práticas de cidadania no Brasil nos períodos da Colônia, Império e 1ª 

República se deram de forma lenta. Os primeiros processos políticos tinham 

aspectos fraudulentos. Um exemplo disso eram as eleições que, além de se 

realizarem de forma indireta, não obedeciam às normas estabelecidas, favorecendo 

o trabalho dos cabos eleitorais11 e o aparecimento de cenas brutais de violência. 

Além disso, o eleitorado era apenas parte da sociedade. Mulheres e escravos não 

participavam do processo e, em outro momento, até os analfabetos que tinham 

posses também foram expurgados (CARVALHO, 2011). 

Apesar da contribuição dada pela Inglaterra na questão da abolição da 

escravatura, um tema que diz respeito aos direitos civis e também aos direitos 

humanos, a cidadania no Brasil surgiu, através da intervenção direta de setores que 

estiveram no poder e que sempre conceberam a cidadania como um “privilégio de 

classe” e, a partir disso os embates sociais se deram de forma mais intensa (CHAUÍ, 

2007, p. 105). No que diz respeito aos direitos sociais, estes eram tidos como 

atividade realizada pela Igreja, ou seja, tinham um cunho assistencialista, como 

forma de manter a população mais próxima da religião. Essa afirmação nos remete à 

catequização jesuíta que tinha como objetivo converter os indígenas (CARVALHO, 

2011). 

Carvalho (2011) destaca o início da 2ª República (1930-1937) como 

fundamental nas reivindicações por direitos sociais, políticos e civis. Essa visão 

positiva tem como referência as mobilizações contra as oligarquias, a introdução das 

indústrias no Brasil e o surgimento de várias organizações político-partidárias. O 

                                                             
11

 De acordo com Carvalho (2011), os cabos eleitorais são pessoas que têm como principal objetivo 
aliciar eleitores para votar em seus candidatos.  
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período após a Revolução de 193012 pode ter sido uma das alavancas que 

desencadeou o processo de garantias das reivindicações dos trabalhadores, com os 

direitos sociais regulamentando questões como salário mínimo, aposentadoria e 

carga horária de trabalho.  

[...] A cronologia e a lógica da sequência descrita por Marshall foram 
invertidas no Brasil. Aqui, primeiro vieram os direitos sociais, implantados 
em período de supressão dos direitos políticos e de redução dos direitos 
civis por um ditador que se tornou popular. Depois vieram os direitos 
políticos, de maneira também bizarra [...] (CARVALHO, 2011, p. 219). 

Neste período, mesmo com a conquista de alguns direitos sociais, 

principalmente, os que diziam respeito aos trabalhadores, os direitos civis e políticos 

foram comprometidos. É importante ressaltar que as mudanças sociais, tendo como 

reinvindicação a aplicação desses direitos, tinham como pressuposto a nova 

realidade econômica brasileira, com fortes influências do processo de 

industrialização.  

A polarização na disputa dos setores sociais, durante esse processo, 

também contribuiu para a condução do País, por duas vezes, a regimes ditatoriais.  

De fato, a partir de 1964, o investimento na área social sofreu uma forte 
retratação e, com isso, a cidadania perdeu terreno. “Resolveu-se” a 
contradição que vinha desde 1945: tomado o Estado na forma tecnocrático-
militar, assegurou-se no Brasil, o capitalismo oligopolista, com todos os 
seus traços e consequências, no sentido da exploração, e sem quase nada 
do sentido emancipador do Welfare State (MANZINI, 2010, p. 77). 

Durante o cenário ditatorial, é importante destacar a permanência de 

alguns direitos sociais, como o salário mínimo, que depois da Era Vargas ficou 

defasado e precário. Mesmo com períodos de crescimento econômico, a distribuição 

de renda não foi fortalecida. Houve também uma concessão de serviços públicos 

para a iniciativa privada, como foi o caso da educação.  

Podemos atestar que os anos antecedentes à redemocratização se 

tornaram entraves para a cidadania brasileira. Caso emblemático da existência de 

retrocesso durante a repressão militar deu-se quando a: “[...] nova lei de segurança 

nacional foi introduzida, incluindo a pena de morte por fuzilamento. A pena de morte 
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 Movimento ocasionado após o rompimento dos Paulistas e Mineiros. Neste caso, os paulistas 
decidiram lançar Júlio Prestes como candidato, em contraposição os mineiros apoiaram o movimento 
que indicou o gaúcho Getúlio Vargas a Presidência, diluindo assim a República Café com 
Leite.(CARVALHO, 2011)  
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havia sido abolida após a proclamação da República e mesmo no Império não era 

aplicada [...].” (CARVALHO, 2011, p. 162). 

  Também foram notórias as resistências de organizações partidárias, 

sociais e da Igreja Católica, que tiveram papel central para o fim dos regimes 

autoritários, em especial, no mais longo, que foi o da ditadura militar no período 

1964/1985. Meios comunicativos alternativos, como os jornais dos sindicatos, de 

organizações partidárias e religiosas, como foi citado no capítulo anterior, foram 

mecanismos capazes de injetar ideias na sociedade, denunciar a supressão de 

direitos e a atuação do governo.  

Os indígenas não ficaram isentos do processo de opressão durante o 

período da Ditadura Militar. Foram também perseguidos e torturados, excluídos do 

processo de participação que já não era efetivado, mesmo com a criação do Serviço 

de Proteção ao Índio em 1910. “[...] Houve uma política do governo, ainda militar, 

que chegou a demarcar nossas terras em forma de ilhas denominadas “colônias 

indígenas [...]” (BANIWA, 2010, p. 93).  

Assim, o processo de redemocratização no Brasil também foi realizado de 

forma lenta, ainda sem a execução dos direitos civis e os políticos. Somente em 

1985, o Brasil garantiu o direito de votar diretamente nos seus representantes. Essa 

conquista sinalizou para outra mobilização que foi a alteração da Constituição 

Federal, baseada, principalmente, no principio da isonomia “[...] segundo o qual 

todos são iguais perante a lei  [...]” (JACOBUS, 2011, p. 21). 

A partir da construção da Constituição, que ficou conhecida como 

“Cidadã”, é necessário destacar o principal elemento contido que são os 

mecanismos de participação popular13. Mas, mesmo com esses instrumentos, a 

cidadania no Brasil ainda é exercida de forma incompleta e intermediada por 

processos burocráticos. Um exemplo de burocracia são as conferências que acabam 

minimizando os debates em que ampla parte da sociedade não consegue participar 

(JACOBUS, 2011, p. 22). 

Essas reflexões acerca da cidadania no Brasil nos colocam algumas 

questões que são imprescindíveis para a compreensão da sua construção. Uma 

delas é que não se pode pensar esse processo sem a análise da existência da 

disputa de poder entre os militares e as organizações que reivindicavam democracia 

                                                             
13

 Plebiscito, referendo, voto, elementos utilizados para estabelecer a participação popular no Brasil.  
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no Brasil, sendo esta uma questão central. Outra reflexão importante é a dos 

elementos formadores da cidadania brasileira, que não devem ser analisados a 

partir de um modelo externo, devendo-se levar em consideração a historicidade do 

país e os embates motivados pela garantia de direitos. 

2.2 Participação: instrumento fundamental para a cidadania  

Para existir cidadania plena, é necessário um elemento: a participação. 

Ou seja, a partir da interferência de atores sociais, é possível a implementação dos 

direitos de todas as gerações. O ato da participação é uma predisposição do 

indivíduo que, acionado, pode gerar novas ideias, dinamizar e contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade. Essa participação é composta por níveis diversos 

que compõem um arco para a construção da cidadania. Para se alcançar a 

cidadania plena é preciso garantir meios participativos onde os cidadãos possam 

intervir e serem ativos no processo social. 

[...] Neste sentido, a frustração da necessidade de participar constitui uma 
mutilação do homem social. Tudo indica que o homem só desenvolverá seu 
potencial pleno numa sociedade que permita e facilite a participação de 
todos [...] (BORDENAVE, 2011, p. 17). 

O significado da palavra participação muito tem a ver com a expressão 

individual ou de um grupo, com relação às demandas específicas, relacionadas às 

melhorias sociais e, principalmente, à oportunidade de elaboração sobre o contexto 

vivenciado em sociedade.  

Em determinados segmentos, como o movimento indígena, essa 

participação tem como referência principal a resistência, expressada nos diversos 

instrumentos populares, como rádios comunitárias, internet, entre outros onde os 

indígenas dialogam sobre suas lutas e conseguem montar uma agenda de 

mobilização, dando visibilidade às suas demandas. 

Entendemos a participação como um processo de vivência que imprime 
sentido e significado a um grupo ou movimento social, tornando-o 
protagonista de sua história, desenvolvendo uma consciência crítica 
desalienadora, agregando força sociopolítica a esse grupo ou ação coletiva, 
e gerando novos valores e uma cultura política nova (GOHN, 2008, p. 30). 
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Bordenave (2011) apresenta dois tipos de base para a participação: a 

afetiva e a instrumental14. O autor destaca a existência do desequilíbrio das duas 

formas, ressaltando haver, muitas vezes, a participação mais intensa de uma e 

menor da outra, ou vice-versa. Ele defende, ainda, que a participação faz parte da 

natureza do individuo e o acompanha desde o início da história das sociedades. 

A participação é o caminho natural para o homem exprimir sua tendência 
inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se si mesmo e dominar a natureza e o 
mundo. Além disso, sua prática envolve a satisfação de outras 
necessidades não menos básicas, tais como, a interação com os demais 
homens, a autoexpressão, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, o 
prazer de criar e recriar coisas, e ainda, a valorização de si mesmo pelos 
outros (BORDENAVE, 2011, p.16). 

Paulo Freire (2009) também se refere à participação como um desafio 

primordial para os indivíduos. Assim, ele diferencia a existência da ação humana e 

animal no mundo, tendo como principal divisor a historicidade. Para Freire (2009), o 

homem é o ser da integração, da ação e da participação; já o animal, da 

acomodação. 

A sua grande luta vem sendo, através dos tempos, a de superar fatores que 
o fazem acomodado ou ajustado. É a lutar por humanização, ameaçada 
constantemente pela opressão que o esmaga, quase sempre até sendo 
feita – e isso é o mais doloroso – em nome de sua própria libertação 
(FREIRE, 2009, p. 51). 

Freire (2009) considera essencial a criação de homens-sujeitos, com 

capacidade para influenciar, com ideias, a sociedade. Mas por outro lado, pondera 

que as ações dos indivíduos na contemporaneidade, com a força das intervenções 

midiáticas produzidas por setores elitizados, resultam no distanciamento das 

reflexões populares sobre a realidade vigente.  

Para romper com esse processo, o autor sugere a integração do 

individuo. Mas adverte que isso só se tornará possível, através de uma educação na 

qual seja reconhecido o papel transformador social de cada um. 

Uma das grandes, se não a maior, tragédia  do homem moderno, está em 
que é hoje dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade 
organizada ideológica ou não, e por isso vem renunciando cada vez, sem 
saber, à sua capacidade de decidir. Vem sendo expulso da órbita das 
decisões (FREIRE, 2009, p. 51). 
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 Bordenave usa como exemplo para a participação afetiva, a ação de ir a um bar com os amigos e 
completar o objetivo participativo. Já para a instrumental ele aponta a existência de objetivos 
transformadores de algo para que se concretize esse tipo de participação.  
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Com esse fenômeno apontado por Paulo Freire, é possível perceber o 

efeito negativo da mídia elitizada na sociedade, onde alguns sujeitos se afastam do 

processo de intervenção coletiva, contribuindo, muitas vezes, de forma inconsciente 

para o fenômeno da marginalização e, consequentemente, da exclusão das esferas 

de decisão. Tratamos marginalização como antônimo de participação, onde o 

primeiro conceito se traduz no ato de que existe uma ascensão social de alguns em 

detrimento da miséria e exclusão de outros, onde a questão central é o exercício do 

poder, comprometendo assim a participação. “Para que o poder se concentre em 

poucas mãos, a participação política da maioria da população deve ser cortada.” 

(BORDENAVE, 2011, p. 20). 

Paulo Freire (2009) divide os momentos da sociedade brasileira em 

aberta e fechada, definindo que na fechada, o processo de participação é 

comprometido e garantido a poucos. Nessa questão, Bordenave (2011) exemplifica 

os tipos de participação, apontando-os como: 

1. De fato: como condição natural do individuo, na participação de 
conversas com amigos e vizinhos. 
2. Imposta: de início pode ser uma integração “forçada” pela família ou 
determinado grupo social, como um batizado ou um ritual necessário para 
ser aceito em um grupo. 
3. Voluntária: A que o individuo escolhe porque participar, ou seja, ele 
busca a partir de afinidades de ideias, contribuir com algo. Ex. Movimento 
Estudantil, ONGS, Partidos. 
4.  Concedida: Pela vivência em um sistema que não permite a ampla 
participação do individuo, o autor defende que a participação concedida é 
própria de um regime “democrático”, onde quem está no poder garante 
algumas vias de participação popular, mas que estas não comprometem 
mudanças reais no sistema de poder, ou seja, não garante o exercício pleno 
da participação (BORDENAVE, 2011, p. 27) [grifo meu]. 

Assim, podemos refletir sobre a participação dos movimentos indígenas 

no que diz respeito aos critérios da participação voluntária15, mas que a sua atuação 

ainda não tem força suficiente para abalar a estrutura social hegemônica apontada 

por Paulo Freire. Daí, a importância do que o autor defende sobre a percepção das 

contradições sociais e a prática educativa com fins de “transformar o conhecimento 

em ação”, a partir do senso de realidade (FREIRE, 2009, p. 54). 

É importante destacar que as iniciativas – em especial as do movimento 

indígena – de trabalhar temáticas que aproximem o segmento do reconhecimento 
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 Defendida por Bordenave (2009) como a participação que o indivíduo a partir da sua consciência 
busca integrar com objetivo de mudar determinada realidade. 
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dos seus direitos à cidadania, fazem parte da extensa demanda do movimento. 

Essas questões são relacionadas à busca por autonomia e garantias de direito à 

vida, no sentido pleno, que assim se relacionam com a luta pela implementação dos 

direitos humanos. Um dos exemplos é a garantia do direito à educação diferenciada 

indígena, dando possibilidades aos índios de difundir uma educação com base nos 

seus conhecimentos e valores culturais. 

Os caminhos traçados pelo movimento indígena também tomam 

dimensão no espaço virtual, onde algumas etnias procuram difundir informações e 

montar um calendário próprio de mobilização. Assim, o universo do ciberespaço se 

torna um instrumento de comunicação, desta forma os indígenas conseguem trocar 

ideias sobre saúde, educação, demarcação de terra, cultura e comunicação. 

(PERUZZO et al, 2001). 

2.2.1 Participação e tecnologias digitais 

 Como já vimos anteriormente, a participação é um elemento fundamental 

para o exercício da cidadania na sua forma plena. Levando em consideração o 

objeto deste trabalho, é necessário, a partir de então, relacioná-la às tecnologias 

digitais, tendo como premissa o leque de possibilidades que surgem com a internet e 

suas características de abertura para a amplitude participativa dos movimentos. 

É fundamental refletir de que forma essa participação está sendo 

realizada no ciberespaço e como essas relações podem sugerir intervenção e 

participação nos processos de transformação social. São notórios os níveis de 

participação diferenciados na internet. Por exemplo, um cidadão que verifica um e-

mail, mas que não participa de fóruns, redes sociais, terá um desempenho na 

cibercultura16 diferenciado de quem tem uma atuação mais permanente (GOMES, 

2011, p. 21). 

Com o uso da internet é possível encontrar relações sociais parecidas 

com dinâmicas de formatos anteriores à vida cibernética, como por exemplo, fóruns, 

grupos, reuniões virtuais. Esses instrumentos, considerados participativos, têm um 

aspecto singular, que diz respeito a ultrapassar os limites locais, ou seja, garantir 

que as mobilizações e encontros aconteçam de forma nacional ou internacional, 
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 Pierre Levy diferencia ciberespaço como local onde se dão as relações virtuais, mediadas pelas 
internet e cibercultura como consequência das relações geradas na “rede”, ou seja, os resultados 
dessas relações que podem criar novas dinâmicas de relações, linguagens e culturas.  
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como foi o caso das manifestações pela aprovação da Lei da Ficha Limpa17, em 

2010. E também as pressões populares contra o Golpe de Estado em Honduras18, 

em 2009. 

A internet proporcionou uma nova infraestrutura – mais rápida e barata, com 
grande potencial para produção e difusão autônoma de informação e com 
uma gama variada de recursos para a conexão e para a ação política em 
escala local, nacional e transnacional (MAIA, 2011, p. 47). 

Embora exista esse instrumento que possibilita uma forma de intervenção 

social e, ao mesmo tempo, o engajamento político, é preciso fazer a reflexão sobre a 

internet, partindo da ideia de sua projeção na sociedade. Ou seja, é preciso levar em 

consideração as restrições, por diversas razões, que causam exclusão de vários 

personagens sociais do processo de uso das tecnologias digitais (PERUZZO, 1999). 

Mesmo com aspectos ainda restritos ao uso pleno da sociedade, a 

internet tem se apresentado como um recurso favorável ao exercício da participação 

e da cidadania, em especial. As ações realizadas no espaço virtual contribuem para 

mostrar valores, cultura e vão aos poucos garantindo uma intervenção de outros 

atores sociais. A partir de então, esse espaço – ao ser colocado à disposição do 

público – já é tomado como um espaço de poder em disputa, por representar 

interesses diversos (GOMES, 2011). 

Essa dinâmica é apontada, pelo autor citado acima, como um objeto de 

intensa tentativa hegemônica, de grupos que travam embates na sociedade. Entre 

esses grupos, encontram-se os desprovidos de qualquer serviço que tenha sido 

democratizado na sociedade, mas que utilizam as tecnologias digitais como forma 

de tornar públicas as demandas que devem ser aplicadas pelo Estado. 

Neste sentido, é necessário dar ênfase à participação política, como 

recurso capaz de captar dos indivíduos propostas e ideias para melhorar a vida do 

coletivo e assim contribuir para a aplicação dos demais direitos, atrelando esse 

debate sobre a participação às questões fundamentais da democracia. 

                                                             
17

 Movimentação Nacional que integrou, em especial, diversos internautas pela aprovação do Projeto 
de Lei Complementar 135/2010. O objetivo era alterar a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990, já 
existente, chamada Lei das Inelegibilidades, que tem o intuito de melhorar o perfil dos candidatos a 
carogs eletivos no Brasil. (Fonte: Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral www.mcce.org.br) 

18
 Intervenção feita contra o plebiscito proposto pelo então Presidente de Honduras, Manoel Zelaya, 

alterando a validade do tempo de governo em 2006. 
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No modelo moderno de democracia, aquela do governo representativo, a 
participação direta e de todos os concernidos pelas decisões que afetam a 
comunidade política foi certamente restringida. Entre o Estado e a polis, há 
uma gigantesca diferença de dimensões e uma não menor diferença na 
complexidade dos problemas da vida pública [...] que tornaram inviável 
reproduzir na experiência societária moderna as estruturas deliberativas e 
participativas da experiência comunitária antiga (GOMES, 2011, p. 25). 

 Outro aspecto que deve ser levado em consideração é a questão da 

prática social, permitida pela internet, e de que forma essas relações permitem uma 

intervenção qualificada. Como afirma Gomes (2011), essa mensuração não deve ser 

critério para avaliar quem participa mais: os conectados ou não-conectados. Mas, a 

ocupação de um “espaço privilegiado” abre possibilidades para democratização e a 

participação ativa dos indivíduos conectados.  

Desse ponto de vista, é de um modo bem diferente que as práticas sociais 
coletivas podem ser realizadas através da relação de um indivíduo com um 
computador interligado à rede, tendo diante de si mais possibilidade e 
capacidade de criar relações de proximidade e de se comunicar com o 
mundo [...] (GUZZI, 2010, p. 58). 

 Embora as afirmações acima apresentem expectativas positivas com 

relação ao resultado do uso das tecnologias digitais, em especial da internet, ainda 

existem aspectos que são relacionados ao histórico da cultura antiparticipativa que 

perpassa o universo social, ou seja, a ideia de democracia direta ainda é algo 

distante da sociedade (GOMES, 2011). 

Então, a discussão sobre a utilização desses meios comunicativos por 

grupos que têm como objetivo fortalecer a cultura e conquistar direitos previstos na 

Constituição Federal Brasileira, como é o caso do movimento indígena, passa a ser 

realizada como um debate ainda minucioso e que atravessa ainda muitas 

dificuldades para promover a participação virtual. Isso compromete o avanço do 

segmento na produção de ações que se contraponham a atitudes que não são 

democráticas.   

2.3 Participação indígena no Brasil  

A participação indígena no Brasil é secundarizada ao longo da história 

brasileira, tendo atingido, mais recentemente, autonomia com relação ao seu 

potencial de organização na garantia de direitos na contemporaneidade. As 

comunidades indígenas tiveram experiências complexas, passando inclusive pela 

escravidão, tendo de servir aos interesses alheios (ALMEIDA, 2010). 
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Nessa perspectiva, os índios integrados à colonização, sejam como 

escravos ou como aliados, eram vistos como submissos e aculturados, não 

constituindo, pois, categoria social merecedora de maiores investigações (ALMEIDA, 

2010). 

É importante destacar que os indígenas tiveram participação em vários 

momentos de confrontos em todos os períodos atravessados pelo Brasil. Com 

destaque a revolta da Cabanagem, onde se agregaram diversos índios pela tomada 

da capital da província do Pará (CARVALHO, 2011). 

Os aspectos que refletem a participação indígena no Brasil nos colocam 

diante de reflexões sobre a condição indígena, de como foram cerceados de uma 

participação que tivesse como mote seus interesses, sendo utilizados na luta pela 

conquista dos objetivos colonizadores (ALMEIDA, 2011). Com isso, a exploração da 

mão de obra indígena acarretou cenas de exclusão e interferências culturais que 

esbarram no conceito que Bordenave (2011) denomina como o oposto da 

participação: a marginalidade19. 

Está em que a “marginalidade” de alguns grupos não é, de maneira alguma, 
consequência de “atrasos”, mas resultado lógico e natural do 
desenvolvimento modernizador numa sociedade onde o acesso aos 
benefícios está desigualmente repartidos. O subdesenvolvimento de uns é 
provocado pelo “superdesenvolvimento” de outros. Para que alguns possam 
acumular vastos patrimônios, outros necessitam ser explorados e 
sacrificados. Para que o poder se concentre em poucas mãos, a 
participação política da maioria da população deve ser cortada. 
(BORDENAVE, 2011, p. 20). 

Os períodos de marginalização difundiram conclusões – principalmente, 

no meio antropológico – que os indígenas desapareceriam da sociedade. Mesmo 

com todo o histórico de luta contra as opressões e em defesa de autonomia, seria 

um fim, quase inevitável, diziam. Mas, essas ideias foram, com o tempo, abolidas 

pela resistência dos grupos indígenas, multiplicando uma agenda de mobilização de 

todas as comunidades existentes no Brasil. É preciso esclarecer que a nomenclatura 

indígena é utilizada pela compreensão de movimento invés de tratar o índio como 

sujeito isolado (ALMEIDA, 2011). 

Gonh (2010) destaca que o entendimento sobre a imagem dos 

movimentos indígenas no Brasil deve ser feito de forma diferenciada, quando 
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 Segundo Bordenave, “marginalidade significa ficar de fora de alguma coisa, às margens de um 
processo sem nele intervir.” (2011, p. 18). 
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comparado aos segmentos organizados na América Latina. Essa visão que esta 

autora reflete diz respeito à política de extermínio contra os índios brasileiros, que 

iniciou com o processo colonizador, contribuiu para a demora de conquistas 

indígenas e atrasou o processo de inserção dos índios nos espaços de decisão. 

[...] Em vários países da América Latina que não tiveram escravidão de 
origem africana, a maioria dos pobres das cidades e vilarejos, assim como 
no campo, na atualidade, é indígena ou descendente direto destes. São 
estes indígenas que estão patrocinando rebeliões e revoluções na Bolívia, 
Equador, Peru, em parte na Venezuela. No Brasil, os indígenas também 
aumentaram suas organizações nos últimos anos, mas a maioria de suas 
demandas estão (sic) ainda centradas na questão da terra (GOHN, 2010, p. 
113). 

Assim é imprescindível levar em consideração as dificuldades do 

segmento indígena para organizar as comunidades em torno de demandas, 

compreendendo as separações territoriais, as influências urbanísticas e industriais, 

os escassos recursos tecnológicos, que se colocam como entraves para uma 

mobilização mais ampla e ao mesmo tempo unificada dos indígenas. 

No que diz respeito às garantias de direitos sociais, civis e políticos, 

iniciamos um debate polêmico, a partir do momento em que o índio como ser social 

e nacionalizado é tutelado pelo Estado, através da Fundação Nacional do Índio 

(Funai). Nossa discussão parte de questões como liberdades civis, políticas e 

garantias de direitos sociais e humanos, de construção de sujeitos políticos; como 

sugere Freire (2009). Mas que pode deturpar o entendimento quando o debate é 

realizado, a partir de uma instituição pública responsável pelos indígenas brasileiros. 

Mesmo com esse órgão mediador de políticas indigenistas, esse 

movimento teve com êxito a inserção na Constituição Federal de 198820, de ter sua 

cultura, educação e etnia preservadas. Fazendo, assim, com que os indígenas 

pudessem avançar nas lutas por mais direitos, saindo de um prejuízo histórico que 

os mantinham afastados dos processos democráticos até então vivenciados no 

Brasil (ALMEIDA, 2011). 
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 Capítulo VIII da Constituição Federal de 1988. Art. 231- São reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originário sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens. Art. 232- Os índios, suas comunidades e organizações são  partes legítimas para 
ingressar em juízo e defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os 
atos do processo.  
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Os aspectos de participação indígena devem ser estudados levando em 

consideração as concepções dos indígenas com relação à ocupação na sociedade 

brasileira. Elementos como terra, saúde, cultura e educação são exemplos que 

devem ser pensados ao tratar desta temática. Como alerta Gohn (2010, p. 112), “as 

relações dos indígenas com a terra não passam pela ideia de propriedade.”. Isso 

nos faz refletir que a educação também não caminha para uma questão de criação 

de um status social e que o uso das tecnologias digitais pode também ter como 

objetivo outra conotação, sendo estas utilizadas para outros fins, que não se 

encontram no campo mercadológico ou nas estruturas da sociedade burguesa. 

Por ora, para o argumento em questão, importa reconhecer que os 
movimentos indígenas da atualidade evidenciam que falar em português, 
participar de discussões políticas, reivindicar direitos através do sistema 
judiciário, enfim, participar intensamente da sociedade dos brancos e 
aprender seus mecanismos de funcionamento não significa deixar de ser 
índio e sim a possibilidade de agir, sobreviver e defender seus direitos. São 
os próprios índios de hoje que não nos permitem mais pensar em distinções 
rígidas entre índios aculturados e índios puros (ALMEIDA, 2010, p. 20). 

As relações e a formas com que os indígenas passaram a se organizar na 

atualidade também têm relação com os novos fenômenos participativos dos dias de 

hoje. Segundo Almeida (2010), a apreensão indígena do processo histórico e as 

mobilizações realizadas em torno de temáticas que dizem respeito aos indígenas 

são fatores importantes para garantir uma visão sobre a atividade participativa. 

Importante também é compreender quais os instrumentos utilizados para fomentar 

essa participação, como a inserção em fóruns, parlamento, rádios comunitárias e 

também na internet, a exemplo do Portal Índios Online.  



50 

 

CAPÍTULO III PORTAL ÍNDIOS ONLINE: INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO  

A última etapa deste trabalho se propõe a tecer um olhar sobre o Portal 

Índios Online, tendo como recorte a visão indígena sobre os conflitos da 

demarcação de terras da reserva Raposa Serra do Sol, especificamente em 2008; 

quando o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento sobre a demarcação das 

terras indígenas, homologado em 2005 pelo, na época, presidente Luís Inácio Lula 

da Silva. A sentença favorável aos indígenas foi aprovada pelo Supremo Tribunal 

Federal em 2009. 

 A partir da seleção de matérias que mesclam informação e opinião, 

realizamos uma análise de conteúdo, considerando que esse método tem como 

finalidade “[...] buscar a essência das substâncias de um texto nos detalhes dos 

dados e informações disponíveis. Não trabalha somente com o texto per se, mas 

também com detalhes do contexto social [...]” (MARTINS, 2009, p. 49).  

Também contribuiu na análise as reflexões realizadas nos capítulos 

anteriores e as informações cedidas pelo gestor do Portal Índios Online, Alex 

Makuxi21. Antes, de se iniciar a análise propriamente dita, é preciso fazer rápida 

contextualização sobre o impasse no Caso Raposa Serra do Sol, relacionando-o às 

discussões sobre garantias de direito, ligadas principalmente à questão das 

demarcações de terra indígena. 

3.1 O caso Raposa Serra do Sol 

Entre os anos de 2008 e 2009, o Brasil presenciou a cobertura jornalística 

nos veículos de comunicação, sobre o conflito entre índios x arrozeiros em Roraima, 

que teve como principal elemento a disputa das terras indígenas Raposa Serra do 

Sol22. O local compreende a 7,7% do Estado e abriga cerca de 18 mil índios, 

divididos nas comunidades Macuxi, Ingaricó, Patamona, Taurepangue e Uapixana, 

(REBELO, 2010). 

A luta pelo território é fundamental, porque garante a possibilidade de futuro 
do grupo e possibilita o desenvolvimento adequado de políticas de 
educação, saúde e desenvolvimento econômico. Na cidade é muito difícil 
levar adiante um projeto de futuro próprio. Mas, no etnoterritório é possível a 
reelaboração e a reconstrução dos destinos coletivos, os projetos futuros, 

                                                             
21

 Gestor do Portal Índios Online desde 2008. A entrevista foi concedida no mês de abril de 2012, 
com finalidade de saber da história do Portal e sobre sua dinâmica de produção.   

22 Ver anexo 3 
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que na América Latina são chamados de planos de vida [...] (BANIWA, 
2010, p. 98). 

O processo de demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol 

iniciou-se há mais de trinta anos, mas as terras se tornaram mais disputadas após a 

criação de um município, denominado Uiramutã, em 1997, alguns anos depois da 

conclusão dos estudos que qualificou o território como indígena (LOEBENS, 2005). 

A demora na homologação das terras, como aponta este autor, sofreu obstruções 

diversas para a conclusão da delimitação do que era o direito indígena e se tornou 

uma questão política, tendo de ser resolvida, anos mais tarde, pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

Como foram apresentadas em discussões anteriores por Brand (2002), 

além de outras demandas reivindicadas pelos indígenas, uma das lutas que aos 

poucos vai se concretizando ainda é a garantia de terras e essas lutas em defesa do 

território acarretam uma série de ameaças e violência. As cenas vistas em Roraima 

demonstraram um problema que acompanha o desenvolvimento da sociedade 

brasileira, que é a mediação e execução correta das demarcações indígenas e a 

expansão da sociedade nacional (REBELO, 2010).  

Baniwa (2010) relata que a fronteira correspondente à área Raposa Serra 

do Sol foi palco de intensas lutas. Nelas, as comunidades indígenas resistiram para 

que tivessem direito às terras. O autor relata que a política de demarcação de terras 

indígenas em pequenos territórios era uma das formas existentes para liberar o 

espaço para a ação produtiva de grandes empresas.  

A demarcação reivindicada pelos índios era de uma área de 1,7 milhão de 

hectares, de forma contínua, ultrapassando a fronteira brasileira. Os argumentos 

indígenas tinham como questão a resistência cultural, os meios de sobrevivência e a 

garantia prevista na Constituição Federal, do direito à propriedade. 

Ainda que mantida a política do reconhecimento de um território contínuo 
para cinco povos indígenas, o caso Raposa Serra do Sol ganhou 
repercussão nacional e internacional por mostrar a dificuldade de se 
construir uma sociedade verdadeiramente democrática a partir do respeito e 
da proteção dos direitos humanos dos povos indígenas, tal como 
reconhecidos na Constituição brasileira [...] (YAMADA et al, 2010, p. 148). 

As divergências giraram em torno de questões como a defesa e a 

segurança nacional, principalmente, pelo questionamento quanto ao voto do Brasil, 
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na Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas23, concordando com a livre 

determinação das terras indígenas. Assim, estudiosos e questionadores da 

demarcação, como Rebelo (2010) consideram ser um risco para o País deixar a 

fronteira sem proteção, alegando que neste mesmo local existem grandes reservas 

de recursos minerais, que seriam motivo de cobiça de entidades do exterior, que 

estariam, de forma ideológica, influenciado os indígenas para lutar pela 

autodeterminação do local, sem interferência do Estado. 

Se prosperar esta doutrina de que os índios têm direito à autodeterminação 
em seu território, como parece estar prosperando, amplia-se uma 
vulnerabilidade que expõe larga faixa do território brasileiro à (sic) influencia 
de organismos internacionais e ao manejo de organizações estrangeiras 
(REBELO, 2010, p. 59). 

Esse conflito de entendimentos sobre a liberdade, democracia e direitos, 

nos remete aos conceitos empregados por Paula (2011), quando o autor faz a 

relação entre as formas que os indivíduos buscam para se organizar na sociedade, 

de forma comunitária, cujas dinâmicas são próprias do grupo e de forma societária, 

a partir de leis e com a mediação do Estado. Nesse sentido, a relação que a gente 

faz entre esse conceito e a Raposa Serra do Sol é que mesmo com as formas de 

vida em comunidades, com regras particulares, os indígenas participam de uma 

sociedade abrangente: a brasileira.  

Nesse caso, a defesa feita pela demarcação de terras em menor 

proporção, respeitando o direito dos indígenas foi realizada a partir do entendimento 

de que os índios fazem parte da nação brasileira. E que a destinação de 1.7 milhão 

seria uma quantidade muito extensa para o número de indígenas que habitam o 

local (REBELO, 2010).  

O conflito de interesses, como destaca o autor acima, tiveram várias 

vertentes, mas na televisão apareceu de forma polarizada, como se fossem 

indígenas contra seringueiros, ou contra arrozeiros, quando o contexto também 

envolvia indígenas que não concordavam com a saída dos não índios do local 

(REBELO, 2010). A distinção entre índio e não-índio é uma norma prevista no 

                                                             
23

  Seguindo uma linha de fortalecimento do Estado e de reconhecimento da importância dos povos 
indígenas, já em 2007, o Brasil manifestou-se favorável à aprovação da Declaração das Nações Unidas sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas. A referida Declaração não tem natureza vinculante, mas serve como diretriz para 
uma política moderna, que reconheça amplamente os direitos e respeite a autonomia dos povos indígenas, em 
consonância com a ordem institucional do país, (MEIRA, 2010, p. 107)  
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Estatuto do Índio24 que estabelece que para o reconhecimento indígena é 

necessário uma auto-afirmação étnica do individuo. 

Yamada et al (2010) defende que a garantia do direito ao território 

aprovado pelo Supremo Tribunal Federal não demonstrou uma medida contrária ao 

Brasil, como afirmou Rebelo (2010), mas que a implementação de condições para 

demarcar terras indígenas a partir deste caso, abriu um outro diálogo com relação 

aos processo de demarcação de terras indígenas e sinalizou para um diálogo 

constituído que respeitou os direitos indígenas. 

No entanto, apesar do respaldo jurídico aos direitos dos indígenas sobre 
suas terras, nem sempre os tribunais asseguram a aplicação imediata 
desses preceitos. Muitos processos judiciais sobre o reconhecimento de 
uma terra como indígena levam anos para serem (sic) concluídos, o que 
provoca, invariavelmente, uma situação conflituosa entre os indígenas que 
requerem a posse sobre essas terras e os ocupantes não índios que se 
alegam proprietários da gleba em questão (MEIRA, 2010, p. 105). 

Yamada et al (2010) fazem referência destacando que o STF, ao citar a 

data da promulgação da Constituição Federal de 1988 como ponto de partida para 

legalizar as terras indígenas, desconsidera o processo de luta pelos direitos 

indígenas, iniciando um processo como se os índios estivessem sendo integrados a 

partir da Constituição. “[...] Desconsidera-se o valor do Estatuto do Índio, sua 

historicidade e sua carga de tradicionalidade positiva, e soberbamente diminui-se o 

valor do passado indigenista brasileiro [...]” (YAMADA et al, 2010, p. 151). 

É importante ressaltar que bem antes da Constituição Federal de 1988, o 

Brasil tornou oficial o Serviço de Proteção ao Índio, em 1910, que também teve 

feição protecionista dos indígenas brasileiros. Tinha como objetivo resguardar os 

direitos indígenas, mantendo seus costumes e rituais culturais, assim como protegê-

los dentro do território brasileiro, sem a transferência ou expulsão de determinadas 

localidades.  

1. Justiça - não esbulhando mais os índios, pela força, das terras que ainda 
lhes restam e de que são legítimos senhores; 2. Brandura - constância e 
sofrimento de nossa parte, que nos cumpre como usurpadores e cristãos; 3. 
Abrir comércio com os bárbaros, ainda que seja com perda da nossa parte; 
4. Procurar com dádivas e admoestações fazer as pazes com os índios 

                                                             
24

  Estatuto do Índio Art. 4-  - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência pré-
colombiana que se identifica e é intensificado como pertencente a um grupo étnico cujas características 
culturais o distinguem da sociedade nacional. Fonte: Fundação Nacional do Índio- FUNAI (acessado em junho 
de 2012)  
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inimigos; 5. Favorecer por todos os meios os matrimônios entre índios, 
brancos e mulatos [...] (REBELO, 2010, p. 50). 

O Estatuto do Índio foi aprovado em 1973 e tinha como pressuposto 

resguardar os direitos dos indígenas. Mesmo assim, como afirma Meira (2010), 

ainda sendo um instrumento executado de forma “assimilacionista”, o índio teria de 

ser integrado à sociedade nacional, para que desta forma se tornasse um cidadão 

brasileiro. Em contrapartida, a Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 215, 

216, 231 e 232, acolhe o indígena como integrante da nação, sujeitos que também 

têm direitos, não sendo necessário nenhum tipo de adaptação para que se tornem 

cidadãos perante o Estado brasileiro. 

Mesmo com essas premissas que constam na Constituição Federal de 

1988, podemos notar que houve avanços significativos durante o governo do 

presidente Lula, principalmente no primeiro mandato, compreendido entre 2003-

2006. Podemos ter como exemplo a ampliação da participação política indígena. 

Nesse cenário, em meio às questões contraditórias do governo, tem destaque o 

compromisso de garantir os direitos indígenas no que diz respeito à demarcação de 

terras e também a implementação de outros direitos. No segundo mandato do 

governo Lula (2007-2010), ainda diante da conjuntura posta e das limitações 

políticas, foi necessário o estabelecimento de diálogos para a execução das 

reivindicações (MEIRA, 2010). 

Sobre a relação entre a homologação das terras indígenas Raposa Serra 

do Sol, Loebens et al (2005), em contraposição ao entendimento de Meira (2010), 

afirmam que o arco de alianças, iniciado pelo governo Lula (2003-2006), causou um 

atraso no processo, trazendo como consequência um cenário de disputa 

desgastante entre indígenas e não indígenas que vivem na região. Loebens et al  

(2005) exemplificam as práticas de sequestros de missionários e os ataques dos 

fazendeiros às comunidades indígenas como resultados dessa ausência de 

intervenção estatal. 

Em 6 de dezembro de 2004, após os episódios de violência, a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos recomendou ao Governo do Brasil 
quatro medidas: 1. Proteger a vida e a integridade pessoal dos povos 
indígenas Ingaricó, Macuxi, Patamona, Tauregang e Wapichana, 
respeitando sua identidade cultural e a sua especial relação com o território 
ancestral. 2. Assegurar que os beneficiários possam continuar a habitar 
suas comunidades, sem nenhum tipo de agressão, coação ou ameaça; 3. 
Abster-se de restringir ilegalmente o direito de livre circulação dos membros 
dos povos indígenas Ingaricó, Macuxi, Patamona, Taurepang e Wapichana; 
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4. Investigar séria e exaustivamente os fatos que motivaram o pedido de 
medidas cautelares (LOEBENS et al, 2005, p. 246). 

O processo histórico vivido pelos indígenas brasileiros – a precariedade 

das políticas públicas para atender as comunidades indígenas – acarretou a 

abertura de caminho para a participação mais efetivas de outras instituições, como 

organizações não-governamentais25 e também setores religiosos, tendo como 

principal objetivo fazer com que os indígenas ampliassem seus conhecimentos 

sobre os seus direitos. Essa ocupação externa exerceu, como defende Rebelo 

(2010), uma intensa influência sobre a postura indígena e o seu reconhecimento no 

território nacional. 

O autor também reforça a necessidade de um estudo sobre os aspectos 

históricos sobre as transformações sociais ocorridas no Brasil para que, desta forma, 

o processo de demarcação de terras seja realizado de forma justa para as 

comunidades indígenas. Com destaque, Rebelo (2010) evoca pesquisadores como 

Darcy Ribeiro para reforçar a necessidade do diálogo ter como ponto central a 

unidade nacional, deixando explícito o posicionamento contrário à decisão do Brasil 

em aprovar a Carta aos Povos Indígenas da Organização das Nações Unidas em 

2007, já mencionada no início deste tópico. 

Yamada et al (2010) consideram que a repercussão em várias mídias 

também serviu como forma de pressão para que a homologação tivesse um parecer 

favorável para os indígenas. As informações que circularam no Portal Índios Online 

permitiram externar o pensamento indígena e garantir que outras pessoas 

pudessem compreender, a partir de outro olhar, o que estava ocorrendo nas terras  

Raposa Serra do Sol.  

No cenário dividido entre ideias que se posicionam favoráveis à proteção 

indígena dentro do território, com destaque a questão nacional; e os que são 

contrários à livre determinação dos indígenas, com destaque para a demarcação de 

terras contínuas, o Portal Índios Online teve uma atuação fundamental no processo, 

mantendo outras comunidades indígenas cientes do que acontecia. O Supremo 

Tribunal Federal validou o processo de homologação das terras indígenas em 19 de 

março de 2009, reconhecendo assim que a exploração do território feita pelos não 

                                                             
25

  Numa entrevista à TV Cultura, Villas Bôas acusou ONGs Americanas de aliciarem ianomâmis para criar 
um “contencioso internacional com o objetivo de fazer com que a “comunidade internacional” declare a 
criação de um Estado Índio”, e indagou: “vocês pensam que eles fazem isso por amor aos ianomâmis? Não. 
Fazem isso porque em Roraima estão as maiores reservas de urânio do mundo. (REBELO, 2010, p. 82) 
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índios não poderia sobrepor a Constituição Federal, no que diz respeito à garantia 

da propriedade para os indígenas brasileiros. 

3.2 O surgimento das “flechas da comunicação” 

É importante destacar que as organizações indígenas, como aponta 

Loebens et al (2005), surgem de forma mais organizada na década de 1970, quando 

o governo militar resolve apostar na integração nacional com a construção de 

estradas, pistas de pouso e usinas hidrelétricas. Conforme este autor, essas 

medidas tiveram consequências negativas para as comunidades indígenas, que 

foram sendo afastadas dos seus territórios. Foi neste cenário que se deu o 

surgimento de movimentos indígenas consistentes, que impulsionou eventos como a 

Primeira Assembleia dos Chefes Indígenas26.  

A partir daí, as organizações indígenas foram crescendo e surgindo novos 

instrumentos de participação, como por exemplo, a criação da Coordenação das 

Organizações Indígenas da Amazônia e a Marcha e Conferência Indígena em 2004 

(LOEBENS et al 2005). 

Por ora, para o argumento em questão, importa reconhecer que os 
movimentos indígenas da atualidade evidenciam eu falar português, 
participar de discussões políticas, reivindicar direitos através do sistema 
judiciário, enfim, participar intensamente da sociedade dos brancos e 
aprender seus mecanismos de funcionamento não significa deixar de ser 
índio e sim a possibilidade de agir, sobreviver e defender seus direitos [...] 
(ALMEIDA, 2010, p. 20). 

O Portal Índios Online surgiu a partir da iniciativa da organização não 

governamental Thydewá, em 2004, que concorria aos editais do governo federal, 

através do Ministério da Cultura. Em janeiro de 2010, foi realizado o primeiro 

encontro da Rede Índios Online, onde foi definida a gestão compartilhada do Portal. 

Assim foi dada sequência ao objetivo de promover a interação entre as comunidades 

indígenas, incentivar as mobilizações em defesa de questões relacionadas aos 

direitos sociais, políticos, civis e humanos, assim como estimular pesquisa (MAKUXI, 

2012).  

De acordo com Makuxi (2012), o desenvolvimento do Portal é coletivo, 

sendo gerido atualmente pelas etnias: Kiriri, Tupinambá, Pataxó-Hãhãhãe, 

Tumbalalá (na Bahia), Xucuru-Kariri, Kariri-Xocó (em Alagoas) e os Pankararu (em 
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 Ocorreu em Diamantino, no Mato Grosso, em abril de 1974. 
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Pernambuco). Ainda segundo Makuxi (2012), os conteúdos postados pelas 

comunidades não sofrem interferências e não passam por nenhum tipo de 

intervenção de quem administra o Portal.  

Porém, é importante ressaltar que existe um filtro no Portal afirmando de 

forma explícita a negação de qualquer comentário de questionamento ao 

pensamento indígena, que remete a uma prática antidemocrática, mas que ao 

mesmo tempo sinaliza para uma defesa do grupo às opiniões distorcidas que o 

movimento pode sofrer.  

Esqueçamos agora a imagem predominante presente nos livros escolares: 
a geração dos chamados indígenas digitais se apropria da tecnologia como 
uma ferramenta para a integração das diversas etnias espalhadas pelo país 
e preserva a história e tradições de seus antepassados (SILVA, 2011, p. 30) 

 A página do Portal é registrada com o endereço www.indiosonline.org.br 

e a composição principal é feita por conteúdos informativos e opinativos, em grande 

parte, feitos pelos próprios indígenas. São também notórios, no espaço virtual, os 

recursos de interatividade, como sala de bate-papo virtual e comentários. Assim 

como, documentários, vídeos e fotos sobre as atividades das comunidades 

indígenas.  

A ideia de criar um espaço virtual para desenvolver um processo de 

integração entre indígenas e internet se deu, a partir do entendimento sobre a 

necessidade de criar um instrumento capaz de falar sobre os indígenas, através 

deles próprios, estimulando assim a entrada de outros sujeitos no processo de 

participação (MAKUXI, 2012). Para desenvolver o projeto, os indígenas participaram 

de minicursos, conseguiram computadores e montaram uma equipe mínima 

voluntária capaz de levar adiante o Portal Índios Online. 

Eu conheci o portal em 2008, e ele já tinha quatro anos de existência, surgiu 
em parceria com a ONG Thydewa, que junto com sete etnias do Nordeste 
queria mostrar na internet a voz dos povos indígenas [...] quase todas as 
grandes mídias comerciais esquecem ou apenas mostra o outro lado das 
lutas indígenas (sic) (MAKUXI, 2012). 

Na página principal, chamada de Oca, que na língua tupi-guarani quer 

dizer habitação indígena, podemos perceber como a abertura do Portal remete a 

uma acolhida dos que nele navegam, tanto os indígenas, como os não-indígenas. 

http://www.indiosonline.org.br/
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Ainda na abertura27, os gestores fazem uma pequena introdução sobre como o 

Portal pode contribuir para a organização indígena no ciberespaço. Como sugere 

Brittes (2002), esse fenômeno da internet é apropriado por atores sociais antes 

marginalizados, acentuando assim a reivindicação de cidadania.  

Identificamos, na nota inicial, a proposta de uma dinâmica horizontalizada, 

ou seja, existe uma liberdade para publicação de informações sobre as 

comunidades, desde que não sejam contrários aos princípios indígenas. Há ainda 

gestão dos meios e a participação tanto na produção como também na 

interatividade, através dos comentários e dos recursos de bate-papo. Essa estrutura 

compactua com os conceitos de comunicação popular, definidos por Peruzzo (2008). 

O projeto Portal Índios Online tem apoio do Ministério da Cultura, através, 

do Ponto de Mídia Livre, criado pelo governo federal para incentivar produções de 

comunicação popular/alternativa; Programa Mais Cultura; e pelo programa 

desenvolvido pelo Ministério das Comunicações GESAC28 de Inclusão Digital. A 

partir da implantação de telecentros, os indígenas puderam adquirir conhecimentos 

em informática e também trocar ideias com outras etnias. “Algumas comunidades 

têm os pontos de cultura Índios Online, outras não. A maioria dos membros acessam 

(sic) internet de lan house, de escolas ou de suas casa.” (MAKUXI, 2012). 

A ferramenta da internet é uma arma para defender a causa indígena, nela 
podemos desmistificar artigos negativos que as mídias tem falando ao 
nosso respeito, nela temos a liberdade de registrar a nossa verdade. Em 
nossa aldeia tem mais 300 crianças, adolescentes que precisam de algo 
saudável para ocupar a suas mentes, e vimos que a inclusão digital é um 
das alternativas (sic) (TRECHO DO TEXTO: “TELECENTRO 
COMUNITÁRIO CHEGA NA ALDEIA AGUÁ VERMELHA”, PORTAL ÍNDIOS 
ONLINE, 07 DE MAIO DE 2012).  

No que diz respeito às políticas públicas para os indígenas, encontramos 

diversas informações anunciando a implementação, como também, denunciando a 

falta ou estrutura precária de locais para realizar aulas, tratamento de saúde e a 

violência, muitas vezes por conta de disputa territorial. É necessário fazer uma 

ressalva sobre a “chegada” das políticas públicas e sociais nas comunidades 

indígenas. 

                                                             
27  Ver anexo 1 
28 Coordenado pelo Ministério das Comunicações por meio do Departamento de Infraestrutura para Inclusão 
Digital, o Programa Gesac oferece conexão de internet via satélite e terrestre à telecentros, com o objetivo de 
promover a inclusão digital em todo o território brasileiro. (Portal do Ministério das Comunicações, 
www.mc.gov.br acessado em junho de 2012).  

http://www.mc.gov.br/
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Podemos entender a expressão políticas públicas como um conjunto de 
ações articuladas, de responsabilidade do Estado, que têm por objetivo o 
atendimento a (sic) necessidade, interesses ou direitos coletivos. Estão 
respaldadas por leis e normas jurídicas. [...] (PAULA et al, 2011, p. 5). 

Na página principal do Portal Índios Online, são encontrados relatos dos 

indígenas que, em grande parte, atuam como correspondentes, sendo esse trabalho 

coletivo; o que mantém o Portal abastecido de ideias e informações. É importante 

destacar que os indígenas que fazem esse trabalho participaram de oficinas para 

dominar a ferramenta de informática e isso foi possível com a implantação de 

computadores e redes de internet nas comunidades, feitas pelas entidades 

financiadoras do projeto, como o Ministério da Cultura (MAKUXI, 2012).  

A característica que visa à denúncia também pode ser vista como reflexo 

dos direitos que foram conquistados, mas dos quais, muitos não foram aplicados, ou 

seja, existe a demonstração de um descompasso entre o prometido e o executado, 

com relação às leis. Um exemplo para os impasses e confrontos é a questão da 

demarcação de terras indígenas (BRAND, 2002).  

Cansados de sofrer fome, maltrato, desarraigo, abusos e o olvido do 
Estado, os Tupinambá retomaram suas terras. Terras que foram roubadas 
através de políticas de Estado e de violência. Os indígenas não são os 
ladrões, são os moradores ancestrais de seu território. Por isso, em outubro 
de 2006, 22 Tupinambá retomaram e reconstruíram uma parte da chamada 
fazenda “Bela Vista”. Terra abandonada por o fazendeiro que não produzia 
nada. Com a retomada e o trabalho da comunidade, esta terra começa a 
recuperar sua historia. Legitimamente voltou a ser dos Tupinambá. Agora 
são 38 famílias, quase 180 pessoas que moram com dignidade e 
persistência nessa bela aldeia chamada Tucum (sic) (TRECHO DO TEXTO: 
“TUCUM: TERRA DE DIGNIDADE E PERSISTÊNCIA”, PORTAL ÍNDIOS 
ONLINE, 03 DE MAIO DE 2012). 

O Portal Índios Online também cumpre o papel de divulgador das diversas 

manifestações culturais indígenas, demonstrando assim, a heterogeneidade cultural 

dos indígenas brasileiros. Podemos constatar convites para homenagens aos 

antepassados, festas de colheita e também a interpretação indígena sobre festas 

presentes no calendário oficial, como o Natal. 

[...] Dizem que o menino Jesus quando nasceu era loiro e de olhos azuis, e 
que nasceu em Jerusalém. Mais no meu ponto de vê, na verdade ele 
nasceu em uma maloca na Aldeia Brejo dos Padres, especificamente nome 
da aldeia dos Pankararu onde a base de atividade é a agricultura. As 
principais atividade é a plantação do feijão, do milho e da mandioca. Nos 
também sobrevivemos da comercialização de diversas frutas como a pinha 
que típica da região e temos também o artesanato como uma fonte de 
renda complementar. A fabricação de farinha de mandioca, nas casa de 
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farinha é, ainda, uma atividade comunitária entre nós indígenas Pankararu  
(sic) (TRECHO DO TEXTO: “A HISTÓRIA DO NATAL NA VISÃO DE UM 
INDÍGENA”, PORTAL ÍNDIOS ONLINE, 24 DE DEZEMBRO DE 2011). 

Neste mesmo sentido, podemos perceber como os indígenas utilizam a 

ferramenta para difundir ideias e assim garantir visibilidade no ciberespaço, fazendo 

com que sua história possa ser contada por eles próprios. Assim, os indígenas 

conseguem difundir ideias, sem a existência de algum tipo de filtro externo como 

aponta Peruzzo (2002). O trabalho ainda não atinge todas as comunidades, mas já 

se apresenta como um espaço virtual essencial para manter os indígenas 

atualizados sobre seus direitos, deveres e também terem suas pautas vistas pela 

ótica dos próprios índios. 

O trabalho colaborativo dos gestores é realizado no sentido de dinamizar 

o Portal Índios Online. Cada um tem um papel de responder e-mails, aprovar 

comentários e também respondem as mensagens que circulam no grupo e garantir a 

discussão no bate-papo. Ainda de acordo com o gestor do Portal, são mais de 883 

participantes que atuam como correspondentes e fomentam o debate diário no 

Portal (MAKUXI, 2012). 

As atividades realizadas no Portal Índios Online não são remuneradas e 

grande parte das contribuições é de atuantes no movimento indígena brasileiro ou 

professores. Mas não existe uma participação de profissionais do campo da 

comunicação, como web designers, jornalistas, publicitários etc. Mesmo assim, é 

importante levar em consideração que existe a participação de indígenas 

acadêmicos e professores de diversas áreas na manutenção do conteúdo do Portal. 

3.3 O olhar do Portal Índios Online sobre o conflito Raposa Serra do Sol 

A análise de conteúdo, realizada neste último tópico, tem como intuito 

verificar os elementos teóricos que foram discutidos neste trabalho, principalmente 

no que diz respeito à comunicação popular e à participação. O tipo de análise 

proposto tem como fundamento o que defende Rocha (2005) sobre a busca de uma 

significação profunda dos textos, com base na realidade e subjetividade. 

Foram selecionados três textos que correspondem aos períodos de 20 de 

abril de 2008 a 05 de maio de 2008, quando iniciou o processo de julgamento no 

Supremo Tribunal Federal do caso Raposa Serra do Sol. Diante das ameaças de 

perda de território, da presença constante dos militares nas reservas indígenas e os 
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intensos embates realizados, principalmente entre indígenas e arrozeiros, os 

ativistas do movimento em defesa da propriedade indígena Raposa Serra do Sol 

perceberam a necessidade de tornar públicas as mobilizações para que o processo 

tivesse um saldo positivo para os indígenas (MAKUXI, 2012). 

Neste caso, a análise de conteúdo se faz precisa, pois é necessário 

verificar como os indígenas se expressaram com relação ao Caso Raposa Serra do 

Sol e assim sensibilizaram a opinião nacional e internacional. Portanto, para esta 

técnica é fundamental buscar sentido “além da aparência do que está sendo 

comunicado” (GOMES, 1994, p, 74).  

A internet foi fundamental para que os envolvidos no caso Raposa Serra 

do Sol pudessem garantir a sua versão sobre o que estava ocorrendo na área. O 

Portal Índios Online teve um papel importante ao influenciar e estimular outros 

indígenas para que pudessem participar, colaborando com informações. Essas 

contribuições revelaram também o potencial de mobilização virtual, como destaca 

Peruzzo (2002), fazendo com que tudo sobre o conflito territorial também tivesse 

reflexo na internet. 

A exploração do tema pelos indígenas comunicadores virtuais foi de 

forma mantedora de uma dinâmica singular, na qual puderam apresentar versão do 

tema que a mídia comercial, por várias questões, não daria conta. Para desenvolver 

esse pensamento, resgatamos uma discussão feita por Peruzzo (2002), quando a 

autora aponta a internet como possível desarticuladora de um discurso único.  

3.3.1 Denúncia da opressão: um elemento da Comunicação Popular 

Os conteúdos expressos nos textos publicados, em vários momentos, 

deixam explícitas as denúncias contra a sociedade e mesclam informação à opinião. 

Os indígenas, em grande parte dos textos, fazem uma retrospectiva sobre as 

dificuldades de exercitar a cidadania brasileira, destacando, entre outras questões, o 

preconceito existente com relação às etnias. Assim, é importante destacar a leitura 

de Baniwa (2010) sobre a morosidade na implementação das políticas públicas, na 

qual o autor aponta como causa, “[...] o desequilíbrio histórico social entre a intenção 

e a prática [...]” (BANIWA, 2010, p. 97). 

Na região que limita Roraima, a relação entre os indígenas e os 

indivíduos não índios que utilizam as terras para fins comerciais, como é o caso dos 
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arrozeiros, estabeleceu cenários de conflitos, que se agravam como lembra Baniwa 

(2010) pela demora da legalização das terras indígenas. 

Neste sentido, é perceptível o teor de resistência nos textos que 

correspondem ao cenário de conflito dos indígenas no território, tendo uma narrativa 

que aponta a necessidade da politização das comunidades, como forma de proteção 

dos direitos indígenas. Esta análise contempla a afirmação de Almeida ao dizer que 

nesse contexto histórico, os indígenas “[...] tornam-se cada vez mais presentes na 

arena política brasileira [...]” (2010, p. 19). 

No dia 19 de abril de 2008, os indígenas iniciaram um movimento 

denominado “Terra Livre: resistir até o último índio” que ganhou espaço no Portal 

Índios Online. Com o objetivo de mobilizar para a consolidação da homologação das 

terras indígenas, o movimento promoveu um acampamento com 300 indígenas. No 

manifesto que descreve os motivos do ato, os indígenas apresentam um histórico 

sobre a luta em defesa do território e ao mesmo tempo conclamam a sociedade para 

se sensibilizar com a causa indígena.  

A possibilidade de mobilização de outros setores da sociedade é vista por 

Melo (2002) como uma característica peculiar da sociedade da informação, que tem 

forte contribuição da internet29, garantindo assim a visibilidade de outros grupos 

sociais; podendo ter, como consequência, a solidariedade e o fortalecimento das 

lutas populares e sociais.  

Há mais de trinta anos sofremos com num dramático processo de 
reconquista das nossas terras, que acreditávamos seria concretizado pelo 
Estado Brasileiro, em cumprimento à Constituição Federal. Porém, fomos 
surpreendidos por uma medida judicial, que em caráter liminar impediu, 
provisoriamente, a retirada dos invasores da nossa terra. (sic) (TRECHO 
DO TEXTO: “TERRA LIVRE: RESISTIR ATÉ O ÚLTIMO ÍNDIO”, PORTAL 
ÍNDIOS ONLINE, 20 DE ABRIL DE 2008). 

Na passagem acima, o texto se refere à intervenção, no caso Raposa 

Serra do Sol, realizada pela justiça que protelou a homologação que havia sido 

assinada em 2005, pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva. Neste sentido, os 

indígenas já tinham acordo com o governo federal sobre a proteção das terras, mas 

tiveram o processo embargado. Daí, a necessidade de relatar as dificuldades postas 

                                                             
29

  A sociedade da informação tem atuado ainda na esfera política, fortalecendo a cidadania. É através de 
informações circulando na web que os Zapatistas do México e o MST- Movimento dos Sem Terra- do Brasil se 
organizam, dando projeção mundial à sua luta.  (MELO, 2002, P. 40)  
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durante o caminho para a garantia dos direitos indígenas, previstos na Constituição 

Federal de 1988 e o uso do Portal para essa finalidade. 

Neste ponto, é importante buscar em Baniwa (2010) os relatos sobre as 

denúncias feitas pelos indígenas ao longo da história do Brasil. O autor se refere ao 

período da Ditadura Militar, quando os indígenas sofreram muita repressão, 

perderam seus territórios e viveram em constante conflito com os militares que 

guardavam as fronteiras. Neste período, mesmo buscando as autoridades, nunca 

conseguiram repercutir a situação vivenciada. 

Hoje, com a internet, podemos perceber que as vozes indígenas contra as 

formas de opressão podem ser relatadas, ficando expostas e a busca por soluções 

também pode ser mais eficaz. Assim, a internet aparece como uma aliada das 

comunidades indígenas, causando uma mudança nos processos comunicativos, a 

partir de uma comunicação que se contrapõe à mídia comercial (PERUZZO, 2002). 

Na matéria publicada, no dia 20 de abril sobre o conflito ocorrido no dia 17 

de abril de 2008, durante uma passeata até o Ministério da Justiça, os indígenas 

lamentam que os veículos de comunicação comerciais só tenham interesse de 

relatar os grupos étnicos quando estão em conflito.  

Durante a presença das mesmas, aquela necessidade notória de dar “o furo 
da notícia”, de pegar o momento certo do suposto-pretenso conflito físico 
entre indígenas e policiais e ou exército; de repente uma invasão no 
Ministério da Justiça, quebrar os vidros do prédio com bordunas[…] Nada 
disso aconteceu! E nem até o presente acampamento adotamos esse tipo 
de comportamento, e se Deus e os Encantos de Luz continuar permitindo, 
isso nunca acontecerá… Mas, o momento de grande fervor não teve o 
destaque que gostaríamos que tivesse. Nada agressivo para as lentes dos 
fotógrafos e câmeras ali presentes. Esse momento foi na quinta-feira 
(17.04), às 16:00 horas aproximadamente, quando iniciamos nossa 
passeata pelo Eixo Monumental até o Ministério da Defesa (sic) (TRECHO 
DO TEXTO: “O QUE A IMPRENSA NÃO QUIS MOSTRAR”, PORTAL 
ÍNDIOS ONLINE, 20 DE ABRIL DE 2008). 

É perceptível também perceber como o instrumento virtual serve para que 

os indígenas possam apresentar as versões dos fatos que acontecem nas 

comunidades. O texto critica a postura das mídias comercais, em ocultar a 

manifestação pacífica realizada. Neste mesmo texto, é relatado que o Jornal 

Nacional30 apenas noticiou a versão do Coronel Heleno sobre o movimento que 

reivindicava aceleração no processo de demarcação. Os indígenas não 

concordaram com a postura do veículo de comunicação ter ocultado o ato indígena. 

                                                             
30  Jornal veiculado na Rede Globo de Televisão que surgiu em 1969. (Fonte: www.g1.com.br)  

http://www.g1.com.br/
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Quer dizer, a população brasileira mais uma vez ficou sem o direito de ver 
pela mídia esta maravilha de mobilização e protesto tríplice. O Jornal 
Nacional noticiou apenas a fala profana do Coronel Heleno na solenidade 
do dia do Exército, com trechos da mesma se referindo diretamente aos 
povos indígenas. Depois, entrou ao vivo de Brasíla, um repórter dizendo 
que “os índios que estavam fazendo protesto em Brasília estavam reunidos 
com o Ministro do Supremo Gilmar Mendes para cobrar solução imediata na 
questão da demarcação de Terras Indígenas” e também que “o presidente 
Lula não gostou das declarações do Coronel Heleno e tinha convocado uma 
reunião de emergência no Palácio do Planalto”. A imprensa jamais poderia 
mostrar nossas denúncias contra o Coronel Heleno, diante do Ministério no 
Dia do Exército. E nem o rebate feito pelo movimento de cada uma das 
violências que o Estado Brasileiro e os empresários do grande capital tem 
feito contra nós (sic) (TRECHO DO TEXTO: “O QUE A IMPRENSA NÃO 
QUIS MOSTRAR”, PORTAL ÍNDIOS ONLINE, 20 DE ABRIL DE 2008). 

A partir dessa matéria, podemos perceber que a criação de um texto que 

contemple a versão indígena sobre o fato dialoga com a concepção, vista em Gohn 

(2010), de que os investimentos em produções alternativas de comunicação – 

principalmente na internet – é mais intenso por conta dos próprios agrupamentos 

sociais detectarem como a mídia comercial “apaga” determinados conflitos, em prol 

de interesses próprios ou de grupo que estão no poder.  

3.3.2 Participação voluntária - resistência indígena  

Reiteramos que de acordo com Gonh (2010), a concepção indígena sobre 

a terra não remete a relação de propriedade individual. Quando analisamos essa 

questão nos textos apresentados, percebemos que existe uma ideia de participação 

para garantir um bem coletivo. 

Chega de tanto sofrimento, já esperamos demais! Tivemos calma, muita 
paciência e confiança nas autoridades, mas agora basta! Podemos decidir 
sobre o nosso futuro e tomar providências, com a união do nosso povo, 
estamos pedindo gentilmente que os outros invasores que já receberam 
suas indenizações e aqueles que estão com suas indenizações depositadas 
em juízo, deixem a nossa terra livre (TRECHO DO TEXTO: “TERRA LIVRE: 
RESISTIR ATÉ O ÚLTIMO ÍNDIO”, PORTAL ÍNDIOS ONLINE, EM 20 DE 
ABRIL DE 2008). 

Também como se observa no texto intitulado como “Mentes Civilizadas?”, 

podemos perceber os critérios abordados por Bordenave (2010) ao exemplificar os 

tipos de participação. Ou seja, os indígenas, ao presenciarem as cenas de tomadas 

de seus direitos, reagem em busca de garanti-los. A participação voluntária se faz 

pelo entendimento sobre o despertar de um grupo, compreendendo a situação de 

exploração, tornando-se consciente sobre os seus direitos.  
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São 508 anos de resistência, não seria agora o momento de nos 
enfraquecermos. Basta lembrarmos dos nossos antepassados, que 
derramaram seu sangue lutando para manter nossa cultura, e tradição. Não 
existe legado mais importante, que se tenha conhecimento, deixado por um 
outro grupo que não sejam os povos autóctones, os povos das florestas. A 
harmonia com a Mãe Natureza; o consumo consciente; o amor ao próximo; 
o respeito; a união; o coletivo; a partilha; a sabedoria; a essência (sic) 
(TRECHO DO TEXTO: “MENTES CIVILIZADAS?”, PORTAL ÍNDIOS 
ONLINE, EM 06 DE MAIO DE 2008). 

Nesta matéria, o integrante do Portal Índios Online, Yakuy Tupinambá, faz 

uma crítica à sociedade, relatando o sofrimento indígena e reivindicando as terras 

que pertenciam aos seus antepassados. Os questionamentos presentes também 

revelam as opiniões e demonstram a linguagem de resistência indígena, de forma 

emotiva e persuasiva apresentando argumentos históricos, principalmente no que 

diz respeito à ausência das políticas de Estado e o tratamento da sociedade com as 

comunidades indígenas. 

Difícil para nós povos indígenas, ouvi dessas pessoas, que hoje povoam 
nosso território, herdeiros de uma herança maldita, que só trouxeram-nos 
sofrimento. Mataram milhões de indivíduos, desestruturaram nossas 
famílias, estupraram nossas mulheres, saquearam e atearam fogo em 
nossas casas, violaram nosso solo sagrado, escravizaram-nos, etc. 
Emitirem, qualquer juízo de valor em relação ao nosso Povo. Quem são 
eles para determinarem quem verdadeiramente somos, e quais os nossos 
direitos, se quando aqui eles chegaram, nós já existíamos. Não 
reconhecemos essas pessoas, que se sentem pseudos-europeus, que 
fazem questão de dizer que são filhos, netos, bisnetos, etc., de imigrantes. 
Aqui eles não passam de intrujões, que receberam objetos furtados para 
comercializá-los (sic) (TRECHO DO TEXTO: “MENTES CIVILIZADAS?”, 
PORTAL ÍNDIOS ONLINE, EM 06 DE MAIO DE 2008). 

Neste caso podemos perceber que a voz que reivindica a terra ainda é a 

mesma que desconhece os outros atores que residem no solo brasileiro, ou seja, ao 

final do texto, o indígena defende que “Nós sim, somos seres humanos, somos 

originários desse território, portanto, indígenas, autóctones. “Índios” são eles, que 

vieram não sabemos de onde.” (TRECHO DO TEXTO: “MENTES CIVILIZADAS?”, 

PORTAL ÍNDIOS ONLINE, 06 DE MAIO DE 2008). 

Para os indígenas, o argumento da necessidade de expandir e ocupar 

terras para o desenvolvimento nacional visa à diminuição dos direitos étnicos. Como 

observamos no texto “O que a imprensa não quis mostrar”, é evidente a consciência 

indígena com relação aos “inimigos” enfrentados, deixando clara uma luta histórica 

contra o “homem-branco” (BANIWA, 2010). 
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Nesta terça, 22 de abril, “comemora-se” o “descobrimento do Brasil. Para 
nós indígenas é uma data marcante, não só pelo processo de invasão e 
domínio de nossas terras, mas o marco de quando nos deparamos como 
nosso maior inimigo: a raça humana, a raça do homem-branco. 
E após 500 anos, nós ainda resistimos e resistiremos até o último índio! 
(sic) (TRECHO DO TEXTO: “O QUE A IMPRENSA NÃO QUIS MOSTRAR”, 
PORTAL ÍNDIOS ONLINE, 20 DE ABRIL DE 2008). 

Outro ponto que deve ser destacado é a questão pelos quais perpassam 

os textos disponibilizados no Portal com relação ao caso Raposa Serra do Sol. As 

terras que tiveram homologação em 2005 e não foram legalizadas são tratadas 

pelos indígenas como usurpação dos territórios e invasão e, principalmente, como 

abertura para a ampliação do mercado e do agronegócio, favorecendo assim, 

grupos não indígenas (LOEBENS, 2005).  

É importante nesse ponto ressaltar que a intervenção indígena no caso 

Raposa Serra do Sol foi fundamental para que o processo fosse favorável para tais 

comunidades. Neste sentido, é notório o esforço do Portal Índios Online quando se 

refere às conquistas indígenas e também quando manifesta de forma pertinente a 

necessidade de ser implementado o que já fora alcançado. 

A busca por participação social e política com finalidade de validar as 

conquistas torna o Portal Índios Online fomentador deste processo. Ou seja, a partir 

do momento em que descortina uma situação e que faz com que outras 

comunidades participem do processo, emitam opiniões e tenham informações a 

partir dos próprios comunicadores indígenas, o Portal contribui para o estímulo de 

outras participações que – como já afirmamos em capítulo anterior – é uma das 

principais bases para garantir a cidadania (PERUZZO, 2002).  

3.3.3 A internet como participação política 

Como já constatamos em momentos anteriores, a luta por 

reconhecimento da cidadania indígena é algo ainda recente, mesmo com vários 

movimentos organizados que pautam essa questão (BANIWA, 2010). São notáveis, 

os resquícios de escravidão e o avanço do sistema capitalista que se colocam em 

disputas constantes contrários aos indígenas, onde direitos fundamentais como 

terra, saúde e educação muitas vezes não são respeitados. 

Também queremos trabalhar e desenvolver para contribuir com o 
crescimento sócio-econômico do estado de Roraima e do Brasil. Chega de 
sermos acusados de atrapalhar o desenvolvimento do Estado de Roraima! 
Chega de tanta discriminação e preconceito contra os povos indígenas de 
Roraima. Somos cidadãos brasileiros em pleno exercício dos nossos 
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direitos (sic) (TRECHO DO TEXTO: “TERRA LIVRE: RESISTIR ATÉ O 
ÚLTIMO ÍNDIO”, PORTAL ÍNDIOS ONLINE, EM 20 DE ABRIL DE 2008). 

Como afirma Manzini (2010), é necessário garantir todos os direitos para 

garantir a cidadania plena, ou seja, somente com a execução dos direitos civis, 

políticos, sociais e humanos, os indivíduos podem se sentir parte de uma nação 

acolhedora. Nos textos observados, os indígenas denunciam o retardo nas políticas 

públicas e se mostram conhecedores dos seus direitos, inclusive, por várias vezes, 

eles se referem à Constituição Federal de 1988. 

De repente, a intenção da classe dominante seja mesmo concluir o 
genocídio de todos os povos indígenas para nos fazer calar contra as 
arbitrariedades instituídas por eles, a exemplo o PAC, que nos agride de 
forma imensa e grosseira com projetos absurdos. A se ver o Projeto de 
Transposição do Rio São Francisco (NE), a construção das barragens no 
Rio Madeira (NO) e acima de tudo, ignoram completamente regras criadas 
por eles como a Constituição Federal que em seus artigos 231 e 232, nos 
assegura do direito a terra, água, saúde, educação, tradição e cultura (sic). 
(TRECHO DO TEXTO: “O QUE A IMPRENSA NÃO QUIS MOSTRAR”, 
PORTAL ÍNDIOS ONLINE, EM 20 DE ABRIL DE 2008). 

A internet, quando utilizada pelas comunidades que vivenciaram os 

conflitos na Raposa Serra do Sol, demonstra a positividade deste instrumento virtual 

como forma de denunciar um assunto que há muito tempo estava à espera de uma 

solução. Os atores do Portal Índios Online utilizam o ciberespaço para mostrar a 

opinião do grupo indígena sobre a situação, adquirindo certa notoriedade, percebida 

pela quantidade de comentários, e assim sendo importante para fortalecer a luta 

(GOHN, 2010).  

Neste caso, podemos também constatar o quanto foi imprescindível esse 

instrumento como forma de mostrar um conflito vivenciado pelos indígenas e ao 

mesmo tempo reforçar a importância da participação social e política para que assim 

consigam conquistar outros direitos e a almejada cidadania brasileira. 

3.3.4 A informação como um direito humano  

A forma que os indígenas do Portal Índios Online se apropriam da 

internet, outrora relembra uma luta de outros grupos sociais que reivindicam a 

comunicação como um direito humano. Ao relatar cenas de violência, descaso e 

prevaricação do poder público e a violência dos detentores dos meios de produção, 

os atuantes do Portal se enquadram nos critérios de comunicação popular e 

participação, porque compreendem que podem utilizar a liberdade de expressão 
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para se dirigir à sociedade para relatar as condições de cidadania dos indígenas 

brasileiros.  

Os textos escritos na primeira pessoa do plural também caracterizam a 

coletividade sobre a responsabilidade do conteúdo expresso no Portal Índios Online. 

Esse traço remete à leitura feita por Chauí (2006), quando a autora afirma que as 

classes oprimidas falam em nome de justiça, ou seja, a reivindicação maior dos 

indígenas é o direito humano, pois, como justifica Pernalete (2006), o que os 

diferencia dos outros direitos é o que deve ser justo. Essa relação entre indígenas e 

direitos humanos pode servir também para estudos futuros, já que existem hipóteses 

sobre a relação intrínseca deste segmento com o direito qualificado por Liszt (2011) 

como de terceira geração.  

 A utilização da internet na busca por justiça social nos permite identificar  

aspectos de resistência na postura do Portal Índios Online. Assim, lembramos Gohn 

(2010), quando a autora defende que esses espaços são estratégicos para o 

fortalecimento de mecanismos contra-hegemônicos, no que diz respeito à voz 

midiática tradicional. Portanto, dialogar, interagir, aprender, difundir, abrir caminhos, 

sugerir, indignar-se, participar, conquistar direitos, transformar fazem parte do 

vocabulário utilizado pelos indígenas do Portal Índios Online. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível, a partir dos estudos realizados, perceber como o uso da 

internet, através dos movimentos indígenas brasileiros, causou um impacto nas 

relações e assim se tornou possível à visualização de como os indígenas se 

organizam e como se apropriam das discussões sobre o que diz respeito aos seus 

direitos. 

Como o objetivo inicial era descobrir elementos de comunicação popular e 

a relação entre eles e a internet, pode-se constatar a presença de focos de 

resistência e gerência dos meios por parte dos indígenas que fazem o Portal Índios 

Online. Relembrando os conceitos defendidos por Peruzzo (2004) que a 

comunicação popular é uma iniciativa feita pelo/para o povo, como já discutimos 

anteriormente. Temos como sentido de povo as camadas sociais desprovidas de 

seus direitos. 

É notório e presente também que os indígenas mantêm uma relação com 

a internet como algo que deve servir para qualificar a luta pelos seus direitos, ou 

seja, utilizam os recursos virtuais para apresentar a diversidade cultural e costumes 

indígenas. Isso reflete a discussão apontada por Levy (1999) sobre como a internet 

cria uma dinâmica própria, recheada por atores sociais, com diferentes visões de 

mundo, mas que se agrupam por afinidades; a chamada cibercultura.  

É importante ressaltar que a investigação realizada também desmistificou 

algumas impressões, como a questão da linguagem. Podemos perceber que os 

indígenas tratam como importante o conteúdo. Muitos escrevem da forma como 

falam, são rotineiras as expressões fora dos padrões da gramática normativa, 

mesmo assim isso não interfere no entendimento da comunicação. Prova disso são 

os comentários que aparecem abaixo dos textos, demonstrando que existe 

compreensão quanto ao conteúdo exposto (Bagno, 2000). 

Por outro lado, há de se perceber que muitos que escrevem para o Portal 

Índios Online passaram ou estão cursando nível superior. Podemos identificar 

também no Portal, o uso frequente de palavras que não são de usos comuns, como 

“genocídio”, “pseudo”, “usurpação”. Isso também mostra que houve avanço nas 

políticas educacionais, com a instalação das escolas diferenciadas indígenas, 

previstas na Constituição Federal 1988 e consequentemente, a entrada dos 

estudantes nas universidades (PAULA, 2011).  
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O estudo também foi proveitoso por mostrar o outro lado da organização 

indígena, como as políticas públicas estão chegando até as comunidades e como 

são fortalecidos os laços entre etnias que se organizam também de maneiras 

diferenciadas. O contato com o gestor Alex Makuxi foi um pouco tímido, mas ao 

mesmo tempo deflagrou curiosidades que motivam novos estudos referentes a 

outros aspectos do Portal Índios Online. Infelizmente, não houve tempo hábil para 

dialogar com os outros gestores que se localizam em outros estados. 

Importante destacar que as práticas relacionadas à comunicação popular 

e ao uso da internet alimentam nos indígenas um processo de esperança para o 

fortalecimento da cultura. Embora não se tenha verificado se o grupo domina essa 

discussão de forma conceitual.  

Cabe aqui, ainda, introduzir outra reflexão, verificada a partir desta 

análise. Os livros didáticos que tratam da história do Brasil, em geral, trazem uma 

visão arcaica sobre os índios ao invés de trabalhar a imagem do índio integrado e 

atento a seus direitos. Supõe-se que agindo assim, a educação engessa a visão de 

outros atores sociais, enquanto poderia contribuir para a promoção da diversidade 

cultural no País, inclusive, este é um assunto que nos motiva a pesquisas futuras, 

em nível de pós-graduação. 

Outro ponto que chamou atenção com relação ao Portal Índios Online foi 

a definição de quem são os “inimigos” indígenas com relação aos conflitos Raposa 

Serra do Sol. Em algumas matérias, existe o reconhecimento sobre os atores 

localizados no embate das terras e, ao mesmo tempo em que os indígenas acusam, 

eles também fazem referências à disposição de lutar pelo desenvolvimento da nação 

brasileira. 

A relação indígena com os outros atores sociais nos faz dialogar com os 

conceitos de Gohn (2011) quando a autora reflete o surgimento dos movimentos 

sociais, a partir de inquietações dos indivíduos, organizados em grupos. Ou seja, ao 

identificar a necessidade da luta em busca de direitos, os indígenas reconhecem 

quais são os grupos que devem ser enfrentados. Esse também pode ser outro mote 

para um debate posterior, a partir de um estudo sobre como os indígenas, enquanto 

movimentos sociais estão relacionados à questão nacional.  

A análise de conteúdo despertou os aspectos de profundidade contidos 

nos textos, compactuando com a leitura de Gomes (1999) ao eleger esse tipo de 
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metodologia como fundamental para um tipo de pesquisa que busca respostas mais 

aprofundadas sobre textos analisados, dentro de um determinado contexto.  

Por fim, é importante destacar que à medida que outros indígenas se 

apropriam do instrumento virtual, através do Portal Índios Online, contribuindo com 

as matérias e participando dos debates, a comunicação popular se fortalece. Porque 

a resistência, como um dos objetivos cruciais da comunicação popular, concretiza-se 

nessas iniciativas.  

O Portal Índios Online mantém a característica de ser uma rede onde os 

indígenas que estão offline podem aderir e assim contribuir para manter viva a 

memória das comunidades indígenas brasileiras, sendo o espaço virtual, mais um 

local para ser ocupado e favorecer a participação já existente (GOHN, 2010).  

As inquietações dessas considerações finais deixaram um caminho largo 

para continuar a pesquisa, que desde o início se mostrou instigante. Portanto, a 

ideia, a partir das considerações finais deste trabalho, é continuar realizando 

análises sobre esse enorme arsenal histórico, cultural e de identidade que permeia o 

universo indígena e as contribuições dadas pelo Portal Índios Online para que a 

História do Brasil, diante do que está exposto pelos indígenas na internet, possa 

também ser contada, levando em consideração o olhar indígena. E que 

consequentemente, as “flechas” de hoje se tornem cada vez mais instrumentos a 

serviço da comunicação, da unidade e da transformação social. 
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APÊNDICE 1 

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA CIENTÍFICA 
 

TEMA: COMUNICAÇÃO POPULAR E INTERNET: UM OLHAR SOBRE O PORTAL 

ÍNDIOS ONLINE NO CASO RAPOSA SERRA DO SOL. 

ENTREVISTADO: Alex Makuxi 
 
ESTADO: Roraima  
 
ATIVIDADE NO PORTAL: Gestor e Administrador do site 
 
 
1. COMO COMEÇARAM AS ATIVIDADES DO PORTAL? 
 
Eu conheci o portal em 2008, e ele já tinha quatro anos de existência, surgiu em 
parceria com a ONG Thydewa, que junto com sete etnias do nordeste queria mostrar 
na internet a voz doa povos indígena s que muitas vezes, isso pra não dizer quase 
todas as grandes mídias comerciais esquecem, ou apenas mostra o outro lado das 
lutas indígenas. 
 
2. EXISTE ALGUM FINANCIAMENTO PUBLICO? SE SIM, ELES INTERFEREM NO 
CONTEUDO? 
 
Então, inicialmente a rede e o site surgiu com o apoio da Thydewa que concorria 
editais do governo. Mas em janeiro de 2010 quando houve o primeiro encontrão da 
Rede Indios On Line, colocamos a gestão, que denominamos de gestão 
compartilhada. Composta por vários oito membros da rede que seriam responsáveis 
pelo portal e pela rede. Desde então a rede se desvinculou da coordenação da 
Thydewa. Os conteudos postados não recebem interferencia de ninguém tanto é 
que os conteúdos não passam por uma vistoria ou algo do tipo. As postagem são 
feitas de várias partes do Brasil sem receber esse tipo de interferencia. 

 
3. COMO SÃO DEFINIDAS AS PAUTAS?  
 
As pautas postadas nas matérias, não tem uma classificação ou uma verificação 
antes de ser postada. Por que quando pensamos em dar voz aos povos indígenas 
foi tanto no sentido de Cultural, de denuncias, de festas, de celebração, de lutas 
diárias. 
 
Mas mesmo assim quando há uma matéria que possa prejudicar de alguma forma a 
rede, nessas a gestão se reuni on line e toma a decisão do que fazer com a matéria 
e com quem postou-a.] 
 
4. COMO É A DINÂMICA DE GERÊNCIA DO PORTAL¿ EXISTEM TAREFAS 
ESPECÍFICAS, POR EXEMPLO, QUEM COLHE MATERIAS, QUEM INSERE OS 
VÍDEOS, QUEM ESCREVE?  
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A Nova gestão(que eu faço parte), é composta por cinco membros: Eu sou 
responsáveis por novos cadastros de usuários, assim como aprovar ou reprovar os 
comentários. O Papel de Patricia, Yonana e Fabinho: Alem de aprovar os 
comentários como eu faço, são responsáveis por responder os e-mails do grupo, 
assim como está informando o grupo sobre novas matérias. O de Nhenety é 
responsável pelo chat do porta. 
 
5. COMO É A RELAÇÃO COM OS COLABORADORES DE OUTRAS 
COMUNIDADES INDIGENAS? EXISTE ALGUM ENCONTRO SEM SER VIRTUAL?  
 
O único encontro que aconteceu foi em 2010, mas não foi possível encontrar todos 
pois já se passam de 400 participantes. O único  meio de se encontrar é virtual. 
 
6. QUANTOS COLABORADORES EXISTEM ATUALMENTE? COMO É A 
PARTICIPAÇÃO DOS OUTROS INDIOS NO PROCESSO? 
 
Atualmente contamos com: 5 gestores, e um total de 883 participantes a nível de 
todo Brasil. Então alguns postam outros colaboram com ideias de textos, divulgação 
e outros.  
 
7. EXISTE ALGUM LOCAL FÍSICO PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO¿ CASO 
A RESPOSTA SEJA POSITIVA, QUANTAS PESSOAS FICAM ENCARREGADAS 
NO LOCAL PELO PORTAL? 

 
Algumas comunidades tem os ponots de cultura Indios On Line, outras não, a 
maioria dos membroa acessam internet de Lan House, de escolas ou de suas casa.  
 
8. O TRABALHO É REMUNERADO? EXISTEM PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 
COMO WEBDESIGNER, JORNALISTAS, OUTROS? 
 
Nenhum trabalho na rede é remunerado, muitos que participam são professores, ou 
estão em faculdades e universidade. Os membros são de diveras areas de 
conhecimentos, mas outros não tem formação academica. 
 
9. EXISTE ALGUM ESTUDO SOBRE A DIFUSÃO DO PORTAL NA SOCIEDADE E 
NAS COMUNIDADES INDIGENAS? 
 
Nosso mesmo não, mais alguns estudiosos já usaram a rede como ponto de 
pesquisas. 
 
10. AS MATERIAS VEICULADAS NO PORTAL JÁ FORAM SUGESTÃO DE PAUTA 
PARA AS MÍDIAS COMERCIAIS? 

 
Sim, sobre a saúde na aldeia pataxó, sobre as retomadas indígenas. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Matéria veiculada no Jornal O Globo (edição do dia 14/05/2008)  
  
Conflitos entre índios e fazendeiros dura quase 100 anos 

 

 
 

Na segunda parte da reportagem o JG mostra como se chegou à demarcação 

nas terras de Roraima e as origens do conflito na região 

A questão sobre a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol 

provocou tumulto no Congresso Nacional. Na segunda parte da reportagem especial 

do JG você vai ver como se chegou à demarcação e ao conflito em Roraima. 

O que é um conflito na Amazônia, a demarcação de terras indígenas em 

Roraima, virou tumulto hoje no Congresso Nacional. Uma audiência pública na 

Câmara dos Deputados levou a severas trocas de acusações e ofensas entre 

diversos grupos, contra e a favor da maneira como o governo concedeu territórios 

aos índios. 

A audiência terminou em confusão depois que o chefe da Coordenação das 

Organizações Indígenas da Amazônia, o índio Maué Jecinaldo, atirou um copo 

d´água no deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. 
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O ministro da justiça, Tarso Genro, chamou de terroristas os arrozeiros em 

Roraima que se recusam a sair de terras reservadas para indígenas. Bolsanaro 

disse que terrorista era o ministro. 

 

 

O conflito na Raposa Serra do Sol 

Há mais de 200 anos, colonizadores portugueses levaram gado e cavalos 

para Roraima. Os índios foram aos poucos substituindo a caça e a pesca pela 

pecuária. Nos vales da reserva Raposa Serra do Sol há também plantações. Um 

caminhão leva crianças macuxis da comunidade Pedra Branca para trabalhar no 

bananal. 

O tempo passou, os costumes mudaram, mas a disputa pela posse da terra 

indígena já dura quase um século. Em 1917, uma lei do então estado do Amazonas 

autorizava o governador a conceder terras para os índios macuxis e jaricunas. 

Em imagens obtidas com exclusividade pelo Jornal da Globo, o general 

Cândido Rondon visita a então comunidade do barro, onde está localizada a vila de 

Surumu. E verifica pessoalmente os marcos então estabelecidos. Rondon recebeu a 

missão de inspecionar as condições de vida e segurança das fronteiras brasileiras. 

Oficialmente, os índios nunca receberam a terra. Nos anos 70, os tuxauas, 

líderes indígenas, pediram a criação da reserva Raposa Serra do Sol com 578 mil 

hectares, um terço do tamanho atual. 

Desde 1977, demarcações sempre desmembraram a terra indígena em ilhas, 

ou seja, o governo autorizava a ocupação por não-índios de porções de terra em 

torno das aldeias. Estradas, fazendas e vilas ficaram de fora até o final dos anos 80. 

A partir de 1993, a Funai defendeu a demarcação de uma área contínua, por 

acreditar que a criação de ilhas dificultaria o acesso dos índios a rios e áreas de 

caça, e as trocas entre as aldeias. O resultado prático seria, anos mais tarde, a 

demarcação de uma área, onde moram 19 mil índios, três vezes maior que o Distrito 

Federal. 

O presidente da Funai, Márcio Meira, diz que a constituição de 88 mudou a 

filosofia de demarcação de terras. “A legislação que reinava no Brasil antes da 

constituição de 88 era regida pelo projeto Calha Norte . E o projeto Calha Norte dizia 

que tinha que ser fazer ilhas, colônias indígenas. E com a constituição de 88, o 

reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas muda completamente a visão 
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sobre a definição de terra indígena no Brasil. Nós estamos falando das garantias 

desses povos de terem suas próprias terras. Esse é um direito que é chamado de 

direito originário, ou seja, é um direito porque eles estavam aqui antes do estado 

brasileiro existir”, disse Meira. 

“Ninguém quer brigar com o próprio índio, nem com os arrozeiros. Nós 

queremos que a justiça nos ampare no nosso direito de acordo com a constituição 

brasileira”, diz o líder indígena, Hélio Afonso. 

O arrozeiro Nelson Itikawa, que chegou a Roraima há 30 anos, mostra 

documentos de propriedade da fazenda dele de 1937. Num outro documento, o título 

definitivo concedido pelo Incra em 1983, onde está escrito que a terra está fora da 

área de pretensão da Funai. 

“A maioria das propriedades são posse centenária que vem sendo explorada 

na pecuária e dos vinte e trinta anos para cá vem sendo explorado com cultivo de 

arroz. Mas na verdade nunca houve índio nessa área. Então, nós estamos tentando 

provar ao supremo que essa área nunca foi indígena”, disse Itikawa. 

Por causa das tensões com os índios, arrozeiros têm dificuldade para escoar 

a produção. Policiais federais e da Força Nacional tentam evitar o confronto. A 

disputa foi parar nos tribunais. 

Hoje, militares e o governo de Roraima defendem a demarcação em ilhas. 

Acreditam que a presença de não índios nas vilas e em fazendas produtoras de 

arroz é importante para a defesa da soberania e o desenvolvimento do estado. 

O governo do estado de Roraima entrou com ação no Supremo Tribunal 

Federal para pedir uma revisão do decreto assinado pelo presidente Lula, em abril 

de 2005, que homologou a reserva Raposa Serra do Sol. Entre as alegações, 

argumenta que o laudo antropológico que serviu de base para a demarcação de 

terras teria sido fraudado. 

Em 2004, o juiz federal Helder Girão mandou realizar uma perícia no laudo 

antropológico. “O grupo de peritos concluiu que esse laudo antropológico não tinha 

sido realizado e que na realidade ele não passa de uma montagem de várias peças 

antropológicas e jurídicas feitas através do recurso do recortar e colar”, contou o juiz. 

A demarcação exigia um conhecimento prévio dos hábitos, da cultura e da 

ocupação da área. A Funai criou um grupo técnico para fazer o levantamento. O 

nome de Maíldes Fabrício Lemos aparece na equipe como técnico agrícola. “Eu 
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acho que um negócio desses está errado, porque não sou técnico, eu sou 

motorista”, reclama. 

Identificar a presença de fazendeiros, trabalhadores rurais e fazer uma 

radiografia das atividades econômicas na reserva era outro objetivo do laudo. 

Segundo a Funai, o economista responsável pelo levantamento teria sido o então 

professor da USP, José Juliano Carvalho. 

Em carta ao Jornal da Globo, o professor declarou que não participou do 

grupo de trabalho e nunca foi a Roraima. Ele afirmou deplorar que seu nome seja 

utilizado ardilosamente contra os povos indígenas e a favor dos grileiros, que, 

segundo ele, se auto-intitulam empresários do agronegócio. 

“A justiça federal em Roraima considerou, levou a sério esse laudo da perícia 

que aponta a nulidade, uma falsidade do laudo antropológico da Funai. E eu espero, 

eu tenho quase absoluta certeza que o Supremo Tribunal Federal vai prestar 

atenção nessa afirmação e vai dar a esse laudo da Funai o devido lugar”, diz Girão. 

Na semana passada, o procurador-geral da república assinou parecer, no 

entanto, afirmando que o ato de demarcação foi "fundado em consistente laudo 

antropológico”.  

O presidente da Funai disse desconhecer detalhes do processo, mas afirma 

que não houve irregularidades na produção do laudo. “Esse processo já foi várias 

vezes questionado e o próprio STF várias vezes negou esses argumentos. O que 

nós temos convicção na Funai é de que o processo administrativo, que resultou na 

identificação, na declaração e depois na homologação, é absolutamente perfeito do 

ponto de vista administrativo”. 

O laudo questionado na reportagem é assinado pela antropóloga Maria 

Guiomar de Melo. O Jornal da Globo fez várias tentativas de contato, mas ela não 

quis gravar entrevista, nem conversar com nossos repórteres. 

Extraído do Portal G1. http://g1.globo.com/jornaldaglobo/0,,MUL733743-

16021,00.html acessado em junho de 2012.  
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ANEXO 3 

 

“Terra Livre: resistir até o último índio” 
Postado em 20 abril 2008. Tags: Diários1 
 

 
 

Nós, comunidades indígenas da Raposa Serra do Sol, iniciamos a partir de 
hoje, 18 de abril, o movimento “Terra Livre: resistir até o ultimo índio”, com o objetivo 
de consolidar o decreto de homologação da Raposa Serra do Sol, assinado há mais 
de três anos pelo presidente da República. 

A partir desta data, 300 indígenas estarão acampados na maloca do Barro, 
que um dia já foi chamada pelos ‘brancos’ de vila Surumu ou Vila Pereira. Caso não 
seja respeitado o decreto de homologação, o nosso movimento chegará a 5.000 
índios dispostos a defender a terra dos ataques terroristas dos invasores. 

Nós, em nossas assembléias, decidimos dar 48 horas para o invasor da 
nossa terra, Sr. Paulo César Quartieiro deixar espontaneamente a terra indígena 
Raposa Serra do Sol, uma vez a Funai já depositou o valor de sua indenização em 
juízo. Com isso entendemos, se o mesmo quiser questionar o valor da indenização 
que seja fora da terra indígena Raposa Serra do Sol. 

Há mais de trinta anos sofremos com num dramático processo de reconquista 
das nossas terras, que acreditávamos seria concretizado pelo Estado Brasileiro, em 
cumprimento à Constituição Federal. Porém, fomos surpreendidos por uma medida 

http://www.indiosonline.net/terra_livre_resistir_ate_o_ultimo_indio/
http://www.indiosonline.net/tag/diarios1/
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judicial, que em caráter liminar impediu, provisoriamente, a retirada dos invasores da 
nossa terra. 

Chega de tanto sofrimento, já esperamos demais! Tivemos calma, muita 
paciência e confiança nas autoridades, mas agora basta! Podemos decidir sobre o 
nosso futuro e tomar providências, com a união do nosso povo, estamos pedindo 
gentilmente que os outros invasores que já receberam suas indenizações e aqueles 
que estão com suas indenizações depositadas em juízo, deixem a nossa terra livre. 

Também queremos trabalhar e desenvolver para contribuir com o crescimento 
sócio-econômico do estado de Roraima e do Brasil. Chega de sermos acusados de 
atrapalhar o desenvolvimento do Estado de Roraima! Chega de tanta discriminação 
e preconceito contra os povos indígena de Roraima. Somos cidadãos brasileiros em 
pleno exercício dos nossos direitos. 

Queremos punição aos culpados pelas destruições das comunidades 
indígenas Jawari, Homologação, Brilho do Sol, Retiro Tai Ta (ano 2004) e Centro 
Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol (2005) e todos os outros 
crimes ocorridos em nossa terra, principalmente os atentados terroristas dos últimos 
dias. 
 
Assinam: 
Comunidades Indígenas da Raposa Serra do Sol 
 

Extraído do Portal Índios Online em maio de 2012 
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ANEXO 4 

MENTES “CIVILIZADAS” ? 
Postado em 06 maio 2008. Tags: Tupinambá 

 

 
 

 
Fez-se necessário levantar o questionamento em relação ao território 

indígena Raposa Serra do Sol, para percebermos o quanto nosso território está 
impregnado de invasores, usurpadores e assassinos. Em pleno século XXI, a nossa 
Pindorama, está cheia de colonizadores, que se auto denominam brasileiros. 

É inacreditável, ouvir desses homens ditos “civilizados”, que essas terras são 
deles, ou que compraram, e pagaram por elas, que possuem títulos e registros 
dessas terras. E, que os indígenas possuem muita terra, questionam para que o 
“índio” precisa de terra, etc. Ou, dizem, que há muito deixamos de ser nômades, e 
passamos a ser sedentários como eles, ou seja, preguiçosos como eles, porque é 
assim que vemos o sedentarismo, típico do preguiçoso. Quando hoje, não podemos 
exercer nossa cultura e tradição, são impedimentos, que os senhores determinaram, 
confinando-nos dentro de campus de concentração de guerra “reserva indígena”, ou 
vocês desejam omitir, esconder, que deflagraram uma guerra injusta contra nós, 
onde o poder de fogo, de armamento bélico trazido pelos invasores, e que até hoje, 
ainda se usa contra nosso povo covardemente. 

Como a mente humana, se transforma em depósito asqueroso, quando 
determinado assunto lhes convém. Esquece-se, que nós autóctones desse território 
não detínhamos a escrita, e sim ágrafos, portanto uma sociedade oralista, riquíssima 
em sabedoria, não precisávamos de forma de governo, que serve para promover a 
corrupção. Portanto para nós, basta nossa presença para legitimar o que é nosso 
por direito. 

Difícil para nós povos indígenas, ouvi dessas pessoas, que hoje povoam 
nosso território, herdeiros de uma herança maldita, que só trouxeram-nos 
sofrimento. Mataram milhões de indivíduos, desestruturaram nossas famílias, 

http://www.indiosonline.net/o_que_significa_ser_indigena/
http://www.indiosonline.net/tag/tupinamba/
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estupraram nossas mulheres, saquearam e atearam fogo em nossas casas, violaram 
nosso solo sagrado, escravizaram-nos, etc. Emitirem, qualquer juízo de valor em 
relação ao nosso Povo. Quem são eles para determinarem quem verdadeiramente 
somos, e quais os nossos direitos, se quando aqui eles chegaram, nós já 
existíamos. Não reconhecemos essas pessoas, que se sentem pseudos-europeus, 
que fazem questão de dizer que são filhos, netos, bisnetos, etc., de imigrantes. Aqui 
eles não passam de intrujões, que receberam objetos furtados para comercializá-los. 

O outro lá, um ministro, em reportagem chegou a dizer, que assim deveria 
entregar a cidade maravilhosa dele, o Rio de Janeiro. Sim, e daí, deveria entregar 
sim, sabe quantos dos nossos foram mortos para reerguerem essa chamada 
“Cidade Maravilhosa”, quanto sangue de inocentes foram derramados e banhou 
esse solo, onde hoje, se sentem donos, e esquecem do sofrimento que foi causado 
aos verdadeiros donos. 

Indígenas, acorde, o momento é de união, é preciso um esforço de todos nós, 
deixarmos de lado às muletas que foram criadas, e que se dizem nos sustentar, 
essas muletas, não são totalmente confiáveis, não sabemos para qual lado ela deve 
quebrar, se o tombo para nós é maior que o tombo deles. 

Não estamos aqui para nos tornarmos capitalistas, ou estamos? O que 
desejamos é manter viva nossa cultura e tradição, é continuarmos sendo diferentes, 
porque iguais a eles, nós já sabemos o que são capazes, destroem tudo e todos. 
Enfim, destroem a si mesmos. 

São 508 anos de resistência, não seria agora o momento de nos 
enfraquecermos. Basta lembrarmos dos nossos antepassados, que derramaram seu 
sangue lutando para manter nossa cultura, e tradição. Não existe legado mais 
importante, que se tenha conhecimento, deixado por um outro grupo que não sejam 
os povos autóctones, os povos das florestas. A harmonia com a Mãe Natureza; o 
consumo consciente; o amor ao próximo; o respeito; a união; o coletivo; a partilha; a 
sabedoria; a essência. 

NÓS SIM, SOMOS SERES HUMANOS, SOMOS ORIGINÁRIOS DESSE 
TERRITÓRIO, PORTANTO INDÍGENAS, AUTÓCTONES. “INDÍOS” SÃO ELES, 
QUE VIERAM NÃO SABEMOS DE ONDE! 

 
Yakuy Tupinambá 
yakuy@indiosonline.org.br 

 

Extraído do Portal Índios Online em maio de 2012 
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ANEXO 5 

O que a imprensa não quis mostrar!!! 
Postado em 20 abril 2008. 
 

 
 

Durante a presença das mesmas, aquela necessiadade notória de dar “o furo 
da notícia”, de pegar o momento certo do suposto-pretenso conflito físico entre 
indígenas e policiais e ou exército; de repente uma invasão no Ministério da Justiça, 
quebrar os vridros do prédio com bordunas… Nada disso aconteceu! E nem até o 
presente acampamento adotamos esse tipo de comportamento, e se Deus e os 
Encantos de Luz continuar permitindo, isso nunca acontecerá… Mas, o momento de 
grande fervor não teve o destaque que gostaríamos que tivesse. Nada agressivo 
para as lentes dos fotógrafos e câmeras ali presentes. Esse momento foi na quinta-
feira (17.04), às 16:00 horas aproximadamente, quando iniciamos nossa passeata 
pelo Eixo Monumental até o Ministério da Defesa. 

Jecinaldo Saterê-Maué, em cima do carro de som, conduzia a marcha 
bradando duras críticas ao Ministério e ao Coronel Heleno, inimigo público dos 
povos indígenas, por suas recentes declarações. O coronel Heleno, entretanto, não 
ouviu os desabafos. Neste momento, ele estava em algum lugar numa solenidade 
em homenagem ao Dia do Exército, onde, para variar, estava falando coisas 
despropositadas e sem nexo sobre demarcação de terras indígenas e/ou de como 
os indígenas ameaçam a segurança nacional. Certamente ainda nos rotulando de 
animais, selvagens ou preguiçosos… 

Do Ministério da Defesa, a passeata segue pelo Eixo Monumental (detalhe: 
momento de absoluto pico do trânsito) em direção ao Ministério da Saúde e a 
FUNASA, para protestar contra a falência total e irrrestrita do modelo de saúde 
indígena implementado pele sistema e por conta da morte de centenas de crianças 
indígenas motivado pelo seu não atendimento do órgão competente. Como símbolos 
de protesto, um boneco que fazia alusão ao Ministro da Saúde (Temporão) e um 
caixão, que na tampa estava escrito: “FUNASA MATA POVOS INDÍGENAS”. 

http://www.indiosonline.net/o_que_a_imprensa_nao_quis_mostrar/
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Guerreiros com maracás, arcos e flechas colaboravam com os policiais que 
cuidavam de segurar o trânsito infernal que se formou, inclusive algumas 
provocações de alguns motoristas e pedestres. No Ministério da Saúde, Jecinaldo 
verbalizava toda revolta dos povos indígenas com os descasos do GF, e ali no caso, 
do Ministério da Saúde e FUNASA, onde foi queimado o boneco e deixado o caixão 
na sacada de entrada do prédio da FUNASA 

De lá, a passeata seguiu para o Supremo Tribunal Federal (STF) no intuito de 
exigir agilidade no julgamento das terras indígenas sobre demarcação, homologação 
e desintrusão. Ao chegar diante da estátua que simboliza a justiça, que inclusive 
estava cercada por grades e seguranças, o jovem guerreiro Pedro Truká, do Povo 
Truká (sertão de Pernambuco), inesperadamente, passa pela segurança para subir 
na estátua e colocar um cocar sobre sua cabeça. Sem dúvida, um grande momento 
para nós indígenas que estávamos ali! Os seguranças (claro!) ameçaram pegar o 
garoto, mas ele foi bem mais rápido e pulou de volta. Um dos seguranças sobe e tira 
o cocar, e nós protestamos. 

Neste momento, Jecinaldo pula para dentro das grades, sobe na estátua da 
justiça e comanda de lá nosso protesto, com frases repetidas por nós: “Raposa 
Serra do Sol: desintrusão já”!; “Fora os arrozeiros”!; Terrorismo nunca mais!” e 
algumas mais. Ele coloca uma cópia da Constituição Federal no colo da estátua da 
justiça e a gente sai de lá cantando “Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a 
formiga não assanha o formigueiro”, toante tradicional iniciado pelos indígenas do 
Nordeste. 

Quer dizer, a população brasileira mais uma vez ficou sem o direito de ver 
pela mídia esta maravilha de mobilização e protesto tríplice. O Jornal Nacional 
noticiou apenas a fala profana do Coronel Heleno na solenidade do dia do Exército, 
com trechos da mesma se referindo diretamente aos povos indígenas. Depois, 
entrou ao vivo de Brasíla, um repórter dizendo que “os índios que estavam fazendo 
protesto em Brasília estavam reunidos com o Ministro do Supremo Gilmar Mendes 
para cobrar solução imediata na questão da demarcação de Terras Indígenas” e 
também que “o presidente Lula não gostou das declarações do Coronel Heleno e 
tinha convocado uma reunião de emergência no Palácio do Planalto”. 

A imprensa jamais poderia mostrar nossas denúncias contra o Coronel 
Heleno, diante do Ministério no Dia do Exército. E nem o rebate feito pelo movimento 
de cada uma das violências que o Estado Brasileiro e os empresários do grande 
capital tem feito contra nós. 

De repente, a intenção da classe dominante seja mesmo concluir o genocídio 
de todos os povos indígenas para nos fazer calar contra as arbitrariedades 
instituídas por eles, a exemplo o PAC, que nos agride de forma imensa e grosseira 
com projetos absurdos. A se ver o Projeto de Transposição do Rio São Francisco 
(NE), a construção das barragens no Rio Madeira (NO) e acima de tudo, ignoram 
completamente regras criadas por eles como a Constituição Federal que em seus 
artigos 231 e 232, nos assegura do direito a terra, água, saúde, educação, tradição e 
cultura. 

Nesta terça, 22 de abril, “comemora-se” o “descobrimento do Brasil. Para nós 
indígenas é uma data marcante, não só pelo processo de invasão e domínio de 
nossas terras, mas o marco de quando nos deparamos como nosso maior inimigo: a 
raça humana, a raça do homem-branco. 

E após 500 anos, nós ainda resistimos e resistiremos até o último índio!! 
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