
 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 1

Índios Digitais: Uma proposta de estudo da identidade do índio a partir dos portais 
Índios On Line e Indioeduca1 

 
Izaíra Thalita da Silva Lima2 

José Glebson Vieira3 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Mossoró, RN 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é mostrar a proposta de pesquisa que se desenvolve atualmente 
dentro do Mestrado de Ciências Sociais Humanas da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte com a finalidade de investigar como se constroe a identidade do indígena 
brasileiro incluído digitalmente na Internet através dos portais Indios OnLine e Indioeduca. 
Neste trabalho explicamos os objetivos que norteiam a pesquisa e os apontamentos 
teóricos-metodológicos que já são trabalhados, nos conceitos de identidade a partir de 
teóricos como Hall (2005), Santaella (2007) e Barth (2000) e Cibercultura por Lévy (1996 e 
1999) e Castells (2006, 2009 e 2011), entre outros autores, para mostrar a utilização da 
Internet como espaço para afirmação da identidade étnica e do ciberativismo. Ao final 
apresentamos análise preliminar do corpus de pesquisa com uma compreensão das leituras 
realizadas até o momento. 
 
Palavras-chave: Identidade Étnica; Internet; Cultura; Cibercultura. 
 
 

1 - Um ‘Novo’ Índio 
 

A imagem incutida socialmente sobre o indígena remete à de um indivíduo de pele 

pintada, cocar na cabeça e tendo por moradia as ocas, produzindo a ideia de índio genérico 

e objeto do passado. Passa por tal ideia, a visão de um índio vivendo num isolamento 

cultural, em torno do qual não provaria transformações em seu modo de vida e em suas 

visões de mundo. A imagem do índio selvagem traz ainda a noção de seres determinados e 

restritos a uma natureza dadivosa, como sendo a que certamente mais predomina e se 

confunde com a ideia de identidade atribuída a estes indígenas, uma identidade unificadora, 

que estranha qualquer outra possibilidade que se diferencie dessa imagem pré-concebida. 

No entanto, para se contrapor a essa imagem, percebe-se a presença cada vez mais marcante 

de indígenas na Internet, utilizando o espaço virtual com múltiplas finalidades, entre as 

quais, a de reforço a uma identidade que mescla a tradição e o moderno.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação para Cidadania, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte - PPGCISH/UERN, bolsista Capes; e-mail: izathalita@gmail.com  
3 Orientador: Doutor em Antropologia Social e professor no Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas 
– Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - PPGCISH/UERN E-mail: jglebson@gmail.com 
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Encarar a contemporaneidade dos índios a partir da inserção cada vez mais 

significativa destes povos na internet é uma estratégia que busca desconstruir a imagem de 

índio selvagem, e reafirmar a construção de uma ‘nova identidade'4, como forma de 

desmontar a noção de que o índio vive em isolamento, imune às transformações decorrentes 

do contato interétnico.  

Utilizando as potencialidades permitidas pela Internet, os índios digitais 

disponibilizam conteúdos multimídias como – textos, vídeos, fotos, áudios – com o 

propósito de contar sobre suas rotinas, cotidiano, rituais, tradições culturais, cosmologias, 

compartilhando informações e realizando denúncias, contribuindo assim, para a construção 

de uma memória5 digital de sua condição étnica na web. Os usos da internet constituem um 

mecanismo relevante na inovação do campo da comunicação e do processo de transmissão 

de saberes e conhecimentos na forma de hipertexto. 

Assim, destacamos dentre as muitas páginas que hoje podem ser encontradas na rede 

mundial, dois portais com um número significativo de usuários e de acessos, tidos como 

referências nos principais sites de buscas quando relacionados aos termos Índios e Internet. 

São eles: Os portais Indiosonline.net6 e Indioeduca.org7, os quais estão ligados por 

execução ou apoio financeiro a uma mesma organização não governamental a Ong 

Thydewá8, com sede física em Salvador (BA). O primeiro se propõe a ser uma rede para 

articulação, divulgação, valorização e preservação das tradições indígenas, onde os próprios 

índios relatam suas histórias e vivências. Já o site indioseduca.org, criado por seis jovens 

indígenas universitários, busca a partir da ferramenta Internet a quebra do velho estereótipo 

do indígena como ‘um primitivo das florestas’ (selvagem e rústico), apresentando um 

indígena que passou por transformações ao longo tempo. 

São estes os caminhos que levam a uma curiosidade acerca desse contexto desafiador 

no qual o índio está inserido, voltando-se ao diálogo e aprendizado com o contexto de 

expansão da internet e das possibilidades por ela oferecidas como as facilidades para 

divulgação da cultura, para contatos em tempo real e para mobilizações políticas. Ao 

                                                 
4 O termo ‘novo índio’ é usado como referência que se opõe a imagem eurocêntrica (colonialista) do índio – o estereótipo 
que ainda hoje prevalece como mais forte, muitas vezes visão reforçada pela própria antropologia.  
5 Estamos aqui acolhendo o conceito de memória proposto por Le Goff (1996)  como um elemento essencial do que se 
costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das 
sociedades de hoje, na febre e na angústia”. 
6 http://www.indiosonline.net/ 
7 http://www.indioeduca.org/ 
8 http://www.thydewa.org/ 
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mesmo tempo, os índios atuam no sentido de produzir discursos que apontam à preservação 

e resistência de suas tradições, bem como a continuidade e reprodução de sua sociedade. 

Em vista disso, está a proposta de pesquisa de mestrado, que atualmente vem sendo 

realizada no Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Nessa experiência, temos problematizado 

sobre qual identidade é construída e apresentada do índio digital e de que maneira essa nova 

identidade, a partir dos sites, se manifesta discursivamente. É mister a utilização do 

conceito de alteridade, como propõe a Antropologia, que inclui pensar sobre os elementos 

acionados pelos índios que demarquem uma perspectiva de unidade social, traduzida pela 

ideia de povo ou cultura indígena, mas que na sua base está embutida a reafirmação da 

diferença de si em relação aos “outros”.  

Na proposta de pesquisa trabalhamos com a hipótese de que os índios reforçam a sua 

identidade na internet motivados principalmente pelo ativismo como projeto político 

relevante na divulgação e na ocupação de espaços para além das aldeias, como também de 

revitalização, reinvenção de sua própria identidade étnica e ainda pensa-se sobre o fato de 

mesmo sendo índios incluídos digitalmente, pode não significar uma descaracterização da 

cultura indígena propagada na rede, nem um afastamento da identificação desses índios 

com as suas raízes culturais. Para esse aspecto, podemos levantar a proposição de que é a 

inserção digital assume um papel significativo na construção de um corpus de 

conhecimentos que materializa visões de mundo e práticas de transmissão de saberes 

vivenciados cotidianamente pelos índios.  

Ainda dentro da referida proposta, optamos pela junção metodológica da Análise 

Qualitativa de Conteúdo e a Etnografia na Internet. A Etnografia na Internet, ‘Netnografia’ 

ou simplesmente Etnografia - modo não participante – levando em consideração a internet 

como objeto de estudo, se mostra a mais apropriada já a pesquisa é composta por dois 

portais atualizados por indígenas. A Netnografia9 é um dos métodos indicados pelas autoras 

Fragoso, Amaral & Recuero (2011) no livro Métodos de Pesquisa para a internet. 

A etnografia acentua o caráter participante no intuito de entender os fluxos 

discursivos, os sentidos das ações, as performances dos atores sociais, enfim, a vida 

cotidiana. Neste Sentido, o que autores como Hine (2000, p.013) vem dizer sobre a 

etnografia virtual reconhece que as dimensões de espaço e tempo foram redimensionadas 

                                                 
9 Outras denominações para este tipo de método que se realiza na internet também são citadas pelas autoras como: 
Etnografia virtual, webnografia e ciberantropologia. Concordamos que entre os termos apresentados é a Netnografia é o 
que melhor se adéqua a este trabalho. 
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pelas tecnologias influindo diretamente no fazer etnográfico. Em obra posterior a mesma 

autora que popularizou o termo etnografia virtual entende que utilizar esse termo é 

distinguir os ambientes online e offline quando sua proposta é a de um constante 

atravessamento de ambos os planos.  

Portanto, a etnografia da contemporaneidade deve considerar a análise também dos 

dados, discursos e conteúdos que estão disponíveis na Internet, considerando-se as 

fronteiras (espacial, temporal, relacional) e as esferas de influência (analítica, ética e 

pessoa) para a construção do campo a ser pesquisado10.  

Essas escolhas metodológicas – Análise de conteúdo qualitativa e Netnografia - serão 

combinadas simultaneamente e funcionam bem combinadas como afirma as autoras: “A 

combinação multimétodos reforça e desvela o caráter epistêmico da etnografia e está 

presente em estudos que priorizam objetos distintos da comunicação digital e operam em 

níveis macro, micro, mezzo”. (FRAGOSO, AMARAL & RECUEURO, p.188, 2011). A 

proposta inicial é que, além de um primeiro contato com os idealizadores dos referidos 

sites, possamos selecionar dentro da diversidade de conteúdos multimídias dos sites 

Indiosonline.net e indioeduca.org textos, vídeos, áudios, fotos e textos que tratem da 

imagem e identidade desse índio incluído digitalmente, mas observando-se o uso dessas 

ferramentas como forma de disseminação da cultura indígena, e as possíveis conseqüências 

que esta inserção na Internet traz para o plano offline (ou o que muda nas aldeias).  

Já a seleção de material a ser estudado será feita a partir de buscas nos próprios sites e 

a partir da localização das tags (etiquetas) que ajudam na indexação de todo o conteúdo 

disponibilizado. A intenção é buscar as motivações desses indígenas digitais e ainda 

identificar se há nesses relatos sobre vida, cotidiano, conflitos, aldeia, diários – a construção 

de uma memória virtualizada da cultura indígena. 

O próximo passo após a coleta desse material é descrever a seleção de postagens 

escolhidas para a pesquisa com detalhes sobre seu acesso e a partir da leitura de vários 

autores já referenciados nesta proposta, ressaltar se há essa identidade do ‘novo índio’ e 

responder as questões problematizadas.  

 

2 – Reconfiguração de conceitos 

 

                                                 
10 Fragoso, Amaral & Recuero (2011 p.178) 
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A chegada da internet mudou a forma com que as pessoas se relacionam, se 

comunicam, consomem de informações a produtos entre muitas outras áreas que fazem 

parte da própria vida. Os estudos das ciências sociais, os quais também se inserem a 

Comunicação Social constituem campos que refletem sobre o indivíduo e sua relação com 

as tecnologias e apontam para um hibridismo11, cada vez maior desse homem com as 

máquinas. Diferente de alguns estudos que tratam do determinismo tecnológico12, no qual o 

homem é visto de maneira secundária pelo viés da tecnologia, entendemos que esse 

percurso sempre foi uma escolha do indivíduo moderno. Sob o olhar sociológico, se 

compreende que o homem transformou a sociedade pela tecnologia, mas, como uma via de 

mão dupla, também foi transformado por estes equipamentos tecnológicos. A interação 

social, – aqui entendida pelo conceito de “ação entre” 13 pessoas de um grupo social, – 

passou a ser mediada por diversos mecanismos tecnológicos ou de informação. 

Com a disseminação da tecnologia e, mais especificamente, da internet conceitos 

tidos como ‘sólidos’ tendem a ‘se desmanchar no ar’ parafraseando Marx numa reflexão 

que ele faz sobre a própria modernidade tardia. Na pós-modernidade, por suas 

características de mudança constante, rápida e permanente, conceitos como o de interação 

social, espaço-tempo, território e identidade pedem uma reconfiguração, especialmente se 

estes conceitos passarem a ser observados sob o olhar da cultura que está sendo construída 

na rede mundial de computadores ou a cibercultura, que foi definida por Lévy (199, p.17) 

como “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos 

de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o ciberespaço”.  

A cibercultura, alterou as ‘sólidas’ estruturas em termos de acesso à informação, mas 

também pela apropriação de suas ferramentas pelo ‘homem ordinário’, no relato do 

cotidianoe, portanto, é um elemento significativo desta pós-modernidade. Se para Certeau 

(2008) o comum e o cotidiano são feitos cultura por esse homem ordinário, a Internet 

parece ser o lugar onde tudo, sobre tudo circula, produzido por esse indivíduo 

contemporâneo. “O enfoque da Cultura começa quando o homem ordinário se torna o 

                                                 
11 Utilizamos o termo hibridismo em conformidade com o pensamento de Bruno Latour (1998) na sua ANT – 
Actor-Network Theory ou Teoria Ator-Rede (TAR). A relação do homem com os objetos e com a tecnologia. 
12 A idéia de detreminismo tecnológico foi proposto pela primeira vez na obra do sociólogo americano 
Thorstein Veblen (1857-1929). Trata-se de um esquema lógico no qual aposta-se que um artefato, uma 
tecnologia, um meio, sempre condiciona os modos de percepção, de cognição e, enfim, de comunicação de 
uma dada pessoa e/ou cultura. (PEREIRA, 2006) 
13 Seguimos o pensamento de PRIMO (2003) que considera interação como “ação entre”, discutindo, portanto, 
as ações que se estabelecem entre  os participantes, isto é, a relação mantida entre eles. 
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narrador, quando define o lugar (comum) do discurso e o espaço (anônimo) de seu 

desenvolvimento”. (Certeau, 2008, p. 63). 

Pensando deste modo, o conceito de identidade e identidade cultural, que aqui 

aplicaremos às comunidades indígenas podem ser também, reconfigurados. Hall (2006) fará 

um percurso histórico para mostrar que em momento histórico anterior ao da pós-

modernidade, estudiosos da sociologia defendiam que os indivíduos constituíam a sua 

identidade desde o nascimento, dentro de um sujeito unificado, um reflexo do pensamento 

positivista e cartesiano de uma época. No início do século XIX a identidade era construída, 

conforme alguns teóricos, na interação com os outros. O grupo dos pesquisadores 

denominados de interacionistas simbólicos14 são a visão mais radical desse processo, ou 

seja, a de que é possível, a partir da interação não só mudar como também prever o outro, 

como coloca Farias citando Goffman: 

As informações sobre o indivíduo ajudam a definir a situação, permitindo aos 
outros saberem de antemão o que espera o indivíduo deles e o que poderão eles 
esperar do indivíduo. Se dispuserem das informações adequadas, os outros 
saberão melhor como devem actuar a fim de obterem do indivíduo a resposta que 
desejam” - GOFFMAN, 1993, p. 11. (FARIAS, 2008, p.7) 

 

Hall (2006) que critica essa idéia de um sujeito previsível e manipulável dirá que o 

conceito de identidade é muito mais complexo e não pode ser entendido como algo 

unificado e centrado, nato ou construído na interação com os outros, como na proposta dos 

estudiosos do início do século passado. Na pós-modernidade, há uma fragmentação do 

sujeito e múltiplas identidades. A identificação não é automática, pode ser ganhada ou 

perdida e está sempre ‘em processo’, sendo formada e modificada. No entanto, o autor 

explica que há a constante necessidade de objetivar, centrar e unificar a identidade a fim de 

alcançá-la. Esta ideia vai ser determinante para que Hall venha, na mesma obra, discorrer 

sobre a identidade cultural quando afirma que as culturas nacionais se constituem em uma 

das principais fontes de identidade cultural, ao que ele afirma que a identidade nacional é 

uma comunidade imaginada15 e ainda: 

Para dizer de uma forma simples não importa quão diferentes seus membros 
possam ser em termos de classe, gênero ou raça uma cultura nacional busca 
unificá-los numa identidade cultural, para representá-los todos como 
pertencendo à mesma grande família nacional. (HALL, 2006, p. 59). 

                                                 
14 A corrente de pensamento dos interacionistas, podendo ser chamado também de “psicologia social” da sociologia, tem 
entre seus principais expoentes Goffman, Garfinkel, Cicourel entre outros (TEDESCO, 1999, p. 71 apud FARIAS, 2008, 
p. 6). 
15 O termo é utilizado por Hall mas foi utilizado primeiramente por Benedict Anderson e está presente em 
várias de suas obras. 
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Uma das formas de unificação, conforme esclarece o autor é a de representar a 

identidade como expressão de um único povo (grifo do autor), utilizando o conceito de 

etnia16 de forma fundacional “o que é um mito. As nações modernas são, todas, híbridos17 

culturais” (HALL, 2006, p. 62). Numa visão mais voltada para Cibercultura, Santaella 

(2008) dirá que não é que a Internet seja o lugar onde as identidades se multiplicam, ao 

contrário, as identidades já são múltiplas na vida offline apenas tornaram-se evidenciáveis 

no online.  

Na perspectiva antropológica, a identidade indígena ou étnica passa pela assertiva de 

que as diferenças entre os grupos sociais se produzem porque nenhum grupo humano se 

constrói no isolamento. As diferenças se configuram na relação de proximidade com o 

“outro” a partir da oposição e da alteridade. Ao mesmo tempo, desmonta-se a ideia de que a 

cultura se definiria, então, como “ilha”, na qual a manutenção e a persistência dos grupos 

étnicos são consequências do isolamento, implicando numa limitação da diversidade 

cultural, à medida que os grupos se desenvolvem como resposta a fatores ecológicos. Em 

outras palavras, o isolamento geográfico e social estaria na base da diversidade étnica, uma 

vez que os grupos étnicos não se manteriam nas situações de contato interétnico ou de 

intercâmbio cultural. 

A persistência dos grupos étnicos e seu o protagonismo contemporâneo contradizem o 

fatalismo dos estudiosos da “aculturação”. Com Barth (2000), é possível falar de grupos 

étnicos, menos pelos impactos e rupturas promovidos pelo contato, do que pelo que é 

gerado nas próprias situações de contato e de interação entre os grupos e as formas 

organizacionais de interação social. Daí, o entendimento do contato interétnico passa 

necessariamente, pela compreensão das relações sociais que se constituem a partir dele.    

Barth (2000) concebe grupo étnico como um tipo organizacional de interações sociais 

disponibilizando regras e critérios de alocação dos indivíduos, os quais passam a acionar a 

identidade como modos de categorizar a si e aos outros. Este grupo se define pelas 

categorias de pertencimento e de identificação dos próprios atores sociais do sistema 

interétnico, tendo como característica, a organização social mediatizada pela interação entre 

os indivíduos que se encontram dentro da situação de contato.   

                                                 
16 “A etnia é o termo que utilizamos para nos referirmos às características culturais – língua, religião, costume, tradições e 
sentimentos de “lugar” – que são partilhadas por um povo”. (HALL, 2006, p. 62). 
17 O sentido atribuído por Hall aqui se assemelha a ideia de híbrido em Bhaba (1998) de mundialização ou 
globalização cultural. Das influências e trocas culturais entre os indivíduos, tornando-os híbridos culturais nas 
fronteiras intersticiais. 
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A etnicidade pode ser entendida, portanto, como refletindo as tendências de 

identificação e inclusão num grupo étnico, cuja ênfase passa pela atribuição de identidade 

étnica, que por sua vez, permite a definição dos limites grupais. A identidade étnica é o 

critério que marca a concepção de etnicidade, que através de sua definição o grupo encontra 

sua expressão mais visível. 

Outra categoria que será acionada no estudo sobre índios digitais é a de território, pois 

quando se trata de comunidade indígena, ele não está atrelado ao espaço físico, nem 

geográfico, mas sim é sempre visto a partir do próprio índio, ou seja, como território cujas 

dimensões são simbólicas e mais subjetivas. O território envolve associações ao espaço 

através das experiências vivenciadas por pessoas que reafirmam seus vínculos identitários.  

A ideia de aldeia passa à ter, também um sentido outro que ultrapassa o espaço físico 

para ampliar-se além fronteiras, o que algumas vezes é chamado de vínculo ou 

pertencimento. Nesta direção compreendemos que a internet é um importante meio de se 

verificar a relação dos indivíduos e suas identidades pois esta permite um atravessamento 

das fronteiras da aldeia no seu espaço físico delimitado e permite uma interação dos 

indivíduos promovendo um outro espaço-tempo, conectando pessoas e seus interesses. Hall 

(2006, p.71) afirma que “todas as identidades estão localizadas no espaço e no tempo 

simbólicos que promovem um senso de lugar na diferença e no pluralismo”. 

 

3 - Do oral ao Hipertextual 

No que se refere às comunidades indígenas é importante destacar a importância da 

oralidade como forma de manutenção, reprodução e transmissão de saberes e de uma 

memória que ultrapassa as gerações. O valor da oralidade entre os indígenas remete às 

primeiras experiências de vida social e de inter-relacionamento desde que o homem entende 

sua importância no processo de comunicação dentro do grupo. Costela (2002) dirá que “a 

fala foi o passo inicial de um itinerário impressionante. [...] Ela permitiu a eficiente 

transmissão de conhecimentos de uma geração para outra. (COSTELA, 2002, p.14).  

Apesar do reconhecimento da oralidade Costela coloca que no processo de 

desenvolvimento histórico da comunicação humana que a oralidade não permitia o registro 

do pensamento que só pode ser completado com a criação do desenho, dos símbolos e em 

seguida da escrita. Com ela, reforça o autor, o homem criou uma ferramenta que venceu 

definitivamente o tempo e o espaço e o desenvolvimento de sua capacidade intelectual, 

“permitindo a fixação do conhecimento num substrato material, mantendo-a disponível ao 
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longo do tempo para sucessivas e inúmeras gerações” (COSTELA, 2002, p.15). 

Entendemos que essa construção, que parte da ideia de que a oralidade é algo próprio das 

sociedades primitivas, as quais não tinham capacidade intelectual para produzir algo 

diferente, na verdade, traça um quadro evolutivo desconstruídos há bastante tempo por 

muitos antropólogos que reconhecem nas elaborações culturais e simbólicas dos chamados 

“primitivos” linguagens complexas e eficazes. É certo que a tradição oral permanece forte 

até os dias de hoje na sociedade em geral.  

De acordo com Pierre Lévy, “o aparecimento da escrita acelerou um processo de 

artificialização, de exteriorização e de virtualização e prolongamento da memória” (1996, 

p.38). Com a internet foi dado mais um passo nessa virtualização da memória onde, além 

do oral e da escrita e com a transformação destas formas de comunicação, surge uma outra 

forma de leitura específica desse meio: O hipertexto, hipermídia ou multimídia interativa.  

Apesar da importância da escrita e mesmo no uso do hipertexto, a tradição oral ainda 

tem grande força entre os indígenas e isto pode ser observado a partir da constante presença 

das histórias de vida contadas pelos próprios índios, como uma preocupação cultural dos 

portais IndiosOnLine.net e Indioeduca.org. Ambos utilizam a linguagem oral em forma de 

vídeos que são acessados em um canal ‘celulares indígenas18’ no caso do Indiosonline e na 

sessão ‘Diários Visuais’ do Indioeduca.org contribuindo, assim para uma busca de 

preservação da memória coletiva transformando-a e arquivando-a na memória digital 

construída no espaço virtual. 

 

4 - Cibeativismo indígena: Poder e comunicação 

Para os não-índios a inclusão digital dos indígenas e mesmo sua presença ativa no 

ciberespaço comprova19 que estes se distanciaram de suas tradições culturais, revelando, de 

tal modo, imagem generalizante e, por isso mesmo, redutiva e essencialmente artificial. 

Esta imagem aciona a ideia de aculturação, segundo a qual, a perda cultural implica numa 

perda da identidade étnica e do sentimento de pertença a um grupo étnico. Na leitura de 

Renesse (2010, p. 02), “se o índio não é mais hoje o selvagem das teorias evolucionistas, a 

imagem que formamos deles continua em forte medida determinada pelos efeitos dessa 

associação que o aproxima da natureza e o opõe, digamos, à modernidade”.  

                                                 
18 Os indígenas realizam filmagens nas aldeias para os mais diversos tipos de registros utilizando aparelhos celulares. 
19 “Se o índio não é mais hoje o selvagem das teorias evolucionistas, a imagem que formamos deles continua em forte 
medida determinada pelos efeitos dessa associação que o aproxima da natureza e o opõe, digamos, à modernidade”. 
(RENESSE, p.02 2010) 
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Enquanto essas discussões ocorrem, tendo como base o imaginário que se faz do 

índio, raras são as pesquisas que buscam as respostas a partir do que os próprios índios têm 

a dizer dessa presença virtual/digital. Aliás, o dizer do indígena praticamente não aparece 

nos discursos sobre o próprio índio que surgem na mídia tradicional. Por isso, cabe aqui 

fazer uma análise da relação entre poder e comunicação que tem motivado a uma presença 

dos indígenas na Internet, focando no ciberativismo indígena. 

O sociólogo e pesquisador Manuel Castells (2009) trata das importantes mudanças 

sociais na era digital. Neste cenário inclui-se o ativismo que surge na rede, ou 

ciberativismo20. Castells desenha a relação do poder com os meios de comunicação quando 

enfatiza que “ao longo da história a comunicação e a informação têm constituído fontes 

fundamentais de poder e contra-poder a dominação e troca social” (CASTELLS, 2009, 

p.36). Através do pensamento deste sociólogo compreende-se que o controle da 

comunicação foi sempre a forma fundamental de exercício do poder. Os meios de 

comunicação não são depositários de poder, porém, no conjunto tornam-se espaços para 

decidir o poder. Por isso a política transformou-se em algo midiático sendo que o mais 

importante da política mediática não é tanto o que dizem os meios, mas o que eles ocultam: 

a ausência de mensagens, opiniões e alternativas.  

As próprias políticas de comunicação muitas vezes tornam as empresas de mídias 

manipuláveis politicamente por uma necessidade de renovação de concessões ou por uma 

ligação direta com atores da política. Assim, as ausências de mensagem podem ser 

entendidas como uma imposição ao silenciamento que não permite ouvir outras vozes no 

discurso das mídias. Neste sentido, a Internet, por possuir uma plataforma aberta passa a ser 

espaço de contra-poder (resistência), de um ativismo no ciberespaço: 

A mudança fundamental é a passagem de um sistema totalmente dominado pela 
comunicação de massas, e centrado nos meios de comunicação de massas, para 
um sistema que chamo de auto-comunicação de massas, através da Internet. Por 
auto-comunicação de massas podemos entender a capacidade de cada pessoa 
para emitir suas mensagens, selecionar as que quer receber e organizar suas 
próprias redes – nas quais os conteúdos, as formas e os participantes são 
definidos de forma autônoma. É claro que isso acontece em um cenário 
dominado por grandes empresas de comunicação e pelas empresas de internet. 
Porém, dentro desse espaço existem possibilidades infinitamente maiores que 
havia no espaço tradicional dos meios de comunicação de massa. Pode-se 
organizar redes horizontais de comunicação interativa, que chagam à sociedade 
através de pessoas, interesses, valores e grupos sociais não representados pelos 
sistemas corporativos de poder. (CASTELLS, 2011, online) 

                                                 
20 Esse neologismo traz como característica o uso das mais diferentes ferramentas comunicacionais dispostas na internet 
para a realização de ações com propósitos político-sociais. 
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A relação entre comunicação e poder ajuda a perceber a importância que a Internet 

desempenha no que se refere à atuação dos povos indígenas na web e na busca de um lugar 

para resistir ao modelo centralizado e verticalizado de comunicação. Essa inserção do 

indígena na rede mundial tem um percurso e a presença do indígena, suas motivações. 

Conforme Renesse (2010), a entrada dos indígenas na Internet no Brasil se dá em 

grande parte com a chegada dos centros de inclusão digital nas aldeias e na transformação 

de espaços internos em pontos de culturas. O autor coloca que muitos dos projetos se 

tornam inviáveis por um conjunto de dificuldades que vão desde o manuseio com os 

equipamentos, quebra de equipamentos sem recursos de manutenção, até mesmo a 

resistência interna nas aldeias das lideranças tradicionais - os mais velhos da aldeia - que 

veem ameaça na relação com o mundo não-indígena.  

No entanto, os índios que chegam a realizar essa utilização passam a fazer um uso da 

internet com o propósito educativo ou político de maneira a ampliar a comunicação com a 

sociedade não-indígena, inserindo-se em categorias de ciberativismo indígena como 

colocado por Pinto (2010). Em diversos exemplos encontrados no Brasil e nas Américas, 

Pinto aponta para algumas motivações para entender o referido ciberativismo , entre elas, o 

ativismo cibernético pela revitalização cultural de povos afastados do seu patrimônio, 

conversão das tradições orais para o formato multimídia, a luta por causas comuns 

(serviços e cidadania), reconciliação (diplomacia eletrônica entre grupos indígenas), 

organização de sistemas de rede pan-indígenas, relações públicas e manejo do turismo, 

campanhas pela soberania e a reinvenção da identidade.  

Entre os muitos exemplos de que a Internet tornou-se espaço de luta e de confronto 

com a mídia tradicional quando alguma notícia não possibilita que se ouça a versão dos 

indígenas pode ser retirado do IndiosOnLine. Um dos fatos mais recentes se deu quando os 

meios de comunicação passaram a noticiar em abril deste ano sobre os conflitos envolvendo 

os índios Pataxós Hãhãhae e fazendeiros por questões de terras na cidade de Pau Brasil, 

interior da Bahia; trata-se de um conflito que vem se estendendo há mais de trinta anos com 

muitas mortes de indígenas, que são silenciadas, e uma longa briga judicial. Somente 

quando os índios resolvem invadir a área de litígio, a mídia volta a noticiar a questão, sem 

que em muitos casos a questão indígena seja colocada.   

Através dos portais os próprios indígenas contam a sua versão, usam imagens 

fotográficas e vídeos e se articulam nas redes sociais para mostrar a versão que não tem 
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espaço nas mídias tradicionais. Como mostra a imagem abaixo de uma postagem realizada 

no portal IndiosOnLine em 14 de abril de 2012 após a veiculação de reportagem do Jornal 

Nacional da Rede Globo, no dia 13 de abril de 2012 sobre estes conflitos: 

 

Fig.03 – Imagem retirada do portal IndiosOnLine em 14 de abril de 2012. 

 

Neste sentido, com um espaço novo e amplo da Internet a ser explorado os indígenas 

passam a ser ‘etnojornalistas’ no relato dos fatos sob a visão dos índios e protagonistas de 

sua própria cultura também na web.  

 

Considerações 

A partir das leituras já realizadas compreendemos que pensar em identidade é pensar 

em conceitos que deem conta das complexas transformações porque passa a sociedade na 

pós-modernidade. Os grupos étnicos estão inseridos neste contexto, pois também sofrem 

transformações com a ação do tempo. A presença de indígenas na Internet são uma 

demonstração do indígena da contemporaneidade que busca desconstruir a imagem de índio 

selvagem, e reafirmar a construção de uma nova identidade. 
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A partir de um referencial teórico metodológico adotado em fase inicial de estudos 

tendo como proposta buscar como se dá discursivamente a identidade desse novo índio a 

partir dos portais IndiosOnLine.net e Indioeduca,org já é possível realizar um 

tensionamento preliminar de que alguns conceitos tidos como sólidos e estabelecidos como 

interação social, espaço-tempo, território e identidade pedem uma reconfiguração 

adaptando-as ao índio contemporâneo e incluído digitalmente. 

Também é possível identificar que há uma forte influência da oralidade nos conteúdos 

postados e no aprendizado dos recursos hipertextuais possibilitados pela plataforma da web 

associada à outras tecnologias como o uso de aparelhos celulares, no registro e na criação 

de sessões fixas nos referidos portais que visam resgate cultural e promovem, assim, uma 

memória digital do tradicional.   

Até este momento, percebe-se as possibilidades do ‘índio digital’ em promover 

articulação e divulgação de sua cultura utilizando a Internet como ferramenta, com diversas 

motivações, principalmente como forma de  articulação e resistência. Os portais 

Indiosonline e Indioeduca se propõem a serem espaços onde muitas destas categorias de 

ativismo cibernético podem ser identificadas com facilidade, nas suas várias seções, bem 

como se configuram em espaços de construção de identidades e preservação de uma 

memória das tradições indígenas. 
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