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RESUMO
As redes sociais online possibilitam que lideranças indígenas mostrem aspectos da sua Cultura,
bem como suas reinvindicações em diversas oportunidades, empoderando esses sujeitos que passam a
ser, de fato, protagonistas de sua história, construída com os seus pontos de vista e visões do mundo,
que são compartilhados conosco. Neste contexto, a ciberdemocracia se torna uma realidade colocando
em questão regimes autoritários, organizações, instituições tradicionais e culturas fechadas (Levy, 2011)
e desafiando o controle da informação pela mídia hegemônica em seus espaços de poder (Castells,
2012). A Internet, esse novo meio de sociabilidade quebra os paradigmas sociais, mediada pelas
Tecnologias de Informação e Comunicação TICs colabora com a construção de uma realidade social
complexa e multifacetada dos povos indígenas do Norte e Nordeste, que passam por uma grande
ressignificação do que é a Identidade Indígena, (Mellati, 2007) sendo que essas ressignificações podem
estar diretamente ligadas ao contato com as TICs. Considerando que as relações sociais vêm se
expandindo no ciberespaço, onde os povos indígenas já reivindicam como espaço político, esse
trabalho expõe mediante observação das redes sociais indígenas, como ocorrem entre povos das
regiões Norte e Nordeste onde predominam as populações indígenas e tradicionalmente são territórios
de intensos fluxos Sóciopoliticoantropológicos, essa nova maneira de resistência e reinvindicação dos
direitos dos povos, também denominado de ciberativismo indígena, na utilização do ciberespaço como
mecanismo para obter apoio da sociedade e de pressão contra as instituições governamentais, utilizando
o método de análise qualitativa combinada à etnografia na internet de observação participante.
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ABSTRACT
The social networking media allows the indigenous leaders to have a space where they can
show their different aspects of its culture, as well as their claims in several opportunities, given those
people the power to be a leading figure of their own history, built with their visions of world, that are
shared with us. In this context, the cyber democracy becomes a reality, putting into question the
authoritarian governments, organization, traditional institutions and closes cultures (Levy, 2011) and
challenging the information control by the homogeneous media and their power spaces (Castells, 2012).
The internet, this new tool of sociability, breaks all the social paradigms, mediated by the informational
technologies and communication (ITC), and helps with the construction of a more complex social reality
of the indigenous people from the North and Northeast, that go trough a big reframing of what really is
the indigenous identity, (Mellati, 2007), bringing to a conclusion that those process can be directly
related to their contact with the ITC’s. Considering the fact that the social relations are expanding in the
cyber space, where the indigenous people already claimed for their political space, this paper exposes
the observation of the indigenous social medias, in the way they occur between the different people from
the North and Northeast regions, were most of the indigineous tribes are located and are traditional
territories of intense flow of socialpoliticalanthropologists, this new way of resistance and claim of the
rights of their people, also called indigenous cyberactivism, in order to use the cyber space as a tool to
obtain support form the society and to put pressure against the governamental intitutions, using the
method of quantitative analysis combined with the ethnography in the internet, with participant
observation.
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INTRODUÇÃO
A presença indígena na Internet e a utilização das ferramentas da web colaboram para
fortalecer práticas cidadãs, possibilitando a articulação de demandas, e potencializando uma maior
representação e mobilização social dos povos. O s índios que utilizam à Internet é um tema que vem
provocar o atual modelo de ciência que se pretende verdadeira, aquela que fala sobre o índio, sendo
sempre uma produção de terceiros, exteriores aos povos, que tecem pesquisas e textos e interpretam

sobre os povos originários. Mas, a disposição em rede de fluxo de informações horizontalizadas do
ciberespaço permite que os próprios índigenas passem de mero objetos à autores dos seus próprios
relatos, uma vez que são os próprios índigenas que produzem suas narrativas de caráter
autoetnográfico, repassando através dos discursos a imagem que fazem de si e sobre as questões que
desejam ver publicizadas na relação deles com a sociedade nacional. Isto possibilita a reflexão sobre
outras formas de conhecimento e de verdades, além da valorização de saberes que antes não eram
considerados importantes nas pesquisas acadêmicas.
O crescimento dessa participação indígena na Internet é instigante e vem despertar o interesse
para pesquisas acadêmicas que passam a ser realizadas não somente no contato face à face, no espaço
das aldeias com os índios, mas agora, também podem ser realizadas no ciberespaço. A Internet com a
cibercultura3 passa a indicar caminhos para novas propostas metodológicas, desafiando não apenas os
conceitos vigentes da ciência positivista, mas a própria autoridade do pesquisador.
Neste sentido, este trabalho tem por objetivo enfatizar a atuação de indígena das regiões Norte
e Nordeste na Internet como forma de ativismo político em rede, que também pode ser denominado
como ciberativismo indígena. Discutiremos aqui o ativismo indígena na Internet com o olhar das
Ciências Sociais e Humanas e da Antropologia, observando a ação dos sujeitos na Internet, suas
motivações políticas e como estratégia numa forma diferenciada de luta destes povos. Também
mostraremos o ciberespaço como lugar para as trocas entre os povos, para reafirmar a identidade
étnica, pois a relação de alteridade que marca a identificação dentro de um grupo e a diferença com
quem está fora dele, sempre foi a via prática pelo qual os índios realizaram as suas trocas
comunicacionais, pois como afirma Renesse (2011, p.09) “a diferença não significa incomunicabilidade
e a participação dos índios nos vários domínios da vida social, além do grupo exige a comunicação
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permanentemente”.
Pereira (2012) refletiu sobre a temática do ciberativismo indígena no Brasil, na produção de
um artigo intitulado ‘Índios na rede: ensaios sobre o ciberativismo indígena brasileiro’ no qual esboçou
as causas dessa ação política na Internet pelos índios no país, partindo da percepção de que eles
compreendem que novas estratégias comunicativas ajudam à pressionar pela resolução de problemas
históricos, como a luta pela garantia do direito à terra com a demarcação do território, a defesa da
cultura e da cidadania.
Pensar essa ação política dos indígenas na Internet como ciberativismo é perceber uma
expansão da própria forma de ativismo a apropriação que os povos indígenas fazem de mecanismos de
comunicação na contemporaneidade, sua capacidade de articulação diante de novas linguagens,
reconhecendo a força da Internet na sociedade atual e sua capacidade de expansão de conteúdos de
diversos formatos. A Internet teria, portanto, não só a função de potencializar as relações com a
sociedade nãoindígena, nas práticas sociais  expondo as elaborações que fazem do mundo indígena 
mas para a cobrança e reivindicação de direitos, na partilha de conhecimentos, saberes e valores.
Como bem ressaltam Gallois e Carelli (1998, p.27):
Os índios não se recusam a ser “cidadãos brasileiros”. Tampouco estão alheios,
por incapacidade cultural, às técnicas e conhecimentos que lhes permitam
melhorar suas condições de vida, em acordo com padrões culturais e formas de
organização social que eles não pretendem abandonar suas formas de
apropriação, seletivas, de elementos culturais externos não têm, forçosamente,
como resultado, a perda de identidade. Nossa civilização nem “desbota” nem
representa uma escolha exclusiva (GALLOIS & CARELLI, 1998, p.27).

Este trabalho mostra que o ciberativismo indígena não é só uma arma de luta política e social,
um instrumento ou ferramenta, mas tornase um caminho para acessar as nações indígenas no Brasil, em
sua diversidade de línguas, de costumes. Desta forma, na medida em que o ciberativismo divulga
aspectos da cultura e tradição, não como fixos ou permanentes, mas que também passam por
mudanças e influências exteriores, os índios buscam superar o estereótipo de que vivem em isolamento
ou que representam um ‘atraso’, como costumam aparecer nos discursos da sociedade sobre os povos
indígenas no Brasil.
Esta presença ressalta o caráter de resistência que é inerente aos povos, que os coloca em
posições de agentes, sujeitos da ação e um ciberativismo que pode criar estratégias diferentes, com

propósitos de ampliar a rede de solidariedade entre os povos indígenas e destes com a sociedade não
indígena.
O ciberativismo indígena, neste trabalho, será discutido utilizando a etnografia virtual como
método e corpo teorico, partindo das postagens realizadas no portal Indiosonline.net 4, em especial,
destacando a atuação dos povos Macuxi e Tupinambá no referido portal. Para isto, utilizamos o
método de análise qualitativa combinada à etnografia na internet de observação participante.
O portal IndiosOnLine foi criado em 2004, em parceria com a organização não governamental
Thydewá5, e no início a rede contava com a participação de sete povos indígenas do Nordeste
brasileiro: Kiriri, Tupinambá, PataxóHãhãhãe, XucuruKariri, Tumbalalá, KaririXocó e Pankararu.
Em 2005 o ÍndiosOnLine é reconhecido como um Ponto de Cultura Viva3 e passa a trabalhar em
parceria com o Ministério da Cultura e com o apoio Ministério das Comunicações e do Trabalho. O
portal tornouse um projeto premiado6 nos anos seguintes. Em setembro de 2009 a Ong Thydewá
passa a atuar de forma compartilhada com os índios integrantes da rede IndiosOnLine como simples
parceira, deixando a cargo dos índios a continuidade do projeto. Atualmente, o portal conta com a
participação de vinte quatro povos oriundos de nove estados da Federação. Além daqueles já
destacados, foram incluídos, entre outros, os seguintes povos: GuaraniMbyá, Tabajara, Maué,
FulniÔ, Guajajara, Baniwa, Xucuru, Karajá, Tuxá, Kaingang, Potiguara e Makuxi.
O projeto inicial do portal foi ampliado e, conta hoje com o financiamento do Ministério da
Cultura, através do programa Pontos de Cultura Viva7, que prevê a aquisição de computadores e
processos de capacitação de índios, em diferentes aldeias, para o uso dos recursos digitais e das redes
virtuais. São os próprios participantes ou representantes das nações indígenas nas aldeias que
“alimentam” e atualizam o site, postando arquivos de texto, de áudio, de fotografia e de vídeo, conforme
as informações contidas no site.
Além dos temas destacados pelos povos no ativismo realizado no portal, observase ainda a
contribuição, ou não, destas postagens para o alcance dos objetivos propostos pelos próprios índios.
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Por fim, apresentamos os aspectos conclusivos da pesquisa, enquanto mecanismo de reivindicação da
cidadania indígena, considerando a apropriação das novas tecnologias em rede, tendem a favorecer
ampliação no debate de demandas sociais, interação, e de incremento das ações indígenas.

2. O “ser índio” e as Redes Sociais Online
O ser social, o ser humano como um todo, está em constante processo de construção de sua
identidade: seus gostos, hábitos e mesmo a sua língua, está em constante transformação e fluidez. Na
dita sociedade pósmoderna, não se fala mais de uma identidade como algo dado ou nato dos seres
humanos, nem como algo adquirido socialmente, mas de indivíduos de identidades múltiplas e muitos
papéis sociais, de identidades que são construídas nas relações e de forma processual, ao longo da vida
inteira. Um dos autores destacados que busca pensar sobre a identidade neste sentido é Zigmunt
Bauman (2005, p.33) ao dizer que as identidades rígidas e inegociáveis não funcionam na
pósmodernidade, porém, o indivíduo anseia por segurança e busca sempre se definir como tendo uma
única identidade (Bauman, 2005, p.33).
Este autor que possui importantes estudos e reflexões sobre a questão da identidade em
‘tempos líquidos’ fala dessa identidade única como algo ilusório, mostrando que na verdade há uma
fragmentação do indivíduo em múltiplas identidades. Em obra anterior, Bauman (2003) fala que há
mudança de perspectiva na Era Moderna, onde a identidade é liquida e está em constante mudança, e
ainda, que apesar dessa identidade ser individual, está em constante mudança dada a interação com os
outros na sociedade em que se vive.
O conceito de identidade de Bauman é apropriado para refletir sobre o ‘ser índio’ e de como
essa identidade  que não é a única para cada índio  é acionada dentro de uma perspectiva mais
coletiva que individual. Na perspectiva antropológica, conhecemos que 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, desmontase 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 protagonismo contemporâneo contradiz 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.
Assim, não se pode pensar mais as comunidades indígenas como sinônimos de indivíduos que
vivem em isolamento, mas que, ao contrário, em conformidade com o pensamento de Goodey (2002)
“diante do desenvolvimento das telecomunicações internacionais, e de outros meios de comunicação
eletrônica disponíveis, muitos especialistas tem sugerido que esse mundo de comunidades locais pertence
ao passado”. E de fato, hoje, o fácil acesso às tecnologias de comunicação nas aldeias seja pelo acesso

a canais de televisão, conectados a internet e com sinal de celular, permite que o contato com outras
culturas ultrapassem as fronteiras geográficas, físicas e promovam novas formas de troca e de contato.
Assim, a imagem do índio como um ser selvagem e vivendo em isolamento, desfrutando de uma
natureza dadivosa, já não se aplica facilmente na contemporaneidade, mas entendese, que a partir
dessas novas formas de interação com o outro, se constrói uma identidade indígena que emerge
fortemente acionando uma identidade que é individual e coletiva, aos mesmo tempo e se visibiliza com
maior facilidade, através do uso das tecnologias de informação e comunicação – TICs.
Um dos exemplos analisados nesta pesquisa trata da atuação dos índios da Amazônia Brasileira
no projeto Indios On Line, representada aqui pelos Makuxi, povo residente do estado de Roraima,
sendo que a principal Terra Indígena que estão localizados é a Raposa Serra do Sol. O trabalho que
vem sendo desenvolvido pelos Makuxi no IndiosOnLine se dá através, principalmente, do etnojornalista
Alex Makuxi. Com 54 matérias publicadas no portal, Alex busca retratar a situação que o seu povo
passa e trazendo para a discussão dos webleitores do portal questões como “o que é ser índio” no
Brasil e reflexões sobre o índio que reside na cidade, o esteriótipo desse ‘ser índio’ que é questionado
por não morar na aldeia.
Em um entre os muitos textos do Alex Makuxi, fica evidenciado que, para ele, o índio brasileiro
ainda é visto como um ser exotico, que passa por constantes questionamentos sobre a ‘autenticidade’

de sua cultura, sempre sob a acusação de aculturação. Uma crítica a um pensamento atrasado, como
constata o pesquisador Darcy Ribeiro ao estudar povos indígenas. Ele já afirmava:

Nossa pesquisa veio provar exatamente o contrário no tocante ao período
examinado, que o é o século XX. Com efeito, de todos os grupos indígenas sobre
os quais obtivemos informação fidedigna, podemos dizer que não foram
assimilados à sociedade nacional como parte indistinguivel dela. Ao contrário
dessa expectativa, a maioria deles foi exterminada e os que sobreviveram
permaneceram indígenas. já não nos seus hábitos e costumes, mas na
autoidentificação como povos distintos do brasileiro e vítimas da dominação (
RIBEIRO, 1996, p. )
Alex em uma de suas matérias fala sobre o que entende por ser índio, afirmando que:
O fato de eu está na cidade, usar celular, roupa, calçado, ir para a universidade,
passear nas praças, não me tira a identidade indígenas, aliás eu na cidade estou
apenas visitando parentes, o que significa que aqui na cidade eu me sinto como
na minha comunidade, só que agora aqui é uma comunidade onde se tem vários
Povos Indígenas e não Indígenas. (Macuxi, 2010)  Disponível em Indions
OnLine, publicado em 06/12/2010; acessado em 28/10/2013.

Através dessa fala, se compreende a partir do próprio interlocutor que as redes sociais online
são ferramentas para reivindicar os seus direitos e não um meio de aculturálos. A relação que possuem
com as TICs são diferentes, apesar de haver a questão do entreterimento, há também a relação da
pesquisa, do movimento político, ou seja se utilização para fins de preservação cultural e de
reivindicação dos seus direitos.

3. Luta pela terra, ativismo e netativismo
O movimento indígena que emergiu na década de 70 na articulação de vários povos em busca
de reconhecimento dos direitos dos índios à terra, teve como principal alegação o fato dos povos já
estarem no Brasil antes mesmo da chegada dos portugueses. Luta esta que resultou numa intensa
participação e ações que com a promulgação da Constituição Federal de 1988, veio a por um fim à
perspectiva assimilacionista do estado, de que os índios constituem populações “não civilizadas que em
transição para serem assimiladas à sociedade”, e concedendo aos povos direitos no respeito à sua
diversidade cultural e liberdade étnica, garantidos, a partir daquela data, em Constituição.

A mudança da Constituição, também caracteriza a abertura pro fim da tutela, com o artigo 232.
“Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de
seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo”. A mudança
não se deu apenas no nível judiciário, mas em nível estrutural do Estado, deixando de ser apenas a
FUNAI o órgão exclusivamente responsável pelos índios, afetando toda a estrutura governamental,
criando coordenadorias indígenas em vários ministérios, para dar suporte as populações, tornando a
FUNAI muito mais um orgão de fiscalização. Outra constatação é que, com a legitimação do direito ao
território as terras indígenas mostramse, como uma das melhores políticas públicas de preservação do
Meio Ambiente, já que após a demarcação, apenas a população a quem foi destinada a TI,
teoricamente, pode usufruir desta terra, tanto para exploração como para habitação.
No entanto, mesmo havendo o reconhecimento, o direito sobre a terra pelos índios, ainda hoje,
não é respeitado como manda a legislação. Ao longo de mais de vinte anos após a Constituição Federal
realizar o reconhecimento dos povos em relação às terras demarcadas, aumentam em intensidade, os
conflitos dos índios ora com o Estado, fazendeiros e com empresas de exploração de minerais,
madeiras e outros recursos naturais. Além de invasões, Fialho, Neves e Figueiroa (2011) falam que são
muitos os mecanismos que historicamente vem sendo utilizados para neutralizar os fatores étnicos e de
parentescos, com o propósito de retirar dos povos indígenas o direito ao território, em detrimento dos
interesses dos setores agropecuários e de mineração, dos plantadores de canadeaçúcar, de soja, de
pinus, de dendê e de eucalipto e mesmo do avanço imobiliário, que tem motivado a maior parte dos
conflitos hoje.
É neste contexto que é preciso analisar que o movimento indígena passou a tomar novos rumos
com a inserção da internet entre os componentes de promoção de uma luta ativista, articulada ao
mesmo tempo, com a defesa da identidade indígena. O movimento que conseguiu historicamente,
através do ativismo, obter conquistas para os povos, hoje se reconfigura e se fortalece para a realização
de um netativismo, onde nesse, a partir do emponderamento das ferramentas tecnológicas digitais e em
rede, mudamse as relações de contato, com o intuito de obter apoio político e da sociedade em geral
para a causa indígena.
Landzelius (2003) afirma que é possível identificar as formas de ação política na internet
realizadas pelos indígenas. Para a autora, em diversos exemplos encontrados no Brasil e nas Américas,

entre as motivações deste ativismo cibernético realizada pelo índios estão:
a) as lutas pela revitalização cultural de povos afastados do seu patrimônio;
b) a conversão das tradições orais para o formato multimídia;
c) a luta por causas comuns (serviços e cidadania)
d) reconciliação (diplomacia eletrônica entre grupos indígenas);
e) organização de sistemas de rede panindígenas;
f) relações públicas e manejo do turismo;
g) campanhas pela soberania
h) reinvenção da identidade.

As Redes Sociais Online, vem sendo uma das mais poderosas ferramentas para pressionar o
Estado a respeito das demandas indígenas, sendo exemplos clássicos o caso dos GuaraniKaiowa8 e de
Belo Monte9. Esses espaços tem um alcance expressivo, devido as rápidas conexões que são feitas e
velocidade que as informações são passadas, sendo que esses ambientes, são uma extensão social,
para a expressão política, mas também cultural, e de reforço a identidade étnica. Além das Redes
Sociais, alguns portais tornaramse em legítimos canais nas lutas ativistas realizadas pelos índios.
O portal Índios On line é um destes canais. Começou como um projeto de empoderamento da
ferramenta internet e computador para a inclusão digital nas aldeias e se tornou, em uma ferramenta
netativista para os povos indígenas, além do maior portal indígena do Brasil, onde a produção do
material multimídia (fotos, textos, áudios, vídeos) é feita unicamente pelos índios nas aldeias espalhadas
nas diferentes regiões brasileiras. Neste sentido, é fácil compreender o por quê da maioria das
postagens no portal Índios On Line possuírem um caráter denunciativo e se tornarem mais constantes
nos momentos em que os povos entram em confronto direto na luta pelo território, cuja posse definitiva
é questionada na grande mídia, sem a versão indígena. Como as questões levantadas na Internet dentro
do portal Índios On Line são as mesmas discutidas fora dela, a temática do território é muito mais
8

Grupo Indígena que foi ameaçado de ser expulso das suas terras e escreveu uma carta que iriam cometer
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devido a pressão ao governo através da rede social Facebook no Brasil inteiro.
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freqüente, mobiliza constantemente as discussões no portal.
No Nordeste brasileiro, onde os conflitos pela autonomia e posse do território pelos índios vem
aumentando o número de homicídios especialmente na Bahia, os relatos e todo o drama vivenciado
pelos povos passam a ser postados no portal Índios On Line. Sem espaço para contar a sua versão dos
fatos na mídia hegemônica (jornais, rádios e Tvs), a Internet passa a ser o meio onde a versão indígena
pode ser produzida e amplamente disseminada. Vejamos a postagem realizada pela Potyra tê
Tupinambá, , do povo Tupinambá da terra Olivença, localizada , ino interior da Bahia:
O povo tupinambá está passando por uma situação muito grave! precisamos de
todo apoio, pois lutamos contra poderosos que detém o poder e manipulam as
situações para o que melhor lhes convém. clamamos por justiça! o povo
Tupinambá de Olivença vem há décadas lutando por seus direitos e em 2009 a
situação de conflito se acirrou com a publicação do relatório com a delimitação
do território tradicional tupinambá. desde então estamos sendo perseguidos,
chamados de supostos índios, olho da serpente, criminosos e todo tipo de
termos pejorativos. a mídia local nos persegue. houve tempo em que era 01
matéria de difamação por dia. [...] o estado brasileiro precisa cumprir o que
reza a nossa carta magna e demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos
indígenas. São 24 anos de inércia! neste sentido inclusive foi ajuizada pelo
mpfba, no início de janeiro uma ação de indenização por danos morais contra a
união no montante de 1 milhão de reais. [...] O que se percebe é que a má
vontade das autoridades brasileiras, a política indigenista paternalista, a ambição
econômica das elites brasileiras, somada à falta de solidariedade humana têm
nos sufocado, levandonos a retomar por conta e risco próprios o que de fato
nos pertence. muitos argumentam que tem muita terra para pouco índio.
Precisamos ter em mente, que antes dos invasores portugueses chegarem, nós
indígenas ocupávamos todas as terras. Para nós tupinambá este é em momento
de muita apreensão e ao mesmo tempo tudo isso vem nos fortalecendo e nos
deixando mais fortes para lutar por nossos direitos. eEstamos autodemarcando
nosso território tradicional. Hoje estamos chorando e sofrendo, mas sabemos
que com fé em nossos encantados e em nosso pai tupã teremos nosso território
tradicional definitivamente em nossas mãos. Awêre! 

O texto escrito em nome dos Tupinambá de Olivença de autoria de Potyra, advogada indígena,
é uma entre as mais de 80 postadas por ela no índios on line sobre o seu povo. É repleto de indignação,
mostra bem a importância que o portal possui para eles enquanto ferramenta de luta para se contrapor a
uma posição midiática que se dá no presente. O texto o remete à uma memória de violência com muitas

mortes de indígenas na defesa de direitos territoriais do seu povo , ao mesmo tempo que lembra e
cobra da sociedade brasileira o cumprimento dos dispositivos legais que dão aos índios o direito às suas
terras.

CONSIDERAÇÕES
Este artigo discutiu a importância que as redes sociais online têm enquanto mecanismo de
luta para que as lideranças indígenas mostrem aspectos da sua Cultura, bem como suas revindicações
em diversas oportunidades, empoderando esses sujeitos que passam a ser, de fato, protagonistas de
sua história, . Vimos ainda que com base em autores e na fala dos interlocutores do que juntamente com
a revindicação política dos indígenas, há um reforço da identidade étnica, o ‘ser índio’ hoje é também
um tema de esclarecimento e de discussão que os ativistas indígenas querem que seja discutido com a
sociedade em geral, como uma forma de pôr fim aos esteriótipos que são produzidos sobre eles.
A partir das postagens também fica claro, que para os povos, indígenas do Norte e do
Nordeste aqui analisados a partir das experiências relatadas pelos Makuxi e Tupinambá, acionados
numa identidade coletiva, o portal Indios On line se constitui em ferramenta de divulgação e arma de
luta netativista , seja para reforço da identidade, da cultura quanto para a reivindicação da terra.
Ao final concluímos que o índio não deixar de ser índio só porque há interferência de outras
culturas na sua, pois a nossa cultura há interferência do consumismo americano e tecnologia japonesa e
não pode se dizer que não somos Brasileiros ou dizer que Saramago não era Português só por que não
falava ou escrevia como Cabral e Vaz de Caminha. O que é julgado como importante por esses povos
em suas nas postagens é o que faz sentido para eles, possuindo significado particular.
Desta forma, não há política pública que tenha deficiência nesse campo. Se tiver, será por
outro viés, e não por falta de diálogo com os próprios indígenas e por falta de consulta aos seus pontos
de vista, que agora (e tudo indica que isso continue por muito tempo ainda) estão registrados em fotos,
sons e filmes que ficarão para as próximas gerações: brasileiras e não brasileiras. Indígenas e não
indígenas. Que poderão ter mais sensibilidade com essas questões e também agir nessas problemáticas.
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NÃO SOMOS TODAS FEMINISTAS! Um estudo de caso sobre ciberfeminismo
Paolla dos Santos Souza1
Carlos Henrique Medeiros de Souza2

RESUMO
A proposta desta pesquisa concentrou-se na página do facebook “Moça, você é
machista”, que o próprio facebook apresenta ser uma comunidade. Portanto, é nesse
contexto que identificamos o facebook como importante instrumento capaz de
possibilitar novas práticas de sociabilidades por diferentes comunidades no ciberespaço,
sendo correto afirmar que, a relação mediada pelo uso da internet, acabará modificando
a maneira de ver, consumir e fazer comunicação, principalmente através dessas
comunidades dentro das redes sociais digitais. A utilização de um arcabouço teórico
fundamentado no ciberfeminismo demonstra a necessidade da exclamação apresentada
no título, ou seja, com o propósito da investigação frente à relação das mulheres
inseridas na página “Moça você é machista” com seus próprios preconceitos e
estereótipos acerca do movimento feminista.
Palavras-chave: facebook, cibercultura, ciberfeminismo.

ABSTRACT
The proposal of this research focused on the facebook page "Moça, você é machista",
the facebook presents as a community. So, it's in this context that we identify facebook
as a important tool capable of creating conditions to new social practices by different
communities on the cyberspace, being correct to say that, the relation giver trough the
use of the internet, will end up changing the way of see, consume and make
communication, mainly trough this communities inside of the digital social networks.
The usage of a theoretical tissue based on the cyberfeminism shows the necessity of the
exclamation presented in the title, futhermore, with a proposal of investigation towards

1

Socióloga pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Mestranda no Programa de
pós-graduação em Cognição e Linguagem também pela UENF. E-mail: paollasantoss@gmail.com
2
Doutor em Comunicação e Mídia (UFRJ) e coordenador da Pós-Graduação Stricto Sensu
Interdisciplinar em Cognição e Linguagem (PGCL/ UENF).

the relation of woman inserted on the page "Moça você é machista" with their own
prejudices and stereotypes in relation to the feminist culture.
Keywords: facebook, cyber, cyberfeminism.

Introdução
O presente artigo é um desdobramento de uma pesquisa feita na página do
facebook: “Moça, você é machista” em que a análise girava em torno das novas
perspectivas sobre gênero, identidade e identificação no facebook, para buscar perceber
como os atores sociais desta página se identificavam. Os resultados caminharam para
uma nova possibilidade de pesquisa, em que realizamos uma reflexão sobre a situação
das mulheres em relação à apropriação da cultura digital, analisando os impasses,
perspectivas, contradições e desafios que elas e o próprio movimento feminista têm em
relação às TICs (tecnologias da informação e comunicação), utilizando-se de um
arcabouço teórico fundamentado no ciberfeminismo. Demonstrando a necessidade da
exclamação apresentada no título, ou seja, com o propósito da investigação no que tange
a relação das mulheres inseridas na comunidade/página do facebook “Moça você é
machista” com seus próprios preconceitos e estereótipos acerca do movimento
feminista.
Para tal utilizamos também uma revisão histórica sobre a perspectiva feminista
e suas problematizações. Tendo como recorte essencial para este trabalho os muitos
olhares diferenciados para o feminismo, recaindo sobre as mulheres que se
autodenominam e atuam como feministas. Uma vez que no imaginário social é muito
comum associar feministas às mulheres homossexuais, ou até mesmo como inimigas
concorrentes dos homens.
A pesquisa apoiou-se numa metodologia qualitativa, na qual foram
entrevistadas mulheres que não se consideram feministas, mas estão nessa página/
comunidade do facebook analisada. Por isso a relevância do estudo de caso, em que é
justamente a relação entre o fenômeno e seu contexto, construindo a abordagem de
estudo de caso não como um método propriamente dito, mas como uma estratégia de
pesquisa. (HARTLEY, 1994). Podendo concluir a princípio que a internet é um
instrumento com uma força poderosa para conectar e compartilhar o conhecimento,

sobretudo no que tange ao engajamento sobre movimentos sociais como este: o
feminismo.

1. Feminismo: convicções e contradições
Quando se discute sobre feminismo muitas interpretações são feitas, sejam elas
sociais, culturais, históricas, psicológicas ou biológicas. No presente artigo,
identificamos o feminismo como um “movimento social cuja finalidade é a equiparação
dos sexos relativamente ao exercício dos direitos cívicos e políticos” Oliveira (1969)
apud Nogueira (2001).
Muitos foram os movimentos feministas desde seu estabelecimento enquanto
movimento social,

Pode-se dizer que o feminismo é um conceito muito controverso, já
que desde as suas origens até ao presente esteve sempre envolto em
polêmica e conflitos quer com grupos opositores (Lamas, 1995) quer
mesmo no seio do próprio movimento (Hirsch & Keller, 1990ª;
1990b). Passaram cerca de duzentos anos desde a publicação de Mary
Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman, em 1792,
talvez o primeiro livro feminista onde autora exigia a independência
econômica para as mulheres, como forma de emancipação pessoal e
de respeito pela igualdade. Desde aí, o mundo sofreu profundas
alterações, como o foram as grandes guerras, ou correntes de
pensamento como as de Freud e Marx, que vieram alterar
profundamente a compreensão do mundo social e emocional (Evans,
1994). Segundo Kaplan (1992), é possível identificar a existência de
três vagas no movimento feminista: a primeira que se situa no meio do
século XIX, a segunda associada aos movimentos do pós 2. Guerra
Mundial e a terceira vaga, a atual, que muitos designam por pósfeminismo, caracterizada por fenômenos como o backlash.

(Nogueira, 2001, p. 133)

A concepção aqui analisada será acerca dos fenômenos atuais, como descritos
acima sobre a terceira vaga no movimento feminista, em que “meados da década de 80
começou a ‘ficar fora de moda’, e esta informação foi sistematicamente veiculada pelos
meios de comunicação social” Nogueira (2001), que relatavam que a juventude da
época estava totalmente indiferente ao feminismo e principalmente às lutas que foram
determinantes no passado para o processo de consolidação do movimento que lutava
contra as injustiças e as desigualdades de gênero e sexismo no âmbito legal político e
socioeconômico.

Apesar de tantas mudanças, a natureza das relações entre homens e
mulheres e entre as próprias mulheres, assim como o mundo social
permaneceram relativamente semelhantes. As mulheres, pelo menos
as do mundo ocidental, controlam a sua fertilidade de formas nunca
pensadas nos anos 70 e recebem pelo menos 10 anos de escolaridade
obrigatória. As mulheres (ainda as do ocidente e não universalmente)
têm mais liberdades formais e cívicas (para viajar, votar, ter
propriedades, etc.), mas, no entanto, continuam a ter a
responsabilidade pelo cuidado prestado às crianças e às famílias.

(Nogueira, 2001, p. 142)

Não se pode negar que muitas foram as conquistas realizadas por iniciativas
das mulheres que reivindicavam seus direitos enquanto cidadãs, contudo, o que ainda se
notava nos meados dos anos 80 era uma separação entre a teoria e a prática, “os direitos
e os princípios mantiveram-se teóricos, especialmente em termos sócio-econômicos e
no que diz respeito às vidas privadas das mulheres”(Nogueira, 2001). Ao longo da
década de 80 o movimento ganha força no mundo acadêmico, promovendo estudos
sobre a condição da mulher na sociedade brasileira e diversos núcleos de estudos são
criados para debates com o intuito de fomentar os ideais feministas para além da
academia.
Mudanças ocorreram, o cenário não é mais o mesmo do século passado,
historicamente e politicamente o movimento feminista se instaura como extensão das
mudanças sociais e culturais resultantes da busca incessante por igualdade daquelas
mulheres que não aceitavam as injustiças e um modelo estabelecido culturalmente
patriarcal, porém no final da década de 80, o discurso do feminismo começa a
deteriorar-se, situação intrinsecamente relacionada com a realidade dos últimos anos,
em que é possível notar com mais intensidade um regresso bastante acentuado em seu
próprio discurso feminista, causando a impressão de que este nunca existiu enquanto
movimento ideológico forte e coerente.
E é precisamente neste momento cultural vulnerável, que se pode
observar o emergir de ideologias, que revertem os conceitos e as
crenças. Exemplo desta situação é o caso de algumas mulheres
chegarem à conclusão que têm virtudes e forças especiais,
especificamente porque são biológica e “intrinsecamente” diferentes
dos homens. Esta “perspectiva de valor específico” sugere que as
mulheres possuem virtudes especificamente femininas (como cuidar
das crianças, e por isso ser maternal, dar suporte afetivo, etc.), às quais
tem sido dado pouco reconhecimento. Se ser feminista, implica, no
discurso tradicional, ser uma mulher mal amada, desinteressante do

ponto de vista sexual, com problemas de relacionamento interpessoal
ou lésbica, as mulheres podem optar por ser “verdadeiras” mulheres,
afastando-se assim deste estereótipo limitativo. Assim, a frase “Eu não
sou feminista, mas...” representa o fato de muitas mulheres
pretenderem distanciar-se dos estereótipos veiculados pela
caricaturização do feminismo veiculada pela ideologia tradicional,
aceitando, no entanto, a existência de alguns problemas. O backlash
tem também uma componente moral especificamente no que diz
respeito à vida familiar. As posições feministas são alvo de profundas
críticas, já que a vida das mulheres no trabalho, a liberdade sexual, a
liberdade do ponto de vista da reprodução, a liberalização da vida
marital, provocam, segundo o movimento backlash, uma disrupção
nos papeis tradicionais da vida familiar.

Esse processo ruinoso de “andar para trás” e de esquecimento de tudo que foi
almejado merece destaque no contexto da produção cultural de alguns grupos virtuais
que, em comunidades no facebook, apropriam-se da linguagem mediada pela internet
para difundir comunicação, informação sobre correntes feministas.

1. Ciberfeminismo: ativismo no facebook
A rede social digital denominada facebook se popularizou. Adeptos ou não
adeptos do facebook devem concordar que esse novo instrumento comunicacional
virtual ganhou muita força e amplitude na sociedade contemporânea. Atualmente das
inúmeras redes sociais existentes na Internet, é a que possui o maior número de adeptos
em todo o mundo:
A rede social Facebook foi fundada por Mark Zuckerberg, Dustin
Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris Hughes, ex-estudantes da
Universidade de Harvard, em fevereiro de 2004. Inicialmente, a
adesão ao Facebook era restrita apenas aos estudantes da universidade
à qual faziam parte. Após rápida abertura para adesão de estudantes de
outras universidades, o Facebook, em setembro de 2006, passou a ser
aberto para usuários a partir dos treze anos de idade. Segundo Ad
Planner Top 1000 Sites3, que registra os sites mais acessados do
mundo, através do mecanismo de busca do Google, divulgado em
julho de 2011, o Facebook aparece como 1º colocado, com 590
milhões de visitas. O mesmo possui cerca de 800 milhões de usuários
e é atualmente o maior site de compartilhamento de fotos do mundo,
superando o concorrente especializado Flickr, do Yahoo! (Oliveira,

2012, p.1)

A população brasileira aderiu a “moda facebook”, suas práticas comprovam a
utilização da rede social, seja por meio de aparelhos celulares, tablets ou notebooks,
tornando-se um hábito, que faz parte da rotina diária da maioria dos brasileiros. E os

lugares que irão se apropriar para entrar na rede social será desde os lugares públicos
aos ambientes mais restritos. (Shoppings, universidades, empresas, praças, lanchonetes,
restaurantes, ônibus, etc.). Basta estar conectado à internet para acessar o facebook.
Se a rede social digital possibilita novas práticas de sociabilidades, é correto
afirmar que a relação mediada pelo uso da internet acaba modificando a maneira de ver,
consumir e fazer comunicação, principalmente nas comunidades ou páginas dentro das
redes sociais digitais, como é o caso específico nesta pesquisa: a página “Moça, você é
machista” cuja essência é fundamentada nas idéias feministas, em que bastou curtir a
página para receber todas as notícias, imagens, vídeos, charges, textos e afins da
comunidade. A proporção do que é postado é muito ampla, quando o receptor da
mensagem pode rapidamente compartilhar o conteúdo, gerando uma maior difusão
sobre o assunto.
Ora, com maior visibilidade, mobilidade e interação, o facebook foi sendo
utilizado para designar uma parte do movimento feminista, uma vez que condena a
dominação masculina e as atitudes de mulheres que são machistas. As “estruturas
psicológicas” estão comprometidas com questões como identidade e direitos da mulher
dentro do âmbito do ciberespaço. O que intensifica o conceito que vem sendo discutido
atualmente, que é sobre o ciberfeminismo:
Ciberfeminismo é a terminologia usada para designar a parte do
movimento feminista que se compromete com questões como
identidade e direitos da mulher dentro do âmbito do ciberespaço. O
movimento conjetura sobre as mulheres e suas relações com
computador, a Internet e, num spectrum mais amplo, as tecnologias de
informação e comunicação (TICs). As ciberfeministas se utilizam da
internet para, por exemplo, fortalecer seus programas educacionais e
propagandas políticas. Na rede é fácil encontrar artigos, revistas e
muitos sites com material sobre feminismo, e esses servem para
conscientizar e mobilizar pessoas. A internet é também um grande
facilitador para provocar cooperação local e global, tanto quanto em
encontrando novas alianças quando em mantendo as já existentes.

(Brunet e Natansohn, 2010, p. 1- 4).

A pesquisa faz esse significativo desdobramento a fim de explicitar que o
ciberespaço exerce fenômenos que estão relacionados à cibercultura, gerando novas
formas e práticas de relações sociais, com códigos próprios e inéditos. Com interesses e
significados compartilhados. Vivenciamos hoje um processo cultural mediado pelas
tecnologias,

Como a cultura é mediada e determinada pela comunicação, às
próprias culturas, isto é, nossos sistemas de crenças e códigos
historicamente produzidos são transformados de maneira fundamental
pelo novo sistema tecnológico e o serão ainda mais com o passar do
tempo. (Castells, 2008, p. 414.)

As relações sociais e afetivas perpetuam no ciberespaço e a militância virtual
assume uma ação estratégica para os movimentos sociais, um novo ativismo mediado
pelas redes sociais digitais reconfigura a informação, escapando às mídias tradicionais.

Ugarte aplica o termo ciberativismo que,
É toda estratégia que persegue a mudança da agenda pública, a
inclusão de um novo tema na ordem do dia da grande discussão social,
mediante a difusão de uma determinada mensagem e sua propagação
através do ‘boca a boca’ multiplicado pelos meios de comunicação e
publicação eletrônica pessoal” (2007, p. 77).

Dentre as inúmeras possibilidades de interação nessa rede social, a ênfase é
para o engajamento de movimentos feministas, com o foco na página Moça, você é
machista, que será analisado neste artigo.
2. “Moça, você é machista” como estudo de caso
A página foi idealizada por Victor Augusto Vasconcellos3, universitário,
estudante de Pedagogia, de 24 anos de idade e cidade natal Muzambinho – MG.
Na entrevista feita, ele afirma que:

A página foi criada, a partir do momento em que eu e os demais
criadores percebemos, em outra pagina que possuímos o reforço que
existe das mulheres ao machismo, assim, criamos a pagina “moça,
você é machista” com o intuito de alertar a reprodução do machismo
pela própria mulher de maneira humorada e irônica na maioria das
vezes. Nossos interesses são que haja uma mudança no pensamento
das pessoas em relação às coisas que já estão naturalizadas pela
sociedade, que haja formação de um pensamento crítico e que as
desigualdades de gênero e sexuais terminem, bem como demais
preconceitos no que tange o tema de sexualidade e gênero.
3

Seu nome foi devidamente autorizado para a publicação deste artigo. Ele conta com o apoio de parceiros
que também administram a página com ele, são eles: Andrea Benetti, pedagoga, 32 anos. Erik
Vasconcellos, biólogo, 24 anos.

Sobre o que mudou em sua vida ou se sofreu algum tipo de conseqüência por
passar a administrar uma página no facebook ele respondeu:
Tenho Menos tempo e muito mais responsabilidades. Buscamos
refletir sempre sobre o que vamos postar, visto que acreditamos que a
página tem formado opiniões e contribuído para o crescimento e
“popularização” do feminismo.

Quando lhe é perguntado como enxerga o feminismo hoje no Brasil, ele usa o
termo – cibermilitância, que seria o que já apresentamos como ciberativismo:

Vejo que a cibermilitância tem ajudado muito a “popularizar” o
feminismo no Brasil, coletivos tem aparecido mais e a marcha das
vadias ganha força e os discursos sobre legalização do aborto e
igualdade salarial e estupro estão bem mais presentes do que há alguns
anos atrás. Porém fundamentalistas aparecem também, há ainda uma
grande luta para quebrar o machismo instaurado socialmente pela
mídia e demais instituições como igrejas e escolas, os estereótipos e as
marcações de gênero ainda estão muito presentes e também dentro do
movimento feminista e LGBT. Assim, acredito que o feminismo deve
“evoluir” para uma luta que vise os direitos da mulher e das demais
minorias como também vise a quebra dos gêneros da maneira como os
conhecemos, acredito que somente assim chegaremos de fato a uma
igualdade, quando o gênero não importar mais.

A pesquisa de caráter qualitativo contou ainda com um questionário semiestruturado com dez perguntas que ficou disponível na própria página para que as cem
primeiras pessoas que curtiam a comunidade respondessem. Analisando os
questionários foi possível constatar que 90% se consideram feministas. E quarenta e
nove explicaram o porquê de se identificarem como feministas ou não feministas. O fato
de assinarem a página não faz dessas pessoas feministas, é o que a análise dos
resultados vai dizer mais a frente, mas é importante ressaltar que o simples “curtir” no
facebook também faz parte do processo de identidade deste ator social no meio virtual e
para além desse espaço,
Em filosofia, de onde o termo é originário, identidade refere-se
primeiramente, aquilo que dá a alguém sua natureza essencial e sua
continuidade; em seguida, ao que faz duas pessoas, ou grupos de
pessoas, terem características comuns. O conceito envolve negação e
diferença: algo é alguma coisa e não outra. Por tal motivo, é comum
se ouvir falar de políticas de identidade ou de filosofias da diferença

para abordar o mesmo assunto, qual seja, grosso modo e amplamente,
o direito das pessoas expressarem livremente o seu pensamento e
serem o que quiserem ser. (Pires, 2002, p. 11)

E no ciberespaço expressar livremente seus pensamentos e ser o que quiser ser,
acaba por ganhar uma proporção efetiva, incapaz de ser medida aqui, uma vez que o
real confunde-se com o virtual e tudo parece ser uma grande ficção, desde a escolha da
foto do perfil às postagens.
Compreender como os atores constroem esse espaço e que tipo de
representações e percepções são colocados é fundamental. Outro
elemento importante do estudo dessas apropriações como
representações e extensões do espaço social dos atores é a percepção
de quem são os atores. Esses espaços são sim espaços de expressão e
de construção de impressões. Donath (2000) aponta que grande parte
do processo de sociabilidade está baseada nas impressões que os
atores sociais percebem e constroem quando iniciam sua interação,
baseada nos estudos de Simmel. Essas impressões são em parte
construídas pelos atores e em parte percebidas por eles (Goffman,
1975) como parte dos papéis sociais. Ribeiro (2005) defende que essas
representações são possíveis graças à possibilidade de interação dos
ambientes no ciberespaço. Através da comunicação entre os atores no
ciberespaço, afirma o autor, é que a identidade desses é estabelecida e
reconhecida pelos demais. (Recuero, 2005, p.28)

Além de assumirem uma identidade ou não, entra em jogo nessa interação a
sensação de fazer parte de um grupo, o sentimento de pertencimento, entendido como:

...o principio do pertencimento traz em seu bojo a questão da
subjetividade como uma dimensão intrínseca do conhecimento vivo e
humano, e que integrá-la é condição de acesso à objetividade, isto é, à
possibilidade de um conhecimento que se sabe pertencente e se quer
compatível com a complexidade do vivido (Mourão, 2006).

Pelos dados estatísticos fornecidos pelo próprio facebook, foi possível verificar
que a maioria das pessoas que curte/assina a página são mulheres. E mulheres entre 18 e
24 anos de idade. De acordo com os cem entrevistados a respeito de como se
identificam a partir do sexo biológico, gênero psíquico e orientação sexual, concluímos
que 89% se consideram mulheres, sendo que 87% afirmaram ter o gênero psíquico
feminino. E quanto à orientação sexual: 63% se identificam como héteros, 27% como
bissexuais, 10% disseram ser homossexuais. E ninguém se identificou como assexual.

Vejamos agora alguns discursos marcantes, não explicitamos todos, porém, a
maioria se considera feminista por desejar direitos igualitários entre os diferentes
gêneros e sexos. Das mulheres que não se consideram feministas:
“Ainda tenho influência da sociedade machista e por vezes me flagro em atitudes assim
que desaprovo.”
“A sociedade é machista e acredito que tenho pensamentos machistas ‘incrustados’.
Mas estou sempre tentando evoluir nesse sentido, por isso gosto da página, para me
alertar sobre essas coisas que muitas vezes passam despercebidas.”
“Não sou feminista porque não fui educada para ser. Apesar de ser mulher, reproduzo
discursos machistas e algumas atitudes também, como achar que toda mulher que dá
no primeiro encontro é puta.”
Foi possível perceber que as mulheres que não se consideravam feministas
tinham razões parecidas, fundamentadas na ideia de que elas mesmas reproduziam o
machismo, mesmo sem querer, porque faz parte de uma cultura onde a própria
sociedade é machista.
Pierre Bourdieu (1996) atribui tal atitude das mulheres à dominação
masculina, “forma particular e particularmente acabada da violência
simbólica”, acentuando que outros exemplos podem ser encontrados
na dominação de uma etnia sobre outra ou das classes dominantes
sobre as classes dominadas através da cultura. Explicitando tal teoria,
o historiador Roger Chartier (1995), retomando a tese de Bourdieu,
afirma que a construção da identidade feminina teria se pautado na
interiorização pelas mulheres das normas enunciadas pelos discursos
masculinos; o que corresponderia a uma violência simbólica que
supõe a adesão dos dominados às categorias que embasam sua
dominação. Assim, de nir a submissão imposta às mulheres como
uma violência simbólica ajuda a compreender como a relação de
dominação – que é uma relação histórica, cultural e lingüisticamente
construída – é sempre a rmada como uma diferença de ordem natural,
radical, irredutível, universal. (Soihet, 2008, p.198)

Ora, para Bourdieu (2002) a questão da “dominação masculina” se dá
essencialmente a partir de uma perspectiva simbólica. Ele encara a dominação
masculina como uma forma particular de violência simbólica. Por esse conceito,
Bourdieu compreende o poder que impõe significações, impondo-as como legítimas, de
forma a dissimular as relações de força que sustentam a própria força. Como

evidenciamos nas seguintes respostas, ainda sobre a construção histórica cultural da
dominação masculina.
“Ser feminista é algo que devemos conquistar todo dia, pois não é uma tarefa fácil já
que fomos criados (as) em uma sociedade patriarcal e muitas vezes ainda temos alguns
pensamentos arraigados. Por isso eu me considero uma feminista em constante
aprendizagem.”
“Acredito que feminismo é sobre igualdade entre mulheres e homens, escolha e
respeito. Creio que luto por isso e sempre brigo com quem vem com piadinhas
machistas ou ultrapassadas sobre como a mulher deve se submeter ao homem e etc. Eu
sempre pago minhas contas e no máximo, divido a conta de um restaurante, jamais fico
esperando o moço pagar para mim. Tenho 33 anos, solteira e muito bem! E sobrevivo a
todas as piadinhas que perguntam ‘já casou?’ Tá esperando o príncipe encantado?
Entre outras coisas (é tanta coisa, que não sei se consigo resumir aqui).”
“Porque sempre, desde quando era criança me sentia muito irritada com as diferenças
que as pessoas fazem entre meninos e meninas, sempre me senti incomodada com o:
‘Você não pode, porque é menina’, e sempre odiei injustiças de todos os tipos... Agora
como adulta me vejo na obrigação de lutar contra isso, gosto de ler e aprender cada
dia mais, como deixar totalmente de lado o machismo, já q essa é uma cultura que está
sempre presente e entranhada em nossa sociedade!
E ainda pelo fato de serem mulheres, que levariam à condição de se
estabelecerem feministas:
“O que é mais ridículo é eu ter que me considerar feminista, quando todas as mulheres
do mundo deviam ser feministas, todas deviam lutar pela sua igualdade e pela
misoginia, todas deviam perceber que ser feminista não é queimar sutiãs, não raspar as
pernas ou nunca mais sair com homens, e sim que é algo importante, sobre nossos
direitos.”
“Se eu não fosse, seria no mínimo incoerente”.
“Acima de tudo porque sou mulher e sei dos meus direitos.”

“Por muito tempo confundi feminino com feminismo, e só entendi que sou feminista
porque antes de qualquer coisa, sou mulher e preciso do feminismo pra sobreviver
nesse mundo machista.”
E como associam o feminismo às lutas dos homossexuais:
“Vejo o mal que o machismo, o pensamento binário homofóbico e cisnormativo causa e
sei que o feminismo nos liberta e fortalece. Gosto das discussões e princípios que
norteiam o feminismo.”
“Desejo uma sociedade livre do machismo com respeito às mulheres e LGBTs.”
“Porque é preciso acabar com o pensamento que toda mulher feminista é sapatão, os
gays e lésbicas assim como nós mulheres sofrem muito preconceitos e injustiças,
acredito que nossa união fortalece a luta das minorias.”

Sobre os homens, a maioria héteros, consideram-se feministas, mas não
justificaram, enquanto um homem e mulheres homossexuais, responderam não serem
feministas. O que podemos confirmar analisando os discursos dos entrevistados, é que a
orientação sexual ou gênero psíquico não são fatores determinantes para afirmar ou
influenciar a identificação feminista de um indivíduo e que nem todas as pessoas que
curtem/assinam a página são necessariamente femininas, há sim, um número maior de
mulheres, porém nem todas se consideram feministas. Inclusive, como foi visto,
algumas entrevistadas levantaram a questão da cultura patriarcal, e que existe uma
dominação enraizada na atualidade, do homem em relação à mulher, porém, conforme
Margaret Mead:

Todas as discussões sobre o estado das mulheres, sobre o caráter, o
temperamento das mulheres, sobre a submissão e a emancipação das
mulheres fazem perder de vista o fato fundamental, isto é, que os
papéis dos dois sexos são concebidos segundo a trama cultural que se
acha na base das relações humanas e que o menino, à medida que se
vai desenvolvendo, é modelado tão inexoravelmente quanto à menina,
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segundo um cânone particular e bem definido.
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Margaret Mead, Sesso e temperamento, II Saggiotare, Milão 1967, p.22. Referência retirada de o livro
Educar para Submissão de Elena Gianni Belotti (1987), página 10.

Para Belotti (1987), “a paridade de direitos com o homem, a igualdade salarial,
o acesso a todas as carreiras são objetivos sacrossantos e, ao mesmo no papel, já foram
oferecidos às mulheres no momento em que o homem julgou conveniente”. A autora
alerta que, ainda assim, continuarão inacessíveis se não existir uma mudança nas
estruturas psicológicas, estas que impossibilitam as mulheres de desejar arduamente
apropriar-se dos seus direitos.
A necessidade de se realizar como indivíduos, a autoafirmação, o
desejo de autonomia e de independência, cuja a falta se reprova às
mulheres na adolescência, no momento das opções fundamentais, já
sofreram duros abalos: e isto ocorreu desde os primeiros anos da
infância. (Belotti, 1987, p.11)

Como a proposta desta pesquisa foi a análise da página/comunidade virtual
juntamente com as pessoas que nela se inserem, foi importante a breve reflexão de
alguns conceitos, como a dominação masculina, para melhor compreensão do que se
trata o “machismo” na contemporaneidade, porém, não com a finalidade de um estudo
amplo e específico sobre gêneros, mas para perceber na frase “Moça, você é machista”
suas implicações no cenário virtual.
Dialogando com Weber 5, é possível fazer uma relevância sobre o que ele diz
ser “tipo ideal”, que é a idealização que temos sobre determinada coisa, essa idealização
muitas vezes não existe do modo como a imaginamos e fica somente na nossa
imaginação. Podendo assim considerar que o tipo ideal em relação à página “Moça,
você é machista”, seria que todas as “moças” – mulheres – fossem feministas.

3. Considerações finais
A partir do estudo feito na página, pode-se concluir que as “estruturas
psicológicas” que Belotti coloca, no ciberespaço ganharão uma efetividade muito forte e
coerente, caminhando para um avanço, avanço este pautado na comunicação
tecnológica mediada pelo uso da internet, uma vez que agrega questionamentos
5

Ler WEBER, Max. Conceitos sociológicos fundamentais. In: Economia e Sociedade: fundamentos da
sociologia compreensiva. Volume 1. Brasília: Editora da UnB. São Paulo: Imprensa Oficial, 1999.

feministas que saem do “mundo real” e se constroem também no espaço virtual,
ganhando uma maior mobilização e uma repercussão impressionante pelos próprios
mecanismos, por exemplo, no facebook, o indivíduo mesmo não fazendo parte da
página/comunidade, pode compartilhar as informações, imagens, vídeos, etc., que é
postado pela mesma e (re)compartilhar de alguém que tenha colocado em seu feed de
notícias, fazendo assim que um número muito grande de pessoas tenha acesso ao
conteúdo.
As pessoas engajadas na página contribuem para o movimento feminista dentro
e fora do ciberespaço, um movimento social que na contemporaneidade vai aderindo
novos valores e significados, unindo-se às outras minorias da sociedade também, como
foi exposto neste trabalho, vivenciando um necessário e importante período de
aprimoramento e enriquecedora reflexão oriunda das novas práticas de sociabilidades
nas redes sociais virtuais. Percebeu-se que o machismo é um grande problema para as
mulheres que lutam contra a absoluta capacidade e dominação do homem, e a fim de
promover uma sociedade mais justa, com direitos igualitários, muitas delas
curtem/assinam a página “Moça, você é machista”, para formularem seus
posicionamentos sobre o feminismo e terem acesso ao conteúdo: notícias que a mídia
tradicional não mostra.
Os instrumentos digitais virtuais potencializam a compreensão da cultura dos
movimentos sociais e as correntes feministas continuam relevantes e engajadas na vida
cotidiana da sociedade, o facebook só ampliou e aderiu por meio das comunidades à
causa feminista, fortalecendo o debate sobre as culturas populares, confirmando que
quando não se assume uma atitude de rejeição aos atuais meios de comunicação é
possível o engajamento sobre questões de gênero no mundo virtual, em que fronteiras
são abatidas e novas experiências são fomentadas com o pensamento e a cognição, em
tempo real. Segundo Levy (1999) “É virtual toda entidade ‘desterritorializada’, capaz de
gerar diversas manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados,
sem, contudo, estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular”.
O machismo colocado em cena na página referiu-se também às mulheres que
reproduziam de alguma forma reações machistas. E que, até mesmo algumas mulheres
que pertenciam à página não se identificaram como feministas, mas pertenciam à página
para ter acesso às informações e de certa forma, compreenderem o movimento e a partir
daí formularem suas concepções sobre o movimento, colaborando para o debate

político-social atuando ativamente na democratização do país, pois há um estímulo à
participação cidadã.
Por fim, o feminismo no ciberespaço torna-se hoje muito relevante e
necessário, mesmo que a sociedade e o contexto sociocultural tenham se transformado e
estejamos experimentando e vivenciando hoje a cibercultura, muitas são as lutas contra
as relações de hierarquias entre os gêneros, que na atualidade estão estreitamente
ligadas às transformações culturais mediadas pelo uso da internet e, sobretudo, pelas
relações econômicas.
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A construção e organização da Web diaspórica
Camila Escudero1

Resumo
A popularização, a disseminação e o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs),
em especial da Internet, no contexto migratório, tem contribuído para a constituição de um
fenômeno conhecido como Web diaspórica. Trata-se de um conceito inserido no campo da
Comunicação Social que se configura, dentro de processos diaspóricos, não só como um espaço
transnacional, intercultural e multiterritorial midiático, mas como um recurso para interação e
compartilhamento de vínculos sociais (reais ou imaginários, com o país de origem ou de destino),
no qual fluxos de informação acabam não só por construir uma identidade diaspórica, mas por
participar da negociação de direitos cidadãos. Atento a este cenário, o livro “Diásporas, migrações,
tecnologias da comunicação e identidades transnacionais”, organizado por Denise Cogo,
Mohammed ElHajji e Amparo Huertas (Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat
Autònoma de Barcelona, 2012) explora a temática específica das migrações internacionais e o uso
da Internet pelos imigrantes. Assim, este artigo propõe uma revisão bibliográfica nessa obra de
modo a verificar como os autores propõem a organização da Web diaspórica e como ela aparece
configurada dentro das experiências empíricas relatadas. Entre os principais resultados, destacamos
que vínculos familiares e mobilização e participação social são as principais formas constitutivas
deste fenômeno, além de aspectos como aprendizagem de idioma e do próprio manuseio de aparatos
tecnológicos por parte dos imigrantes.
Palavras chave: Imigração. TICs. Web diaspórica.

Abstract
The popularization, dissemination and advancement of Information and Communication
Technologies (ICTs), particularly Internet , in the context of migration has contributed to the
establishment of a phenomenon called Web diaspora. It is a concept of the field of Social
Communication that shows diasporic processes not only as a transnational space, intercultural and
multi-territory media, but as a resource for interaction and sharing of social ties (real or imaginary,
with the country of origin or destination) in which information flows end up not only build a
diasporic identity, but to participate in the negotiation of citizenship rights. So, the book
“Diasporas, migration, communication technologies and transnational identities”, organized by
Denise Cogo , Mohammed ElHajji and Amparo Huertas ( Bellaterra : Institut de la Comunicació ,
Universitat Autònoma de Barcelona, 2012) explores the specific theme of international migration
and the use of the Internet by immigrants. This paper proposes a literature review in this work; our
goal is to see how the authors propose the organization of Web diasporic and its configured through
the empirical experiences reported. As the main results, we emphasize that family ties and social
mobilization and participation are major constitutive forms of this phenomenon, as well as aspects
of language learning and the actual handling technological devices by immigrants.
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Introdução

Sites, blogs, fóruns, comunidades e páginas próprias inseridas em redes sociais (no caso do
Brasil, nos dias atuais, Facebook, principalmente)... São vários e notórios os recursos utilizados
pelas diásporas ao fazer uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), em especial da
Internet. Seja para manter vínculos com o país de origem ou para facilitar a integração no país
receptor, seja para reavivamento de laços identitários (reais ou simbólicos) e híbridos e mobilização
social, ou ainda mero veículo de informação, sobre aspectos específicos do processo migratório
(legislação, planejamento da viagem e contatos, por exemplo) ou notícias em geral, a Web vem
sendo utilizada como um espaço de reordenamento de experiências e práticas subjetivas de
imigrantes transnacionais e demais atores envolvidos no processo migratório, baseada,
fundamentalmente, em relações interculturais e multiterritoriais.
Atento a este fenômeno, o livro “Diásporas, migrações, tecnologias da comunicação e
identidades transnacionais”, organizado por Denise Cogo, Mohammed ElHajji e Amparo Huertas
(Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona, 2012) traz 22 artigos –
de um total de 272 reunidos e produzidos por 32 pesquisadores de diversas localidades e
nacionalidades – que exploram de maneira aprofundada e abrangente a temática específica das
migrações internacionais e o uso da Internet pelos imigrantes na configuração de espaços sociais e
culturais transnacionais, ancorados em subjetividades diaspóricas – espaços estes, que
denominamos aqui como Web diaspórica.

Vínculo e mobilização

O próprio termo Web diaspórica é utilizado por um dos autores do livro, Angeliki
Koukoutsaki Monnier, da França. Segundo a autora (p.270-271), o conceito de “web diasporique”
apresenta algumas dificuldades devido à própria concepção de diáspora, “fluída e controversa”.
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Os demais (cinco, no total) abordam pesquisas sobre imigração, mas que apresentam como objeto de estudo veículos
impressos (jornais e revistas), fotografia e publicidade.

Segundo ela, que se baseia em outros autores3 para defini-lo, envolve sites produzidos por
comunidades transnacionais a partir de um dos locais de dispersão, organizados por um ou mais
elementos culturais compartilhados (língua, religião, etnia), voltados explicitamente para os
membros da comunidade dispersa em todo o mundo pela migração. Nestas páginas, a população
parece permanecer na “pátria”, contribuindo para a conscientização de uma identidade, a sua
afirmação pública e realização de ações de reivindicações, representação ou desenvolvimento
econômico e cultural para o benefício de seus membros.
Sendo assim, apesar de o termo ser cunhado por apenas um dos vários autores do livro, ele
pode ser relacionado a praticamente todas as experiências de pesquisas relatadas pelos demais, uma
vez que, de uma maneira ou de outra, todos os outros pesquisadores mostram ou indicam a partir de
experiências empíricas de que maneira essa Web diaspórica pode ser organizada, bem como
constituída. Na verdade, como sugere Denise Cogo, tratam-se de “práticas midiáticas”. Nas palavras
da autora (p.50): “Embora resultem em produtos midiáticos, essas práticas também apontam, de
modo geral, para posicionamentos, contextos e políticas sociocomunicacionais mais amplos em que
estão situadas, de forma combinada ou não, esses produtos”.
A pesquisadora brasileira Liliane Dutra Brignol pontua dez diferentes apropriações da
Internet no cotidiano dos imigrantes. De acordo com a autora (p.125): “Ao pensar os usos sociais
da internet por migrantes (...), se busca o entendimento do impacto do surgimento de espaços
transnacionais de interação, intercâmbio, troca e, mesmo, conflitos culturais, a partir da
aproximação das diferenças, processo no qual as tecnologias são fundamentais”. São elas: 1) projeto
de migração; 2) famílias e relações transacionais; 3) vínculos informativos com país de nascimento;
4) consumo e produção cultural; 5) aprendizado do idioma; 6) cidadania jurídica; 7) usos de mídias
de migração; 8) companhia e ócio; 9); participação política; e 10) associativismo.
Vamos nos ater, inicialmente, a alguns pontos citados por Liliane para compreender a
organização da Web diaspórica proposta pelos autores do livro. O primeiro deles, e um dos
principais, refere-se à família, relações sociais e vínculos com o país de origem, em geral. Ao
estudar a situação de trabalhadores brasileiros na China, Norberto Kuhn Jr. (p.195) destaca o papel
que cumprem as mediações comunicacionais no fortalecimento das conexões entre a comunidade de
origem e o ambiente étnico, fundando o que denomina “ethicidade comunicacional”. Tratam-se de
“esferas virtuais de convivência que tornam possível a preservação do lugar de origem como lugarreferência mediante a intensificação da relação com a comunidade de origem, preservação dos laços
familiares e de amizade em condição de desencaixe espacial”.
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Neste caso, o termo “ethicidade comunicacional” seria um dos fatores constitutivos de como
se organiza a Web diaspórica. Ainda segundo Kuhn Jr. (p.195-196), a distância não representa uma
ruptura com o país de origem; tais mediações, ao tornar mais intenso o vínculo com o país de
origem e viabilizar a preservação de laços familiares e de amizade, vêm contribuindo para tornar o
projeto de permanência viável, uma vez que não apenas permitem acompanhar o que se passa no
território originário em termos de notícias, mas recompõem ambientes que relativizam distâncias e,
acima de tudo, posicionam o lugar de origem como lugar-referência e de pertencimento.
Pilar Uriarte Bálsamo e Daniel Etcheverry apresentam estudo sobre a forma em que os
meios de comunicação e as novas tecnologias são incorporados ao projeto migratório entre África
Ocidental, Europa e o Cone Sul. No que diz respeito à família, os autores (p.75) explicam que “em
muitos casos, é a internet a que permite estabelecer contatos com pessoas ao redor do mundo, sejam
familiares ou amigos migrados em outros lugares, seja novos contatos a se estabelecer através de
redes sociais ou pessoalmente. Esses contatos representam uma possibilidade de continuar o
movimento, e isso é altamente valorado por aqueles que, tendo dado o passo mais difícil no
percurso migratório, a saída do lugar de origem em si mesma, não pensam o deslocamento como
uma forma de estar no mundo, senão como um processo unidirecional nos modelos clássicos da
migração”.
Neste sentido, ao longo do livro, é possível encontrar, a todo momento, relatos de
experiências empíricas que vão de acordo com essa ideia proposta pelos pesquisadores citados.
Apenas para mencionar um como exemplo – e, a nossa opinião, o mais emocionante – é o trabalho
de Bruna Bumachar. Ao estudar a importância das tecnologias de comunicação na constituição de
experiência prisional de estrangeiras da Penitenciária Feminina da Capital (PFC – São Paulo),
unidade prisional brasileira que mantém o maior número de presas estrangeiras da América Latina,
relata com riqueza de detalhes o relacionamento que uma das detentas mantém a partir do presídio
com os familiares, especialmente, os filhos, na Colômbia, utilizando recursos da Internet, como o email. Ao longo dos quatro anos em que ficou presa, conta a autora (p.454-455) que “Maria [a presa]
se fez presente na vida de Carla e de Roberto [os filhos, que tinham 9 anos e 7 meses,
respectivamente, quando foi detida], e vice-versa. Para tanto, usou e abusou dos recursos
disponíveis dentro da penitenciária: cartas e e-mails frequentemente carregados de fotografias;
telefonemas através de celulares; dinheiro e presentes trocados por meio uma rede de colombianos
conectados via Internet”.
Outro exemplo é o uso que os jovens mestiços e indígenas de áreas rurais no sul de
Huasteca, no México, fazem das tecnologias de comunicação, em especial a Web. De acordo com
Libertad Mora Martínez (p.420), autora deste estudo, os jovens que ficam no povoado gravam ou
fotografam os festejos, as cerimônias religiosas e demais atividades dos povoados e colocam nas

redes sociais ou em blogs próprios para que os moradores daquela região que migraram,
especialmente para os Estados Unidos, possam acompanhar os eventos. Do mesmo modo, os jovens
que estão nos EUA também fazem fotos, vídeos ou textos do que acontece e os registram nessas
mesmas redes para que os familiares e amigos que ficaram se interem sobre sua realidade no país de
destino numa “comunicação virtual constante”.
Cabe ressaltar que, conforme constatam a maioria dos autores do livro, o barateamento e a
popularização das tecnologias de comunicação e, ao mesmo tempo a sua sofisticação amplia campo
de ação do imigrante, aumenta sua acessibilidade, facilita seu manuseio e sua definitiva
universalização. “Se pode notar que praticamente todas essas comunidades [diaspóricas] dispõem
de um impressionante arsenal de meios de comunicação – tanto local como transnacional (DENISE
COGO, p.36)”. O interessante é perceber que a aquisição dos aparatos tecnológicos, muitas vezes, é
custeada pelo familiar que migrou, por meio das remesas de familiares. Libertad Mora Martínez
(p.411) destaca: se por um lado, ter posse dessas ferramentas responde a uma necessidade de
manter-se em contato, por outro também é fato que seu uso cotidiano e habitual tem a ver com o
ingresso que se obtém no exterior os povos que enviam remessas de dinheiro a seus familiares e
dessa maneira pagam os custos com banda larga, celulares, computadores etc.
Outra característica desse processo é com relação à mudança que as tecnologias trazem na
comunidade física, territorial. Ainda no trabalho sobre imigração na região sul de Huasteca, a autora
(p.411) relata que antes da disseminação da Internet e de celulares na região, a comunicação era
feita em cabines telefônicas públicas. “Nestas cabines era comum encontrar mães, esposas ou filhos
à espera de alguma chamada [combinada previamente]. A comunicação era normalmente à tarde ou
à noite, já que é nesta hora que os familiares que estão nos Estados Unidos têm a oportunidade de
ligar”. Apenas para finalizar, o interessante é que, se antes essas conversas eram praticamente
“públicas” – devido à disposição física das cabines e a quantidade de pessoas que estavam no local
simultaneamente – com a Internet ou celular se tornaram privadas no sentido de que cada família
fica em sua casa, “em sua intimidade”, com seu computador ou aparelho telefônico, ainda que o
conteúdo das conversas, no caso de blogs ou redes sociais seja aberto.
O segundo ponto a se destacar é a questão da cidadania, mobilização social e participação
política proporcionadas pela Web diáspórica – temas pautados, entre outros aspectos, na
construção, luta e visibilidade públicas de processos de inclusão econômica, sociopolítica, cultural e
global das migrações transnacionais.
Denise Cogo é uma das autoras do livro que mais aprofundam essa questão. A partir da
análise de um conjunto de práticas midiáticas de migrantes latino-americanos na Internet, a autora
(p.56) identifica três dimensões em torno das quais se dinamizam experiências de cidadania

comunicativa4 dos migrantes: (1) a (re)afirmação e articulação identitárias da diáspora latinoamericana e suas repercussões nos processos de cidadania intercultural dos migrantes; (2) a
constituição de um campo discursivo alternativo e contra-hegemônico de construção midiática das
migrações transnacionais; (3) a inserção das práticas midiáticas na mobilização e luta no campo das
políticas migratórias nacionais e supranacionais, sobretudo aquelas referentes à cidadania universal.
Segundo ela, tal prática midiática guarda relação com modos de estruturação dos movimentos
sociais surgidos ao longo do tempo, especialmente com o chamado “ativismo em redes”
representado por ações transnacionais multiterritorializadas em que as tecnologias da comunicação,
especialmente a Internet, assumem preponderância nas estratégias de planejamento, articulação e
ação dos movimentos sociais. Citando Machado (2007, p.268)5, a autora (p.53) destaca: “Essa nova
forma de organização em rede resulta da ampliação da capacidade de produzir, reproduzir,
compartilhar, expressar e difundir fatos, idéias, valores, visões de mundo e experiências individuais
e coletivas em torno de identidades, interesses e crenças – e em um espaço muito curto de tempo.
Aliás, o próprio termo “ativismo em redes” funciona neste contexto como uma espécie de
sinônimo para Web diaspórica, se relacionado ao plano migratório, uma vez que ambos podem se
organizar a partir de agendas políticas e estratégias de mobilização da diáspora, apontando para uma
formação e conscientização individual e coletiva dos migrantes em favor, em última instância, dos
direitos humanos. Isso se expressa na utilização dessas práticas midiáticas no âmbito das ações e
lutas no campo das políticas migratórias nacionais e supranacionais, por exemplo, especialmente em
favor do reconhecimento e institucionalização da chamada cidadania universal das migrações
contemporâneas.
Outros autores reforçam a ideia de função contra-hegemônica da Web diaspórica. É o caso
de Gloria Gómez-Escalonilla, que estudou os meios de comunicação na Internet voltados para
imigrantes latinos na Espanha. Segundo ela (p.108), seja qual for o nome que assume tais práticas
de comunicação na rede voltadas para o público migrante – meios étnicos, das minorias étnicas,
meios da diáspora, blogs, sites etc. – o fundamental é que dão voz a esse público. Isso porque, de
acordo com ela, os imigrantes são os protagonistas do conteúdo, são as fontes de informação, e
ainda são também os próprios produtores. É um material feito sob medida, “uma comunicação que
compensa o tratamento oferecido pelas mídias generalistas”.
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Não podemos esquecer também de relacionar aqui a experiência relatada por Gerardo
Halpern sobre um grupo de migrantes e retornados paraguaios identificados como APE (Agencia de
Periodistas Paraguayos en el Exterior) e rebatizado como “La voz guaraní Ápe (“aquí”) Paraguay.
Segundo o pesquisador (p.163-164), o site desta diáspora emerge como ferramenta comunicacional
que assume e protagoniza demandas que, por um lado, rompem a cena comunicacional, através do
uso de novas tecnologias de informação e comunicação, mas ao mesmo tempo convoca a formas de
identificação, participação e, sobretudo, de visibilidade da legitimidade pública do grupo. Isso, na
opinião de Halpern, choca-se com o lugar e imaginário historicamente atribuído à imigração em
geral, e a paraguaia em particular, disseminado pelas mídias tradicionais, que tendem a criminalizar
a crescente presença migratória na contemporaneidade e a própria condição de clandestinidade dos
migrantes.

Características gerais

Além desses dois pontos principais constituidores e organizadores da Web diaspórica –
vínculos e mobilização – se faz necessário destacar outros que, de certa maneira se relacionam com
todas as questões vistas que envolvem família e cidadania. Um deles é a aprendizagem não só do
idioma do território de destino, ou legislação e informações gerais sobre este, mas também do
manuseio dos aparatos tecnológicos midiáticos, em última instância, a inserção do imigrante na
nova realidade.
Denise Cogo destaca que um aspecto interessante relacionado ao tema são os diferentes
aprendizados formais e informais para a utilização da Internet. Nas palavras da autora (p.56):
“Algumas das práticas midiáticas parecem alcançar, inclusive, um caráter participativo que não se
limita à intervenção nos conteúdos, mas inclui a capacitação dos migrantes para os usos de mídias e
mesmo o de desenvolvimento de uma educação crítica para a mídia”.
Isso se verifica claramente no trabalho de Delia Dutra e Pedro Russi Duarte, sobre mulheres
peruanas que atuam como trabalhadoras domésticas em Brasília. Em um dos trechos, os autores
relatam que uma das entrevistadas diz aprender Português escutando o rádio e assistindo à televisão.
“Gosto muito de ler também no computador, então, à medida que vou lendo trato de pronunciar da
mesma forma que vejo no rádio ou TV (p.481)”. Outra entrevistada conta que a primeira coisa que
aprendeu a usar no computador foi o Skype. Seus chefes compraram créditos, posteriormente
descontados de seu salário, para que possa falar com seus familiares no Peru. “É muito fácil e
barato (p.482)”. Por fim, outro exemplo ilustrativo é o de uma entrevistada que lembra que, em seu
trabalho anterior, “la señorita” ensinou-a a utilizar a Internet e fez para ela um e-mail. “Por ele falo

mais com meus filhos porque eles têm um computador que eu lhes comprei. Então, os aviso pelo
celular quando posso me conectar e eles entram também (p.482)”.
É fato que a Web diaspórica, em geral, revela situações de bilinguismo ou de uso de mais de
duas línguas para se comunicar, o que retrata uma duplicidade nos pertencimentos sociais. O já
citado site Ápe, estudado por Gerardo Halpern, também é ilustrativo neste sentido. Diz o autor
(p.165) que na página voltada para paraguaios no exterior são encontrados termos em Guarani, que
costumam nomear as seções (ou menus). Algumas delas: Ñepyru (Início); Ñande (Nós); Tembiapo
(Trabalho); Marandu (Notícias). O resto da página, ou seja, todo seu conteúdo está em castelhano.
De acordo com o também já mencionado trabalho de Pilar Uriarte Bálsamo e Daniel
Etcheverry, as diferentes línguas encontradas nessas práticas geram espaços de interlocução
variados, construindo cada uma delas narrativas identitárias diferentes, porém não excludentes.
“Aparece então o caráter construído, dinâmico e fluido das identidades, particularmente no caso dos
processos migratórios (p.69)”.

Diversidade virtual

Pelo próprio caráter aberto da Internet, a Web diaspórica não segue um modelo único e/ou
rígido. Pelo contrário. Talvez sua maior característica esteja no que podemos chamar do que Gloria
Gómez-Escalonilla (p.119), uma das pesquisadoras do livro, classifica de “diversidade virtual”. Ou
como menciona Pilar Uriarte Bálsamo e Daniel Etcheverry (p.81): “são espaços criados pela
diáspora onde ela também determina as regras”.
Os relatos empíricos reunidos no livro “Diásporas, migrações, tecnologias da comunicação e
identidades transnacionais” mostram iniciativas de apoio às migrações organizadas por associações,
igrejas e/ou religião, grupos familiares ou informais, indivíduos imigrantes e até empresas de
caráter privado. Todos são organizados territorialmente desde os lugares de migração ou de origem,
através da utilização de diferentes recursos disponibilizados pela Internet (e-mail, chat, sites, blogs,
skype etc.) e também do telefone, estendidos e articulados em torno de processos de produção
colaborativos multiterritoriais. No caso de iniciativas de caráter religioso, é ilustrativo o já citado
estudo de Angeliki Koukoutsaki Monnier, que faz uma análise de websites religiosos da diáspora
grega.
Verifica-se também no livro que as dinâmicas de produção do conteúdo que compõe a Web
diaspórica podem ter um caráter jornalístico – como notícias temáticas retiradas dos veículos de
comunicação tradicionais, material produzido por jornalistas, migrantes ou não, voluntários ou
remunerados, a partir do território de origem, de recepção ou de outros, e assim por diante – ou não.

Podem compreender relatos de imigrantes, fotografias de indivíduos e grupos, “vídeos caseiros”,
música, gastronomia, questões de origem étnica etc., de ordem subjetiva, produzidos por usuários
situados multiterritorialmente.
E, ao contrário do que o senso comum pode indicar, outros fatores – além dos clássicos
idioma, etnia e nacionalidade, por exemplo, podem ser o chamativo para a organização da diáspora
na Internet. Ao mesmo tempo em que o livro traz o artigo de Isabel Ferin Cunha que discute o
chamado Sistema Migratório Lusófono e as implicações culturais e políticas que tiveram nas
relações entre países que falam Português a partir de dados recolhidos num estudo empírico sobre
usos e consumos de mídias e de dispositivos digitais, ou seja, idioma, traz, simultaneamente, o
trabalho de Cristina Wulfhorst e Eurico Vianna, que procura abordar o transverso caráter dos
processes de globalização e interações sociais tecnologicamente mediadas ao focar na Capoeira.
Segundo os autores, a partir dessa manifestação cultural é possível examinar os efeitos práticos das
imbricações entre transnacionalismo, reconfiguração identitária e os usos de mídia social. Também
apontam que capoeiristas usam a mídia social como um recurso que se opõe a formas hegemônicas
de globalização que difundem uma imagem específica e pasteurizada da Capoeira como exótica,
assim como também para contestar a ideia de Capoeira como apenas uma cultura diaspórica.
Observa-se ainda, pelos relatos do livro, experiências amadoras, artesanais e individuais, até
práticas estruturadas, profissionais e que sobrevivem com recursos financeiros próprios, seguindo a
lógica mercadológica, incluindo dessa maneira o lucro. Neste sentido, o trabalho de Melissa
Blanchard contribui com a análise do site Senboutique.com, uma prática transnacional dos
migrantes senegaleses. Nas palavras da autora (p.253): “o recurso ao e-comércio transforma tanto as
relações de ajuda material que conecta os migrantes senegaleses às suas famílias de origem, quanto
as representações da identidade individual e coletiva que lhes são relacionadas”. Segundo ela, a
manutenção desses laços transnacionais, no entanto, não se opõe à integração socioeconômica dos
migrantes nos países onde se estabelecem. Pelo contrário, ela contribui a encorajá-la, permitindo
aos migrantes, de um lado, investirem mais ganhos no seu novo contexto de vida e, por outro lado,
redefinirem seu horizonte identitário sem terem que cortar os laços com o meio de origem.

O outro lado

Sempre que surge uma nova tecnologia de Comunicação, surge também certa euforia não só
de usuários, mas de pesquisadores e especialistas da área que esbanjam otimismo ao acreditarem
estar diante de um aparato tecnológico revolucionário, capaz de estabelecer sistematicamente
relações de causas e efeitos. Exemplos dessa situação não faltam, seja quando surgiu o rádio, a TV

e, mais, recentemente a Internet, seja quando acreditou-se que mídias como fax, vídeo cassete e
máquinas fotográficas a filme ou tipo Polaroid – hoje, simples peças de museus – eram as “vedetes”
e apostas do desenvolvimento do campo. É preciso cuidado.
No caso de processos migratórios, o crescente acesso aos meios de comunicação – tanto nos
países de destino quanto nos de origem – cada vez mais baratos e eficientes, telefone, celular,
internet, transferências eletrônicas de dinheiro, entre outros, tem tido uma importância fundamental
na forma em que as relações pessoais se estabelecem. No entanto, a presença cotidiana dos
migrantes no local de origem por meio das tecnologias de comunicação, após o deslocamento, pode
oferecer aos que se encontram no lugar de origem, maiores possibilidades de exercer pressão sobre
quem se encontra no exterior e pedir auxílio, especialmente, econômico, seja para a resolução de
conflitos sociais ou problemas de saúde ou outros fins. Neste sentido, a situação estudada por Pilar
Uriarte Bálsamo e Daniel Etcheverry (p.75) é ilustrativa: Os meios de comunicação fazem parte do
cotidiano desses jovens (...), mas certo grau de insatisfação em relação aos contatos estabelecidos
com familiares e amigos no local de origem é manifestado por eles. “Segundo explicam, parece
difícil para as pessoas lá compreenderem as dificuldades pelas que eles passam aqui. Do outro lado,
as pessoas que ficam no local de origem, para os quais os pedidos de ajuda econômica para
permanecer ou para sair são imperativos, manifestam o mesmo grau de insatisfação”. É comum
ocorrer também, como bem lembra a pesquisadora Daiani Ludmila Barth (p.359) e relatam seus
entrevistados uma redução qualitativa dos amigos do imigrante no território receptivo a partir do
uso desses recursos, “o que se reflete na necessidade de hierarquização das amizades em função do
tempo dispensado na internet”.
Outro ponto que merece atenção é levantado por Amparo Huertas Bailén. A autora
espanhola destaca que o âmbito virtual não se desenvolve à margem do espaço físico nem se
superpõe ao mesmo – são paralelos. Alguns estudos disponíveis concluem que jovens se relacionam
na Internet basicamente com gente que já conhecem e, na maioria das ocasiões, tratam-se de
pessoas com as quais mantêm contatos presenciais frequentes. Segundo ela (p.304-305): “Apesar da
dimensão comunicacional da Internet ser capaz de superar barreiras espaço-temporais (...) se
verifica que os contatos estabelecidos nas redes sociais virtuais por adolescentes correspondem
majoritariamente com companheiros de classe ou amizades na mesma cidade (...).A Internet serve
basicamente para reforçar relações previamente estabelecidas”.
Há ainda o que José Carlos Sendín Gutiérrez evoca no estudo da chamada “mídia diet”.
Para o autor, pesquisa feita no Facebook em 2010 focando páginas sobre migração, encontrou 13
“comunidades” com títulos claramente contra o processo migratório. Algumas delas (p.325):
“Imigrantes, voltem para seus países”. “Zapatero (Primeiro Ministro da Espanha): expulsem os
imigrantes da Espanha se quer acabar com a crise”; “Chega de migrantes que invadem nosso país”.

Um último argumento nesse sentido é colocado pela pesquisadora brasileira Sofia
Cavalcanti Zanforlin. Segundo ela, são exageradas as crenças de que viveríamos o momento em que
se prescinde do território para a construção do pertencimento, delegando ao espaço virtual da
Internet, por exemplo, o principal árbitro e organizador das comunidades em diáspora. Ao estudar o
“Corredor da Central”, espaço físico localizado no Centro do Rio de Janeiro utilizado como ponto
de encontro de interação entre imigrantes africanos, a autora propõe não decretar o fim do espaço
como lugar de encontro e sociabilidade, mas perceber que o espaço territorial passa a ser vivenciado
num contexto em que as trocas comunicacionais já fazem parte ou complementam a vivencia
espacial. Nas palavras da autora (p.437): “Quer dizer, não é obliterar a força que a conversa, o
encontro, a pessoalidade adquirem no momento de criação, manutenção e reforço de laços sociais e
interpessoais, mas entender que esses laços passam a ser alinhavados também num meio mais fluido
e intermitente das comunicações eletrônicas”.
Por fim, é sempre bom lembrar que é a educação contínua da cidadania – esta entendida
como um lugar e tensão e não de reconciliação, como muitos acreditam – que faz a mídia
democrática e não o simples uso de seus veículos.

Considerações finais

Como última observação, destacamos que, ao tentar organizar a Web diaspórica a partir dos
apontamentos teóricos e relatos empíricos reunidos no livro, nos deparamos com um farto material
e inesgotável fonte de consulta sobre o impacto da globalização e das novas tecnologias de
comunicação, especificamente a Internet, sobre esquemas atuais de representação simbólica dentro
de processos migratórios. Ou ainda, nas palavras de Mohamed ElHajji (p.33-34), verificamos “em
que medida e de que o modo esses espaços – marcados pela diversidade virtual e mobilidade digital
– formam a base material dos quadros de identificação dos grupos étnicos oriundos das diásporas
transnacionais”.
Não poderíamos terminar sem fazer uma menção a autores que aparecem constantemente
nos trabalhos, os quais os pesquisadores reunidos no livro utilizam como base teórico-conceitual
para compreender seus experimentos empíricos. São eles: Stuart Hall, Jesús Martín-Barbero, Arjun
Appadurai, James Clifford, Néstor García Canclini, Manuel Castells, Gilles Deleuze, Felix Guattari,
Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, Eric Hobsbawn, entre outros. É interessante perceber como
essas figuras circulam e contribuem em trabalhos que, apesar de uma temática em comum,
expressam realidades variadas e formações diferentes de seus pesquisadores.

Assim, finalizamos com a seguinte consideração de Libertad Mora Martínez (p.426)6: “Os
imigrantes hoje se move através de espaços geográficos e digitais. As comunidades de diáspora
estão dispersa geograficamente, porém, se conectam, comunicam e convivem através dos espaços
digitas. As novas rotas e espaços de migração requerem um novo enfoque epistemológico e uma
reconsideração do tema, assim como as ferramentas conceituais anteriormente utilizadas para
entender o conceito e as condições da diáspora”.
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O Narciso Pankararu: imagens projetadas no ciberespaço.
Ricardo Barbosa Bitencourt1
Juracy Marques2
Ser Índio é ter que lutar pelo respeito e reconhecimento de povos que possuem
características muito peculiares e que fogem às imagens impostas em muitos livros, aos
discursos da colonização, ainda latente, e, especialmente, pelo senso comum. Grupos
indígenas apreendem novos mecanismos comunicacionais e os transformam em uma
nova publicidade de conteúdos próprios focados, entre outras coisas, na expansão de
seus territórios simbólicos. Nessa direção, esse trabalho, propõe um debate sobre as
estratégias de utilização das novas mídias, especialmente a internet, pelo Povo
Pankararu do Sertão Pernambucano e como se evidencia a luta pela afirmação de sua
cultura frente ao risco da homogeneização proposta por diversas plataformas no mundo
digital.
Palavras chave: Net-ativismo, Sertão Pernambucano, Ciborgues Indígenas
ABSTRACT
Being Indian is to fight for respect and recognition of people who have very peculiar
characteristics and fleeing to images imposed in many books, speeches colonization,
even latent, and especially by common sense. Indigenous groups learn to use new
communication mechanisms and transform them into a new advertising content
themselves focused, among other things, expand their territories symbolic. In this
direction, this work proposes a discussion on the strategies for the use of new media,
especially the internet, the People Pankararu Sertão Pernambucano and how it
highlights the struggle for the affirmation of their culture against the risk of
homogenization proposed by various platforms in the world digital.
Palavras chave: Net-activism, Sertão Pernambucano, Indigenous Cyborgs
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INTRODUÇÃO
O processo comunicativo contemporâneo tem ganhado cada vez mais espaço na
dinâmica social exibindo uma capacidade de mobilização das relações, especialmente
quando mediadas pela internet. O que antes era apenas um mecanismo de viabilização
de sistemas de informação para instituições privadas e governo, tornou-se uma
ferramenta que facilmente foi inserida no dia-a-dia de cada um.
No Brasil, 82,4 milhões acessaram a internet no 1º semestre de 2012 realizando
atividades das mais diversas, como conversas com os amigos, compartilhamento e
criação de conteúdos, além do desenvolvimento de modelos comunicacionais
significativos.
Nesse novo espaço, as conexões são mediadas por ferramentas computacionais e
possibilitam, independente da sua forma de organização, etnia, sexo ou localização, um
tipo de interação que torna possível divulgar toda e qualquer mensagem. Mais que a
popularização de equipamentos, é preciso perceber nuanças cada vez mais complexas
que compreendem a internet como um Novo Lugar.
O espaço não se resume apenas ao "chão" onde está localizado a comunidade,
mas, também, o território no qual os grupos se sentem representados: sejam físicos ou
não. É o local do sentido e que ganha proporções diferenciadas no ciberespaço (LEVY,
2010; AUGE, 1994)
Não são mudanças exclusivamente de conteúdo ou de ferramentas, trata-se de
outra perspectiva de relacionamento pautada em padrões cada vez mais dinâmicos.
Dessa forma, como pontua Barabási (2009, p. 11), “pequenas mudanças na topologia,
afetando tão somente alguns poucos nós ou links, podem abrir portas ocultas,
permitindo a emergência de novas possibilidades”.

O narciso e a terceira imagem

Macluhan nos faz refletir o ciberespaço como algo maior que a reprodução da
realidade do sujeito. Trata-se de um novo lugar de existência que proporciona a
construção de relações antes limitadas por loco-realidades. Assim, “quando os meios
atuam juntos podem mudar tanto a nossa consciência como criar novos universos de
significado psíquico (MACLUHAN, 1993 p. 94)”, tornando-se um espaço de

contemplação do sujeito, que como Narciso, não se apaixona pela imagem de si mesmo
e sim por uma imagem do Outro.
Figura 1: Narciso de Caravagio (1594-1596).

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Narciso.

A metáfora do Narciso, que para muitos trata-se do desejo por si, na verdade,
nos faz refletir sobre uma imagem projetada que não é a nossa cópia. Na lenda de
Narciso, Zeus faz a água refletir como espelho que devolveu o reflexo de alguém
parecido com ele, porém diferente o suficiente para ser intrigante. Não era uma réplica,
mas uma re-presentação3 (MACLUHAN, 1993 p. 94), uma imagem mediada por um
recurso, no caso, a água.
Comparados ao momento contemporâneo, essa a internet e as mídias sociais
poderiam ser considerado esse instrumento de mediação, onde pode-se visualizar o atual
conflito entre predadores da rede, que quando ganham acesso a usam sem gerar
nenhuma contrapartida social ao grupo, e os colaboradores da rede, que primam pela
geração de valores no grupo (SANTAELLA & LEMOS 2010).
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El verdadero significado de la leyenda de Narciso es que no se enamoro de la imagen de sí mismo sino
de un rostro de un aparente extraño. Zeus lo hizo mirar el espejo de agua que le devolvió el reflejo de
alguien parecido a él pero lo suficientemente diferente como para ser fascinante. No era una réplica sino
una re-presentación.

O Povo Pankararu
Segundo dados disponíveis no site do Distrito Sanitário Especial Indígena –
DSEI unidade gestora descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena –
SasiSUS, 46.874 indígenas vivem em Pernambuco. Desses 6.959 são Pankararu, o que
corresponde há 8,64% do total no Estado, distribuídos em 28 aldeias, onde, segundo
Alexandre Pankararu (2013), aproximadamente, 50% pode acessar a internet através de
suas conexões privadas, uma vez que não existem mais políticas de acesso à internet
com fomento público que não sejam dentro das escolas.
O território Pankararu está presente numa área que abrange a divisão política dos
municípios de Jatobá, Petrolândia e Tacaratu, no estado de Pernambuco e se apresentam
com duas identificações territoriais, Pankararu e Pankararu Entre Serras, conforme
mostram as figuras abaixo:
Figura 2: Território Pankararu

Fonte: Instituto Sócio Ambiental. Disponível em: ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terrasindigenas/3787

Figura 3: Pankararu Entre Serras

Fonte: Instituto Sócio Ambiental. Disponível em: ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terrasindigenas/4037

Mesmo com identificações diferentes, é possível perceber in loco que não há
uma situação de separação. Revela-se, na verdade, a unicidade e a consolidação de uma
coesa territorialidade específica que, segundo Almeida (2006, p. 25 apud FARIAS JR,
p. 90), pode ser usada “para nomear as delimitações físicas de determinadas unidades
sociais que compõem os meandros de territórios etnicamente configurados”. No
momento de luta pelo território, mostra-se a unicidade do “mapa” Pankararu, quando se
une no satélite os dois territórios.

Figura 4: Imagem da ligação entre os territórios Pankararu e Entre Serras
Pankararu

Fonte: Google Maps

O Narciso Pankararu
Segundos estudos apresentados pelo Instituto Socioambiental4, na cidade de Águas
Belas, em 1935, o pesquisador Carlos Estevão de Oliveira toma contato com um
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Trecho do Texto sobre a história do Povo Pankararu divulgado pelo Instituto Socioambiental. Estas e
outras informações estão disponíveis em: http://pib.socioambiental.org/pt/povo/pankararu/882

Pankararu e em seguida faz sua primeira viagem ao Brejo dos Padres e, depois, profere
palestras divulgando a existência do grupo.
Então, o Ministério da Guerra, ao qual o SPI estava subordinado, envia ao local
um funcionário para uma primeira avaliação. Os trabalhos não teriam continuidade até
que, três anos mais tarde, depois transferência do SPI para o MAIC (Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio), o órgão instalasse um posto indígena no Brejo dos
Padres.
Dentre os diversos registros realizados estão a dança dos Praiás e do Toré,
tarefas ligadas à agricultura, criação de animais, edificações que revelam a rotina do
Povo Pankararu.

Figura 5: Dança dos Praiás a década de 30.

Fonte: Coleção etnográfica Carlos Estevão de Oliveira Disponível em: www.ufpe.br/carlosestevao

Logo depois, em 1938, os Pankararu recebem a Missão de Pesquisas Folclóricas
realizada pela Secretaria de Cultura de São Paulo na gestão do, então secretário, por
Mário de Andrade5, que percorreu o Norte e Nordeste registrando manifestações
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Mário de Andrade foi diretor do Departamento de Cultura do Município de São Paulo de 1936 a 1938.
Como tal, enviou ao Norte e ao Nordeste do país uma equipe de pesquisadores que, de fevereiro a julho
de 1938, fez gravações de música popular de tradição oral in loco em diversos pontos de Pernambuco,
Paraíba, Maranhão e Pará. O precioso acervo reunido foi organizado e parcialmente estudado por Oneyda
Alvarenga, que publicou entre 1948 e 1955 vários livros e discos relativos a ele. No início dos anos 1980,
a musicóloga Flávia Toni retomou a pesquisa sobre o acervo, no que foi seguida pelo historiador e músico
Álvaro Carlini e outros. Também foi nesta década que a Fundação Vitae “adotou” a coleção,
possibilitando que suas condições de conservação melhorassem de maneira bastante significativa. A
publicação desta coletânea, em agosto de 2006, foi justificadamente saudada – no Brasil e fora do país –

culturais dos diversos povos. São vídeos, registros em áudio, anotações e fotografias
que permitiram a salva guarda, em mídia, de rituais e fazeres de diversos grupos.

Figura 6: Imagens extraídas do filme etnográfico Missão de Pesquisas Folclóricas,
1938.

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=JEQ0NzpvIpE

O envolvimento dos Pankararu com as mídias não é algo recente, como se pode
constatar, entretanto, permite-se hoje o registro e a divulgação perene a partir das
construções dos próprios indivíduos. Trata-se do objeto filmado, filmando-se; trata-se
da materialização das tradições em diversas formas e mídias numa perspectiva de
divulgação e proteção das tradições do próprio povo, promovendo assim uma
contraposição à alienação tecnológica promovida pelo poder especialmente estabelecido
pelo capital contra minorias que sempre foram sufocadas, e que, além da alienação
tecnológica, o capitalismo real exerce seu poder repressivo através de suas estratégias
de silenciamento e de simulação: no indizível e na indecisão diante do limite (LEFF,
2005 p. 119).
Hoje, esse material registrado compõe um importante acervo histórico para
pesquisas e proteção da memória do Povo Pankararu, especialmente para a divulgação
entre os não índios. No entanto, com a popularização das ferramentas e o barateamento
como um acontecimento cultural de primeira grandeza e veio finalmente pôr ao alcance de um público
amplo amostra expressiva do que foi gravado há setenta anos (SANDRONI, 2008 p. 01).

das mídias comunicativas o que era apenas uma realidade possível através da
intervenção do outro (registro por parte de técnicos) passou a tomar outras formas e se
multiplicar no ciberespaço.
O virtual e o real nunca foram tão discutidos como com a popularização da
internet. Quase sempre são colocados em situações de oposição, mas, na verdade, nunca
se ocuparam, de fato, dessa forma: “O virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual”
(Levy, 2010 p.16). O virtual não se remete ao inexistente ou mesmo à não realidade,
pelo contrário, o virtual é o real em sua potencialidade. De igual maneira o debate
contemporâneo sobre territórios não pode ser simplesmente reduzido à questão de áreas
de terra, uma vez que estamos falando também de lugares que são carregados de signos
e sentidos. Para os povos tradicionais, por exemplo, os espaços virtuais (ou
virtualizados pelas TIC) surgem como um reforço à em defesa de sua cultura e de sua
tradição.
A identidade na perspectiva da complexidade ambiental implica dar um salto
fora da 1ógica formal, para pensar um mundo conformado por uma
diversidade de identidades que constituem formas diferenciadas do ser
individual e do ser coletivo dos povos. Nesse sentido, o saber e pensar a
partir da identidade resiste e enfrenta a imposição de um pensar externo sobre
seu próprio ser, a partir do conhecimento cientifico e das etnociências como
apropriação do ser dos povos (de seus saberes), a partir da 1ógica da
globalização ecológico-econômica (LEFF, 2005 p. 434).

As ferramentas disponíveis na internet servem também como porta de entrada do
índio ao universo do não índio para acessar recursos e igualar forças e aprendizado, o
que seria para Canevacci (2001 p. 19) uma perspectiva glocal de cultura, que, ao mesmo
tempo, “participa, simultânea e conflitantemente, das ampliações globalizantes e das
restrições localizadoras”. Cita ainda o autor que “as tramas que a mídia combina por
interfaces, entre homem e máquina, são ecológicas. Isso significa desenvolver, por um
lado, uma crítica da comunicação que nos envolve no signo da dominação” (2001 p.
41).
A mediação da tecnologia comunicacional possibilita um poder de articulação
maior entre diversos povos por conta da então facilidade e custo de manutenção desses
espaços. Aliado a isso, a figura de um agente comunicador (Beltrão, 2004) permite uma
atenção maior e o auxílio técnico a grupos que não conseguiram desenvolver um
domínio maior da técnica no uso desses novos recursos. Assim, como propõe Deleuze e
Guattari, o rizoma conecta um ponto qualquer com um outro ponto qualquer e cada uma
das suas características não aponta necessariamente para características da mesma

natureza, põe em jogo regimes de signos muito diferentes e até estados de não-signos
(2006 p. 51).
Para Marques, (2011, p.117) os “complexos sistemas das territorialidades e
processos identitários dos grupos culturalmente diferenciados da Bacia do São
Francisco não podem ser pensados dentro de uma forma homogeneizante” e isso reforça
a assertiva de que o acesso a uma rede de contatos pessoais significa acesso direto ao
valor potencial dessa rede social, que se alicerça na heterogeneidade. Dessa forma, é
importante que entendamos que o momento atual homogeneíza a qualidade de nossos
laços e contatos sociais em mídias que constituem a reprodução de princípios
meramente socioeconômicos.
A perspectiva dessas relações vai além da participação em mídias ou em espaços
digitais de relacionamento. Trata-se da busca de sentidos que se revelam nos meios
comunicacionais e que, de fato, estimulam desde perspectivas de proteção identitárias
até a estruturação de instrumentos de apropriação de políticas públicas. É uma terceira
imagem que só faz sentido dentro do contexto do ciberespaço.
Leff (2005, p. 327) pontua que toda organização cultural é um complexo sistema
de valores, ideologias, significados, práticas produtivas e estilos de vida que se
desenvolveram ao longo da história e se especificam em diferentes contextos” que
incluem, na contemporaneidade, a organização de multiplataformas de comunicação
fazem com que as estratégias de comunicação na internet não repitam a estrutura do
líder ou validador da informação.
Uma das primeiras experiências dos Pankararu no Ciberespaço foi com o projeto
@ÍndiosOnline6, criado pela Ong Thydewa. O Projeto contou com a formação de
multiplicadores que repassaram essa tecnologia com intuito de multiplicar os canais e a
divulgação de assuntos de interesses dos indígenas, sem a interferência de agências ou
de assessorias de comunicação.
Segundo dados do próprio portal, a gestão da rede atualmente é compartilhada
entre cinco gestores: Alex Makuxi de Roraima, Patrícia Pankararu de Pernambuco,
Nhenety Kariri-Xocó de Alagoas e Fábio Titiah e Yonana Pataxo hã hã hãe da Bahia.
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Mais informações em: www.indiosonline.net

Figura: 7 – Tela inicial do portal @ÍndiosOnline

Fonte - www.indiosonline.net

O passo dado originalmente com a formação de agentes multiplicadores
possibilitou a criação de outras arquiteturas e espaços de divulgação da comunidade que
escapam à gestão centralizada no portal. Assim, o rizoma hipertextual se materializa na
intertextualidade, onde é possível mobilizar um olhar sobre o virtual e suas relações no
ciberespaço. O que contempla o que preceitua Castells (2010, p 459), quando nos diz
que as culturas consistem em processos de comunicação e todos esses são baseados na
produção e consumo de sinais, que, na perspectiva do ciberespaço, proporcionam uma
ampla capacidade de inclusão e abrangência de várias expressões.
A apreensão da tecnologia pelos Pankararu fizeram surgir diversos espaços de
comunicação, especialmente envolvendo a divulgação da identidade e dos aspectos
culturais do Povo. São blogs, páginas em mídias sociais, além de outros canais que são
alimentados pela comunidade e ajudam no contato com outros parentes, seja numa
perspectiva de divulgação, seja no direcionamento de suas lutas.

Tabela 1 –Sites e blogs sob a responsabilidade de Índios Pankararu no sertão
pernambucano.
Título da Página
Pankararu Online
Portal Pankararu Oficial
Pankararu Nação Cultural
Portal Pankararu
Associação Indígena Entre Serras Pankararu
Povo Pankararus
Escolas Pankararus
Casa de memória do tronco velho Pankararu
Ação Pankararu

Endereço
http://pankararuonline.blogspot.com.br/
http://portalpankararuoficial.blogspot.com.br
http://pankararunacaocultural.blogspot.com.br
http://portalpankararu.blogspot.com.br/
http://aipes.wordpress.com
http://povopankararus.blogspot.com.br/
http://escolapankararus.blogspot.com.br
http://casadememoria.blogspot.com.br
http://acaopankararu.blogspot.com.br

O avanço da tecnologia incrementou as possiblidades de comunicação e o que
gerou uma rede transacional onde habitam novas conexões e novas perspectivas de
fronteiras identitárias (MIRA 2012, p.6). Igualmente, ocasiões que normalmente
dependeriam de uma hierarquia centralizada hoje se despedem frente a uma perspectiva
horizontal provocada por uma distribuição de mídias e conteúdos promovidos pelos
próprios indivíduos.
Figura 8 – Página “Povo Pankararu” no Facebook

Fonte: www.facebook.com/pankararunet?fref=ts

Figura 9 - Blog Pankararu Nação Cultural

Fonte: http://pankararunacaocultural.blogspot.com.br

Figura 10 - Blog casa de memória do tronco velho Pankararu

Fonte - http://casadememoria.blogspot.com.br

Figura 11 - Blog da Associação Indígena Entre Serras Pankararu

Fonte: http://aipes.wordpress.com

Figura 12 - Blog Pankararu Online

Fonte: http://pankararuonline.blogspot.com.br/

Neste choque com culturas dominantes, onde são estabelecidas diversas
relações, estas culturas assimilam processos que depois são utilizados pelos próprios
grupos com a finalidade de emancipação do próprio Ser diante do opressor.
Assim, as culturas indígenas americanas preservaram e redefiniram suas
identidades em seus encontros e fusões interétnicos no período pré-hispânico
e nos processos de mestiçagem subsequentes à conquista espanhola. De
forma similar, a sobrevivência dos povos originários frente às estratégias
econômicas e tecnológicas de reapropriação da natureza e da biodiversidade
está levando hoje as populações indígenas a ressignificar suas identidades e a
hibridizar suas culturas (Escobar, 1997a, 1997b). (LEFF, 2005 p. 329).

Não se trata de uma divulgação de uma identidade original ou de um modelo de
ser índio, mas sim da construção de espaços promovidos pelo domínio tecnológico que
emancipam o sujeito ou grupo como algo único. Como sugere Leff (2005 p. 341) “As
identidades nunca são idênticas”. A diversidade de mídias e o processo contínuo de
renovação cultural pelo que passam grupos etnicamente distintos são uma prova da sua
reelaboração de existência que consiste na participação ativa de uma ecologia
tecnológica onde os saberes ancestrais formatam a linguagem que é disseminada por

mecanismos que, embora não tenham sido concebidos para os mesmo, passam a ser
uma “maloca” no ciberespaço.

CONSIDREAÇÕES FINAIS

As ações e mobilizações realizados pelo Povo Pankararu no Sertão
Pernambucano reforçam a existência da tradição indígena no nordeste e fere,
diretamente, o mito do modelo original de índio.
Na articulação dos saberes é possível perceber uma mescla de atividades que
tem como objetivo a preservação e divulgação das tradições do povo juntamente com a
construção de sinapses de contato com o público não índio. Não se trata de um canal
exclusivo de comunicação, mas sim, de um sentido de comunicação que é evidenciado
de forma “livre” através da internet.
Não se trata nem de uma perspectiva de originalidade, nem de artificialidade de
imagens, e sim da construção de significados que são captados no entendimento
daqueles que acessam. Há uma imagem construída para essa finalidade que só pode ser
acessada nas relações estabelecidas pela mediação tecnológica. Assim, os toantes que se
transformam em linguagens computacionais públicas, divulgam e defendem a voz do
povo Pankararu no Sertão Pernambucano. Agora, são eles que se apropriam das
ferramentas e divulgam a imagem que querem para o nosso entendimento.
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Cobertura colaborativa e conexões locais: a experiência net ativista do
“#protestoSJDR”
André Salmerón (UFSJ)1

Resumo: Em 2013, o Brasil vivenciou uma revolução popular: as pessoas, articuladas e mobilizadas pelas
redes sociais, foram às ruas para clamar por direitos e mudanças. As passeatas chegaram à cidade de São
João del-Rei/MG e as reivindicações ganharam visibilidade nacional por meio da construção de um canal
no Facebook: o “#protestoSJDR”. O presente artigo discute a prática desta cobertura colaborativa para
articulação de comunidades, bem como procura compreender o net ativismo retratado nas postagens. O
estudo reflete sobre o exercício do jornalismo colaborativo em meios digitais a partir da noção de
sociedade em rede de Castells (2005) e da releitura de Kaplún (1984) acerca do método Cassette-foro,
para o qual os meios de comunicação são ferramentas de educação dos públicos e mecanismos de
interligação de comunidades em um espaço comum. Posteriormente, adentra-se sobre o objeto
representado pela cobertura colaborativa nas redes sociais: o net ativismo.Tal fenômeno é pensado na
esfera local, tendo como base o Paradigma da Complexidade de Morin e Le Moigne (2000): somente um
campo científico não consegue circunscrever os objetos de mundo. Para tanto, faz-se uma análise
contrastiva (I) das explicações dadas por professores da UFSJ (OLIVEIRA, QUEIROZ, LA GUARDIA,
SIQUEIRA, COUTO) em debate sobre o “#protestoSJDR” realizado em 21 de junho de 2013 na UFSJ;
com (II) as análises dos pesquisadores Cohn, Nobre, Sola, Rheingold e Sposito, publicadas em entrevistas
para o caderno “Eu&Fim de Semana” do jornal Valor, veiculado na referida data. Por fim, reflete-se sobre
as implicações sociais da criação de um espaço virtual de informação, debate livre e interconexão de
comunidades, tendo em vista o fortalecimento de uma comunicação local mais crítica.
Palavras-chave: jornalismo; cobertura colaborativa; net ativismo
Abstract: In 2013, Brazil witnessed a popular revolution: organized through social networks, people
went out to the streets and claimed for change. The protests reached the city of São João del-Rei/MG and
the local demands gained national visibility thanks to a Facebook page: “#protestoSJDR”. This paper
discusses the practice of collaborative news coverage as a tool to articulate communities, and seeks to
understand the net-activism portrayed in the posts. The study offers reflexion on collaborative journalism
on digital media through the notion of network society CASTELLS (2005) and a fresh reading of
KAPLÚN (1984) - to whom communication is a tool of education and a way to connect distant
communities - and the cassette-foro method. Then, I focus on the object represented by collaborative
news coverage in social networks: the net-activism. The pheneomenon is treated on a local scale, with an
analysis based on Morin and Le Moigne’s (2000) paradigm of complexity: a single scientific field cannot
circumscribe the objects of the world. This is done through a contrastive analysis of (I) the explanations
given by UFSJ professors (OLIVEIRA, QUEIROZ, LA GUARDIA, SIQUEIRA, COUTO) in a debate
about the “#protestoSJDR” on june 21, 2013, on UFSJ; and (II) the analysis made by researchers Cohn,
Nobre, Sola, Rheingold and Sposito, published in the form of interviews on the newspaper Valor on said
date. Finally, we reflect upon the social implications of the creation of a virtual space for information, free
debate and community interconnection, thus strenghtening the quality of local communication.
Keywords: journalism, collaborative coverage, net-activism
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Em junho de 2013, o Brasil viveu um momento histórico – ainda que seja cedo para se
fazer qualquer tipo de julgamento. Em questão de apenas alguns dias, um grupo de cerca de 150
jovens, que protestavam contra o aumento do preço da passagem de ônibus na capital paulista,
desencadeou uma onda generalizada de manifestações com as mais diversas pautas. Segundo
dados da Agência Estado², antes do fim do referido mês, a população foi às ruas em 388 cidades.
Entre elas, estava uma pacata cidade histórica no interior de Minas Gerais: São João del-Rei. Lá,
cerca de cinco mil pessoas se reuniram para marchar não apenas contra o aumento da passagem,
como já haviam feito – em menor escala – no início do ano. No município, a revolta era
especificamente direcionada à empresa responsável por prestar o serviço na cidade.
Dentro desse contexto, um grupo de alunos do curso de Jornalismo da Universidade
Federal de São João del-Rei (UFSJ) decidiu realizar a cobertura colaborativa do evento. Assim,
nasceu a página do #ProtestoSJDR. Porém, ninguém pode antecipar o impacto que a iniciativa
teria na região: em apenas alguns dias, mais de quatro mil pessoas passaram a seguir as
atualizações da página – uma das fotos chegou a ultrapassar os dois mil compartilhamentos,
obtendo alcance superior a 100 mil visualizações. No dia seguinte, informações e fotos sobre o
protesto figuravam em dois dos mais importantes jornais do estado – tudo graças ao trabalho
realizado pelos universitários no dia anterior.
A proposta desse trabalho é analisar, embasado no conceito de “sociedade em rede”
(CASTELLS, 2005), o exercício do jornalismo colaborativo enquanto ferramenta para
articulação de comunidades locais, trazendo também um novo olhar sobre a proposta do cassetteforo formulada por Kaplún (1984). Após uma breve elucidação sobre o trabalho desses autores,
será oferecido um relato mais detalhado do surgimento e do trabalho realizado pela equipe do
#ProtestoSJDR. Em seguida, apresenta-se uma discussão sobre o papel que pode ser
desempenhado por esse tipo de atividade no net-ativismo em nível local. Para tanto, contrastamse (I) as opiniões dos pesquisadores Cohn, Sola, Rheingold e Sposito, em entrevista ao Valor
Econômico, publicado em 21 de junho de 2013 com (II) as explicações de professores da UFSJ
(OLIVEIRA, QUEIROZ, LA GUARDIA, SIQUEIRA) durante debate promovido na mesma
data e veiculado pela internet. Por fim, buscaremos apontar as consequências desse trabalho na
realidade local.

1. A sociedade em rede
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Atualmente, é inegável a influência exercida pelas tecnologias digitais de comunicação e
informação em nossa vida cotidiana. No entanto, nem sempre é clara a profundidade ou a
extensão das mudanças que foram trazidas com a difusão dessas tecnologias. Nesse sentido, a
obra do sociólogo espanhol Manuel Castells representa um importante marco teórico, essencial
para compreender fenômenos sociais típicos da atualidade. Ao reunir e analisar diferentes
pesquisas, produzidas ao longo do decênio 1995-2005, o autor descreve como o avanço das redes
de computadores transformou nosso modo de pensar e nos organizar naquilo que ele denominou
“sociedade em rede”.
O termo é definido por ele, de forma simples, como “uma estrutura social baseada em
redes operadas por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na microeletrônica
e em redes digitais de computadores que geram, processam e distribuem informação a partir de
conhecimento acumulado nos nós2 dessas redes” (CASTELLS, 2005, p. 20). Ou seja, diz respeito
a uma forma de existência e organização humana que surge com base nas conexões
proporcionadas pelas novas tecnologias de informação - a exemplo da internet.
No entanto, cabem aqui alguns importantes apontamentos sobre o funcionamento da
sociedade em rede, tanto em seu espectro mais amplo quanto em termos mais específicos e
relevantes ao estudo da comunicação social. Primeiramente, é importante compreender o
seguinte ponto-chave, que guia o funcionamento dessa nova sociedade: o potencial renovado da
organização em rede - segundo ele, a estrutura social mais flexível e adaptável de todas. No
entanto, apesar dessas virtudes, o modelo geralmente ficava restrito à esfera privada, pois dentro
dele não havia espaço para que se pudesse coordenar os esforços e recursos necessários para
concretizar projetos de maior complexidade. Por isso, esse espaço era ocupado por “organizações
grandes e verticais, como os estados, as igrejas, os exércitos e as empresas que conseguiam
dominar vastos polos de recursos com um objetivo definido por uma autoridade central”
(CASTELLS, 2005, p. 17-18). Contudo, esse cenário mudou conforme se consolidaram as
tecnologias digitais de informação e comunicação: na medida em que essas se tornavam mais
comuns, a organização em rede ultrapassou seu limite histórico (CASTELLS, 2005, p. 18),
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RECUERO (2009, p. 25) descreve o nó como uma representação do ator social na internet. Do ponto de
vista técnico, é entendido como um ponto de conexão dentro da rede de computadores. (Vide:
http://www.torque.com.br/internet/historia.htm. Acesso em: 21 out. 2013).
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tornando possível que esse modelo fosse utilizado para guiar o funcionamento de outras áreas da
sociedade.

1.1. Comunicação na sociedade em rede

Essa nova forma de se organizar se manifestou também no campo da comunicação e do
jornalismo, que cumprem um papel essencial para o exercício da democracia. Como lembra
Sousa (2010), “o fato de revelar as informações para que a sociedade tenha acesso ao contexto
que a cerca faz do jornalismo importante pilar na consolidação do viés democrático da vida em
sociedade”.
Na era pré-rede, a mídia era a grande responsável por concentrar essas informações. No
entanto, com o advento das redes mundiais, não só a própria instituição midiática passou a
funcionar de forma diferenciada, como também houve o surgimento de novos canais de
informação e de exercício jornalístico. Nesse sentido, Castells (2005) aponta três tendências para
esse novo sistema de comunicação.
A primeira delas é que a comunicação começa a se organizar ainda mais em torno dos
grandes negócios de mídia, que possuem atuação global e local ao mesmo tempo, onde estão
inclusos jornais impressos, rádios, canais de televisão, páginas online e afins. Em seguida, ele
destaca que a comunicação está se tornando gradualmente mais digital e interativa. Com isso, as
sociedades tendem a sair de um modelo de mídia de massa para um sistema multimídia
especializado e segmentado, cada vez mais inclusivo de todas as mensagens enviadas na
sociedade. Ou seja, passa a ser cada vez menos centralizada (CASTELLS, 2005, p. 23-24).
O terceiro rumo apontado pelo sociólogo - e talvez o mais importante, no que diz respeito
à proposta desse trabalho, “é uma explosão de redes horizontais de comunicação, bastante
independentes do negócio dos media e dos governos” (CASTELLS, 2005, p. 24), que deu origem
ao que ele chama de “comunicação de massa autocomandada”. “[...] de massas porque é
difundida em toda a Internet, podendo potencialmente chegar a todo o planeta. É autocomandada
porque geralmente é iniciada por indivíduos ou grupos, por eles próprios, sem a mediação do
sistema de media.” (CASTELLS, 2005, p. 24). Esse tipo de fenômeno se torna claro ao se
analisar o modo de funcionamento do jornalismo colaborativo - cada vez mais comum dentro do
contexto da sociedade em rede.
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O termo resume de forma bem clara a proposta: produzir conteúdo com base no trabalho
colaborativo. Mais especificamente, o termo é compreendido aqui como processo pela qual uma
série de indivíduos contribuem, de diversas formas e em diferentes graus, para a construção de
uma narrativa múltipla sobre um mesmo fato. Um exemplo notório se deu na forma do coletivo
Mídia N.I.N.J.A. (Narrativas Integradas de Jornalismo e Ação), que ganhou ampla notoriedade
durante os protestos de junho de 2013.
A experiência descrita por Mallini (2011), a respeito da cobertura colaborativa dentro das
redes sociais3, é também uma importante contribuição para compreender a maneira como a
informação circula dentro dessas plataformas. Primeiramente, ele atenta para o fato de que a
maneira como os sites se organizavam evoluiu do paradigma da homepage4 para um modelo
cada vez mais social - a timeline.
Se, na década de 90, a utopia digital é a de transformação de todas as organizações e
indivíduos online em portais de notícias (...); na primeira década do século XXI, a
5
revolução do compartilhamento pós-Napster difundiu, no sentido inverso, a
transformação de todos em uma página única (perfil) na internet, criando uma nova
economia política da informação, cujo valor não decorre do controle das massas e do
acúmulo e irradiação de conteúdos; mas da capacidade de conectar pessoas a
informações, a ações e a outras pessoas, liberando-as para compartilhar todo tipo de
conteúdo na rede. (MALLINI, 2011, p. 4).

Desse modo, inaugura-se também uma nova forma de atuação individual no domínio
público: a difusão e produção de conteúdo sem a necessidade de intermediação dos veículos
oficiais de imprensa, o que faz com que os debates tanto globais quanto locais deixam de ser
determinados apenas pela grande mídia (MALLINI, 2011, p. 4). Uma vez que, como descreve
Castells (2005), o espaço midiático e sua atuação sobre o imaginário popular acontecem segundo
uma lógica de presença ou ausência de mensagens, as práticas de cobertura colaborativa6 podem
ser sistematizadas e coordenadas de modo a atingir também esse espaço da mídia, através de
técnicas de assessoria de imprensa - como foi o caso do #ProtestoSJDR.

1.2. O método Cassette-Foro
3

RECUERO (2009, p. 24) define as redes sociais como o conjunto de atores sociais e suas conexões, com
foco na estrutura como um todo, e não nos aspectos individuais das interações.
4
No Brasil, é conhecida como a “página inicial” ou “página principal”, que concentra a maior parte das
informações de um determinado website.
5
O Napster foi uma iniciativa pioneira na internet, voltada para o compartilhamento de música. No caso do
texto, “pós-napsterização” diz respeito à popularização de plataformas focadas na difusão de conteúdo pelo próprio
usuário.
6
Cobertura jornalística feita dentro da proposta do jornalismo colaborativo.
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Assim como Manuel Castells enxergou nas redes de computadores um potencial incrível
para a democracia, Kaplún (1984) percebeu o potencial que as rádios e mecanismos de gravação
portátil possuíam para conectar e educar grupos que estavam geograficamente distantes.
Denominado cassete-foro ou C.F., o método é relativamente simples: exigia apenas um gravador
e fitas cassete, que eram trocadas através do sistema postal. Primeiro, eram definidos os grupos geralmente de trabalhadores rurais - que iriam participar do programa. Depois, todos recebiam
uma fita cassete que continha, em uma das pistas, a primeira proposta de discussão. Os
participantes escutam a mensagem em conjunto e, em seguida, discutem sobre aquele
determinado tema. Então, as conclusões são gravadas na outra pista, através de um aparelho
portátil e enviadas de volta ao centro difusor. Este será responsável por reunir todas as respostas
em uma única fita, que por sua cujas cópias serão enviadas e ouvidas por todos, fechando o ciclo.
A partir desse ponto, a discussão se torna intergrupal, com cada núcleo opinando com base nas
conclusões dos membros de outros grupos (KAPLÚN, 1984).
Para além da metodologia, uma das contribuições mais marcantes do autor foi chamar a
atenção para a necessidade da comunicação dialógica de modo a promover o desenvolvimento
social pleno. Kaplún critica diversas iniciativas que buscam melhorar as condições de vida da
população sem que haja inclusão dessas pessoas no debate. Sobre esse tipo de projeto nãoinclusivo, ele afirma: “frente ao reafirmado fracasso dessas falsas saídas, hoje se empenham em
compreender que não haverá desenvolvimento sem uma participação consciente dos setores
populares” (KAPLÚN, 1984, p. 10).
Quase vinte anos após a publicação de sua obra sobre o Cassete-foro, as potencialidades
para articulação de grupos sociais mudou radicalmente. Em matéria publicada no site do jornal
Folha de S. Paulo, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que mais da
metade dos brasileiros com mais de 10 anos já possuem acesso à internet - reflexo do avanço da
sociedade em rede (CASTELLS, 2005) em nível global. Com isso, torna-se cada vez mais fácil
cumprir o papel antes desempenhado pelo método C.F.: empoderar os cidadãos para que eles
próprios sejam os sujeitos de seu desenvolvimento; para que se articulem de modo a buscar
soluções coletivas para seus problemas e exercer, de fato, a democracia.
Se antes isso poderia se dar através de fitas, gravadores portáteis e o auxílio do sistema
postal, hoje esse processo pode se concretizar de modo muito mais fácil e rápido, através da
comunicação mediada por computadores (RECUERO, 2009). Foi com base nessa premissa que,
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em junho de 2013, a população brasileira se organizou para protagonizar uma série de protestos
por todo o país - a maior parte deles concebidos, coordenados e registrados graças a plataformas
online. Em São João del-Rei, a história não foi diferente.

2. A cobertura do #ProtestoSJDR

No caso específico de São João del-Rei, a principal exigência feita pela população era
com relação ao transporte público. No início do ano, já haviam sido realizados protestos – em
menor escala – contra o aumento no preço da passagem, que subiu de R$2,00 para R$2,25. Além
disso, a empresa responsável pela prestação do serviço estava sob investigação judicial por
suspeita de irregularidade no processo de licitação.
Para organizarem a cobertura, os estudantes criaram, na noite anterior ao protesto, um
grupo no Facebook, que agregou os cerca de 35 colaboradores voluntários. Através desse ponto
de encontro online, foram decididas todas as questões relativas ao funcionamento da iniciativa,
como grupos de trabalho, identidade visual, levantamento de equipamento e afins. Como
descreve um dos integrantes, em entrevista a uma emissora de TV local, esse processo só foi
possível graças às redes sociais, já que não haveria tempo para uma reunião presencial. Na
madrugada do dia 18 a página foi lançada. A postagem inicial trazia uma mensagem que
descrevia a proposta do grupo:
A ProtestoSJDR - Cobertura é uma iniciativa de Jornalismo Cidadão criada em São João
del-Rei, Minas Gerais, com o objetivo de organizar e apurar as informações, fotografias
e vídeos produzidos durante as manifestações. A página tem gestão de uma equipe de
jornalistas, fotógrafos e estudantes, com produção própria e incentiva o envio de
imagens e depoimentos dos participantes das mobilizações. A ideia é oferecer um
espaço isento de circulação de notícias, com o envolvimento dos cidadãos sãojoanenses, criando e reproduzindo material durante os protestos, ao vivo, em todas as
mídias sociais. (Página do Facebook: ProtestoSJDR – Cobertura).

Por volta das 17h, os primeiros manifestantes começaram a se reunir na região central da
cidade. Não muito longe dali, no único shopping da cidade, os integrantes da cobertura
colaborativa fixaram seu primeiro “QG” (quartel-general). Como não haviam dispositivos para
conexão móvel, os participantes circularam de loja em loja, pedindo acesso às redes sem fio, até
conseguirem uma senha de acesso com a proprietária. De lá seriam postadas boa parte das fotos,
vídeos e textos produzidos pelos integrantes.
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Rapidamente o canal se tornou a principal fonte de informação sobre o protesto. Às
18h40min, isso se tornou claro: uma das fotos que haviam sido publicadas mais cedo tinha
ultrapassado as 100 mil visualizações, chegando à marca de 2.032 compartilhamentos.
Retratando dois jovens e um cartaz que dizia “Direita? Esquerda? Eu quero é ir pra frente!” e a
hashtag “#vemprarua”, a imagem era acompanhada de um texto que anunciava: “Daqui a pouco,
às 18 horas, [os manifestantes] saem em passeata pela Avenida Hermílio Alves em direção à
Avenida Leite de Castro.”
O binômio imagem atraente e texto curto marcou a forma como era realizada a cobertura
do #ProtestoSJDR. Naquele momento, a missão mais importante parecia ser tornar possível que
qualquer pessoa pudesse acompanhar, em tempo real, o que estava acontecendo nas ruas – na
esperança de que esse público saísse de seus computador e se juntasse aos demais manifestantes.
Portanto, não havia viabilidade realizar um trabalho de cobertura mais aprofundado e reflexivo.
Outro problema parece ter sido o desequilíbrio entre o número de colaboradores no total e as
que exerciam determinadas funções, o que de certa forma afetou a produtividade: por exemplo,
haviam muitos fotógrafos, mas um número relativamente pequeno de pessoas para selecionar e
tratar esse conteúdo.
Apesar desses empecilhos, o canal se manteve como peça-chave na divulgação do
movimento: pouco depois das 20 horas, uma postagem trazia a estimativa de público feita pela
Polícia Militar: aproximadamente quatro mil pessoas. Enquanto seguiam rumo a Avenida Leite
de Castro, pela Avenida Hermílio Alves, os manifestantes impediram a passagem de um ônibus
da empresa que era alvo dos protestos. Apesar da tensão, não houve confronto direto e a passeata
seguiu pacificamente. Nesse momento houve um pico de visualizações e compartilhamentos:
mais de 17 mil pessoas viram essa postagem e outras 325 compartilharam a publicação que
descrevia o fato, contra uma média de cinco mil visualizações e algumas dezenas de
compartilhamentos de publicações anteriores na página.
O número de seguidores também crescia de forma rápida. Às 20h53min, o grupo
agradece pelas 2.000 mil curtidas que recebeu em menos de 24 horas. Dando prosseguimento ao
trabalho de cobertura, os repórteres-voluntários acompanharam marcha popular atravessar a
Avenida Leite de Castro e desembacar na Estação Rodoviária, terminando por volta das 22
horas. Segundo a página do #ProtestoSJDR, cinco mil pessoas estiveram presentes. Conforme os
ânimos se acalmavam e encerrava-se a demanda por conteúdo em tempo real, teve início um
segundo momento dentro do processo de cobertura: o aprofundamento da pautas. Na mesma
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noite, um release de imprensa foi enviado a diversos sites e jornais; as imagens gravadas foram
compiladas em vídeos curtos; mais fotos foram tratadas; textos mais longos foram produzidos.
Esses esforços foram importantes para que os acontecimentos de São João del-Rei
ganhassem repercussão em veículos mais tradicionais. No dia seguinte à manifestação, 19 de
junho, os jornais O Estado de Minas e O Tempo publicaram matérias sobre o episódio, utilizando
as fotos produzidas pelos participantes da cobertura colaborativa. Alguns dias depois, foi
realizado um segundo protesto, que culminou com a ocupação da entrada da câmara municipal e
da prefeitura. A pressão eventualmente fez com que a licitação que beneficiava a empresa que
havia sido alvo dos protestos fosse revogada pelo atual prefeito, Helvécio Reis (PT).

3. Um olhar para um fenômeno complexo

Segundo os autores Morin e Le Moigne (2000), a realidade não pode ser compreendida
sem o acesso interdisciplinar a diversos campos do conhecimento. Isso se faz ainda mais claro ao
analisarmos um fenômeno tão múltiplo como as ondas de manifestações que ocorreram em junho
deste ano. Apesar de difícil, a tarefa é necessária para que seja possível começar a compreender o
que a onda generalizada de manifestações representou para o país tanto a nível local quanto a
nível global. A cadeia de eventos teve início nas manifestações realizadas pelo Movimento Passe
Livre (MPL) contra o aumento da tarifa para transporte urbano, em São Paulo - de R$3,00 para
R$3,20. Realizado no dia 6 de junho de 2013, contou com cerca de 150 jovens, que marcharam
rumo à Avenida Paulista, um dos pontos mais conhecidos da capital. Na noite de sexta (7 de
junho), mais manifestações culminaram em confronto com a polícia. Ao fim do terceiro ato (11
de junho), o movimento começou a ganhar repercussão internacional. Seis dias depois (17 de
junho), um ato reuniu aproximadamente de 65 mil pessoas nas ruas da maior metrópole do país.
No desenrolar desses eventos, a população de centenas de outras cidades foi às ruas. Com
cada novo ato, o movimento ganhava espaço dentro da mídia, num mecanismo de
retroalimentação que fortalecia o movimento como um todo. O Jornal da UFSJ relatou um
desses casos, onde os moradores de uma comunidade rural, inspirados pela onda de
manifestações, se organizaram contra o aumento abusivo no preço da passagem. Durante o auge
desse processo, muito se especulou sobre as características desse movimento e quais os rumos
que ele tomaria. No que diz respeito a este trabalho, iremos nos concentrar nas análises feitas em
duas ocasiões: (I) a publicação de entrevistas com diversos pensadores de destaque na revista
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Valor Econômico, de 21 de junho de 2013 e (II) falas de professores da UFSJ durante um debate
realizado sobre o tema, na mesma data.
Sola (2013), afirma que as razões que levaram a adesão maciça aos protestos são muitas.
No entanto, ela aponta alguns fatores que ajudaram a moldar o funcionamento desse fenômeno:
as novas possibilidades das redes sociais e o fato de que os representantes do MPL se
enxergavam como lideranças ocasionais – fato que descentralizou as decisões e empoderou a
população, que passou a se aproveitar do momento político para apresentar pautas próprias. Ela
destaca ainda que, apesar de ter tomado a proporção que tomou, o objetivo inicial do movimento
era claro e específico: a melhoria no sistema de transporte, uma pauta universal, que diz respeito
a todos que fazem uso do espaço público. Indo ainda mais fundo, representava o constraste entre
o que era pago pelo cidadão na forma de impostos e o que era recebido de volta. Desse modo,
ficava fácil estender essa crítica a diversas outras áreas de interesse geral, como saúde, educação
e cultura. (SOLA, 2013).
Por outro lado, para Sposito (2013), o principal fator que levou a essa repercussão do
movimento diz respeito à falta de acesso as cidades e seus serviços, tanto em grandes centros
quanto em cidades menores. Assim, mesmo que a situação econômica da população em geral
tenha melhorado, a cidade em si passou a ser gradativamente mais cara, apesar também dos altos
impostos citados por Sola (2013). Ela explica:

O movimento não é mais só sobre o transporte. Ele acontece em cidades em que não há
aumento da tarifa ou onde o problema do transporte não ocupa a questão central. A
partir dele emergiu essa série de manifestações. E isso acontece pela contradição entre
situação econômica positiva e situação espacial negativa. (SPOSITO 2013).

No entanto, as mobilizações de junho trazem em si mais do que apenas isso, são também
uma mostra do que Rheingold (2013) chama de smart mobs ou “multidões espertas”. Para ele, o
fenômeno é resultado de um processo de alfabetização digital: um entendimento maior das
potencialidades que as novas tecnologias de comunicação trazem para a sociedade. Essa fluência
no uso de novos meios é o que tornou capaz que jovens de todo o Brasil pudessem se articular.
Como apontou Oliveira (2013), essas redes mostram também que, no Brasil, morre o mito de que
não é possível realizar grandes movimentos de massa sem que haja a adesão – ao menos parcial
– da grande imprensa (OLIVEIRA, 2013, online). No entanto, contrapondo a ideia proposta por
Rheingold (2013), Cohn (2013) afirma que ainda que tais redes sociais consigam ventilar o
sistema – ajudando a tornar públicas determinadas insatisfações – falta a instância mediadora
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para concretizar mudanças efetivas – papel que deveria ser empenhado pelos partidos políticos.
No entanto, ao descrever o forte caráter apartidário do movimento, ele diagnostica o esgotamento
dessa capacidade de diálogo entre os partidos e a população.
Em sua fala, a professora La Guardia (2013), traça um raciocínio parecido. Na sua visão,
o terreno que uma vez era ocupado pelo povo passou a ser ocupado cada vez mais pelos partidos.
Desse modo, essas mobilizações seriam um reflexo de que os jovens queriam tornar-se mais uma
vez protagonistas na vida política brasileira. Por isso ela chama a atenção para o fato de que o
movimento, apesar de difuso, não é disperso – já que seus participantes estão unidos pelo desejo
de participar de forma mais plena do sistema democrático.
Sobre os grandes veículos de comunicação, Siqueira (2013), professor do curso de teatro,
atenta para o fato de que, nas primeiras passeatas houve certo “silenciamento” por parte da mídia
“tradicional”, como se fosse esperado que aquele fenômeno de massas se esgotasse a si mesmo
(SIQUEIRA, 2013). Porém, conforme a causa ganhava notoriedade na internet e nas ruas, a
grande mídia passou a retratar os episódios como exemplos paradigmáticos do fazer
democrático. Contudo, os discursos construídos buscavam legitimar o aspecto pacífico e
rechaçar os atos de vandalismo por parte dos manifestantes. Fazendo-se valer da psicologia de
massas, Queiroz (2013) descreve também a maneira como as grandes multidões exercem um
certo fascínio na mente humana, geralmente tendo um efeito de atração na maioria das pessoas
(QUEIROZ, 2013).

Considerações finais

Dentro do contexto local, as análises feitas acima adquirem um nível ainda maior de
complexidade. Como um dos aspectos essenciais da sociedade em rede é a capacidade de
conexão entre indivíduos apesar das restrições geográficas, esses limites se tornaram cada vez
mais tênues. Ao mesmo tempo, dentro desse contexto, os dois níveis passam a se permear de
forma orgânica, tornando seu estudo ainda mais difícil, sem que sejam acionados diversos pontos
de vista simultâneos. Em vista disso, as práticas colaborativas de jornalismo representam uma
opção para cumprir esse papel, funcionando como instância intermediária entre esses dois níveis
da esfera pública. Contribui, também, ao trazer uma maior diversidade de pontos de vista, que
podem ser prontamente acionados no momento de interpretação do real.
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Do ponto de vista comunicacional, foi esse o papel desempenhado pelo #ProtestoSJDR.
A grande mídia tende a apresentar recortes mais gerais da realidade – visto que busca se
comunicar com o maior número de pessoas possível. Já na cobertura colaborativa na internet,
quando organizada e coordenada de forma a otimizar o trabalho voluntário, é possível não
apenas trazer o cidadão para o centro desse processo como também combater discursos
hegemônicos perpetuados por grandes canais de comunicação. Ao se tornar o veículo de escolha
de muitos acompanhar, em tempo real, aquilo que acontecia nas ruas - através de uma visão
subjetiva, na fotografia e factual, nos textos - eram projetadas de maneira clara as características
e os principais objetivos do movimento que se formou. Ou seja, explicou o fenômeno e o situou
perante a sociedade, cumprindo uma importante atribuição do jornalismo no geral - o de
construção social da realidade.
No caso do #ProtestosJDR, isso se deu graças a um treinamento mais formal na área da
comunicação, tanto nas áreas de fotografia e redação quanto em assessoria de imprensa. Esse
fator decisivo na qualidade do trabalho é o que possibilitou a página que foi criada disputar
preferência com veículos mais tradicionais - chegando inclusive a pautá-los. Com isso em mente,
reforça-se a tese de Kaplún (1984) com relação a necessidade de empoderar grupos através da
comunicação, com atenção especial às novas potencialidades da sociedade em rede descrita por
Castells (2005).
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