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RESUMO

Em 2017, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) se organizou e se mobi-
lizou na Esplanada dos Ministérios em defesa de seus direitos. Como uma forma de 
representação identitária, o videoclipe Demarcação Já!, publicado no YouTube, em 
24 de abril de 2017, por meio do canal Mobilização Nacional Indígena, reúne artistas 
brasileiros indígenas e não indígenas e evidencia a emergência do midiativismo indí-
gena. Na contemporaneidade, a mídia exerce o papel de dispositivo discursivo capaz 
de construir uma “história do presente” (GREGOLIN, 2007). Nesse sentido, a pro-
blematização que nos move é: de que modo o dispositivo da preservação e valorização 
cultural indígena rege o funcionamento da materialidade videográfica Demarcação 
Já! e cria espaços de visibilidade para as condições de (co)existência dos povos indí-
genas e para as relações de saber e poder entre populações não indígenas e indígenas 
no Brasil? Sendo assim, elencamos como objetivo geral: compreender, a partir das 
representações de tempo (demarcação já) e de lugar (deixa os índio lá), os modos 
como se constituem as (re)construções identitárias dos sujeitos indígenas e os movi-
mentos de subjetivação e resistência aos poderes públicos que emergem nessa prática 
de midiativismo. Para tanto, nos embasaremos teoricamente na Análise do Discurso, 
em especial, Foucault (2008; 2010; 2016), Gregolin (2007) e nos estudos culturais com 
base em Chauí (2006) e Bauman (2003; 2005; 2012).
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videográfica 

Considerações iniciais

Pelo respeito e pelo direito 
À diferença e à diversidade
De cada etnia, cada minoria, 
De cada espécie da comunidade 
De seres vivos que na Terra ainda há, 

Demarcação já! Demarcação já! 
(RENNÓ, 2017, online)

Pelo fortalecimento, união, mobilização e representação dos povos indígenas 
brasileiros, surge, na mobilização nacional do Acampamento Terra Livre (ATL) de 
2005, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), com a missão de promover 
e defender os “[...] direitos indígenas, a partir da articulação e união entre os povos 
e organizações indígenas das distintas regiões do país” (APIB, 2017, online). Nesse 
movimento, estabelece-se como demanda prioritária em sua agenda política a “[...] 
Demarcação, desintrusão e proteção das terras indígenas” (APIB, 2017, online). 

O ATL tem por função reunir e mobilizar, anualmente, as lideranças indígenas 
do país em frente à Esplanada dos Ministérios (Brasília-DF). Para prosseguir e emba-
sar as reivindicações do ATL, foi constituído o Fórum Nacional de Lideranças Indí-
genas (FNLI) – ou Organizações Indígenas Regionais –, que busca delinear e analisar 
os planos de ação para a APIB (APIB, 2017). Desse modo, a Mobilização Nacional 
Indígena, por meio de organizações legítimas, faz convocações para manifestações 
político-sociais que almejam a defesa e a realização dos Direitos Originários dos Po-
vos Indígenas do Brasil. 

Como forma de expansão da mobilização, da expressão e da reivindicação, 
essas organizações criaram o canal Mobilização Nacional Indígena, na rede digital 
de distribuição de vídeos YouTube. Atualmente, o canal possui1 2.833 inscritos2 e dis-
ponibiliza vinte vídeos, o último deles é o videoclipe Demarcação Já!, que foi postado 
em 18 de maio de 2017 e recebeu 438 visualizações até o encerramento deste trabalho. 
O mesmo vídeo também foi postado no dia 25 de abril de 2017 pelo canal oficial do 

1 Até o momento de produção deste artigo, isto é, os números podem ter sido alterados após a publicação 
deste capítulo
2 Espectadores que recebem notificações sobre as publicações realizadas no canal.
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cantor brasileiro Ney Matogrosso3, que possui 46.603 inscritos, e alcançou 149.615 
visualizações. 

A divulgação do videoclipe cria condições de visibilidade para as comunidades 
indígenas, por meio dos movimentos em/das redes online com sites das organizações 
e canais do YouTube. Na contemporaneidade, a mídia exerce o papel de dispositivo4 
discursivo capaz de construir uma “história do presente” (GREGOLIN, 2007) ao me-
diar e silenciar (ou dar voz) a memória, fazer confluir e/ou apartar posições-sujeito 
e criar condições de possibilidades para o enfrentamento político. Nessa instância, 
modela-se o ativismo: capaz, em situação ideal, de deslocar a inércia do povo para a 
movimentação no centro das reivindicações sociais.

Foucault defende que o poder não se troca, nem se retoma, mas se exerce, logo, 
só existe em ato (MACHADO, 2015). A (re)ação política indígena representada na 
materialidade videográfica Demarcação Já! cria feixes de luz para os modos de ver e 
fazer ver as relações de poder entre os sujeitos indígenas e os sujeitos não indígenas, 
tendo em vista que “[...] o poder não existe; existem práticas ou relações de poder” 
(MACHADO, 2015, p. 17). De tal modo, a problematização que move a discussão do 
presente capítulo é: de que modo o dispositivo da preservação e valorização indígena 
rege o funcionamento da materialidade videográfica Demarcação Já! e cria espaços 
de visibilidade para as condições de (co)existência dos povos indígenas e para as rela-
ções de saber e poder entre populações não indígenas e indígenas no Brasil? 

Delimitamos como objetivo geral compreender, a partir da materialidade vide-
ográfica e de representações de tempo (demarcação já) e de lugar (deixa os índios lá), 
o modo como se constituem as (re)construções identitárias dos sujeitos indígenas e 
os movimentos de subjetivação e resistência aos poderes públicos que emergem nessa 
prática de midiativismo. Para contemplar os objetivos estabelecidos, embasamo-nos 
teoricamente na Análise do Discurso de linha franco-brasileira, em especial, Foucault 
(2008; 2010; 2016), Gregolin (2007) e, também, em estudos filosóficos e culturais a 
partir das considerações de Chauí (2006) e Bauman (2003; 2005; 2012). 

O estudo do tipo bibliográfico, de caráter qualitativo, ancorado nos pressu-
postos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de linha franco-brasileira, es-
pecialmente da teoria foucaultiana, está organizado da seguinte forma: em um pri-
meiro momento, há breve discussão teórica sobre o peso da história e da memória na 
constituição das identidades, do “nós” social brasileiro, em especial no que tange à 
questão do indígena; em um segundo momento, delineamos gesto de leitura do filme 
de curta duração Demarcação Já! (o corpus do estudo), em que enfatizamos como, 
na materialidade de linguagem, sob o regime de funcionamento do dispositivo em 

3 O Cantor Ney Matogrosso é um dentre os 24 artistas que participam do videoclipe.
4 Dispositivo é aquilo que captura, determina, modela, intercepta, assegura e controla os gestos, as opiniões 
e as condutas dos seres viventes para a produção de verdades sociais (AGAMBEN, 2009).
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questão, são mobilizadas identidades no que diz respeito à construção dos lugares 
que o indígena existe e resiste e às temporalidades que retomam como memórias (in)
visibilizadas.   

Justificamos nossa investigação pela possibilidade de refletir acerca do concei-
to de midiativismo interligado, diretamente, ao rol das demandas sociais e culturais 
que abrigam as minorias étnicas, bem como, de fornecer visibilidade às emergências 
políticas que assolam as populações indígenas brasileiras e o modo como o ativismo 
político tem sido uma ferramenta para que suas vozes sejam ouvidas. 

1 O regime de funcionamento do dispositivo da preservação e da valorização 
cultural indígena

Pois índio pode ter iPad, freezer, TV, caminhonete, voadeira, 
Que nem por isso deixa de ser índio 
Nem de querer e ter na sua aldeia 
Cuia, canoa, cocar, arco, maracá. 
(RENNÓ, 2017, online – grifo nossos).

História e memória caminham juntas para a releitura e a ressignificação do pe-
ríodo de colonização do Brasil, e da forma como os sujeitos indígenas foram submeti-
dos às práticas exploratórias europeias. Entendemos essas práticas como processos de 
subjetivação; nesses movimentos, os sujeitos portugueses exerceram suas forças no “eu/
vida” indígena, “confiscando” para si suas ações, e os bens mais significativos consti-
tuintes da identidade das populações indígenas: terra, língua e corpo; de modo que as 
terras foram exploradas, as línguas foram vetadas, e os corpos foram “tampados”.

A colonização, desse modo, agrupa uma série de leis, de poderes, e de saberes 
que “[...] nasceram no acaso e na injustiça das batalhas” (FOUCAULT, 2010, p. 61), 
em que a Coroa portuguesa criava condições de emergência para discursos estereoti-
pados sobre os indígenas, tais discursos eram tomados como verdadeiros e legítimos 
pela Coroa, a fim de alicerçar seus interesses político-econômicos. Os estereótipos 
criados a respeito dos sujeitos indígenas e sua cultura serviam à Coroa como me-
canismos de subterfúgio para a marginalização e escravização, e forneciam valor de 
verdade e legitimidade às práticas exploratórias. 

Desde então, os povos indígenas foram considerados “atrasados”, fora da ex-
periência do tempo “partilhado” na Europa, subdesenvolvidos psicológica e “civil-
mente”. Essa “constatação” portuguesa elencou no/para o Brasil a necessidade de 
uma “homogeneização nacional”, entre povos portugueses e povos indígenas, visto 
que para eles [portugueses] só haveria a partir de então no país dos índios “[...] lugar 
para uma língua, uma cultura, uma memória histórica e um sentimento patriótico” 
(BAUMAN, 2003, p. 84), que não as indígenas. À cultura e às línguas indígenas ficou 
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reservado apenas o lugar de, nas palavras do cronista Gabriel Soares de Sousa (1540-
1591), “[...] uma sociedade sem fé, sem lei e sem rei” (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 
27), e, também, sem terra, sem voz, e sem vez.

O povo colonizador tomou para si todos os direitos da terra local limitando o 
campo de vetores das forças indígenas. Embora as ações indígenas tentassem manter 
sua força e preservar seus traços culturais, havia uma definição de “[...] estratégias 
possíveis de resistência em vista de processos autônomos de subjetivação” (DUARTE, 
2008, p. 48), o regime de verdade (im)posto às terras brasileiras, já não pertencia mais 
às vozes indígenas, visto que a violência era o meio para dar visibilidade ao povo por-
tuguês e ao mesmo tempo imprimir um artifício de apagamento cultural dos povos 
indígenas.

Nesse processo de colonização, a busca por homogeneização funciona como 
uma política de “higienização”: o país será “descontaminado” de tudo aquilo que lhe 
pertencia até então; toda língua “torpe”, todo costume “indigno”, todo sujeito “infa-
me” terá que ser ocultado; tudo o que fosse diferente do estabelecido pelos coloniza-
dores deveria deixar de existir ou ser invisibilizado; abrem-se as portas para um “[...] 
racismo interno, purificador, voltado contra elementos biologicamente deteriorados 
das sociedades” (FARHI-NETO, 2010, p. 67). Foi desse modo que mais de mil línguas 
indígenas morreram, e a diversidade, além de não ser aceita era banida, o processo de 
higienização pretendia a unificação. 

Essa unidade não alcançou, de fato, todas as nervuras culturais indígenas, como 
um raio capaz de “desindigenizar” todos os índios brasileiros, mas teve uma força ca-
paz de sublimar e manter a cultura e a língua portuguesa como oficializadas, legitima-
das e perenes. Anos após o período da colonização, a comunidade brasileira edificada 
a partir da “descoberta do Brasil” incorporou e forjou traços de uma “nacionalidade” 
brasileira. No entanto, o apagamento cultural (im)posto aos índios, aos negros, aos 
imigrantes que aqui viviam e a incessante luta pela preservação e valorização cultural 
ainda repercute em seus descendentes. A higienização linguística na colonização teve 
por princípio um regime de funcionamento político-econômico para a materialização 
da “nação” brasileira, princípio esse que se perpetua até a atualidade5. 

A nação premedita a homogeneização de um povo, contudo, um povo é consti-
tuído, justamente, a partir da heterogeneidade de identidades, culturas e etnias, que 
assumem posições e funções divergentes. Nesse regime de olhar, como característica 
da heterogeneidade e da própria nação, estão as diferenças. 

Segundo Woodhard (2014), as diferenças podem ser observadas a partir de duas 
perspectivas: pretexto de marginalização ou fonte da diversidade. Desse modo, quan-

5 Essa discussão foi previamente investigada na dissertação de mestrado A língua portuguesa no Vestibular 
dos Povos Indígenas no Paraná: conflitos e contradições entre políticas linguísticas e sociais de inclusão (VI-
TORIANO, 2016).
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do se fala em diversidade, o regime de olhar sob o qual as diferenças são abrigadas, 
por um lado, é aquele que admite o hibridismo como propulsor de enriquecimento 
cultural. Por outro lado, quando a heterogeneidade é justificativa para a exclusão 
das etnias, as diferenças são percebidas como pretexto para a marginalização dos 
sujeitos.

Bauman (2012, p. 43) defende a cultura como “fábrica e abrigo da identidade” 
e questiona-se sobre “[...] como alcançar a unidade na (apesar da?) diferença e 
como preservar a diferença na (apesar da?) unidade” (BAUMAN, 2005, p. 48). A 
problematização de Bauman (2005) desvela a coexistência da unidade e da diferença, 
a primeira é legitimada pela nacionalidade e a segunda é salvaguardada pela 
etnicidade. Contudo, as potências dos poderes conferidos a cada um desses vetores 
são divergentes.

As (inter)relações (re)construídas entre as nações e suas etnias são, nesse sentido, 
conflituosas e contraditórias. Nessas (des)ordens “[...] a identidade das coisas, o 
fato de que possam assemelhar-se a outras e aproximar-se delas, sem contudo se 
dissiparem, preservando sua singularidade, é o contrabalançar constante da simpatia 
e da antipatia que o garante” (FOUCAULT, 2016, p. 34). Assim, o encontro entre 
unidade e diferença é alinhavado com fios espessos que cravam marcas na existência de 
ambas, de modo que essa confluência permaneça proeminente, e não “harmonizada”, 
como se imagina na/para a construção de uma “identidade nacional”. 

Reconhecer-se nas práticas discursivas e sociais de uma cultura acaba por 
constituir a forma como o próprio sujeito se vê, entende-se, percebe-se no mundo. 
Logo, “ser índio” é reconhecer em si mesmo a identidade fabricada pelo que é 
cultural e colocar em funcionamento o dispositivo da preservação e da valorização 
cultural indígena, tendo em vista que a identidade é feita de “[...] inclusão, aceitação 
e confirmação é o domínio da segurança gratificante, desligada [...] do apavorante 
deserto de um lá fora habitado por ‘eles’” (BAUMAN, 2012, p. 47). Nesse sentido, a 
identidade social elabora o sentimento de pertença a uma comunidade e constrói o 
“nós” de um povo.

2 Demarcação já! Deixa o índio lá!
 

Já que depois de mais de cinco séculos 
E de ene ciclos de etnogenocídio, 
O índio vive, em meio a mil flagelos, 
Já tendo sido morto e renascido, 
Tal como o povo kadiwéu e o panará 
Demarcação já! 
Demarcação já!
(RENNÓ, 2017, online).
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A bandeira da questão indígena, em especial a reivindicação sobre a posse da 
terra, é o mote para composição do pequeno filme (de quinze minutos de duração) 
Demarcação Já!, disponível no site de compartilhamento de vídeos YouTube. O ma-
terial videográfico mescla diferentes artistas famosos brasileiros (indígenas e não 
indígenas) a declamar poesia em prol da causa que se advoga: o imediato da neces-
sidade da demarcação de terras. O dispositivo (AGAMBEN, 2009) da preservação e 
valorização indígena extrai sua força da diversidade das formas de (co)existência da/
na cultura brasileira. 

Essa diversidade se materializa, no corpus em análise, pela amálgama das for-
mas de registro: vozes plurais, ilustrações consagradas em livros de História oficial 
sobre o índio, destaque a diferentes povos, etc. Defender o direito à existência/resis-
tência implica “humanizar”, isto é, mostrar um povo mais do que uma categoria fixa 
estigmatizada: são as dores, as belezas, os hábitos, a culinária, os jogos e a reivindi-
cação justa (de acordo com a materialidade de linguagem) que constituem o objeto 
do discurso6 “indígena” – o qual, ao contrário do que afirma o senso comum, regido 
pelo dispositivo em questão, reconstrói o espaço no qual o povo originário do Brasil 
pode vir a ocupar.

A questão do espaço, assim como da diversidade, é ponto basilar. A rápida 
passagem de cenas durante a leitura interpretativa (que, ao mesmo tempo, é poesia e 
canção) (re)colocam o corpo do indígena em diferentes lugares, ainda que, por regu-
laridade enunciativa, segundo gesto de leitura, reduzam-se a dois espaços em acepção 
geral: o de existência (frames 1 e 3) e o de resistência (frames 2 e 4). A alternância de 
imagens relativas a essas duas posições rememoram o sofrimento imposto ao povo 
tanto no que se refere à constituição histórica do país (as práticas exploratórias eu-
ropeias de que tratamos anteriormente), quanto à situação política adversa atual de 
não cumprimento dos direitos originários (no âmbito legal) no estabelecimento das 
terras indígenas. O funcionamento do dispositivo que captura as condutas dos seres 
viventes preconiza jogo dual por meio de operação linguística de mudança das oxíto-
nas “lá” e “já” que funcionam, sintaticamente, como advérbios de lugar e de tempo e 
provocam deleite estético em função da proximidade de pronúncia. 

6 Para Foucault (2008), o discurso funda os objetos dos quais ele mesmo trata; isso quer dizer que não existe 
um a priori estanque de representações entre palavras e coisas: ao contrário, há condições de emergência que 
devem ser examinadas em suas especificidades.
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FIGURA 1: Frames 1-4

Fonte: MOBILIZAÇÃO NACIONAL INDÍGENA, 2017, online.

Diferentes elementos de sentido (desde a trilha sonora até o aspecto verbal) sus-
citam a seguinte questão: qual o lugar do indígena? De outra forma: quais os lugares 
que o indígena pode e deve ocupar? À luz do dispositivo da valorização, a resposta é 
clara: “[...] após tantos anos de etnogenocídio” (RENNÓ, 2017, online), é função do 
Estado devolver as terras a quem elas pertencem. O outro da história é o ruralista, a 
quem só interessa o lucro, a despeito da ligação da terra e do povo: “E um tratoriza, 
motosserra, transgeniza/ E o outro endeusa e diviniza a natureza: O índio a ama por 
sagrada que ela é, /E o ruralista, pela grana que ela dá”. Imageticamente, trata-se da 
pureza (efeito esse construído pela memória) do índio que contempla as águas de um 
rio (frame 3) em oposição à pobreza da monocultura (frame 4). 

Incide fortemente na composição de materialidade de linguagem, do mesmo 
modo, a questão do tempo. A temporalidade rememora a história que se deseja es-
quecer: a dominação portuguesa nas terras brasileiras durante o período colonial e 
seus efeitos, ainda hoje presentes em nossa cultura – como, por exemplo, em preto 
e branco, fotos dos horrores da época ditatorial (1964-1985). O início do filme é o 
raiar de um dia. Simbolicamente, a promessa de um novo ciclo e das potencialidades 
que ele traz. Não por acaso, o dispositivo da valorização faz ranger nas malhas da 
composição discursiva, no jogo de saber e de poder (FOUCAULT, 2008), imagens de 
crianças.
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FIGURA 2: Frames 5-8

Fonte: MOBILIZAÇÃO NACIONAL INDÍGENA, 2017, online.

A infância, discursivamente, marca o espaço de existência ao mesmo tempo em 
que simboliza resistência: é o discurso feito em carne segundo o qual a comunidade, 
o povo, a cultura e a língua continuam. Continuam, porque existem. Continuam, 
porque resistem. As imagens de sofrimento que, no vídeo, mobiliza assuntos espinho-
sos, como a questão do suicídio indígena e da concentração desse povo às rodovias 
(em situação de vulnerabilidade social), que são contrapostos aos cenários idílicos da 
natureza brasileira (é uma memória da Carta de Caminha) e de crianças indígenas 
brincando. Crianças de que se está furtando a possibilidade de futuro. Outra face 
da humanização é o despertar da responsabilidade e da necessidade da luta social. 
Processo de sensibilização que retira força do contraste, por exemplo, de crianças na 
escola (frame 6), e dos corpos adultos indígenas multilados (frame 8), bem como da 
fragilidade infantil em relação ao adulto, imageticamente, “covarde” (frame 7) – me-
táfora da relação dos povos indígenas com o Estado, segundo leitura possível.

Responsabilizar a quem? E luta social de quem? Esses dois questionamentos 
que tratam do endereçamento de materialidade cinematográfica contêm, em seu 
bojo, reflexão sobre os efeitos de indústria cultural e a produção cada vez maior de 
materiais de linguagem que circulam, abrangendo enorme quantidade de pessoas. É 
a tarefa da mídia – palavra que provém da tradução aportuguesada da palavra em 
inglês “médium”, cujo plural é “media” (CHAUÍ, 2006) – “mediar” complexa relação 
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do “real” e dos sujeitos. Complexa, porque não é transparente. Há profunda opaci-
dade em todo processo de formulação, apreensão e circulação das verdades sociais 
marcadas como estão pela linguagem. Entre as palavras e as coisas há larga crosta 
sígnica, terreno da opacidade.

Chauí (2006), ancorada na perspectiva “aurática”7 de Walter Benjamin (1987) 
e dos teóricos da escola de Frankfurt, problematiza duramente os efeitos dos meios 
de comunicação em massa, dos mass media e da assim chamada “condição pós-mo-
derna”. Para a filósofa, a circulação em série de textos, imagens, músicas, filmes, etc., 
produzidos em série sob o imperativo do gosto (e, portanto, do potencial econômi-
co), destitui autonomia do pensamento e das artes. Isso porque

[...] a profundidade do tempo e seu poder diferenciador desaparecem sob o poder 
instantâneo. Por seu turno, a profundidade de campo, que define o espaço da per-
cepção, desaparece sob o poder de uma localidade sem lugar e das tecnologias em 
sobrevoo. Vivemos sob signo da telepresença e da teleobservação, que impossibili-
tam diferenciar entre a aparência e o sentido, o virtual e o real, pois tudo nos é ime-
diatamente dado sob a forma da transparência temporal e espacial das aparências, 
apresentadas como evidentes. (CHAUÍ, 2006, p. 34). 

O efeito da volatilidade e do efêmero descontínuo, segundo Chauí (2006), es-
gota o presente, compreendido, assim, como “instante fulgaz”. O efeito primeiro 
de tamanha dispersão, analisa a autora, é a “despolitização”: “[...] a prática é subs-
tituída pelo pseudoconhecimento, pelo olhar irresponsável, por uma contemplação 
superficial despreocupada e satisfeita. O mundo vira espetáculo do espetáculo da co-
municação” (BLANCHOT apud CHAUÍ, 2006, p. 34)8. “(Des)politizar”, bem como 
“humanizar”, nesse sentido, refere-se notavelmente à problemática do poder. Há, no 
entanto, uma contradição evidente: nesse caso específico, o chamado à luta partiu de 
um vídeo, peça da cultura destinada às massas. 

Consideramos que toda prática de poder pressupõe gestos de resistência. Esse 
é um deslocamento teórico em relação ao quadro ortodoxo da teoria marxista, que 
dicotomiza as relações de forças em duas instâncias bem delimitadas e assimétricas 
(como as de opressor e de oprimido). A inovação foucaultiana é compreender que 
“[...] o poder não é objeto natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, cons-
tituída historicamente” (MACHADO, 2015, p. 12). Como se discutiu anteriormente, 
isso significa dizer que o poder é algo que se exerce, que funciona, “[...] e funciona 

7  Benjamin (1987) trata da singularidade do objeto, que lhe garantiria autenticidade e o poder de remeter à 
tradição que lhe constitui: “Em suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos espa-
ciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja.” (BEIJAMIN, 1987, 
p.170).  A tese do autor é que o comunismo politizaria a arte ao passo que o fascismo a estetizaria em nome 
da manipulação ideológica. 
8 BLANCHOT, Maurice. L’entrétien infiniti. Paris, Gallimard, 1978, p. 358.
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como uma maquinaria, como uma máquina social que não está situada num lugar 
privilegiado ou exclusivo, mas se dissemina por toda a estrutura social” (MACHA-
DO, 2015, p. 18).

É de se supor que o movimento contemporâneo da difusão das assim chamadas 
“mídias digitais” 9 (BRAGA, 2015) cria espaços de fala não diretamente relacionados 
a corporações comerciais. Virtualmente, nas redes sociais, qualquer um, inclusive sob 
anonimato, pode dizer qualquer coisa (a “telepresença”), ainda que esteja sob forte 
regulamentação e vigilância dos pares. Em certo sentido, a Internet criou condições 
de possibilidade de maior visibilidade às causas das minorias, o vídeo em análise é 
prova disso. Terreno que não se abre sem uma ordem de contestações e que também 
não é, em si, resolução dos conflitos na busca por uma sociedade mais igualitária. 
Longe disso. É sim um espaço que “reinventou” os modos pelos quais produtores 
de “conteúdo” fazem veicular discursos. Ativismo digital ou “midiativismo” está a 
favor da causa indígena na medida em que fomenta visibilidade a um povo que é, ge-
ralmente, excluído ou morto (“Tal como o povo Kadiwéu e o Panará”). Visibilidade 
que retira sua força pelo que é múltiplo: as vozes em conjunto, em tom confessional 
(fundo preto atrás de cada pessoa que fala no videoclipe), tem como fio condutor a 
defesa da vida: gesto de resistência, artisticamente produzido.

3 Midiativismo: ver a história ao avesso

Pois guaranis e makuxis e pataxós 
Estão em nós, e somos nós, pois índio é nós; 
É quem dentro de nós a gente traz, aliás, 
De kaiapós e kaiowás somos xarás,
(RENNÓ, 2017, online).

A questão dos povos autóctones do Brasil é complexa. Envolve fatores sociais, 
culturais, históricos, legais, econômicos, enfim. A luta pelo direito às terras envolve 
antagonismo dos latifundiários, “ruralistas”, e, nessa batalha (não só discursiva), o 
sujeito indígena tem sofrido todo tipo de violência – processo que se desenrolou, 

9 Braga (2015), ao tratar das mídias digitais, chama a atenção para o fato de que o que as caracteriza são 
diferentes modos de “remissividade” se comparadas ao registro analógico: “Por conseguinte, dizer que ‘tanto 
x quanto y partilham do mesmo predicado’ é uma asserção que evidencia a constituição de uma relação. Di-
ferente será, pelo contrário, afirmar que ‘x está conectado a y’. Aqui, nesta segunda asserção impera um pro-
cesso semiósico indexical; e é a partir deste, que se podem avaliar as implicações e consequências da remis-
sividade para estruturação das formas reflexivas do pensamento. Neste caso, como a remissividade contém 
uma natureza semiótica indexical, o ato de remeter implica, na sua elementaridade processual, a geração e 
constituição do binómio ‘indexante-indexado’. No universo digital, o ‘indexante’ pode assumir as formas de 
ícone, conceito, imagem, etc. Da mesma maneira que, no interior do hipertexto digital, as remissões ocorrem 
não apenas entre caracteres, imagens, sons – um médium remete para outro medium”. (BRAGA, 2015, p. 21).
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aliás, por toda a história brasileira posterior à chegada dos portugueses em 1500. O 
etnocentrismo impõe a própria palavra “descobrimento” ao acontecimento ampla-
mente marcado em historiografia oficial – o primeiro apagamento da existência do 
outro que aqui já vivia.

Certos discursos, por vezes, retomam memórias segundo as quais o indígena 
não teria legitimidade, porque teria se “contaminado” com os bens de consumo da 
sociedade brasileira, supostamente “desenvolvida” e “civilizada”. Os sujeitos não se-
riam, sob essa lógica, “índios” e, portanto, não poderiam gozar dos seus direitos 
(como o de sua própria terra). Essa é uma forma de violência que estrutura o senso 
comum e que sinaliza importância do debate proposto pelo vídeo: ele inverte o olhar 
homogeneizante, ou seja, o regime de olhar que entende a diferença como pretexto de 
marginalização e cria condições de possibilidades para a compreensão das identida-
des étnicas como fonte da diversidade. Tomando por base série de recursos audiovi-
suais (como a leitura “cantada” da poesia e rostos conhecidos de artistas brasileiros), 
a materialidade de linguagem enfatiza a beleza de um povo (frame 9) que impõe exis-
tência e, para tal, expressa resistência (frame 10). 

FIGURA 3: Frames 9-10

Fonte: MOBILIZAÇÃO NACIONAL INDÍGENA, 2017, online.

A brevidade do filme e a beleza dos recursos gráficos contam a história com 
linguagem que a sociedade contemporânea está acostumada: com movimentos de 
câmera rápidos, com trabalho primoroso do significante na composição de rimas, 
com agenciamento do corpo, retratando o sujeito indígena em diferentes lugares (em 
suas terras, em prédios públicos onde as decisões são tomadas), e temporalidades 
(da memória história ou do ciclo que constantemente se inicia): “Dermarcação já!”, 
“Deixa o índio lá!”.

Sob o dispositivo da preservação e valorização indígena, a materialidade de 
linguagem em análise tece, a partir dos inúmeros fios que a constituem, o lugar do 
outro da história. O espectador é conduzido a problematizar a já arraigada “identi-
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dade nacional” sob posição inversa. Posição que, paradoxalmente, também é nossa 
como povo brasileiro (vide epígrafe). Eis um exercício de reflexão suscitada pela mí-
dia, construtora da “história do presente” (GREGOLIN, 2007). Eis um exercício de 
luta política:

Já que depois que o enxame de Ibirapueras 
E de Maracanãs de mata for pro chão, 
Os yanomami morrerão deveras, 
Mas seus xamãs seu povo vingarão, 
E sobre a humanidade o céu cairá, 
Demarcação já!
(RENNÓ, 2017, online).

Considerações finais

Chauí (2006) considera que o efeito da despolitização é resultado, em partes, 
do jogo de simulacro que opera a mídia (brasileira), projetando um leitor médio que 
necessita ser entretido, alienado da participação do/no jogo democrático. No entan-
to, contemporaneamente, há que se destacar que a “revolução dos meios digitais” 
impactou profundamente as estruturas e processos dos meios de comunicação em 
massa. Esse “impacto” perturba sistemas políticos, culturais, econômicos e midiáti-
cos (ALMEIDA, PAIVA, 2014), de modo que o imperativo da aplicação de um sistema 
quase análogo ao fabril na cobertura de notícias pelas grandes corporações é “ame-
açado” pelas chamadas “mídias alternativas”, “massa da mídia”, as quais impõem 
diferentes processos de formulação, apreensão e, em especial, circulação enunciativa 
em escala global (haja vista o advento da internet). 

Segundo Almeida e Paiva (2014), são facilidades operacionais de produzir 
transmissões em rede: 1) “cobertura pulverizada e simultânea”, que permite múlti-
plos pontos de vista sobre um dado acontecimento, assim como permite cobertura 
visual de diferentes ângulos (grande parte da população tem smartphones com acesso 
à câmara de vídeo amadora); 2) “ininterruptividade das transmissões”, que depende 
do acesso à cobertura de internet; e 3) “instantaneidade e espontaneidade”, que mar-
ca uma quebra em relação ao cânone jornalístico e aos espaços tradicionais de fala.

Neste estudo, analisamos uma peça que se presta a divulgar a luta dos indíge-
nas pela terra, pelo território, pelo espaço da existência. Com vários atores famosos 
e inúmeros recursos de edição, a materialidade de linguagem marca-se como gesto de 
resistência contra padrão normatizador que se funda no senso comum para o qual o 
indígena é cidadão menor, cuja vida importa menos. Entre toda riqueza enunciativa 
da peça, elencamos dois aspectos prioritários que, à luz do dispositivo da preservação 
e valorização indígena, sustenta a produção da verdade no jogo do exercício de po-
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der: o lugar e o tempo. A reflexão suscitada pelo filme, segundo leitura possível, está 
alinhavada com os lugares a que o indígena pertence e pode ocupar (dentre os quais 
a dinâmica do território) e a temporalidade da rememoração de um passado nefasto 
(da colonização, da ditadura militar, etc.), que poderá vir a ser também futuro.

A beleza das fotos de natureza choca-se com a realidade asséptica dos lati-
fúndios. A promessa de um novo dia (no início do filme) relaciona-se à presença de 
crianças, que brincam, que estudam e que são submetidas a situações de violên-
cia. Trata-se de uma trama discursiva, cuja exterioridade e as margens enunciativas 
(FOUCAULT, 2008) retomam memórias e constituem identidades (BAUMAN, 2012; 
WOODHARD, 2014) acerca do objeto posto em causa: o indígena. O midiativismo, 
no sentido de luta política, tem seu mérito do fato de lançar luz àquilo que se quer 
apagar, promover visibilidade à causa dos direitos dos povos originários do Brasil. 
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