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RESUMO 
 

Com a popularização da Internet qualquer cidadão conectado pode divulgar 
notícias e inserir novos temas de debate na esfera pública. Toma-se aqui o conceito de 
esfera pública descrito por Habermas (1984) como o espaço que propiciou o 
surgimento do debate público, consolidador da democracia moderna. Diante deste 
contexto, a pesquisa reflete sobre as possibilidades dadas aos cidadãos conectados de 
apropriarem-se das novas mídias e tomarem para si o lugar da enunciação, entendido 
como parte de um processo de construção da própria cidadania. Para conduzir tal 
reflexão, em um primeiro momento conta-se brevemente a história de luta do povo 
Guarani-Kaiowá. Depois, tecem considerações acerca da evolução do conceito de 
cidadania ao ressaltar-se a necessidade premente de consolidação desses direitos aos 
povos marginalizados, como é o caso dos indígenas brasileiros. Em seguida, se 
analisam  as concepções acerca da Sociedade da Informação passando pela oralidade 
ao desenvolvimento da escrita até o surgimento do ciberespaço. Por fim, busca-se 
compreender o que motiva cidadãos historicamente marginalizados pelos meios de 
comunicação tradicionais, como os indígenas Guaranis-Kaiowás,  a se engajarem na 
luta pelo direito de se representarem no ciberespaço. Atesta-se que para além da busca 
pela auto-representação o protagonismo Guarani-Kaiowá no ciberespaço se constitui 
como uma busca estratégica pela visibilidade já que a luta desses povos por direitos à 
assistência e à demarcação de terras passa pela intermediação comunicativa. Tal 
percepção culmina na conclusão de que a utilização do ciberespaço pode ser 
considerada como um exercício de cidadania por parte desses indígenas. 
 

 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: ciberespaço, cidadania, protagonismo indígena, democracia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

After the popularization of Internet any connected citizen can disseminate news and 
introduce new topics of debate in the public sphere. We use here the concept of public 
sphere described by Habermas (1984) as the space that allowed the emergence of 
public debate, consolidator of modern democracy. Given this context, the research 
aims to reflect on the possibilities of connected citizens to take ownership of the new 
medias and take for themselves the place of enunciation, understood as part of a 
process of construction of their own citizenship. To conduct such a reflection, at first 
we tell the story of the people Guarani-Kaiowá. Then, we analyze the evolution of the 
concept of citizenship to emphasize the pressing need to consolidate these rights for 
marginalized people, as is the case of Brazilian Indians. We also make considerations 
about the conceptions of the Information Age through the development of orality to 
writing until the emergence of cyberspace. Finally, we try to understand what 
motivates citizens historically marginalized by traditional media to engage in the fight 
for the right to represent themselves in the cyberspace. The first answers we achieve 
show that in addition to the search for self-representation, the people Guarani-Kaiowá 
use the cyberspace as a strategic quest for visibility as their search for assistance and 
demarcation of land requires communications intermediation. This perception 
culminates in the conclusion that the use of cyberspace can be considered as an 
exercise of the citizenship by the people Guarani-Kaiowá. 

 

KEYWORDS: cyberspace, citizenship, indigenous leadership, democracy. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Acampados às margens do Rio Hovy, na Fazenda Cambará, localizada no 

município de Naviraí (MS) - cujo proprietário tentava obter na Justiça a reintegração 

de posse – um grupo de indígenas Guarani e Kaiowá chamou a atenção da sociedade 

civil brasileira ao divulgar, em outubro de 2012, uma carta que foi interpretada como 

uma ameaça de suicídio coletivo.  

“[...] por isto, pedimos ao Governo e à Justiça Federal para não decretar a 

ordem de despejo e expulsão, mas decretar nossa morte coletiva e enterrar todos nós 

aqui”1. Com estas palavras, interpretadas por milhares de brasileiros como o grito 

derradeiro de 170 homens, mulheres e crianças, a voz dos Guaranis-Kaiowás foi 

ampliada e replicada nas redes sociais. Após a divulgação da carta inicialmente em 

vários sites indígenas, depois no facebook de lideranças Guaranis-Kaiowás, diversos 

cidadãos, com diferentes graus de entendimento acerca do genocídio indígena, deram 

início a um diálogo com as lideranças Guaranis-Kaiowás. Tal diálogo valeu-se apenas 

do ciberespaço como local de mediação.  

A carta criticava a decisão da Justiça Federal em Naviraí (MS), que 

determinava que eles deixassem a fazenda. Posteriormente, a liminar foi revogada 

pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), que autorizou que o grupo 

permanecesse no local até a conclusão dos estudos antropológicos conduzidos pela 

Fundação Nacional do Índio (Funai) para verificar se a área se enquadra como 

'território tradicional indígena'. 

No momento em que a manifestação em prol dos Guaranis-Kaiowás nas redes 

sociais tornou-se massiva, meu olhar voltou-se pela primeira vez para a causa desse 

grupo indígena. Repórter de jornal impresso à época, uma das minhas principais 

angústias resultava da existência de “fontes oficiais” e “especialistas”. O desejo 

pulsante de ir às ruas e ouvir as histórias de pessoas comuns era sempre contraposto à 

obrigação profissional de ouvir as vozes oficiais. A meu ver, somente um seleto grupo 

de cidadãos tinha a chance de representar centenas de pessoas com vozes próprias, 

porém abafadas pela imprensa. Foi por esse motivo que a replicação de vozes 

indígenas por brasileiros não indígenas captou minha atenção.  

                                                
1 Trecho extraído da carta publicada no dia 10/10/2012 no site Racismo Ambiental pela Comunidade 
Guarani-Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay – Iguatemi/MS endereçada ao Governo e à Justiça Federal. 
Disponível em: http://frentedeacaopro-xingu.blogspot.com.br/2012/10/justica-brasileira-ordena-
expulsao-de.html. Acesso em 30/10/2012. 
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A partir de então, compreender a história dos Guaranis e Kaiowás e os dilemas 

por eles enfrentados tornou-se parte da minha busca enquanto aprendiz de 

pesquisadora. Na tentativa de delinear os primeiros passos metodológicos para a 

construção de um problema de pesquisa, saí em busca de dados históricos e 

contemporâneos acerca desse grupo indígena que chamou a atenção de tantos 

brasileiros em novembro de 2012.  

Dentre os primeiros indícios do protagonismo desses indígenas no ciberespaço 

por mim encontrados estavam um perfil no facebook denominado Aty Guasu e seis 

páginas de apoio aos Guaranis-Kaiowás nessa mesma rede social:  “Somos Guarani-

Kaiowá”, “Somos todos Guarani Kaiowá” (existem três páginas com este mesmo 

título), “#SouGuaraniKaiowá” e Solidariedade ao Povo Guarani Kaiowá. Encontrei 

também um blog denominado Aty Guasu (cujo significado, na língua Guarani, é 

Grande Assembleia Guarani-Kaiowá), o portal AJI (Ação Jovens Indígenas de 

Dourados) e o sítio bilíngue Teko Arandu.  

O primeiro contato com esses conteúdos publicados pelos Guaranis-Kaiowás 

impulsionou em mim vários questionamentos, sendo que o principal deles acabou por 

se configurar como a questão norteadora desta pesquisa. A saber: o protagonismo 

Guarani-Kaiowá no ciberespaço se configura como uma tentativa de auto-

representação? 

Em sua dissertação de mestrado intitulada: “Por um retrato dos invisíveis – 

Imagens dos povos Kaiowá-Guarani” Luciana Lima (2012) afirma que não obstante 

venha crescendo, no Brasil, o número de organizações que atuam em defesa dos 

povos indígenas, as violações aos direitos desses povos continuam ocorrendo sem 

alcançar a devida repercussão e destaque na mídia convencional. Contudo, ela 

acrescenta que embora o descaso governamental aliado à “invisibilidade social” 

configurem uma triste realidade na vida cotidiana desses povos, não podemos deixar 

de vislumbrar alguns avanços, sobretudo no que tange à área da comunicação.  

Lima pondera ainda que diante deste novo contexto é importante atentar para 

o fato de que alguns grupos indígenas -  dentre os quais encontram-se os Guaranis-

Kaiowás - têm reconhecido a importância do uso das mídias digitais, sobretudo da 

internet, para o fortalecimento de seus movimentos de luta e resistência. Pressoupõe-

se nesta pesquisa que a participação direta dos indígenas no ciberespaço se apresenta 

como condição elementar para a interação entre esses povos e os brasileiros não 

indígenas, pois os conteúdos e os produtos dessas trocas simbólicas acarretam a 
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transmissão de um novo tipo de informação que dificilmente seria acessada por 

brasileiros urbanos a partir da grande mídia.  

Apesar das limitações inerentes à todas as formas de comunicação mediada, 

parte-se aqui da crença de que tais produções carregam consigo a possibilidade da 

emissão de vozes tradicionalmente abafadas pelos meios de comunicação 

hegemônicos. Acredita-se ainda que por meio do ciberespaço essas vozes dantes 

relegadas a um segundo plano e sempre apresentadas por meio de um outro olhar - 

dos jornalistas  -  podem agora falar por si mesmas e se apresentar sob seu ponto de 

vista próprio. Isto faz com que as produções daí emergentes tornem-se 

particularmente significativas ao apresentarem novas visibilidades a respeito de 

grupos socioculturais excluídos pelos meios de comunicação convencionais. 

O objetivo central desta pesquisa busca averiguar possíveis convergências 

entre o protagonismo virtual Guarani-Kaiowá no ciberespaço e o exercício da 

cidadania por esses povos. Toma-se como base a definição de José Murilo de 

Carvalho (2011) que desdobra a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. O 

cidadão pleno, de acordo com este autor, seria aquele que fosse titular dos três 

direitos. “Cidadãos incompletos seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos” 

(p.9). A utilização do ciberespaço como local de emissão de suas vozes pode ser 

considerada como um exercício de cidadania desses indígenas? Se sim, em que 

medida? Tais questões servem como baliza no processo analítico daquilo que esta 

pesquisa procura evidenciar e permeia todo este trabalho, que está dividido em quatro 

capítulos.  

O primeiro capítulo fornece um panorama histórico da saga Guarani-Kaiowá 

ao narrar parte da luta desses indígenas pela demarcação de suas terras. A história 

marcada por lutas e derramamento de sangue indígena é brevemente retomada neste 

capítulo com o intuito de estimular a reflexão acerca dos direitos indígenas.  

O segundo capítulo traça uma linha do tempo na qual se discute o surgimento 

e a evolução do conceito de cidadania. Discute-se em linhas gerais os conceitos 

utilizados pelos historiadores europeus acerca do tema e como a cidadania surgiu no 

Brasil. Ressalta-se ainda a necessidade urgente de estender os direitos oriundos da 

cidadania aos habitantes do território nacional que não partilham do mesmo sistema 

de crenças e valores da maioria, como é o caso dos indígenas. Por fim, traça-se um 

paralelo entre o conceito de identidade e o direito à auto-representação.   
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O terceiro capítulo fornece um panorama histórico-conceitual acerca da 

Sociedade da Informação. Para isto, busca-se na passagem da oralidade para a escrita 

as bases para o surgimento da ciência moderna e discute-se o surgimento da imprensa 

como marco histórico do nascimento do espaço público. Tecem-se ainda 

considerações acerca do surgimento do ciberespaço como esfera de mobilizações 

sociais. A Sociedade em Rede é apresentada neste capítulo como arena de lutas e 

emissão de discursos outrora relegados ao segundo plano pelos meios de comunicação 

tradicionais. 

A metodologia da pesquisa é descrita no quarto e último capítulo desta 

dissertação. Para responder ao problema de pesquisa optou-se pelo método de Análise 

de Conteúdo de Laurence Bardin (2010). Analisou-se o perfil (que posteriormente foi 

transformado em página) da Aty Guasu (Grande Assembléia Guarani-Kaiowá) no 

facebook. Em relação ao problema a ser investigado a hipótese que se pretende 

corroborar é que os Guaranis-Kaiowás buscam no ciberespaço o direito de 

protagonizarem seu próprio discurso acerca de si mesmos, ou seja, a auto-

representação. Este capítulo traça ainda um breve panorama sobre a presença 

Guarani-Kaiowá no ciberespaço.  

A importância da pesquisa reside no fato de que parte-se do pressuposto de 

que a comunicação é uma esfera imprescindível na constituição de sujeitos sociais, já 

que possibilita o surgimento de discursos dissidentes ou não hegemônicos e da 

afirmação da condição de sujeitos daqueles que enunciam seus discursos.Considera-se 

aqui que as transformações sociais e culturais não só podem como devem acontecer  

no plano dos discursos por meio da ampliação das falas possíveis e pela inserção de 

novos temas e inclusão de segmentos sociais minoritários e marginalizados na 

produção dos discursos.  

Pessoalmente acredito que a comunicação horizontal mediada pela internet 

abre várias possiblidades para a comunicação contra-hegemônica. Há que se 

reconhecer a  importância do exercício da cidadania por parte de todos os cidadãos 

brasileiros, dentre os quais encontram-se os povos indígenas que habitam o território 

nacional. Se por meio da internet esses povos encontram uma forma de exercer um 

protagonismo político e cultural – ainda que virtual – é mister reconhecer nas 

tecnologias da informação uma ferramenta extremamente virtuosa para o 

amadurecimento da nossa jovem democracia. 
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CAPÍTULO 1 – Genocídio indígena ao longo da história 

1.1 O Encontro com o europeu 

“Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas 
mãos, e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel".2 

Desde 1500 até a década de 1970 a população indígena brasileira decresceu 

acentuadamente e muitos povos foram extintos. O desaparecimento dos povos 

indígenas passou a ser visto como uma contingência histórica. Historiadores e 

antropólogos, no entanto, apontam os navegadores europeus que aqui aportaram em 

1500 como os responsáveis pela dizimação desses povos.  

Cunha (2012,  p. 18) ressalta que se a população aborígene tinha a densidade 

que hoje se lhe atribui, esvai-se a imagem tradicional (aparentemente consolidada no 

século XIX), de um continente pouco habitado a ser ocupado pelos europeus. “Como 

foi dito com força por Jennings (1975), a América não foi descoberta, foi invadida”.   
Hoje, segundo dados do censo do IBGE 3realizado em 2010, a população 

brasileira soma 190.755.799 milhões de pessoas. Ainda segundo o censo, 817.963 mil 

são indígenas, representando 305 diferentes etnias. Dados da Fundação Nacional do 

Índio (Funai)  disponibilizados no Portal da Funai na internet4 atestam que esta 

população, em sua grande maioria, vem enfrentando uma acelerada e complexa 

transformação social, necessitando buscar novas respostas para a sua sobrevivência 

física e cultural e garantir às próximas gerações melhor qualidade de vida.  

Ainda segundo a Funai5 as comunidades indígenas têm que lutar diariamente 

pela sua sobrevivência ao lidarem com problemas tais como invasões e degradações 

territoriais e ambientais, exploração sexual, aliciamento e uso de dogas, exploração de 

trabalho, inclusive infantil, mendicância, êxodo desordenado causando grande 

concentração de indígenas nas cidades. 

                                                
2 Trecho da carta de Pero Vaz de Caminha escrita ao rei de Portugal, Dom Manuel I, acerca do 
descobrimento do Brasil pela armada portuguesa. Em 2005, este documento foi inscrito no Programa 
Memória do Mundo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
Disponível em < http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000292.pdf > Acesso em 
30/11/2014. 
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Quase nada se sabe sobre como viviam os indígenas que habitavam o Brasil 

antes da chegada dos portugueses. Sabe-se, no entanto, que viviam em diferentes 

comunidades, pertenciam à grupos distintos e falavam línguas diferentes. A vasta 

extensão de terra permitia à esses povos viverem da caça e da pesca. 

Ribeiro (1995) relata que os grupos indígenas encontrados no litoral pelos 

navegadores portugueses eram principalmente povos de tronco tupi que, havendo se 

instalado uns séculos antes, ainda estavam desalojando antigos ocupantes oriundos de 

outras matrizes culturais.  

Somavam, talvez, 1 milhão de índios, divididos em dezenas de 
grupos tribais, cada um deles compreendendo um conglomerado de 
várias aldeias de trezentos a 2 mil habitantes (Fernandes 1949). Não 
era pouca gente, porque Portugal àquela época teria a mesma 
população ou pouco mais. (RIBEIRO, 1995, p. 31) 

Ainda segundo Ribeiro, a costa atlântica, ao longo dos milênios, foi percorrida 

e ocupada por inumeráveis povos indígenas. Disputando os melhores nichos 

ecológicos, eles se alojavam, desalojavam e realojavam, incessantemente. 

Nos últimos séculos, porém, índios de fala tupi, bons guerreiros, se 
instalaram, dominadores, na imensidade da área, tanto à beira-mar, 
ao longo de toda  costa atlântica e pelo Amazonas acima, como 
subindo pelos rios principais, como o Paraguai, o Guaporé, o 
Tapajós, até suas nascentes. Configuraram, desse modo, a ilha 
Brasil, de que falava o velho Jaime Cortesão (1958), prefigurando, 
no chão da América do Sul, o que viria a ser nosso país. (RIBEIRO, 
1995, p. 29)  

Eventualmente comunidades rivais entravam em conflito, mas tais guerras não 

culminavam na morte de milhares de indígenas. Se não fosse por um novo elemento 

poderiam ter assim permanecido por séculos. Segundo Ribeiro (1995) o que 

aconteceu, e mudou total e radicalmente seu destino, foi a introdução no seu mundo 

de um protagonista novo, o europeu. Embora pequeno, o grupo recém-chegado de 

além mar era superagressivo e capaz de atuar destrutivamente de múltiplas formas. A 

principal causa de mortandade nativa apontada pelos historiadores foi a transmissão 

de doenças infecciosas pelos europeus aos indígenas.  

A branquitude trazia da cárie dental à bexiga, à coqueluche, à 
tuberculose e o sarampo. Desencadeia-se, ali, desde a primeira hora, 
uma guerra biológica implacável. De um lado, povos peinerados, 
nos séculos e milênios, por pestes a que sobreviveram e para as 
quais desenvolveram resistência. De outro lado, povos indenes, 
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indefesos, que começavam a morrer aos magotes. Assim é que a 
civilização se impõe, primeiro, como epidemia de pestes mortais. 
Depois, pela dizimação através de guerras de extermínio e 
escravização. Entretanto, esses eram tão-só os passos iniciais de 
uma escalada do calvário das dores inenarráveis do extermínio 
genocida e etnocida. (RIBEIRO, 1995, p. 47) 

Cunha (2012) corrobora essa tese ao afirmar que milhares de indígenas 

desapareceram da terra como consequência do que hoje se chama “o encontro” de 

sociedades do Antigo e do Novo Mundo.  
Esse morticínio nunca visto foi fruto de um processo complexo 
cujos agentes foram homens e microrganismos, mas cujos motores 
últimos poderiam ser reduzidos a dois: ganância e ambição, formas 
culturais da expansão do que se convencionou chamar o capitalismo 
mercantil. Motivos mesquinhos e não uma deliberada política de 
extermínio conseguiram esse resultado espantoso de reduzir uma 
população que estava na casa dos milhões em 1500 aos pouco mais 
de 800 mil índios que hoje habitam o Brasil. (CUNHA, 2012 p. 11) 

 

Ribeiro (1995) acrescenta que os povos que ainda o puderam fazer, fugiram 

mata adentro, horrorizados com o destino que lhes era oferecido no convívio com os 

brancos. Mas nessa tentativa desesperada de fuga, levavam nos corpos já 

contaminados as enfermidades que dizimava a eles e aos povos nativos de que se 

aproximassem.  

Cunha (2012) ressalta, no entanto, que as doenças não foram a única causa do 

que a autora denomina “catástrofe demográfica da América”.  

As epidemias são normalmente tidas como o principal agente da 
depopulação indígena (ver, por exemplo, Borah 1964). A barreira 
epidemiológica era, com efeito, favorável aos europeus na América, 
e era-lhes desfavorável na África. Na África, os europeus morriam 
como moscas; aqui eram os índios que morriam: agentes 
patogênicos da varíola, do sarampo, da coqueluche, da catapora, do 
tifo, da difteria, da gripe, da peste bubônica, e possivelmente da 
malária, provocaram no Novo Mundo o que Dobyns chamou de 
“um dos maiores cataclismos biológicos do mundo”. No entanto, é 
importante enfatizar que a falta de imunidade, devido ao seu 
isolamento, da população aborígine não basta para explicar a 
mortandade, mesmo quando ela foi de origem patogênica.  
(CUNHA, 2012 p. 14) 

Segundo a autora o exacerbamento da guerra indígena, provocado pela sede de 

escravos, as guerras de conquista e de apresamento em que os povos de aldeia eram 

alistados contra nativos que não conviviam pacificamente com os europeus, as 

grandes fomes que tradicionalmente acompanhavam as guerras, a desestruturação 
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social, a fuga para novas regiões das quais se desconheciam os recursos ou se tinha de 

enfrentar os habitantes, a exploração do trabalho indígena, tudo isso pesou 

decisivamente na dizimação desses povos.  

Ribeiro (1995, p.43) acrescenta que com a destruição das bases da vida social 

indígena, a negação de todos os seus valores, o despojo e o cativeiro, milhares de 

indígenas decidiram morrer. “Morriam de tristeza, certos de que todo o futuro  

possível seria a negação mais horrível do passado, uma vida indigna de ser vivida por 

gente verdadeira”. Ribeiro e Cunha apontam ainda a disputa pelo território, matas e 

riquezas como grande responsável pela mortandade indígena. 

De meados do século XVII a meados do século XVIII, quando 
Portugal estava interessado em ocupar a Amazônia, os jesuítas 
talharam para si um enorme território missionário. Foi o seu século 
de ouro, iniciado pela formidável influência junto a d. João IV e ao 
papa que Vieira, nosso maior escritor, logrou obter. A partir da 
expulsão dos jesuítas por Pombal, em 1759, e sobretudo a partir da 
chegada de d. João vi ao Brasil, em 1808, a política indigenista viu 
sua arena reduzida e sua natureza modificada: não havia mais vozes 
dissonantes quando se tratava de escravizar índios e de ocupar suas 
terras. A partir de meados do século XIX, como enfatizou J. Oscar 
Beozzo, a cobiça se desloca do trabalho para as terras indígenas 
(Farage e Santilli in Carneiro da Cunha [org.] 1992). Um século 
mais tarde, irá se deslocar novamente: do solo, passará para o 
subsolo indígena. (CUNHA, 2012, p. 21) 

Em decorrência da perpetuação dos abusos e atrocidades cometidos contra os 

povos indígenas que contaram primeiro com o “aval” da Coroa Portuguesa e mais 

tarde com o “consentimento” ainda que velado, da República Brasileira, no fim da 

década de 1970 multiplicam-se as organizações não governamentais de apoio aos 

indígenas, e no início da década de 1980, pela primeira vez, se organiza um 

movimento indígena de âmbito nacional.  

Cunha  (2012) enfatiza que essa mobilização explica as grandes novidades 

obtidas na Constituição de 1988, que abandona as metas e o jargão assimilacionistas e 

reconhece os direitos originários dos indígenas, seus direitos históricos, à posse da 

terra de que foram os primeiros senhores.   

Essas mobilizações, no entanto, nunca foram suficientes para colocar fim a um 

problema que se arrasta por séculos: a posse da terra indígena. Vários grupos 

diferentes lidam diariamente com a falta de condições para viver segundo a sua 

cultura. Além disso, conflitos armados com fazendeiros continuam dizimando 
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populações inteiras. Mas esses povos continuam resistindo como podem.  Dentre eles, 

volto agora o olhar para os Guaranis-Kaiowás do Mato Grosso do Sul.  

 
 
1.2 História Guarani-Kaiowá: a luta pela terra   

 

Os Guaranis-Kaiowás habitam o Mato Grosso do Sul e são aproximadamente 

50.068 mil (IBGE, 2010), estando suas aldeias concentradas no cone sul do Estado. 

Os Guarani Kaiowá e Ñandeva constituem dois povos indígenas geralmente 

chamados Guarani, mas que se identificam e se percebem como etnias distintas em 

Mato Grosso do Sul e em outras partes da região platina.  

De acordo com o historiador e indigenista Antônio Brand (2004) o território 

original dos Guaranis-Kaiowás estava situado entre o rio Apa, Serra de Maracaju, os 

rios Brilhante, Ivinhema, Paraná, Iguatemi e a fronteira com o Paraguai. Seus 

agrupamentos preferiam as áreas de mata, ao longo dos córregos e rios, em pequenos 

núcleos populacionais, integrados por uma, duas ou mais famílias, que, segundo 

Brand, mantinham entre si inúmeras relações de casamento, tendo à frente os chefes 

de família mais velhos, denominados tekoaruvicha (chefes de aldeia) ou nanderu 

(nosso pai). 
A aldeia Kaiowá e Guarani manteve, historicamente, características 
muito semelhantes, especialmente no que se refere à distribuição, 
quantidade de famílias e organização social, econômica, política e 
religiosa. Esses núcleos familiares eram relativamente autônomos, 
caracterizando-se pela constante mobilidade. Essa mobilidade, ao 
mesmo tempo em que se constituía em estratégia de manejo 
ambiental, evitando o esgotamento de recursos naturais, era também 
importante recurso para a superação de conflitos interrnos 
decorrentes, entre outras causas, de acusações de feitiço e disputa 
políticas. (BRAND, 2004, p.139) 

 

Ainda de acordo com o historiador, as escolhas por locais para fixar novas 

aldeias obedeciam a três critérios fundamentais: terras de mata, proximidade de 

córregos e terras boas para a agricultura. A população desses núcleos era bastante 

variável, oscilando entre 50 a 200 ou mais pessoas em cada aldeia.  

O dilema enfrentado pelos Guaranis-Kaiowás na luta pelo território é tão 

antigo quanto a Guerra do Paraguai  (1864-1870). Naquela época, surgiu no governo 

brasileiro o interesse de povoar a região com não indígenas, pois a população 

indígena foi desconsiderada pelo poder público que classificou a terra originalmente 
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habitada pelos Guaranis-Kaiowás como espaço vazio.  

Com a criação da República Federativa do Brasil, em 1889, as terras 

devolutas, incluindo as terras ocupadas pela população indígena, passaram ao 

domínio dos estados, assim como a “catequese e civilização dos índios”. “Esse 

encaminhamento transferiu aos estados o poder de decidir sobre as terras, incluindo 

aquelas de posse indígena, sem qualquer ressalva referente às mesmas”.  (BRAND e 

ALMEIDA, 2007, p. 1) 

 Entre os anos de 1915 e 1928 o Governo Federal demarcou oito pequenas 

extensões de terra para usufruto dos Kaiowá e Guarani, perfazendo um total de 18.124 

ha, com o objetivo de confinar os diversos núcleos populacionais dispersos em amplo 

território ao sul do atual estado de Mato Grosso do Sul. 

 Brand explica que essas reservas, demarcadas sob a orientação do Serviço de 

Proteção aos Índios (SPI) - órgão que mais tarde deu origem à Funai – resultaram na 

submissão da população indígena aos projetos de ocupação e exploração dos recursos 

naturais por frentes não indígenas. “Ignorou-se, na sua implementação, os padrões 

indígenas de relacionamento com o território e seus recursos naturais e, 

principalmente, a sua organização social”. (BRAND, 2004, p.138) 

Ao entender os povos indígenas como transitórios, complementam Brand e 

Almeida (2007), e, portanto, não como povos possuidores de territórios e de direitos, 

a política de demarcação de terras do SPI apoia-se na concepção de reservar espaços 

nos quais essa transitoriedade possa ser vivida, sob a proteção do estado.  
 
Portanto, como se percebe, em nenhum momento houve interesse 
por parte desse órgão em procurar saber realmente onde se 
localizavam as terras de ocupação tradicional destes índios ou 
qualquer preocupação na definição dessas reservas indígenas com a 
organização social dos mesmos [...] Oficializa-se, assim, um amplo 
processo de confinamento compulsório dos índios Kaiowá e 
Guarani dentro das oito reservas de terras que lhes são destinadas.  
(BRAND e ALMEIDA, 2007, p.5 e 6) 

 

Brand e Almeida responsabilizam a demarcação das reservas por vários 

equívocos, sendo o principal deles e que persiste até hoje, as atuais disputas pela 

retomada de terras por parte dos indígenas. Tais disputas, na visão dos autores, são 

decorrentes da ação do SPI de criar terras “destruindo territorialidades histórica e 

culturalmente diferenciadas”, ou seja, descaracterizar as terras indígenas de seu 

componente constitutivo fundamental, de que se trata de terras de ocupação 
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tradicional.  
Buscou-se esvaziar as lutas por terra, conduzidas pela população 
indígena, de sua fundamental dimensão de território, impossível de 
ser reduzida a critérios apenas de ordem produtiva e econômica que 
marcam a relação com a terra dos não-índios. A ação do SPI, ao 
demarcar reservas, sinaliza e oficializa o processo de confinamento 
compulsório dos Kaiowá e Guarani, sedimentando a compreensão 
de que as terras por direito de posse indígena eram, exclusivamente, 
as reservas demarcadas, liberando o restante das terras para serem 
transferidas a particulares, através de títulos de propriedade. 
(BRAND e ALMEIDA, 2007, p. 9 e 10) 

 

A historiadora Rosely Pacheco (2003) ressalta que a ocupação territorial nesta 

porção do Mato Grosso do Sul era trabalhada no sentido de não levar em conta as 

considerações e aspirações de uma grande parcela da população, uma vez em que a 

nação era pensada fundamentalmente em contraposição às distintas formas de relação 

com a terra e o território nacional era inventado através da implementação de práticas 

de homogeneização do espaço rural. As palavras de  “ordem” eram dominar, 

colonizar e civilizar (GALETTI apud PACHECO 2003), e o estado tinha controle 

sobre populações e espaços até então inacessíveis, à medida que o sertão era pensado 

e representado como lugar onde imperava o caos, a desordem, o conflito, a violência, 

a lei do mais forte.  
Ademais, no processo de expansão do Estado-Nação brasileiro não 
se admitia a existência de grupos sociais diferenciados, portadores 
de especificidades, como era o caso das sociedades indígenas. Nada 
de distinto e específico poderia haver. Todos deveriam, mesmo que 
forçosamente, assimilar e viver segundo uma só identidade 
genérica, integrados a um pretenso “espírito” de comunhão 
nacional. (PACHECO, 2003, p.2) 

 

Com a demarcação das reservas, continua Pacheco, criava-se a ideia de que as 

únicas terras indígenas eram essas, para onde os nativos dispersos deveriam se dirigir 

ou serem levados compulsoriamente. Esse processo gerou um pensamento 

generalizado no Mato Grosso do Sul de que as fazendas ocupadas atualmente pelos 

colonos e reivindicadas pelos indígenas nunca pertenceram a eles porque a ideia 

dominante é que terras de indígenas são as reservas. Pacheco ressalta ainda que no 

tocante aos direitos indígenas às suas terras, sempre se vislumbrou o modelo de ação 

que fortemente privilegia o campo jurídico, visando encontrar registros que atestem a 

antiguidade da ocupação, o que na sua maioria não são encontrados. 

Em razão disso, o Mato Grosso do Sul, já há algum tempo, vem sendo palco 
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de graves conflitos fundiários envolvendo a sociedade indígena e a não indígena. 

Pacheco observa que o direito do índio à terra em que vive, embora amparado por 

farta legislação que vem desde os tempos coloniais, jamais foi aplicado de fato pois 

neste estado as sociedades indígenas foram desconsideradas no desenvolvimento do 

processo de ocupação e colonização. A autora aponta que os Guarani foram 

desalojados de suas terras primeiramente aos olhos do SPI e posteriormente da Funai, 

e estabelecidos em reservas aleatoriamente, causando vários problemas que até hoje 

se refletem em seu cotidiano.  

Retomando a história de disputa entre indígenas e estado, voltamos à década 

de 1880, ano que trouxe para a região dos Guaranis-Kaiowás a Companhia Matte 

Laranjeira. Embora se tratasse do avanço de frentes não-indígenas sobre o território 

Guarani, a companhia retardou, ao menos provisoriamente, o avanço de outros povos 

na região. Todavia, foi responsável pelo deslocamento de inúmeras famílias 

indígenas: 
 
Esta Companhia, embora não questionasse a posse da terra ocupada 
pelos índios, nem fixasse colonos e desalojasse comunidades, 
definitivamente, das suas terras, foi, contudo responsável pelo 
deslocamento de inúmeras famílias e núcleos populacionais, tendo 
em vista a colheita em novos e por vezes distantes ervais. Interferiu 
menos, ao que parece, na estrutura social interna dos Kaiowá e 
Guarani do que as iniciativas posteriores. Tampouco constituíram 
problema mais sério as primeiras fazendas de gado que no final do 
século XIX e início do século XX se instalaram nas regiões de 
campo entre Amambai, Ponta Porã e Bela Vista, pois, como já foi 
dito acima, os Kaiowá e Guarani localizavam suas aldeias, 
preferencialmente nas regiões de mata. (BRAND, 2004, p.139) 

 

Como explica Pacheco, a Companhia tinha poderes totais sobre o espaço 

arrendado e força suficiente para obstruir a entrada e a permanência de colonos ou 

concorrentes, contribuindo para manter o território Guarani no Mato Grosso sem a 

presença significativa de não indígenas, bloqueando intensamente a colonização deste 

território até a década de 1920. 
 
Esse bloqueio teria permitido a conservação de grande parte da 
cobertura vegetal florestal que envolvia os ervais nativos, para onde 
se refugiaram grandes grupos indígenas, permitindo desta forma 
uma sobrevida do eco-habitat dos indígenas até o fim do monopólio 
do mate, quando o território Guarani será consideravelmente objeto 
de desapropriação sistemática por colonos não-índios. (PACHECO, 
2003, p.2) 
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Duas décadas mais tarde, ao dar sequência ao processo de ocupação do 

território indígena por não-indígenas, em 1943, o então Presidente da República, 

Getúlio Vargas, criou a Colônia Agrícola Nacional de Dourados com o objetivo de 

possibilitar o acesso à terra para milhares de famílias de colonos, migrantes de outras 

regiões do país. “A instalação dos colonos em território indígena provocou de 

imediato, problemas diversos e graves, pois questionou a presença indígena e impôs a 

sua transferência para outros espaços”. (BRAND, 2004, p.140) 

A década de 1950 propiciou a instalação de empreendimentos agropecuários 

nos demais espaços ocupados pelos Kaiowá e Guarani, ampliando o processo de 

desmatamento do território. Parte significativa das aldeias foi destruída a partir deste 

período, acentuando-se o processo de confinamento nas reservas. Como aponta 

Brand, a introdução da soja, a partir da década de 1970, junto com a ampla 

mecanização da atividade agrícola em toda a região, dispensou a mão-de-obra 

indígena e provocou o fim das aldeias de refúgio nos fundos das fazendas, locais em 

que os Kaiowá e Guarani resistiam.  O agronegócio também foi responsável pelo 

comprometimento da biodiversidade, substituindo os restos de mata, capoeiras e 

campos pela monocultura da soja.  
 
Esse processo de perda territorial e consequente confinamento em 
espaços extremamente exíguos de um contingente populacional 
muito superior ao padrão historicamente conhecido pelos Kaiowá e 
Guarani impuseram profundas limitações à sua economia, 
decorrente da inviabilização da itinerância em território amplo e do 
rápido esgotamento dos recursos naturais, importantes para a 
qualidade de vida dos Kaiowá e Guarani. Além de dificultar o seu 
modelo agrícola, o confinamento trouxe desafios novos no que se 
refere à organização social e religiosa. (BRAND, 2004, p.140) 

 

Brand explica que o comprometimento dos recursos naturais, resultante da 

perda da terra, retirou as condições necessárias para a sua economia, impondo aos 

homens indígenas o assalariamento. Provocou a rápida passagem de alternativas 

variadas de subsistência – agricultura, caça, pesca e coleta – para uma única 

alternativa, a agricultura, e esta apoiada em poucas variedades de cultivo e, mais 

recentemente, o assalariamento em usinas de álcool. “Mais do que alternativas 

econômicas, comprometeu de forma crescente a autonomia interna desses povos por 

reduzir suas possibilidades de decisão sobre essas questões”. (BRAND, 2004, p.141) 
 
No final da década de 1950, do território original restavam, 
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legalmente, aos Kaiowá e Guarani apenas um total de 18.297 ha, 
divididos em 8 reservas distintas. Porém, mesmo essas reduzidas 
extensões de terra estão sob constante ameaça, como atestam vários 
documentos deste período. (BRAND e ALMEIDA, 2007, p. 9) 

 

Hoje, aldeados, esses núcleos antes autônomos se encontram sobrepostos e 

geograficamente confinados e “misturados” e sem condições de manter sua 

organização, assentada em unidades familiares autônomas, com seus líderes que 

zelavam pela harmonia interna.  
 
Torna-se fácil compreender os complexos problemas relacionados à 
administração desses novos espaços constituídos pelas reservas. O 
desafio maior decorrente do processo de perda territorial refere-se à 
dificuldades em adequar sua organização social a essa nova situação 
marcada pela superpopulação, sobreposição de famílias extensas e 
pelas transformações de ordem econômica. (BRAND, 2004, p.141) 

 

Brand observa que é nesse contexto que se situam as iniciativas indígenas de 

“retomada” das aldeias destruídas no decorrer do processo de ocupação do seu 

território por frentes não indígenas. Pacheco complementa explicando qual é o 

pensamento Guarani sobre o seu território, em que este difere do pensamento da 

sociedade não índia, juntamente com a noção de tekoha para compreender a 

concepção atual guarani do ideal de “terra”. Segundo a autora, os Guaranis-Kaiowás 

desejam “obter terra”, mas isto não é entendido da mesma forma que na sociedade 

não-índia onde a terra é concebida como capital ou mera entidade econômica. A terra 

para os Kaiowá é considerada como totalidade e, como instituição divina oferecida 

pelo Deus-Criador. Portanto, não deve ser vendida, comprada ou privatizada. “Para 

um Guarani, não é a terra que lhe pertence, mas ele que pertence à terra. O valor da 

terra é mensurado por referenciais sagrados, cosmológicos e espirituais”. 

(PACHECO, 2003, p.5)  

Pacheco explica ainda que os Kaiowás têm uma noção muito clara da terra de 

que necessitam para sobreviver, mantendo um equilíbrio entre o número de pessoas e 

o de hectares. Nesse contexto, não é qualquer terra que serve para os indígenas, pois 

não se trata de mercadoria que pode ser adquirida e vendida livremente. “Incorre em 

erro quem pensa que pode oferecer aos índios outras terras em substituição às terras 

tradicionais”. (PACHECO, 2003, p.5) 

Desse modo, o tekoha ideal para os Kaiowá deve oferecer água boa e terras 

cultiváveis, local para a construção de casas para habitação e casas de rezas e deve 
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prioritariamente ter matas que possibilitem a caça, a pesca, a colheita de frutos, de 

matérias-primas e ervas para remédio. 

 
Percebe-se que para os Kaiowá e Guarani o viver bem está ligado 
ao viver na aldeia, na sua terra. Assim, qualidade de vida está 
intrinsecamente relacionada com a qualidade da terra. As pessoas 
que buscam recuperar suas aldeias tradicionais sonham em um dia 
poder voltar a viver e ser feliz na terra onde nasceram ou na qual 
seus antepassados viveram. Mesmo residindo em outras aldeias, que 
não a própria, persiste a sensação de que alguma coisa lhes falta. 
Muitos dizem que não são felizes longe de seus parentes, ou que 
não se adaptam a viver com os não-índios. (COLMAN e BRAND, 
2008, p. 161) 

 

Colman e Brand acrescentam que o território representa o espaço possível para 

a sobrevivência física e cultural desses indígenas e não é qualquer lugar já que agrega 

sempre um significado de pertença que vem dos antepassados ali enterrados. A terra 

deve ser lugar de muita fartura e de preferência perto de córregos, em áreas de mata. 

“Quando estimulados a desenharem seu espaço, ilustram a mata como se fosse uma 

realidade vivenciada. O frescor do mato, da sombra, o canto dos pássaros, tudo traz 

tranqüilidade e equilíbrio para a vida do Kaiowá e do Guarani”. (COLMAN e 

BRAND, 2008, p. 162) 

Foi por isso que a partir do final da década de 1970 os Guarani e Kaiowá 

começaram sua intensa mobilização para obter do Estado o reconhecimento e a 

demarcação de parte do seu território tradicional como terras indígenas. Como 

relatam as lideranças Guarani e Kaiowá em um memorial6 entregue aos ministros do 

Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 15 de outubro de 2014, tal mobilização, desde 

os primórdios tem provocado o contra-ataque dos fazendeiros ruralistas com vistas à 

manutenção de suas propriedades.   

A década de 1980 propiciou um fortalecimento das mobilizações indígenas 

para reaver áreas de ocupação tradicional. Trata-se de uma articulação política de 

várias lideranças Kaiowá e Guarani com grandes encontros fortalecendo alianças. 

Estas ações indígenas são fortalecidas por meio, sobretudo, do Artigo 231 da 

Constituição Federal de 1988, o qual reconhece aos indígenas os direitos de terem 

                                                
6 Memorial escrito pelo Conselho Aty Guasu Guarani Kaiowá e entregue aos ministros do STF no dia 
15 de outubro de 2014. Disponível em: < 
http://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/memorial.pdf > Acesso 
em 15/10/2014.  
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costumes, línguas, religiões e organizações sociais distintas daquelas válidas à 

sociedade nacional. No mesmo dispositivo constitucional consta ainda aos indígenas 

“os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 

União demarca-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. (Art.231, inciso 

primeiro, CF 1988).  

Entretanto, se por um lado o movimento indígena passou a obter alguns 

resultados, por outro lado os fazendeiros intensificaram o processo de expulsão das 

famílias indígenas que ainda permaneciam dentro de suas propriedades no final da 

década de 1980. Dessa forma, como resposta ao processo de confinamento nas 

reservas e ao grande aumento populacional, os indígenas voltam mais uma vez ao 

Tekoa. Essas últimas retomadas geraram, e ainda geram, uma grande quantidade de 

processos judiciais.  

 
1.3 Genocídio Guarani-Kaiowá 

 
Como exposto no tópico anterior,  vítimas dos projetos de colonização, os 

indígenas de Mato Grosso do Sul foram expulsos de suas terras tradicionais e 

confinados em oito pequenas reservas até meados do século XX. Dessa perda 

territorial resulta toda a problemática social vivenciada por essas comunidades, como 

a altíssima taxa de suicídios (73 casos, em 2013, de acordo com dados da Secretaria 

Especial de Saúde Indígena -  Sesai) e homicídios (62% dos casos de assassinatos de 

indígenas no Brasil ocorreram no estado).7  

Em relatório8 publicado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi) acerca 

da violência sofrida pelos Guaranis-Kaiowás entre os anos de 2003 a 2010 o 

antropólogo Levi Marques Pereira afirma que as reservas resultam da necessidade de 

órgãos governamentais, estando muito aquém das reais necessidades indígenas: 

As atuais reservas kaiowá e guarani em Mato grosso do sul 
constituem configurações demográficas e ecológicas artificiais, 
forjadas na necessidade dos órgãos governamentais de recolher essa 
população em pequenas áreas para liberar o restante das terras para 
as frentes colonizadoras desenvolverem atividades agropastoris. 
(PEREIRA, 2011, p.44) 

                                                
7 As violências contra os povos indígenas do Mato Grosso do Sul. E as resistências do bem viver por 
uma terra sem males. CIMI, Mato Grosso do Sul, 2011. Disponível em: < 
http://www.cimi.org.br/pub/MS/Viol_MS_2003_2010.pdf > Acesso em: 15/10/2014. 
 
8 Idem 7 
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Atualmente existem em Mato Grosso do Sul mais de 40 acampamentos 

indígenas, que são comunidades que estão acampadas nas beiras de rodovias, em 

fundos de fazendas e/ou nas periferias das cidades, esperando a demarcação de seu 

território tradicional. É justamente neste contexto de instabilidade social que 

acontecem as violações da vida, da privação à saúde e à educação e aos direitos 

sociais básicos. Mas sobretudo a negativa do acesso ao território ancestral.  

Em documento memorial9 entregue aos ministros do STF no qual expõem a 

delicada situação em que se encontram esses indígenas, as lideranças Guaranis-

Kaiowás relatam que nos últimos anos vários líderes desse povo morreram por conta 

da luta pela terra, e nesses casos, há sempre empresas de segurança privada ou 

serviços de pistolagem envolvidos.  

Segundo informações do memorial a vida nos acampamentos Guarani e 

Kaiowá é mais difícil para as crianças, velhos e mulheres, a começar pelos índices de 

mortalidade infantil. Além da violência que sofrem pela ação de pistolagem 

(assassinatos, ameaças, queima de barracos, despejos sem ordem judicial, veneno 

despejado com aviões ou nos córregos de onde se retiram água para consumo), os 

Guarani e Kaiowá convivem com atropelamentos constantes de suas crianças, pois 

muitos dos seus acampamentos são montados entre as rodovias e as cercas das 

fazendas.  

Outro fator de extrema gravidade que compõe o quadro da violência no Mato 

Grosso do Sul é o número de suicídios, principalmente cometidos por jovens, 

ampliando assim, a dimensão da tragédia que se abate sobre o povo Kaiowá e 

Guarani. O relatório10 publicado Cimi acerca da violência sofrida pelos Guaranis-

Kaiowás entre os anos de 2003 a 2010 trouxe ainda dados da Secrataria Nacional de 

Saúde Indígena (Sesai). Tais dados atestam que no ano de 2013 foram registrados 155 

óbitos por suicídio de indígenas no Brasil, dos quais 73 casos foram no Mato Grosso 

do Sul. 

No memorial entregue aos ministros do STF as lideranças Guarani-Kaiowá 

explicam ainda que os casos de suicídios cometidos por indivíduos envolvem fatores 

complexos e delicados, relativos a componentes culturais e sociais. Porém, existe um 
                                                

9 Idem 6 

10 Idem 7 
 



28 
 

 

consenso entre todos os analistas dessa realidade: a extrema situação de violência a 

que estão submetidos esses povos pode ser a principal causa do grande número de 

suicídios.  
São esses alguns dos elementos que demonstram a brutalidade 
vivenciada pelo Grande Povo Guarani. As privações de hoje são 
derivadas das expulsões de ontem. A fome e a miséria e vidas 
frágeis em acampamentos e cercanias são resultado da expulsão e 
do esbulho ocorrido durante todo o século XX. Por isso a necessária 
e urgente demarcação do território desse povo histórico e 
agigantado. (MEMORIAL, 2014) 

 

 A situação em Dourados é tão aterradora que provocou a seguinte afirmação 

da jornalista Eliane Brum em sua coluna online11 na revista Época no dia 23 de 

outubro de 2012: 

 
Nestas últimas décadas testemunhamos o genocídio dos Guaranis 
Caiovás. Em geral, a situação dos indígenas brasileiros é 
vergonhosa. A dos 43 mil Guaranis Caiovás, o segundo grupo mais 
numeroso do país, é considerada a pior de todas. Confinados em 
reservas como a de Dourados, onde cerca de 14 mil, divididos em 
43 grupos familiares, ocupam 3,5 mil hectares, eles encontram-se 
numa situação de colapso. Sem poder viver segundo a sua cultura, 
totalmente encurralados, imersos numa natureza degradada, 
corroídos pelo alcoolismo dos adultos e pela subnutrição das 
crianças, os índices de homicídio da reserva são maiores do que em 
zonas em estado de guerra. (BRUM, 2012)  

 

Segundo informações do Ministério Público Federal de Mato Grosso do Sul, o 

índice de homicídios nas aldeias de Dourados/MS (Jaguapirú e Bororó com 3.600 

hectares e 14 mil pessoas) é de 145 assassinatos para cada 100 mil habitantes, 

enquanto que, por exemplo, no Iraque, o número é de 93 assassinatos para cada 100 

mil habitantes. O índice de homicídios nas aldeias de Dourados é 495% maior que a 

média nacional que é de 24,5 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes.12 

A cada seis dias, um jovem Guarani Caiová se suicida. Desde 1980, 
cerca de 1500 tiraram a própria vida. A maioria deles enforcou-se 
num pé de árvore. Entre as várias causas elencadas pelos 

                                                
11 Brum, Eliane.  “Decretem nossa extinção e nos enterrem aqui”. Disponível em < 
http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-brum/noticia/2012/10/decretem-nossa-extincao-e-nos-
enterrem-aqui.html > Acesso em 22/10/2012.  
 
12 Idem 7   
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pesquisadores está o fato de que, neste período da vida, os jovens 
precisam formar sua família e as perspectivas de futuro são ou 
trabalhar na cana de açúcar ou virar mendigos. O futuro, portanto, é 
um não ser aquilo que se é. Algo que, talvez para muitos deles, seja 
pior do que a morte. (BRUM, 2012) 

 

O relatório do Cimi acerca da violência sofrida pelos Guaranis-Kaiowás traz 

ainda dados do Ministério da Saúde segundo os quais desde 2000, 555 Guaranis-

Kaiowás cometeram suicídio, sendo 98% deles por enforcamento, 70% cometidos por 

homens, a maioria deles na faixa dos 15 aos 29 anos. No Brasil, o índice de suicídios 

em 2007 foi de 4,7 por 100 mil habitantes. Entre os indígenas, no mesmo ano, foi de 

65,68 por 100 mil. Em 2008, o índice de suicídios entre os Guaranis-Kaiowás chegou 

a 87,97 por 100 mil, segundo dados oficiais.  

O coordenador regional do Cimi-MS, Flávio Vicente Machado, aponta o 

Estado brasileiro como responsável pela violência conta esses povos: 
Neste contexto de violações, o próprio estado brasileiro, por sua 
incapacidade de fazer cumprir sua própria Constituição e tratados 
internacionais dos quais é signatário e que resguardam os direitos 
humanos, indígenas e territoriais, se tornou o principal responsável 
por esta realidade de violência contra estes povos. Uma negligência 
funesta, institucionalizada, centenária, que continua a agravar, dia 
após dia, uma das realidades mais preocupantes do Mundo, no que 
se refere à efetivação de direitos como garantia de vida futura destes 
povos. (MACHADO, 2011, p.9) 

Eliane Brum denuncia que, nas últimas décadas, há pelo menos duas formas 

interligadas de violência no processo de recuperação da terra tradicional dos 

indígenas: uma privada, das milícias de pistoleiros organizadas pelos fazendeiros; 

outra do Estado, perpetrada pela Justiça Federal, na qual parte dos juízes, sem 

qualquer conhecimento da realidade vivida na região, toma decisões que não só 

compactuam com a violência, como a acirram.  Tal denúncia é corroborada pelo 

assessor jurídico do Cimi, Rogério Moroni:  
 
O poder executivo federal vem cedendo às pressões do agronegócio 
não promovendo, com eficiência, a solução das demandas por 
demarcação. Os representantes ruralistas no poder legislativo 
federal tentam, a todo momento, criar barreiras às reivindicações 
dos povos indígenas com proposições legislativas que visam 
suprimir os seus direitos constitucionais. Num governo de colisão, 
as pressões se consolidam em não produzir vontade política para 
solucionar os problemas que afetam os povos indígenas de Mato 
grosso do sul. (MORONI, 2011, p.55) 

“Lamentavelmente, a principal preocupação dos sucessivos governos sempre 
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foi a de limpar a imagem conspurcada e não a implementação de uma política 

indigenista que defenda realmente os direitos constitucionais e a dignidade indígena”, 

ressaltou o Bispo do Xingu e Presidente do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 

Erwin Kräutler, no relatório do Cimi acerca da violência sofrida pelos Guaranis-

Kaiowás. 

A situação desse povo continua se agravando. Prova disso é o fato de que, dois 

anos depois da publicação da carta interpretada como suicídio coletivo, um grupo de 

Guaranis-Kaiowás protestou em frente ao STF contra uma decisão tomada no dia 6 de 

outubro de 2014 pela Justiça Federal em Ponta Porã (MS) que deferiu uma ordem de 

despejo dos Guarani-Kaiowá da comunidade de Kurusu Amba. Diante dessa decisão, 

a comunidade escreveu uma carta afirmando que não abandonará seu território 

tradicional. Ava Jeguaka Rendy’ju, liderança de Kurusu Amba e parte da comitiva 

Guarani-Kaiowá que foi a Brasília (DF) para pedir que o STF respeite o direito 

indígena à terra, afirma: “Se a justiça não garantir nossos direitos, que prepare muitas 

cruzes para o nosso povo, pois ela será culpada por todo sangue que correr”, afirmam 

os indígenas. 13 

Os Guaranis-Kaiowás também alertam para outras decisões tomadas pelo 

Supremo - como a anulação da demarcação da Terra Indígena Guyraroká - que 

flexibilizam os direitos constitucionais dos povos indígenas. Por isso, no dia 15 de 

outubro de 2014, às 15h30, os Guarani-Kaiowá convocaram uma coletiva de imprensa 

em frente ao STF em defesa de seus direitos territoriais.  
Infelizmente, com a morosidade na tramitação das ações no 
Supremo Tribunal Federal, até que seus membros venham 
dizer quais são, afinal, os direitos constitucionais dos 
indígenas, danos irreparáveis podem ser causados às 
comunidades envolvidas, que não possuem mais tempo para 
aguardar a derradeira vontade política na solução de seus 
problemas territoriais, dada a imensa precariedade em que se 
situam hoje. (MORONI, 2011, p.53) 

Apesar de todas as negativas dadas no passado pelo Estado brasileiro aos 

clamores pela demarcação de suas terras, os Guaranis-Kaiowás continuam esperando. 

Até quando tal espera será viável ainda não se sabe. Mas eles não esperam calados, já 

que encontraram, na internet, uma forma de iniciar e estabelecer um diálogo com 

outros indígenas e também com não-indígenas. E é exatamente esse protagonismo 
                                                
13 Trecho extraído de matéria publicada no dia 15/10/14 pelo Instituto Socioambiental. Disponível em: 
< http://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/em-defesa-de-seus-direitos-liderancas-
guarani-kaiowa-visitam-stf >. Acesso em 15/10/2014. 
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Guarani-Kaiowá no ciberespaço o objeto de pesquisa deste trabalho. Reflito a seguir 

acerca da origem e evolução do conceito de cidadania e pondero se tal conceito se 

aplica aos indígenas brasileiros. O intuito de tal reflexão é auxiliar minha análise 

sobre o engajamento destes povos no ciberespaço e compreender se tal engajamento 

pode ser considerado como um exercício de cidadania. 
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CAPÍTULO 2 –  CIDADANIA INDÍGENA: UMA UTOPIA? 

2.1 Origem do conceito de cidadania 

O surgimento do conceito de cidadania está relacionado ao nascimento das 

cidades. A sociedade feudal, na qual a vida se dava na zona rural, não testemunhou o 

nascimento dos primeiros cidadãos. A origem da cidadania, por sua vez, é atribuída à 

cidade ou pólis grega. A pólis era composta por homens livres com participação 

política contínua numa democracia direta em que o conjunto de suas vidas em 

coletividade era debatido em função de direitos e deveres.  

Assim, o homem grego livre era, por excelência, um homem 
político no sentido estrito. A cidadania está relacionada ao 
surgimento da vida na cidade, à capacidade de os homens 
exercerem direitos e deveres de cidadão. Na atuação de cada 
indivíduo, há uma esfera privada (que diz respeito ao particular) e 
uma esfera pública (que diz respeito a tudo que é comum a todos os 
cidadãos). Na pólis grega, a esfera pública era relativa à atuação dos 
homens livres e à sua responsabilidade jurídica e administrativa 
pelos negócios públicos.  (COVRE, 2002, p.16) 

O termo cidadania tem origem etimológica no latim civitas, que significa 

"cidade". Estabelece um estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma 

comunidade politicamente articulada – um país – e que lhe atribui um conjunto de 

direitos e obrigações, sob vigência de uma constituição.  

O conceito de “cidadania” que se converteu em padrão foi o de “cidadania 

social”, tal como Thomas H. Marshall (1967) o concebeu há meio século. A partir 

dessa perspectiva, é cidadão aquele que, em uma comunidade política, goza não só de 

direitos civis (liberdades individuais) ou de direitos políticos (participação política), 

mas também de direitos sociais (trabalho, educação, moradia, saúde, benefícios 

sociais em épocas de particular vulnerabilidade). Assim, a cidadania social se refere 

também a esse tipo de direitos sociais, cuja proteção era garantida pelo Estado 

nacional. 

Nos países ocidentais a cidadania moderna se constituiu por etapas. Segundo 

Marshall, a cidadania só é plena se dotada de todos os três tipos de direito: civil 

(século XVIII), direitos inerentes à liberdade individual, liberdade de expressão e de 

pensamento, direito de propriedade e de conclusão de contratos, direito à justiça; 

política (século XIX), direito de participação no exercício do poder político, como 

eleito ou eleitor, no conjunto das instituições de autoridade pública; social (século 
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XX), conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, desde a 

segurança até ao direito de partilhar do nível de vida, segundo os padrões 

prevalecentes na sociedade. 

Quando os três elementos da cidadania se distanciaram uns dos 
outros, logo passaram a parecer elementos estranhos entre si. O 
divórcio entre eles era tão completo que é possível, sem distorcer os 
fatos históricos, atribuir o período de formação da vida de cada um 
a um século diferente – os direitos civis ao século XVIII, os 
políticos ao XIX e os sociais ao XX. Estes períodos, é evidente, 
devem ser tratados com uma elasticidade razoável, e há algum 
entrelaçamento, especialmente entre os dois últimos. (MARSHALL, 
1967, p. 66) 

 
Conforme sustenta Marshall, foi próprio da sociedade capitalista europeia do 

século XIX tratar os direitos políticos como um produto secundário dos direitos civis. 

Foi igualmente próprio do século XX abandonar essa posição e associar os direitos 

políticos direta e independentemente à cidadania como tal.  

A história dos direitos civis, ainda de acordo com Marshall, é caracterizada 

pela adição gradativa de novos direitos a um status já existente e que pertencia a todos 

os membros adultos da comunidade (embora as mulheres não gozassem dos mesmos 

direitos que os homens). Esse caráter democrático ou universal do status se originou 

do fato de que era essencialmente o status de liberdade e, na Inglaterra do século 

XVII, todos os homens eram livres. Por esse motivo Marshall enfatiza que nas 

cidades os termos “liberdade” e “cidadania” eram semelhantes. Quando a liberdade 

ganhou contornos universais, a cidadania se transformou de uma instituição local em 

uma nacional.  

Diante disso, Marshall elucida que a cidadania é um status concedido àqueles 

que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status 

são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes à esse mesmo status. 

Não há nenhum princípio universal que determine o que estes direitos e obrigações 

serão, sublinha o autor, mas as sociedades nas quais a cidadania é uma instituição em 

desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal em relação à qual a 

aspiração pode ser dirigida.  

A cidadania, complementa Marshall, exige um elo de natureza diferente, um 

sentimento direto de participação numa comunidade baseado numa lealdade a uma 

civilização que é um patrimônio comum. Compreende a lealdade de homens livres, 

imbuídos de direitos e protegidos por uma lei comum. Seu desenvolvimento é 
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estimulado tanto pela luta para adquirir tais direitos quanto pelo gozo dos mesmos, 

uma vez adquiridos. Percebe-se isto claramente no século XVIII, o qual assistiu ao 

nascimento não apenas dos direitos civis modernos, mas também da consciência 

nacional de nossos dias.  

Luiz Roberto Guarinello (2003), por sua vez, enfatiza que todo cidadão é 

membro de uma comunidade, como quer que esta se organize, e esse pertencimento, 

que é fonte de obrigações, permite-lhe também reivindicar direitos, buscar alterar as 

relações no interior da comunidade, tentar redefinir seus princípios, sua identidade 

simbólica, redistribuir os bens comunitários. A essência da cidadania, caso pudesse 

ser definida, residiria nesse caráter público, impessoal, nesse meio neutro no qual se 

confrontam, nos limites de uma comunidade, situações sociais, aspirações, desejos e 

interesses conflitantes.  

Há, certamente, na história, comunidades sem cidadania, mas só há 
cidadania efetiva no seio de uma comunidade concreta, que pode ser 
definida de diferentes maneiras, mas que é sempre um espaço 
privilegiado para a ação coletiva e para a construção de projetos 
para o futuro. (GUARINELLO, 2003, p.46) 

 Maria de Lourdes Manzíni Covre (2002) acrescenta que só existe cidadania se 

houver a prática da reivindicação, da apropriação de espaços, da pugna para fazer 

valer os direitos do cidadão. Neste sentido, a prática da cidadania pode ser a 

estratégia, por excelência, para a construção de uma sociedade melhor.  

 
Desse modo, penso que a cidadania é o próprio direito à vida no 
sentido pleno. Trata-se de um direito que precisa ser construído 
coletivamente, não só em termos do atendimento às necessidades 
básicas, mas de acesso a todos os níveis de existência, incluindo o 
mais abrangente, o papel dos homens no Universo. (COVRE, 2002, 
p. 11).  

 
 

Covre enfatiza que, por si só, as leis não constroem a cidadania, mas é 

importante que os homens comuns se apropriem também do espaço para a construção 

de leis favoráveis à extensão da mesma. 

 
Apreenda-se a ambivalência do capitalismo: de um lado, exploração 
e desigualdade: de outro, caminhando concomitantemente, o aceno 
à igualdade e à construção da cidadania mais plena. Uma vez 
legislados os direitos (civis, políticos e sociais), eles tornam-se 
reivindicáveis pelos cidadãos, que podem lutar para realiza-los 
efetivamente. (COVRE, 2002, p. 36) 
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Adela Cortina (2005) pondera que a  cidadania é primordialmente uma relação 

política entre um indivíduo e uma comunidade política, em virtude da qual o 

indivíduo é membro de pleno direito dessa comunidade e a ela deve lealdade 

permanente. O estatuto de cidadão é, em consequência, o reconhecimento oficial da 

integração do indivíduo na comunidade política, comunidade que, desde as origens da 

era moderna, adquire a forma de Estado nacional de direito.  

Palavras bonitas que soam bem aos ouvidos, todos os conceitos de cidadania 

apresentados acima são, em tese, os alicerces da democracia moderna. Muito se fala 

da democracia ateniense, mas sempre correndo o risco de se deixar de fora aqueles 

que dela eram excluídos. Nas sociedades contemporâneas a marca da exclusão e da 

marginalização corre  também o sério risco de se tornar uma grave mancha na história 

da humanidade, a não ser que seja rapidamente sanada.  

Quem são os atuais excluídos das sociedades ditas democráticas? De acordo 

com a Constituição Brasileira todo cidadão é igual perante a lei e, em teoria, o 

conceito de cidadania se estende a todos os nascidos ou naturalizados no Brasil. Mas 

como isso tem funcionado na prática? Para uma reflexão mais profunda e condizente 

com o objeto desta pesquisa, analiso adiante alguns dos percalços enfrentados para a 

verdadeira implementação da cidadania indígena.  

 
2.2 Cidadania para todos? 

Conforme sustenta o historiador José Murilo de  Carvalho, no Brasil a 

trajetória dos direitos seguiu lógica inversa daquela descrita por T.H. Marshall.  

 

Aqui, primeiro vieram os direitos sociais, implantados em período 
de supressão dos direitos políticos e de redução dos direitos civis 
por um ditador que se tornou popular. Depois vieram os direitos 
políticos, de maneira também bizarra. A  maior expansão do direito 
do voto deu-se em outro período ditatorial, em que os órgãos de 
repressão política foram transformados em peça decorativa do 
regime [...] A pirâmide dos direitos foi colocada de cabeça para 
baixo.(CARVALHO, 2011, p.219-220) 

 

A tese acerca da inversão dos direitos no Brasil de Murilo de Carvalho é 

corroborada por Covre, que complementa: 
 
O Brasil já nasceu no período de transição para o capitalismo, ainda 
que ordenado por relações feudais. Nasceu fruto da expansão do 
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capitalismo originário, sob o estigma da exploração e da 
subalternização, com sérias consequências para a sua população. A 
vigência da democracia liberal e da cidadania parece mais difícil em 
países como o nosso. (COVRE, 2002, p. 50) 

 
 Se é verdade que o Brasil já nasceu sob o estigma da subalternização, o que 

dizer dos direitos dos indígenas? São eles dotados dos mesmos direitos e deveres que 

permeiam a vida de todos os cidadãos brasileiros?  

 Como sustenta Mércio Pereira Gomes (2003), direitos políticos e sociais (ao 

menos em tese) se aplicam aos indígenas da mesma forma que se aplicam a todos os 

cidadãos brasileiros uma vez em que podem votar e ser votados, gozam do direito de 

ir e vir e também de receber garantias de saúde, educação, previdência social 

estendidas a outros brasileiros.  

A própria Constituição Federal Brasileira, nos artigos 210 e 231 , reconhece o 

respeito às formas de organização própria dos povos indígenas, além de suas crenças 

costumes, usos e tradições bem como os direitos originários dos povos indígenas 

sobre suas terras. Já o Decreto 5051/04 Convenção 169 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), reafirma o reconhecimento desses direitos constitucionais e 

ressalta o direito de autonomia dos povos indígenas, no sentido de garantir o respeito 

às formas diferenciadas de vida e organização de cada povo indígena; seus anseios; e 

planos de vida, de gestão e de desenvolvimento de seus territórios, afastando-se 

antigos ideários de assimilação, superioridade ou dominação frente a povos indígenas. 

  Segundo a Funai a garantia de direitos de cidadania aos povos indígenas 

fundamenta-se no reconhecimento da diversidade e no respeito e fortalecimento das 

formas próprias de organização de cada povo indígena, para garantir que as decisões e 

estratégias diferenciadas dos povos indígenas sejam consideradas no interior das 

políticas públicas e na relação com os diferentes setores nacionais.14 

  
O Artigo 4 da Convenção 169 da OIT dispõe: 
  

1. Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias 
para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o 
meio ambiente dos povos interessados. 
2. Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos 

                                                

14 Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/2013-11-18-18-03-14. Acesso em 
15/10/2014. 
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expressos livremente pelos povos interessados. 
3. O gozo sem discriminação dos direitos gerais da cidadania não 
deverá sofrer nenhuma deterioração como consequência dessas 
medidas especiais. 

  
Tais direitos e garantias constitucionais tornam evidente que os indígenas 

brasileiros, embora nem sempre habitem os territórios urbanos e participem de uma 

vida comunitária própria, são também cidadãos. No entanto, muito do que se vê na 

prática não condiz com essas garantias teóricas. Diariamente os noticiários relatam 

conflitos armados entre indígenas e fazendeiros nos quais os indígenas, além de 

brutalmente assassinados, levam sempre a alcunha de marginais.  

Relatos de assassinato à sangue-frio de lideranças indígenas nem sempre são 

acessados por meio da grande mídia, e a maioria dos crimes cometidos contra eles 

permanece impune. Que tipo de cidadania é essa que não garante sequer o direito à 

vida aos seus cidadãos? O que seria preciso implementar na prática para que os 

indígenas brasileiros tivessem seus direitos civis, políticos, sociais e humanos 

respeitados? 

Conforme sustenta Adela Cortina (2005), um conceito pleno de cidadania 

integra um status legal (um conjunto de direitos), um status moral (um conjunto de 

responsabilidades) e também uma identidade, pela qual uma pessoa se sabe e se sente 

pertencente a uma sociedade. A autora pondera que é difícil encarnar semelhante 

cidadania plena em grupos humanos com grandes desigualdades materiais, e por isso 

o conceito de “cidadania” social pretende ao menos proporcionar a todos os cidadãos 

um mínimo de bens materiais – que não fiquem à mercê do mercado – e o de 

“cidadania econômica”, fazê-los participar ativamente dos bens sociais.  

No entanto, complementa Cortina, um segundo tipo de problema se apresenta 

em sociedades que, além de contar com desigualdades materiais, reúnem em seio 

diversas culturas.  
A diversidade de crenças e de símbolos torna difícil a convivência, 
mas sobretudo o fato de que habitualmente uma dessas culturas seja 
a dominante e o restante fique legado a segundo plano, dando 
margem a uma distinção entre “cultura de primeira classe” e 
“culturas de segunda classe”, que suscita inevitavelmente 
sentimentos de injustiça e desinteresse pelas tarefas coletivas. 
(CORTINA, 2005, p. 139 e 140) 

 

 A solução, na visão de Cortina, seria uma cidadania complexa, pluralista e 

diferenciada, e no que diz respeito a sociedades nas quais convivem culturas distintas 
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uma cidadania multicultural, capaz de tolerar, respeitar ou integrar as diferentes 

culturas de uma comunidade política de tal modo que seus membros se sintam 

“cidadãos de primeira classe”.  

Cortina conclui que somente o diálogo intercultural e a compreensão profunda 

dos interesses de pessoas com diferentes bagagens culturais podem fazer surgir os 

materiais para a construção de uma sociedade justa, tanto política como mundial. 

Nesse contexto, a autora enfatiza que mínimos de justiça seriam aqueles que 

precisamos promover para que os interlocutores possam dialogar em pé de igualdade, 

cabendo ao Estado assegurar um espaço público autônomo no qual os diferentes 

grupos culturais e as diversas associações de cunho diferente possam estabelecer um 

diálogo aberto.  

 Pouco se sabe ainda sobre as implicações políticas e sociais oriundas do 

protagonismo indígena no ciberespaço. Mas se por meio da internet esses povos 

encontram meios de fazer valer o diálogo, apontado por Cortina como essencial para a 

construção de uma cidadania pluralista, acredita-se que a atuação Guarani-Kaiowá no 

ciberespaço poderá render bons frutos para a implementação dos direitos desses 

indígenas. A pesquisa, ao tomar como uma de suas bases teóricas o conceito de 

cidadania pluralista de Cortina, pretende elucidar razões que impulsionam o 

protagonismo Guarani-Kaiowá no ciberespaço e verificar se uma das possíveis 

motivações tem a ver com a necessidade de auto-representação. Para isso, passo logo 

adiante ao conceito de identidade e reflito sobre a importância da auto-representação 

para o próprio exercício da cidadania.  

 
2.3 A busca pela visibilidade e o direito à auto-representação  
 

A reflexão sobre as manifestações culturais brasileiras que não protagonizam 

espaços de enunciação no grande mercado de produção e circulação cultural 

configura-se como passo inicial para qualquer pesquisa que toma o ciberespaço como 

objeto de estudo. A importância dessa reflexão deriva do fato de que, ao se buscar 

possíveis razões para a utilização de novas ferramentas da informação por grupos 

subalternos, é preciso antes compreender aspectos relacionados à importância política 

de visibilidade e de representação já que entende-se aqui que o ciberespaço é um 

lugar social que propicia o surgimento de novas falas e narrativas.  

Na obra A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia Thompson 

(2011) discute a relação entre o poder simbólico e os meios de comunicação, 
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principalmente a partir das possibilidades de visibilidade das informações, porém sem 

a necessidade da co-presença física no mesmo tempo e espaço, característica advinda 

com os meios. 

De acordo com o autor mencionado, nada foi tão relevante para a mudança no 

conceito de poder do que os meios de comunicação. A ênfase dada por Thompson na 

importância dos meios de comunicação deriva do fato de que estes possibilitam a 

visibilidade de informações no espaço público e configuram o acionamento das regras 

sociais de outras maneiras, que não envolvem necessariamente a presença dos 

indivíduos no mesmo espaço e tempo, justamente porque os meios proporcionam a 

interação de diferentes sujeitos a partir do contato com as mesmas mensagens.  

No artigo A nova visibilidade (2008) Thompson ressalta a importância da 

conquista da visibilidade como uma estratégia utilizada não apenas por governantes, 

mas também por grupos e movimentos sociais que, por meio da visibilidade, podem 

atingir suas demandas.  
Nesse novo mundo de uma visibilidade mediada, o fato de tornar 
visíveis as ações e os acontecimentos não é meramente uma falha 
nos sistemas de comunicação e informação, cada vez mais difíceis 
de serem controlados. Trata-se de uma estratégia explícita por parte 
daqueles que bem sabem ser a visibilidade mediada uma arma 
possível no enfrentamento das lutas diárias (THOMPSON, 2008, 
p.16). 

 
Ainda segundo o autor mencionado o nascimento da internet e de outras 

tecnologias digitais amplificou a importância das novas formas de visibilidade criadas 

pela mídia e, ao mesmo tempo, tornou-as mais complexas uma vez em que tais 

tecnologias aumentaram o fluxo de conteúdo audiovisual nas redes de comunicação e 

permitiram que um número maior de indivíduos criasse e disseminasse esse tipo de 

conteúdo. Mas ele pondera que, da mesma forma, a inabilidade em conquistar a 

visibilidade através da mídia pode condenar uma pessoa à obscuridade e até mesmo 

levar a um tipo de morte por desaparecimento.  
Assim, não é surpresa que a disputa por visibilidade assumiu tal 
importância em nossas sociedades hoje. A visibilidade mediada não 
é apenas um meio pelo qual aspectos da vida social e política são 
levados ao conhecimento dos outros: ela se tornou o fundamento 
pelo qual as lutas sociais e políticas são articuladas e se desenrolam. 
(THOMPSON, 2008, p. 37) 

Neste contexto apresentado por Thompson sujeitos e organizações procuram 

ser vistos, o que gera uma disputa cada vez mais acirrada pela atenção à palavras e 
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imagens estrategicamente veiculadas. Consequentemente a formação do espaço 

público não é moldada somente pelas tecnologias, mas também por instituições e 

organizações que buscam transmitir conteúdos para alcançar níveis de poder e 

recursos para atingir seus objetivos. Assim, a conquista da visibilidade pelos meios 

passa a significar a conquista do reconhecimento público. Por outro lado, a 

inabilidade para conquistar a visibilidade é capaz de condenar as organizações à 

obscuridade e levar a um tipo de “morte” por desaparecimento da esfera simbólica. 

Desde o advento da imprensa e especialmente da mídia eletrônica, 
lutas por reconhecimento se tornaram cada vez mais lutas pela 
visibilidade dentro de espaços não localizados de publicidade 
mediada. A luta por se fazer ouvir e ver (e impedir que outros o 
façam) não é um aspecto periférico das turbulências sociopolíticas 
do mundo moderno; pelo contrário, está no centro dele [...] A 
evolução de tais movimentos (sociais) também comprova o fato de 
que, ao conquistar algum grau de visibilidade na mídia, as 
reivindicações e preocupações de indivíduos particulares podem ter 
algum reconhecimento público, e por isso podem servir como um 
apelo de mobilização para indivíduos que não compartilham o 
mesmo contexto temporal-espacial. (THOMPSON, 2011, p.310) 

A reste respeito, Thompson conclui que o desenvolvimento da publicidade 

mediada contribuiu para uma transformação geral da natureza do poder e da política 

nas sociedades modernas.  

As reflexões de Thompson acerca do uso estratégico da visiblidade nos 

ajudam a compreender por que a invisibilidade à qual estão submetidos os Guaranis-

Kaiowás é uma força tão opressora, quiçá mais poderosa que todas as demais e 

estrategicamente usada por aqueles que detêm o controle dos canais de emissão para 

ocultar a questão do escrutínio público em âmbito local e nacional. Um quadro de 

contornos tão flagrantes de violação de direitos humanos mereceria maior visibilidade 

na mídia para que pudesse ser de fato objeto de atenção da população brasileira e das 

autoridades governamentais. 

Nesse sentido, como aponta Maria Luisa Mendonça (2009), é necessário 

identificar as maneiras como são representados os grupos minoritários, as políticas de 

visibilidade e de ocultamento, os preconceitos e estereótipos criados e divulgados pela 

grande mídia.   

 
É a partir do conhecimento das estratégias hegemônicas de designar 
a cada um o seu lugar no mundo, com a naturalização das 
vicissitudes e opressões a que são cotidianamente submetidos 
indivíduos e grupos subalternos, que se pode contestar valores e 



41 
 

 

hierarquias, elaborar meios de resistência e de transformação. Por 
outro lado, é necessário que também se identifiquem as condições 
que propiciam o surgimento e a apropriação de novos lugares de 
enunciação. (MENDONÇA, 2009, p. 39) 

  
 As “estratégias hegemônicas de designar a cada um o seu lugar no mundo” 

fazem parte de um modos operandi generalizado e estimulado pelos tradicionais 

meios de comunicação de massa. Esse ethos midiático historicamente atrelado aos 

interesses do grande capital não só ocupa um espaço privilegiado de enunciação como 

também determina quais serão as vozes presentes e ausentes no discurso midiático e 

como serão reportadas por ele. Nesse contexto, grupos historicamente marginalizados 

pela imprensa são comumente folclorizados e estereotipados pelos media.  

Mas, afinal de contas, quem são essas minorias marginalizadas?  

Conforme elucida Muniz Sodré (2005) a noção contemporânea de minoria 

refere-se à possibilidade de terem voz ativa ou intervirem nas instâncias decisórias do 

Poder aqueles setores sociais ou frações de classe comprometidas com as diversas 

modalidades de luta assumidas pela questão social. Por isso, são considerados 

minorias os negros, os homossexuais, as mulheres, os povos indígenas, os 

ambientalistas, os antineoliberalistas, etc. O autor enfatiza que o que move uma 

minoria é um impulso de transformação.  

Minoria, continua Sodré, não é, portanto, uma fusão gregária mobilizadora, 

como a massa ou a multidão ou ainda um grupo, mas principalmente um dispositivo 

simbólico com uma intencionalidade ético-política dentro da luta contra-hegemônica.  

As características básicas de uma minoria enumeradas por Sodré (2005, p. 2) são: 

vulnerabilidade jurídico-social, visto que grupo dito minoritário não é 

institucionalizado pelas regras do ordenamento jurídico-social vigente;  identidade in 

statu nascendi, isto é, na condição de uma entidade em formação que se alimenta da 

força e do ânimo dos estados nascentes; luta contra-hegemônica; estratégias 

discursivas e de ações demonstrativas (passeatas, invasões episódicas, gestos 

simbólicos, manifestos, revistas, jornais, programas de televisão, campanhas pela 

internet). 

Trata-se, portanto, de uma tomada de posição contra-hegemônica. Se, continua 

Sodré, entendemos, à maneira de Lênin e Gramsci, hegemonia como dominação e 

consenso, a minoria aparece como conceito de um lugar onde se produz um fluxo de 
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discursos e ações com o objetivo de transformar um determinado ordenamento fixado 

no nível de instituição e organizações.  

 

Afirma Hobbes (livro X do Leviatã) que nenhuma dominação é 
possível sem o consentimento do dominado. É precisamente isso 
que Lênin e Gramsci chamam de “hegemonia”. Pois bem, minoria é 
uma recusa de consentimento, é uma voz de dissenso em busca de 
uma abertura contra-hegemônica no círculo fechado das 
determinações societárias. É no capítulo da reinvenção das formas 
democráticas que se deve inscrever o conceito de minoria. (SODRÉ, 
2005, p. 2) 

 

Muniz Sodré aponta ainda, ao lado da vulnerabilidade jurídico-social, a luta 

contra-hegemônica como outra das marcas das minorias.  Nesse sentido, sustenta o 

autor, o campo da comunicação midiática passou a mediar todos os campos sociais e a 

validar os discursos emitidos em seu seio. Desse modo, podemos concluir que a 

representação dos diversos grupos sociais torna-se ferramenta imprescindível para o 

conhecimento dos mesmos.  

Outra autora que resgata os conceitos gramscianos de hegemonia é a indiana 

Gayatri Chakravorty Spivak (2010) . Em sua obra intitulada Pode o subalterno falar? 

Spivak utiliza o termo “subalterno” para se referir a grupos marginalizados, grupos 

esses que não possuem voz ou representatividade em decorrência de seu status social.  

Spivak se refere ao conceito de “subalterno” não apenas como uma palavra 

clássica para designar o oprimido, mas como representação aos que não conseguem 

lugar em um contexto globalizante, capitalista, totalitário e excludente, no qual o 

subalterno é sempre aquele que não pode falar. Segundo a pesquisadora, a condição 

de subalternidade é a condição do silêncio.  

Já a representação, de acordo com Kathryn Woodward (2000), inclui as 

práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados 

são produzidos, posicionando-os como sujeito. E é por meio dos significados 

produzidos pelas representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo que 

somos. Na visão desta autora é possível inclusive sugerir que esses sistemas 

simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual podemos nos tornar. 

Tomando-se como exemplo a representação dos indígenas brasileiros pela mídia 

convencional, não é de estranhar que aos olhos da maioria da população urbana eles 

sejam exatamente como os selvagens desavergonhados e ingênuos descritos por 

Caminha em 1500.  
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Compreendida como um processo cultural, continua Woodward, a 

representação estabelece identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos 

nos quais ela se baseia fornecem possíveis respostas às questões: Quem eu sou? O que 

eu poderia ser? Quem eu quero ser? Os discursos e os sistemas de representação 

constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a partir 

dos quais podem falar.  
 

É claro, pois, que a produção de significados e a produção das 
identidades que são posicionadas nos (e pelos) sistemas de 
representação estão estreitamente vinculadas. (WOODWARD, 
2000, p.18) 

 

Os sistemas simbólicos fornecem novas formas de se dar sentido à experiência 

das divisões e desigualdades sociais e aos meios pelos quais alguns grupos são 

excluídos e estigmatizados. Tal exclusão, como explica Mendonça (2009), também 

pode se dar por meio da ausência da representação.  
 
A perspectiva da ausência considera que a mídia hegemônica 
oferece à sua plateia, seja ela qual for, um cardápio restrito e 
classificatório dos diferentes grupos sociais. Quando oferece. E 
nesse caso, a reprodução de estereótipos e a construção de 
narrativas sobre determinados grupos minoritários costumam 
obedecer a lógicas mercantis em que o exótico, a folclorização ou 
mesmo a ridicularização desses grupos/indivíduos aparecem como 
argumento de atração. (MENDONÇA, 2009, p.40) 

 
 Exemplos desse tipo de representação podem ser encontrados diariamente nos 

principais veículos midiáticos brasileiros.  Quanto aos grupos historicamente 

marginalizados, estereotipados e folclorizados, podemos citar vários dentre os quais 

encontram-se: Movimento Sem Terra (MST), negros, empregadas domésticas, 

prostitutas, religiosos de várias crenças e indígenas. Tais representações, segundo 

Mendonça, interferem na constituição do imaginário das pessoas, seduzindo-as e 

induzindo-as a compartilharem uma mesma visão de mundo.  

 
Sobre a representação estereotipada, preconceituosa e sua 
incidência maléfica sobre a constituição de subjetividades e de 
identidades, parte-se do pressuposto de que os discursos não apenas 
nomeiam a realidade, mas também têm o poder de instaurá-la, 
fazendo com que a produção discursiva, em suas mais diferentes 
manifestações – científica, acadêmica, religiosa, tradicional e, neste 
caso específico, cultural e midiática -, revista-se de particular 
importância por permitir, ao mesmo tempo, mapear as construções 
de sentido predominantes em uma dada sociedade, bem como 
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identificar o lugar social daqueles que detêm o poder da palavra, os 
que proferem os discursos considerados legítimos e oficiais. 
(MENDONÇA, 2009, p.40) 

 
 
 Desse modo, conclui a pesquisadora, mídia e construção da realidade tornam-

se mutuamente referenciais. O mundo habitado, os valores culturais, o modo de ser e 

viver, e os comportamentos sociais passam a ser moldados por uma série de fatores 

que incluem, de forma imperativa, os discursos midiáticos. “Apesar de não se poder 

falar em determinação, em manipulação, o funcionamento da mídia atua no sentido de 

reforçar e reafirmar a cultura hegemônica”. (MENDONÇA, 2009, p. 42-43) 

Já a diferença, como sublinha Tomaz Tadeu Silva (2000), é parte ativa da 

formação da identidade.  Para o referido autor a representação não aloja a presença do 

“real”, mas é apenas um meio de expressão de um suposto referente. Silva destaca 

ainda que a identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato – seja da 

natureza, seja da cultura. Tampouco é fixa, estável, coerente, unificada, homogênea e 

definitiva. Pelo contrário, a identidade é instável, contraditória, fragmentada, 

inconsistente e inacabada, está sempre ligada a sistemas de representação e tem 

estreitas conexões com relações de poder. Por isso, questionar o status quo, levantar a 

voz contra os fazendeiros e à favor dos indígenas que lutam pela demarcação do seu 

território não faz parte da agenda midiática, tampouco das instituições da sociedade 

civil, como a escola. 

A tese de Silva corrobora aquilo que Stuart Hall (2000) já havia observado ao 

sustentar que as identidades não são nunca unificadas, mas cada vez mais 

fragmentadas e fraturadas. Nunca singulares, mas multiplamente construídas ao longo 

de discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos. “As 

identidades estão sujeitas a uma historicização radical, estando constantemente em 

processo de mudança e transformação”. (HALL, 2000, p. 108) Ainda de acordo com 

este autor toda identidade tem necessidade daquilo que lhe “falta” – mesmo que esse 

outro que lhe falta seja um outro silenciado e inarticulado.   

Grupos minoritários, como os indígenas brasileiros, têm parte de suas vidas 

diariamente relatadas de modo preconceituoso e folclorizador. Suas vozes nunca são 

ouvidas, pois a elas jamais é dado o lugar da enunciação. Em estudo sobre as 

representações sociais, tomando como exemplo o caso da reserva indígena Raposa 

Serra do Sol, Braga e Campos (2011, p.85) chegam à conclusão de que o indígena 
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brasileiro é invisível e silenciado pela mídia brasileira, configurando-se como 

subalterno. “Na reserva, ele é visto como diferente, estereotipado, aquele que caça, 

pesca, cuja atribuição identitária aproxima-o da noção de não gente”.  

Em sua dissertação de mestrado que discute a presença nativa no ciberespaço, 

Eliete Pereira (2007) afirma que a luta dos povos indígenas pode ser expressa por 

meio da Internet como a retomada de uma forma de representação de si em termos 

referenciais de uma identidade étnica que simultaneamente problematiza esquemas 

tradicionais de representação da alteridade indígena. 
De modo uníssono, os interlocutores indígenas apontam o direito à 
voz como uma especificidade da Internet a ser considerada 
importante para mostrar o cotidiano desses povos e, ao mesmo 
tempo, deles poderem manipular e atualizar a imagem que eles têm 
deles próprios quanto àquela que eles querem transmitir aos 
usuários indígenas e não indígenas. Este processo de auto-
representação reside num processo de “fortalecimento cultural” 
capaz de melhorar a auto-estima desses povos indígenas, 
estigmatizados nos seus contextos locais e nacionais. (PEREIRA, 
2007, p.152) 

Pereira afirma ainda que com a apropriação e interação com as tecnologias 

comunicativas digitais, organizações e sujeitos indígenas atuam e reelaboram 

discursos sobre si, condizentes, assim, com a participação de indígenas enquanto 

usuários e produtores de conteúdos informativos.  

Um protagonismo comunicativo indígena repercutindo um ativismo 
político indígena muito específico, promotor de situações de contato 
interétnico independe de práticas indigenistas que possam viabilizar 
tal diálogo. Ou seja, na interação com as modalidades da 
comunicação digital, o protagonismo indígena assume formas 
criativas em que o diálogo intercultural não é mediado por 
instituições indigenistas que outrora eram as únicas mediadoras, 
como a Fundação Nacional do Índio (Funai). Em muitos momentos, 
os sujeitos indígenas fazem da possiblidade de transparência da 
rede, um instrumento de veiculação crítica às entidades 
governamentais que lhes representam. (PEREIRA, 2008, p. 314) 

Mendonça (2004, p.52), todavia, alerta que uma comunicação didática, 

eficiente, quer seja para esclarecer procedimentos, alertar para os direitos, quer para 

denunciar desigualdades ou arbitrariedades, pode ser necessária, mas insuficiente para 

propiciar o surgimento de novas subjetividades. É necessário identificar se os 

mecanismos de construção dos discursos permitem que os diferentes sujeitos se 

expressem e suas falas sejam reconhecidas como legítimas. “É a partir da apropriação 

da capacidade de enunciar que se pode entrever o rompimento da cultura do silêncio”.  
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(MENDONÇA, 2004, p. 52) 

A autora ressalta ainda a necessidade de se pensar os processos comunicativos 

a partir de premissas dialógicas, em que a reversibilidade, isto é, o direito 

democraticamente distribuído de elaborar um discurso legítimo, mais do que uma 

possibilidade, seja um fato. “A possibilidade igualitária de participação na produção e 

circulação das mensagens é fundamental para que os indivíduos se percebam como 

agentes legítimos e capazes de intervir na elaboração de seu próprio projeto de vida”. 

(MENDONÇA, 2004, p. 62) 

Reflito a seguir sobre o surgimento da Sociedade da Informação e teço 

ponderações sobre a consolidação da imprensa como marco histórico do nascimento 

do espaço público. Retomo aqui os questionamentos iniciais desta pesquisa acerca do 

protagonismo Guarani-Kaiowá no ciberespaço. Se é verdade que os discursos 

midiáticos reforçam a cultura hegemônica, da qual os indígenas brasileiros estão 

sempre excluídos, faz sentido pensar em outras formas de enunciação que deem a 

esses grupos a legitimidade que tanto buscam. Seria o ciberespaço uma possível arena 

de diversificação dos discursos e de legitimação das minorias? 
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CAPÍTULO 3 -  DA ÁGORA GREGA À ÁGORA VIRTUAL 

3.1 Da oralidade à Sociedade da Informação  

Nos primórdios das sociedades ocidentais a oralidade desenvolveu o 

importante papel de fazer circular a informação. A memória coletiva armazenava 

dados pertinentes, assim como transmitia tais conhecimentos às futuras gerações por 

meio dos mitos. O surgimento da escrita causou a separação da mediação humana 

sobre a memória fazendo com que o discurso pudesse se perpetuar no tempo.  

Segundo os historiadores Briggs e Burke (2006, p.38), na obra  Uma história 

social da mídia: de Gutenberg à Internet, a passagem da oralidade para a escrita não 

aconteceu de forma uniforme e unilateral, nem significou a exclusão de um dos 

modos de se comunicar. Na época desenvolveram-se novas instituições que 

estruturaram esse tipo de comunicação oral, inclusive grupos de discussões mais ou 

menos formais, como academias, sociedades científicas, salões, clubes e cafés. Mas 

os historiadores mencionados ressaltam que apesar do desenvolvimento da escrita, a 

arte da conversação foi cultivada com particular intensidade como comprovam os 

tratados sobre o assunto 

Todavia, apesar da importância da oralidade para a comunicação humana 

desde tempos pré-históricos até a atualidade, é imprescindível ressaltar que o registro 

de ideias com a escrita teve um inegável impacto na criação, consolidação e 

transmissão de novas formas de conhecimento relacionando-se com o nascimento da 

filosofia ocidental da ciência. Ao analisar os impactos causados pela consolidação da 

escrita no ocidente, Marshall McLuhan (1971) concluiu que o advento do alfabeto 

fonético ocasionou uma fratura entre os olhos e os ouvidos, criando-se um intervalo 

de tempo entre a emissão e a recepção da mensagem. Desse modo, ao separar as 

mensagens das situações onde foram produzidos os discursos, o conhecimento 

separou-se da experiência vivida. 

Tanto a democracia clássica quanto a medieval vivenciaram a prevalência da 

escrita sobre a oralidade. A chamada primeira revolução comunicativa, iniciada por 

volta do IV milênio a.C. e cuja máxima inovação consistiu no alfabeto, deu início a 

um processo de estruturação linear da vida racional, da organização social e da 

relação tempo-espaço que culminou na cidade/polis plenamente desenvolvida e na 

democracia ateniense da ágora.  

Ao tecer ponderações sobre a evolução das formas de comunicação ao longo 
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do tempo, Massimo Di Felice (2008) afirma que a humanidade passou por três 

grandes revoluções comunicativas que marcaram não apenas o surgimento de uma 

nova forma de comunicar e de novos meios, mas também a introdução de novas 

possibilidades de comunicação e, consequentemente, de novas práticas de 

socialização e de interação com o meio ambiente.  

A primeira revolução, como sublinha o autor,  surge com a escrita no século V 

a.C., no Oriente Médio, e marca a passagem da cultura e da sociedade oral para a 

sociedade da escrita. A segunda, ocorrida na metade do século XV, na Europa, 

provocada pela invenção dos caracteres móveis e pelo surgimento da impressão criada 

por Johannes Gutenberg, causa a difusão da cultura do livro e da leitura, até então 

circunscrita a grupos privilegiados. A terceira, desenvolvida no Ocidente na época da 

Revolução Industrial, entre os séculos XIX e XX, foi marcada pelo início da cultura 

de massa e caracterizada pela difusão de mensagens veiculadas pelos meios de 

comunicação eletrônicos.  
A cada uma dessas revoluções, a introdução de novos meios 
determinou a possibilidade de alcançar um público cada vez maior 
em um período de tempo e a um custo cada vez menores. A 
introdução da escrita, o advento da imprensa, assim como a difusão 
de mensagens através do telefone, do rádio, do cinema e da TV, 
sucessivamente, passaram a possibilitar não apenas novas práticas 
comunicativas, mas também novas práticas sociais e novas formas 
de interação com a paisagem. (DI FELICE, 2008, p.21 e 22) 

 

Além de mudar as opiniões e as formas de interagir, ressalta o autor, a 

introdução de um novo meio de comunicação e de uma nova tecnologia comunicativa 

passou a atingir a esfera da interação com o mundo, contribuindo para determinar a 

transformação da estrutura de percepção da própria realidade. 

 Pierre Lévy e André Lemos (2010) corroboram essa ideia ao afirmar que “o 

tempo humano entra em sua fase histórica a partir da invenção da escrita” (p.44). As 

reflexões destes autores os levaram à conclusão de que as grandes civilizações do 

alfabeto e, particularmente aquelas que se inspiraram na Bíblia, inventaram a 

consciência de uma história orientada, dotada de um sentido. Não seria de se 

estranhar, portanto, o que Lemos e Lévy denominam de tempo “revolucionário”: 

revoluções científicas, religiosas, industriais e políticas, todas possibilitadas pelo 

advento da imprensa:  

A cidadania e a democracia supõem o alfabeto, isto é, a 
possibilidade de cada cidadão ler, aplicar e criticar a lei, assim como 
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de participar na sua elaboração. A imprensa permitiu a edificação 
dos Estados-nações, assim como o desenvolvimento de opiniões 
nacionais graças a uma esfera pública inicialmente estruturada pela 
imprensa, depois pelo rádio e pela televisão. (LEMOS e LÉVY, 
2010, p. 52) 

Nos séculos que seguem à invenção da imprensa, continuam Lemos e Lévy, a 

opinião pública, considerada como o fundamento das grandes democracias modernas, 

teria sido impossível sem o desenvolvimento dos jornais e, portanto, sem a imprensa. 

De acordo com os autores mencionados as grandes ideias liberais e democráticas da 

Inglaterra dos séculos XVII e XVIII, assim com as revoluções americana e francesa, 

são fundadas na comunicação impressa. Lemos e Lévy ressaltam ainda que os 

períodos de revolução e de criação política na Europa até 1968 foram sempre 

acompanhados de uma exuberante multiplicação de jornais e publicações de todas as 

formas.  

É no século XVIII que surge uma esfera pública burguesa onde a 
circulação da opinião se dava preferencialmente em praças, cafés, 
livrarias, mercados. Esse período marca a passagem de uma 
autoridade imperial e real a uma esfera burguesa no debate sobre a 
coisa pública. O aparecimento da opinião pública, oposta à prática 
do segredo dos governos absolutistas, está diretamente ligado à 
emergência da imprensa e da cultura popular de massa. Os mass 
media passam a ter um papel fundamental na formação de um 
“público, assim como a imagem deste, fabricando uma opinião. 
(LEMOS e LÉVY, 2010, p. 59) 

O conceito de esfera pública utilizado por Lemos e Lévy tem suas origens nas 

reflexões de Jürgen  Habermas (1984) em sua obra clássica intitulada Mudança 

Estrutural da Esfera Pública. Em sua teorização sobre a esfera pública Habermas 

argumenta que o desenvolvimento do capitalismo mercantil no século XVI e as 

transformações institucionais do poder político criaram as condições para a 

emergência de um novo tipo de esfera pública na Europa Moderna.  

Neste contexto, o significado de “autoridade pública” passaria a designar as 

atividades de um sistema estatal que tinha legalmente definido esferas de jurisdição e 

um monopólio sobre o uso legítimo da violência. A sociedade civil, por sua vez, teria 

surgido a partir das relações de uma economia privatizada estabelecidas sob a égide 

da autoridade pública. Deste modo, para Habermas o domínio “privado” abrangia as 

relações econômicas juntamente com a esfera íntima de relações pessoais ancoradas 

na instituição da família conjugal.  
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Inicialmente o autor pontua que  a “burguesia” é o suporte deste público, 

caracterizado fundamentalmente como o público que lê. Isto, somado ao surgimento 

da imprensa e outros fatores, teria criado as condições ideais para a formação de uma 

esfera na qual os sujeitos seriam capazes de construir e manifestar uma opinião sobre 

assuntos de interesse geral. Para Habermas (1984) um sujeito só faz parte de uma 

esfera pública enquanto portador de uma “opinião pública”. O surgimento de uma 

esfera pública significaria, desta maneira, a emergência de um espaço, no qual, 

assuntos de interesse geral seriam expostos, mas também controvertidos, debatidos, 

criticados, para, então, dar lugar a um julgamento, síntese ou consenso. Desse modo, a 

esfera pública seria a esfera de legitimação do poder público.  

Dando prosseguimento aos estudos sobre as principais revoluções pelas quais 

passou a humanidade, Massimo Di Felice   (2008) aponta para a atual revolução 

comunicativa, implementada pelas tecnologias digitais, que, numa concepção 

histórica, constituiria a quarta revolução e que, como as outras, ocasionaria 

importantes transformações no interior dos distintos aspectos do convívio humano. 

Nesta última, além da expansão do elemento comunicativo, que permite o alcance das 

informações a um público ilimitado e a transmissão em tempo real de uma quantidade 

infinita de mensagens, é o próprio processo e o próprio significado do ato de 

comunicar a serem radicalmente transformados:  

Pela primeira vez na história da humanidade, a comunicação se 
torna um processo de fluxo em que as velhas distinções entre 
emissor, meio e receptor se confundem e se trocam até estabelecer 
outras formas e outras dinâmicas de interação, impossíveis de serem 
representadas segundo os modelos dos paradigmas comunicativos 
tradicionais (Shannon-Weaver, Katz-Lazarsfeld, Eco-Fabbri etc.) 
(DI FELICE, 2008, p.23). 

Na visão deste autor a forma analógica da comunicação, representada pelo 

teatro, imprensa, rádio, cinema e TV, realiza um processo de comunicação na medida 

em que mantém separados os distintos momentos da construção do repasse de 

informações (emissor, mensagem, meio, canal), e na medida em que, em termos de 

identidade, separa dos sujeitos receptores (público) o sujeito-ator, emissor e iniciador 

do processo comunicativo divulgando informações de forma unidirecional. A 

comunicação em rede, por sua vez, representaria mais que um fluxo unidirecional ao 

apresentar-se como um conjunto de teias nas quais é impossível reconstruir uma única 

fonte de emissão, um único sentido e uma única direção.  

Lemos e Lévy (2010) acrescentam que a rede de telefonia mundial, a televisão 



51 
 

 

por satélite, a multiplicação de canais de televisão e, mais recentemente, a 

interconexão mundial de computadores, que integra todas as mídias precedentes em 

um meio de comunicação interativo e original, fazem nascer um novo espaço público. 

Tal espaço, de acordo com as previsões destes autores, redefinirá radicalmente as 

condições de governança e engendrará novas formas políticas, ainda dificilmente 

previsíveis:  
Na segunda metade do século XX, as novas tecnologias de 
comunicação (microinformática, redes telemáticas) vão ampliar esse 
mediaspace. No entanto, diferente dos mass media, as funções pós-
massivas irão criar novas ferramentas de conversação e de 
disseminação da opinião pública ampliando a própria ideia de esfera 
pública.  (LEMOS e LÉVY, 2010, p. 59) 

Para Di Felice (2008) neste cenário que se descortina com o advento das novas 

tecnologias da informação as redes informativas apresentam-se como 

tecnologicamente interativas. Tal interação é imprescindível para o processo 

comunicativo que se tornou dialógico e multidirecional entre sujeitos, circuitos, 

avatares e entidades transorgânicas, evidenciando uma transformação importante que, 

para o autor, pede a reelaboração do mesmo conceito de interação. 

De um ponto de vista político, Di Felice acredita que estamos testemunhando 

a passagem de uma prática de interação midiática e territorial para outra colaborativa 

e interativa. As redes digitais instauram uma forma comunicativa feita de fluxos e de 

troca de informações “de todos para todos”. Em função da quantidade ilimitada de 

informações que podem ser veiculadas na rede, a temporalidade também é distinta, 

praticamente em tempo real, resultando instantâneas todas as formas de comunicação 

na web (DI FELICE, CASTELLS, LEMOS, LÉVY). 

 Castells (2013) ressalta que na co-evolução da internet e da sociedade, a 

dimensão política de nossas vidas está sendo profundamente transformada. Para o 

referido autor, a internet encerra um potencial extraordinário para a expressão dos 

direitos dos cidadãos e a comunicação de valores humanos ao colocar as pessoas em 

contato numa ágora pública em que é possível expressar suas inquietações e partilhar 

suas esperanças. 

Diferentemente da uniformização da opinião e do público formados na 

estrutura comunciacional classificada por Lévy (2010) como “um-todos” do 

“mediaspace” massivo, as novas mídias digitais e suas funções pós-massivas têm a 

possiblidade de quebrar a hegemonia de um único discurso sobre o que é o público, 
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oferecendo como contraponto uma miríade de vozes e opiniões emergentes. Tal 

possibilidade de quebra hegemônica conduz à reflexão sobre o que consiste a 

Comunicação em rede.  

 

3.2 A Comunicação em rede 

No início da década de 1990 Octávio Ianni já sustentava a ideia de que a 

ordem internacional, e com ela o papel do Estado-nação, estava mudando. Em suas 

reflexões sobre as interconexões globais este autor apontou para uma intensificação 

dos processos de decisão em contextos internacionais. Tais observações o levaram à 

conclusão de que, a partir da internacionalização de atividades outrora consideradas 

domésticas, os dilemas enfrentados pelo cidadão do mundo se expandem e não mais 

se limitam aos aspectos políticos, ou jurídico-políticos; passando a envolver também 

os sociais, econômicos e culturais. 
 
Certamente a transição no sentido da integração da humanidade em 
um plano global está ainda numa etapa inicial. Mas já se pode 
perceber com clareza formas iniciais de um novo ethos de dimensão 
mundial, e em dimensão mundial. (IANNI, 2005, p.114) 

 
Martín-Barbero (2010), por sua vez, enfatiza que, ao se perceber como 

pertencente à uma esfera internacional, o cidadão do mundo inaugura novos modos de 

representação e participação social e política, pois também as fronteiras que 

constrangiam o campo da política e dos direitos humanos hoje não são apenas pouco 

nítidas, mas móveis, carregando de sentido político os direitos das etnias, das raças, 

dos gêneros.  

Juliana Torres (2008, p.243) acrescenta que as novas tecnologias 

comunicativas constituem um potencial extraordinário para a participação e a 

organização de novas formas de cidadanias, de protestos e de interação que delineiam 

novas práticas de participação e atuação. A autora mencionada ressalta ainda que essa 

forma de conectividade produz um exercício de conexão das competências e 

redistribuição do poder, ampliado pelas potencialidades de uma nova forma digital do 

comunicar, e que implica uma reelaboração coletiva das questões sociais e uma busca 

conjunta de soluções a partir de uma interação característica entre indivíduo e espaço 

propiciada pela existência de um tipo específico de tecnologia comunicativa.  

Manuel Castells (2002) dá a esse novo ethos de dimensão mundial apontado 

por Ianni, Martín-Barbero e Torres, o nome de “Sociedade em Rede”. O autor 
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mencionado observa ainda que a Internet está revolucionando a comunicação por sua 

capacidade de fazer a mídia tradicional entrar em curto-circuito. O novo modelo de 

difusão horizontal de mensagens dá aos usuários a chance de criar um sistema próprio 

de comunicação e de emitir qualquer tipo de mensagem.  

No que tange à liberação da palavra propiciada pela expansão da Internet, 

Lévy (2010) não tem dúvidas de que tal liberação possui uma amplitude e força ainda 

não mensurável. Na web, pensamentos são expressos por qualquer usuário conectado, 

não somente por jornalistas obrigados a simplificar ou mesmo caricaturar por falta de 

tempo ou de competência. O novo medium, de acordo com Lévy, é particularmente 

favorável a uma superação do espaço público clássico e à liberação do polo da 

emissão, controlado na economia política clássica por grandes empresas 

monopolistas. Por tal razão, Lévy ressalta ainda que liberação da emissão faz surgir 

no horizonte a possibilidade de conexão de interesses comunitários e a reconfiguração 

da  própria esfera pública. Desse modo, assistimos (e participamos) da expansão da 

esfera pública que acaba por constituir-se em um dos fundamentos daquilo que o 

autor denomina de ciberdemocracia.  

André Lemos (2010) acrescenta que tal liberação da emissão é, por sua vez, 

correlata ao aumento da esfera pública mundial e da emergência de novas formas de 

conversação e de veiculação da opinião pública, agora também planetária. 

Isso retira das mídias de massa o monopólio na formação da opinião 
pública e da circulação de informação. Surgem novas mediações e 
novos agentes, criando tensões políticas que atingem o centro da 
pólis em sua dimensão nacional e global. Da liberação da palavra 
em redes telemáticas emerge um segundo princípio: o da conexão e 
da conversação mundial. (LEMOS, 2010, p.25) 

A perda do monopólio da emissão pelas mídias de massa faz com que as 

relações de poder na sociedade em rede tenham uma nova configuração. Embora este 

ainda seja exercido por meio do monopólio da violência pelo Estado e pelo uso 

arbitrário daquilo que Castells (2013) denomina “mecanismos de manipulação 

simbólica”, observa-se o exercício do contrapoder por parte daqueles que resistem à 

dominação ao desafiarem o poder embutido nas instituições da sociedade com o 

objetivo de reivindicar a representação de seus próprios valores e interesses. 

 
O processo de construção de significado caracteriza-se por um 
grande volume de diversidade. Existe, contudo, uma característica 
comum a todos os processos de construção simbólica: eles 
dependem amplamente das mensagens e estruturas criadas, 
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formatadas e difundidas nas redes de comunicação multimídia. 
Embora cada mente humana individual construa seu próprio 
significado interpretando em seus próprios termos as informações 
comunicadas, esse processamento mental é condicionado pelo 
ambiente da comunicação. Assim, a mudança do ambiente 
comunicacional afeta diretamente as normas de construção de 
significado e, portanto, a produção das relações de poder. 
(CASTELLS, 2013, p.11) 

 
 

Lemos (2010) pondera que quanto mais podemos livremente produzir, 

distribuir e compartilhar informação, mais inteligente e politicamente consciente uma 

sociedade deve ficar. Na visão deste autor as ações de produzir, distribuir, 

compartilhar são os princípios fundamentais do ciberespaço.  

Devemos, ainda mais em países como o Brasil, aproveitar a 
potência que essas tecnologias nos oferecem para produzir conteúdo 
próprio, para compartilhar informação, enriquecendo a cultura e 
modificando o fazer político. (LEMOS, 2010, p. 27) 

Dessa forma, os cidadãos conectados subvertem a prática da comunicação 

vertical, quase sempre controlada por empresas aliadas aos interesses do Capital e/ou 

do Estado. Quando colocam em rede aquilo que pensam e anseiam, esses atores têm 

em suas mãos a ferramenta que lhes dá a chance de lutar contra os poderes 

constituídos, oferecendo-lhes sua resistência que deixa de ser solitária ao se unir às 

milhares de vozes que ecoam diariamente no ciberespaço. 

Castells (2013) denomina como híbrida essa esfera pública formada pelo 

espaço urbano ocupado e as redes sociais da internet. As comunidades instantâneas 

oriundas de tais conexões, na visão do autor, são de prática fundamental. No entanto, 

é preciso atentar para a importância da comunicação autônoma nesse novo espaço 

público.  
A autonomia da comunicação é a essência dos movimentos sociais, 
ao permitir que o movimento se forme e possibilitar que ele se 
relacione com a sociedade em geral, para além do controle dos 
detentores do poder sobre o poder da comunicação. (CASTELLS, 
2013, p.16) 

 

Para De Kerckhove (2008) a internet, assim diversa da imprensa, à qual é 

comparada sem a devida cautela, compartilha, todavia, a sua particularidade de 

conferir aos indivíduos que dela fazem uso um poder de controle e de domínio sobre a 

linguagem.  

Mais que um sistema fragmentado e pós-moderno, Castells (2002), então, vê o 
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mundo da internet como uma configuração social alinhada a uma nova linha de 

equilíbrio da qual a rede constitui a estrutura principal. O papel central desempenhado 

pela informação, flexibilização da produção, precisamente a lógica reticular, a difusão 

penetrante das tecnologias e a sua convergência seriam, em suma, os cinco pilares de 

um novo edifício institucional que Castells define exatamente como “Sociedade em 

Rede”.  

É esse ambiente fértil da Sociedade em Rede que, de acordo com Lévy (2010), 

reforça, por meio do acesso e da autoprodução e compartilhamento de informações, o 

debate, o desenvolvimento expressivo das múltiplas opiniões, a participação e a 

representação. Tal representação deixa agora de ser do tipo personalística ou 

profissional ao tornar-se auto-representação e ao possibilitar a criação de grupos 

organizados em torno de interesses comuns que manifestam as suas preferências e 

constituem redes de debates e interação com outros grupos e instituições. 

3.3 A sociedade em rede em busca da comunicação contra-hegemônica 

Se admitimos anteriormente que com o advento da Internet o homem passou a 

ter informação oriunda de qualquer ponto de planeta, é mister refletir acerca dos 

desdobramentos da cibercultura na vida política dos cidadãos em rede. Segundo 

André Lemos (2002) as novas tecnologias da informação devem ser consideradas em 

função da comunicação bidirecional entre grupos e indivíduos, escapando da difusão 

centralizada da informação massiva.  

Desse modo, não seria difícil constatar o que o autor chama de “falência da 

centralidade dos media de massa” já que nas novas tecnologias estão intrínsecas as 

noções de interatividade e descentralização da informação. Lemos pondera ainda que, 

por estarem mais próximos do tribalismo característico das culturas não letradas, os 

computadores em rede parecem ir na direção oposta àquela da cultura do impresso. 
 
Parece que a homogeneidade e o individualismo da cultura do 
impresso cede, pouco a pouco, lugar à conectividade e à 
retribalização da sociedade. A estrutura piramidal do poder 
mediático massivo torna-se disfuncional na emergente cibercultura. 
(LEMOS, 2002, p. 76) 

 
O ciberespaço, na definição de André Lemos, se constitui como essa estrutura 

comunicativa em que impera o modelo da livre circulação de mensagens. Por “livre” 

entende-se: ausência de um centro editor e arbitrário. As mensagens na rede podem 
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ser produzidas e difundidas por qualquer usuário, o que possibilita que a comunicação 

seja feita de forma horizontal, aleatória, associativa e difusa.  
 

A nova racionalidade dos sistemas informatizados age sobre um 
homem que não mais recebe informações homogêneas de um centro 
“editor-coletor-distribuidor”, mas de forma caótica, multidirecional, 
entrópica, coletiva e, ao mesmo tempo, personalizada. (LEMOS, 
2002, p. 85) 

 
De uma sociedade massificada passa-se a uma sociedade informacional, 

acrescenta Lemos. Na sociedade da informação o fluxo de dados continua tão grande 

como era na sociedade de massa (ou até maior). No entanto, a diferença reside no fato 

de que os receptores de tais informações são também “interagentes” (CASTELLS) e 

têm agora o poder de escolha e de busca daquilo que lhes interessa.  

 
O que está em jogo nesse processo de digitalização do mundo é, 
segundo Adriano Rodrigues, o desaparecimento da instância 
legitimadora clássica do discurso: emissor e receptor fundem-se na 
dança de bits. (LEMOS, 2002, p.86) 

  

Henrique Antoun (2008) observa que, desde o início, a internet deu aos 

movimentos sociais uma “crescente emancipação” que só foi possível por meio dos 

processos interativos da comunicação em rede. De acordo com as reflexões deste 

autor a aliança entre interfaces de redes sociais nas quais se incluem os blogs 

“conduziu a uma revolta de dimensões planetárias ao transformar o negro Barack 

Obama em candidato a presidente do partido democrata dos Estados Unidos” (p.24).  

Segundo Malini e Antoun (2013) a forma cooperativa e desindividualizada da 

rede não responde mais aos atos de fala e de comandos vindos de uma centralidade 

como partidos políticos, mídia, ONGs, grupos já previamente organizados, etc. Para 

os autores, o ciberespaço emerge como uma rede policêntrica ou distribuída capaz de 

se articular local e globalmente, numa conexão máxima, e capaz de rivalizar 

(inclusive por sua imprevisibilidade) com as redes constituídas dos poderes clássicos.  
 
Estamos vendo surgir nas ruas uma multidão capaz de se 
autogovernar a partir de ações e proposições muitas vezes em 
violento conflito, mas que constituem uma esfera pública em rede, 
autônoma em relação aos sistemas midiáticos políticos  tradicionais 
e que emergiu e se espalhou num processo de contaminação virótica 
e afetiva, instituindo uma experiência inaugural do que poderíamos 
chamar das revoluções P2P ou revoluções distribuídas, em que a 
heterogeneidade da multidão emerge em sinergia com os processos 
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de auto-organização (autopoiesis das redes). (MALINI e ANTOUN, 
2013, p. 16) 

 

Nesse espaço da realidade virtual da Internet, que para Malini e Antoun é 

dialógico, a sociedade se revelaria “um corpo multivozes metamorfoseando-se”. Nos 

regimes democráticos essa dança de vozes que se intercalam culmina na necessidade 

de sustentar a interação ou a solidariedade das “vozes” do seu corpo e respeitar essa 

heterogeneidade que lhe é intrínseca.  

Quais serão então as ferramentas à disposição dessa comunidade virtual que 

nasce e se consolida na rede? Malini e Antoun citam o uso da contrainformação para 

lutar contra os Estados global e local, mas ressaltam que o principal combate se 

desenvolve através de sua própria construção como um modo surpreendente de 

inventar valores e práticas democráticas no seu interior, utilizando-se da comunicação 

distribuída em rede interativa em vigor na internet. 

Malini e Antoun consideram que a facilidade de produção e a velocidade de 

circulação da informação que estão disponíveis ao cidadão recompõem o jogo de 

forças no âmbito contemporâneo midiático já que agora a atenção do púbico está 

fragmentada entre jornais, YouTube, lista de discussões, blogs e outras mídias sociais. 

Se antes o fato noticioso ficava preso à uma única versão, cuidadosamente esculpida 

pelos especialistas da notícia e apresentado como verdade irrefutável, agora, este é 

objeto de um intenso diálogo público por meio dos canais disponibilizados pela 

internet. 
As narrativas compartilhadas na Internet fazem parte de um 
movimento social que recusa a hierarquização de representantes e 
representados. Recusa a naturalização do funcionamento do poder. 
Recusa deixar para a mídia tradicional o poder de dizer o que 
pertence ou não ao acontecimento. (MALINI e ANTOUN, 2013, p. 
249) 

 

A multiplicidade de vozes no ciberespaço,  na visão dos autores, quebra o tão 

malfadado predomínio do monopólio da narração. A partir do momento que qualquer 

usuário conectado começa a tornar uma informação atualizável e jogá-la na rede, foi-

se embora o poder único de emissão da grande imprensa. Tal “revolução de papéis” 

abre precedentes para a construção pública do saber e o compartilhamento público do 

poder.  
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Martín-Barbero (2010), por sua vez, acredita que o fortalecimento de uma 

cultura cidadã equivale ao aumento da capacidade de regular os comportamentos dos 

outros através do aumento da própria capacidade expressiva e dos meios para 

entender o que o outro trata de dizer. Pierre Lévy (2010) ressalta que o ciberespaço 

não somente permite que qualquer um se exprima como autoriza um grau de acesso à 

informação superior a tudo aquilo que se podia experimentar antes.  
 

Os cibercidadãos expõem as ideias em seus websites e a prática do 
diálogo nas comunidades virtuais habitou-se à discussão, à 
deliberação pública. Sendo capazes de exprimir-se, eles esperam 
agora ser ouvidos. (LÉVY, 2010, p.376) 

 

Torres (2008) acrescenta que, à medida em que testemunhamos a difusão das 

tecnologias em rede, os conhecidos monopólios de expressão pública vão assistindo 

ao aumento da variedade de modos de expressão, a uma ampliação do processo de 

“multiplicação de vozes” ocorrido dentro da sociedade de massa. Como nos apontam 

Castells, Lévy, Lemos, Malini e Antoun, a conexão dos indivíduos em redes sociais 

digitais de debates e troca de informações inibe a manipulação unilateral das 

informações e permite uma explosão de pontos de vista possíveis acerca de um 

mesmo assunto, dando ocasião para o fim das estruturas de conhecimento válidas para 

todos e uma recusa ao controle hierárquico do conhecimento e da informação.  

Martín-Barbero (2010) pondera que o que está em jogo na Sociedade da 

Informação é uma profunda mudança no sentido da diversidade. Tal transformação é 

motivada pelo processo de globalização que expõe  uma cultura às outras, colocando 

em evidência as identidades dos agentes envolvidos nessa exposição.  
 

Isso implica constantemente o reconhecimento daquilo que constitui 
a diferença dos outros como enriquecimento potencial da nossa 
cultura, e uma exigência de respeito àquilo que, no outro, em sua 
diferença, há de intransferível, não transigível e inclusive 
incomunicável. (MARTÍN-BARBERO, 2010, p.61) 

 
A partir desse reconhecimento mútuo possibilitado pela globalização e pela 

virtualização, Comunicação significará, na definição de Martín-Barbero (2010, p.69) 

“a colocação em comum da experiência criativa, reconhecimento das diferenças e 

abertura para o outro”. Nesse novo cenário o comunicador não mais desempenha o 

papel de intermediário, mas de mediador das relações sociais. Tal papel requer dos 
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mediadores o estímulo à narração e à construção da identidade dos grupos sociais ao 

invés das imagens estereotipadas que tão bem conhecemos.  

Partindo dessa premissa levantada por Martín-Barbero, retomo meu 

questionamento inicial acerca das motivações dos Guaranis-Kaiowás para a utilização 

das novas tecnologias. É fato que o pouco que se sabe acerca desses indígenas advém 

de uma narrativa midiática centralizadora e folclorizadora. E é aí que se faz pertinente 

a reflexão acerca do protagonismo destes sujeitos no ciberespaço.  

Segundo Pereira (2008) a apropriação e a interação com as tecnologias 

comunicativas digitais permite às organizações e aos sujeitos indígenas uma 

reelaboção dos discursos sobre si, condizente com a participação desses povos 

enquanto usuários e produtores de conteúdos informativos.  

Os povos indígenas estão presentes no ciberespaço, comunicam-se – 
interagem e produzem conteúdos – sem a mediação de nenhuma 
instituição e compreendem nas tramas hipertextuais da rede formas 
significativas de (re)significação étnica e de protagonismo indígena. 
(PEREIRA, 2008, p. 303) 

Ainda de acordo com a autora mencionada um protagonismo comunicativo 

indígena repercutido num ativismo político indígena assume formas criativas em que 

o diálogo intercultural não é mediado por instituições indigenistas que outrora eram as 

únicas mediadoras, como a Funai. “Em muitos momentos, os sujeitos idígenas fazem 

da possibilidade de transparência da rede, um instrumento de veiculação crítica às 

entidades governamentais que lhes representam”. (PEREIRA, 2008, p. 314)

 Seria então a utilização da internet por parte desse grupo uma busca pela auto-

representação? O protagonismo desses povos no ciberespaço pode ser considerado 

como um exercício de cidadania?  
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4 PROTAGONISMO GUARANI-KAIOWÁ NO CIBERESPAÇO 

4.1 Ciberespaço como arena de lutas indígenas  

Dando início à pesquisa exploratória, que precedeu a delimitação do corpus 

deste trabalho, passei a coletar informações acerca dos Guaranis-Kaiowás por meio 

do mecanismo de busca do Google. Dentre os primeiros indícios do protagonismo 

desses indígenas no ciberespaço estavam um perfil no facebook denominado Aty 

Guasu e seis páginas de apoio aos Guaranis-Kaiowás nessa mesma rede social:  

“Somos Guarani-Kaiowá”, “Somos todos Guarani Kaiowá” (existem três páginas com 

este mesmo título), “#SouGuaraniKaiowá” e Solidariedade ao Povo Guarani Kaiowá. 

Encontrei também um blog denominado Aty Guasu (que significa Grande Assembleia 

Guarani-Kaiowá), o portal AJI (Ação Jovens Indígenas de Dourados) e o sítio 

bilíngue Teko Arandu.  

De acordo com Eliete Pereira (2008) a presença indígena na internet faz parte 

do fenômeno social e cultural promovido pelas novas tecnologias de comunicação e 

informação que se dá por meio da tomada da palavra por grupos socialmente 

marginalizados. Tal ideia encontra respaldo nas reflexões de Martín-Barbero (2010) 

quando este autor afirma que hoje as redes não são unicamente o espaço no qual 

circulam o capital, mas também um “lugar de encontro” de multidões de minorias e 

comunidades marginalizadas, como é o caso das populações indígenas.  

 
A comunicação é percebida, em todo caso, como o cenário 
cotidiano do reconhecimento social, da constituição e expressão dos 
imaginários a partir dos quais as pessoas representam aquilo que 
temem ou que têm direito de esperar, seus medos e suas esperanças. 
(MARTÍN-BARBERO, 2010, p. 63) 

 

Ainda de acordo com o referido autor, vivenciamos hoje um processo de 

reconfiguração das culturas – camponesas, indígenas, negras - que responde não 

somente à evolução dos dispositivos de dominação, mas também à intensificação de 

sua comunicação e interação com as outras culturas de cada país e do mundo. Nessa 

perspectiva a comunicação da cultura depende da capacidade de apropriação que ela 

mobiliza, isto é, da ativação da competência cultural das comunidades.  

 
Apesar da fascinação tecnológica e do relativismo axiológico que os 
manuais de pós-modernismo pregam, comunicar foi e continuará 
sendo algo muito mais difícil e amplo que informar, pois comunicar 
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é tornar possível que homens reconheçam outros homens em um 
duplo sentido: reconheçam seu direito a viver e a pensar diferente, e 
reconheçam a si mesmos nessa diferença, ou seja, que estejam 
dispostos a lutar a todo momento pela defesa dos direitos dos 
outros, já que nesses mesmos direitos estão contidos os próprios. 
(MARTÍN-BARBERO, 2010, p. 71) 

 

Nesse novo contexto, o que começa a emergir na comunicação comunitária é a 

possibilidade dada a esses grupos minoritários não de serem representados, mas de 

serem reconhecidos: de fazer ouvir a própria voz, de poder dizer-se com suas 

linguagens e relatos. Fortalecer a cultura cidadã, para Martín-Barbero, equivale então 

a aumentar a capacidade de regular os comportamentos dos outros através do aumento 

da própria capacidade expressiva e dos meios para entender o que o outro trata de 

dizer.  
Devolver o espaço público às pessoas começou a significar não 
somente o respeito de normas, mas sua abertura para que as 
comunidades desenvolvam sua cultura e para que cidadão 
signifique, ao mesmo tempo, pertencimento, participação e criação. 
(MARTÍN-BARBERO, 2010, p. 84) 

 

Castells (2010) pontua que a Internet está revolucionando a comunicação por 

sua capacidade de fazer os grandes meios de comunicação entrarem em curto-circuito. 

Para este autor, a comunicação horizontal, de cidadão a cidadão, significa a 

possibilidade de cada usuário criar seu próprio sistema de comunicação, o que 

equivale a dizer o que quiser. Lévy (2010) acrescenta que com a previsível perda de 

influência dos mediadores culturais tradicionais, esta nova situação anuncia um salto 

sem precedentes na liberdade de expressão.  

 
Os cibercidadãos expõem as ideias em seus websites e a prática do 
diálogo nas comunidades virtuais habitou-os à discussão, à 
deliberação pública. Sendo capazes de exprimir-se, eles esperam 
agora serem ouvidos. (LÉVY, 2010, p. 376) 

 

Segundo Benites (2014) é exatamente isso o que almejam os Guaranis-

Kaiowás por meio de seu protagonismo no ciberespaço. Cansados de terem suas vidas 

relatadas por outros, eles agora tomam para si o lugar da enunciação e dizem aquilo 

que querem acerca de suas lutas, sua história, suas lágrimas, seus sonhos e esperanças. 

Os blogs, páginas e perfis no facebook por mim encontrados apresentam a mesma 

proposta: dar um novo tipo de visibilidade aos Guaranis-Kaiowás e proporcionar um 
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espaço de diálogo sem mediação entre esses povos e qualquer usuário conectado. 

Apresento abaixo uma breve descrição de cada um destes “espaços”:  
                 Figura 1 Perfil Aty Guasu 

 
Disponível em: https://www.facebook.com/aty.guasu?fref=ts, acesso em 18/10/2014  

 

Até o momento de coleta de dados para esta pesquisa (outubro de 2014) o 

perfil da Aty Guasu contava com 5000 amigos. Os conteúdos divulgados pelos 

mantenedores do perfil se dividem entre links de notícias sobre os Guaranis-Kaiowás 

(com notas comentadas pela Aty Guasu), petições à favor dos Guaranis-Kaiowás ou 

contra Projetos de Emenda Constitucionais que são contrárias aos interesses 

indígenas, fotos com legendas e denúncias de violências contra esse povo/ fotos sem 

legendas, vídeos com notícias sobre os Guaranis-Kaiowás (comentados pela Aty 

Guasu); convites para eventos relacionados aos Guaranis-Kaiowás e informativos da 

Aty Guasu.  
      

                Figura 2 Página Somos Guarani-Kaiowá 
 

 
 

Disponível em: https://www.facebook.com/SomosGuaraniKaiowa?fref=ts, acesso em 
30/10/2014 

Até outubro de 2014 a página “Somos Guarani-Kaiowá” contava com 4.725 

curtidas. A descrição da página traz o seguinte texto: “Página criada (de cunho 

apartidário e não-governamental) para divulgar todo e qualquer tipo de apoio à tribo 

Guarani-Kaiowá. #NãoAoGenocídioGuarani-Kaiowá”.  
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Os conteúdos postados nessa página em muito se assemelham àqueles 

divulgados no perfil da Aty Guasu. São eles: denúncias de violências praticadas por 

fazendeiros, vídeos com entrevistas com indígenas, artigos sobre indígenas e muitas 

fotos com legendas informativas sobre os Guarani-Kaiowá.  
 

Figura 3 Página Somos todos Guarani-Kaiowá (1) 
 

 
 

Disponível em: https://www.facebook.com/todosguaranikaiowa?fref=ts, acesso em 30/10/2014 
  

A segunda página intitulada “Somos todos Guarani-Kaiowá” encontrada por 

mim no facebook já contava com com 2.813 curtidas em outubro de 2014. A página 

traz o seguinte texto em sua descrição: “Página para divulgar e juntar todos os 

informes sobre o massacre dos Indios Guarani-Kaiowa, suas necessidades e sua luta 

de resistência!”. Quanto aos conteúdos publicados, eles se dividem entre: fotos 

simbólicas dos Guarani-Kaiowá, comentários sobre notícias de assuntos 

diversificados, notícias acerca das reivindicações Guarani-Kaiowá, etc.   
Figura 4 Página Somos todos Guarani-Kaiowá (2) 

 

 
 

Disponível em https://www.facebook.com/SomosTodosGuaraniKaiowa?fref=ts, acessado em 
30/10/2014 

 

A terceira página “Somos Todos Guarani Kaiowá” por mim encontrada 

contava somente com 328 curtidas no mês de outubro de 2014, sua descrição mais 

sucinta diz apenas “Em defesa dos povos indígenas”. As divulgações giram em torno 
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de eventos organizados por educadores indígenas, indicações de literatura indígena, 

notícias do Conselho Indigenista Missionário acerca das reivindicações políticas de 

indígenas de diferentes etnias, etc. A diversificação dos assuntos divulgados se 

estende inclusive à vários outros grupos além dos Guarani-Kaiowá.  

 
    Figura 5 Página Somos todos Guarani-Kaiowá (3) 

 
 

Disponível em: https://www.facebook.com/pages/Somos-todos-Guarani-
Kaiowá/479613882060672?fref=ts, acesso em 30/10/2014 

 

A quarta página “Somos todos Guarani-Kaiowá” contava com 542 curtidas em 

outubro de 2014 e traz o seguinte texto descritivo: “Um dos povos da grande etnia 

Guarani. Esta página (que é permanente) reunirá as melhores postagens da página do 

evento "Somos todos GUARANI KAIOWÁ". Podem continuar compartilhando lá.” 

De acordo com a descrição, a página pretende fazer uma seleção e compilação de 

conteúdos já publicados na página intitulada “Somos todos Guarani-Kaiowá”.  
   Figura 6 Página #SouGuaraniKaiowá 

 

 
 

Disponível em: https://www.facebook.com/TodosSomosGuaraniKaiowa?fref=ts, acesso em 
30/10/2014 

 
A página intitulada “Sou Guarani Kaiowá” contava com 618 curtidas em 

outubro de 2014 e traz na descrição o seguinte conteúdo: “ATENÇÃO: agora dia 9 de 

agosto dia INTERNACIONAL DA CAUSA INDÍGENA a luta continua, pela 

permanência dos nossos parentes indígenas no Brasil.” Aparentemente se trata de um 

local para a divulgação de um evento específico com data marcada. As informações 
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postadas giram em torno da cultura indígena (também abrangendo vários grupos). A 

foto ilustrativa do perfil, extremamente simbólica, mostra várias cruzes em frente à 

imagem do Congresso Nacional.  

 
Figura 7 Página Solidariedade ao povo Guarani-Kaiowá 

 

 
 

Disponível em: https://www.facebook.com/SolidariedadeAoPovoGuaraniKaiowa?fref=ts. Acesso em 
30/10/2014 

 

A página intitulada “Solidariedade ao Povo Guarani Kaiowá” 

contava com 3.989 curtidas em outubro de 2014 e traz uma única frase descritiva: “A 

luta do povo Guarani-Kaiowá” além de um link para um blog no wordpress com o 

mesmo nome da página (solidariedadeguaranikaiowa.wordpress.com). Os conteúdos 

postados são bem focados na disputa de terras enfrentada pelos Guaranis-Kaiowás. 

Vários links de artigos jornalísticos que tratam do assunto são divulgados.  
 

Figura 8 Blog da Aty Guasu 

 
Disponível em: www.atyguasu.blogspot.com.br. Acesso em 01/03/2015 

 

No blog da Aty Guasu há uma grande quantidade de notas à imprensa e à 

Justiça do Mato Grosso do Sul. Notícias sobre assassinatos ou ameaças aos indígenas 

são amplamente divulgadas neste canal. Há também textos que tratam acerca de 
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especificidades culturais desse povo. Esses assuntos são apresentados por meio de 

posts cuja autoria, aparentemente coletiva, é representada pela Grande Assembleia 

Aty Guasu. O blog apresenta também uma aba intitulada “análise de mídia”. Neste 

espaço é possível encontrar comentários da Aty Guasu acerca de matérias jornalísticas 

publicadas à respeito deste grupo. Há inclusive uma nota de repúdio à uma matéria 

publicada na Revista Veja considerada pelos Guaranis-Kaiowás como racista e 

preconceituosa. A aba “análise de mídia” também traz publicações de veículos 

internacionais sobre esses indígenas.  

 
Figura 9 Site Ação dos Jovens Indígenas de Dourados 

 
Disponível em: http://www.jovensindigenas.org.br. Acesso em 30/10/2014 

 

De acordo com a própria descrição do Portal a “AJI – Ação dos Jovens 

Indígenas de Dourados – é uma Organização indígena de jovens financiada com 

capital privado. Fundada em 2001 pela antropóloga Maria de Lourdes Beldi de 

Alcântara junto com jovens Guarani-Kaiowá e Aruak. Um dos objetivos da AJI é 

fortalecer a socialização entre essas três etnias que compõe a Reserva Indígena de 

Dourados, tida como a mais populosa do país: são aproximadamente 15 mil indígenas 

confinados em 3,5 mil hectares, entre as cidades de Dourados e Itaporã. A sede da AJI 

está localizada na cidade de Dourados, a quatro quilômetros da Reserva Indígena”.  

 
         Figura 10 Sítio Teko Arandu 

 
Disponível em: http://www.tekoarandu.org. Acesso em: 30/10/2014 
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O sítio bilíngue e colaborativo Teko Arandu (cujo significado, na língua 

Guarani é “modo sábio de viver”) é mantido na rede pelos professores e estudantes da 

comunidade indígena Te'ýikue, no município de Caarapó - MS. Segundo informações 

da página, o portal tem como objetivo se configurar como a janela na internet pela 

qual é possível obter informações sobre os povos indígenas com o objetivo de 

constituir-se num local de diálogo intercultural entre as novas tecnologias da 

informação e a cultura guarani e Kaiowá.  

Uma peculiaridade deste sítio em relação aos sites, blogs e páginas no 

facebook de apoio aos Guaranis-Kaiowás por mim encontradas é o fato de que esta 

janela conta com o apoio do Governo Federal e da Universidade Federal da Grande 

Dourados (UFGD). O site inclui o levantamento, digitalização, catalogação, 

produção, análise e divulgação da cultura e história dos Guaranis-Kaiowás do Mato 

Grosso do Sul a partir de um ponto de cultura interligado em rede com outros pontos 

de cultura e telecentros em aldeias. Ainda de acordo com a página a sede física desse 

projeto está localizada na escola indígena Nhandejara. Nessa escola há um laboratório 

de informática, onde professores indígenas oferecem capacitação e acesso à internet 

para a comunidade.  

 
4.2 Questionamentos preliminares e escolha do método 
 
 Na condução do estudo empírico a análise guia-se pelos seguintes 

questionamentos:  

1. De que forma a utilização do ciberespaço se configura como uma tentativa 

de emitir um ponto de vista próprio acerca da história e cultura Guarani e 

Kaiowá? Será que existe uma tentativa de desmistificação dos conteúdos 

estereotipados e preconceituosos publicados pela imprensa à respeito desse 

grupo?  

2. O engajamento nesses espaços online é uma forma de estabelecer um canal 

de comunicação com não-indígenas? Se sim, com que propósito? Seria 

uma forma de denunciar as violências cotidianas sofridas por estes povos? 

Seria um pedido de socorro?  

 

Tais questões serviram de baliza para a investigação realizada antes da coleta 

e análise de dados. As repostas encontradas serão apresentadas no próximo tópico. 

Para a concretização da pesquisa empírica optou-se pelo método qualitativo. Segundo 
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Bauer e Gaskell (2005) uma cobertura adequada dos acontecimentos sociais exige 

muitos métodos e dados. Dentro desta perspectiva, um pluralismo metodológico se 

origina como uma necessidade para a pesquisa científica. 

 
A investigação da ação empírica exige a) a observação sistemática 
dos acontecimentos; inferir os sentidos desses acontecimentos das 
(auto-) observações dos atores e dos espectadores exige b) técnicas 
de entrevista; e a interpretação dos vestígios materiais que foram 
deixados pelos atores e espectadores exige uma c) análise 
sistemática (BAUER e GASKELL,  2005, p. 17).  

 

Esta pesquisa pretende elucidar as razões que impulsionam o protagonismo 

indígena no ciberespaço. Interessa-nos compreender as motivações que levam grupos 

historicamente massacrados e marginalizados, como é o caso dos Guaranis-Kaiowás, 

a se utilizarem das novas tecnologias da comunicação. 

Marconi e Lakatos (2011) esclarecem que o método qualitativo difere do 

quantitativo pela forma de coleta e análise de dados. Ainda segundo essas autoras a 

metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Sendo assim, é 

capaz de fornecer uma análise mais detalhada sobre investigações, hábitos, atitudes, 

tendências de comportamento, etc. 
 
Por meio do método qualitativo, o investigador entra em contato 
direto e prolongado com o indivíduo ou grupos humanos, com o 
ambiente e a situação que está sendo investigada, permitindo um 
contato de perto com os informantes (MARCONI e LAKATOS, 
2011, p.272). 

 

A opção pelo método qualitativo se justifica pelo fato de que esta pesquisa 

busca assimilar as peculiaridades e subjetividades do grupo representado pelos 

Guaranis-Kaiowás. Sendo assim, dados numéricos e estatísticas, por si só, pouco nos 

ajudariam na compreensão que se pretende atingir acerca das motivações dos sujeitos 

indígenas na busca pela comunicação horizontal e contra-hegemônica.   

Flick (2009) pondera que a adoção de métodos abertos à complexidade de um 

tema de pesquisa é também uma maneira de resolver temas incomuns com pesquisa 

qualitativa. Neste estudo, o objeto é o fator determinante para a escolha do método, e 

não o contrário.  
Os objetos não são reduzidos a simples variáveis, mas sim 
representados em sua totalidade, dentro de seus contextos 
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cotidianos. Portanto, os campos de estudo não são situações 
artificiais criadas em laboratório, mas sim práticas e interações dos 
sujeitos na vida cotidiana. Aqui, em particular, situações e pessoas 
excepcionais são frequentemente estudadas (FLICK, 2009, p.24) 

 

Como entender as subjetividades humanas? É possível analisar cientificamente 

o ethos Guarani-Kaiowá? Que perguntas fazer? Como interpretar as respostas? Flick 

(2009, p.25) acrescenta que de modo diferente da pesquisa quantitativa, os métodos 

qualitativos consideram a comunicação do pesquisador em campo como parte 

explícita da produção de conhecimento, em vez de simplesmente encará-la como uma 

variável a interferir no processo. Desse modo, a subjetividade do pesquisador, bem 

como daqueles que estão sendo estudados, tornam-se parte do processo de pesquisa. 

Assim sendo, à medida que progredia na leitura preliminar desses espaços 

online de apoio aos Guaranis-Kaiowás, denominada por Laurence Bardin (2010) 

como leitura flutuante, deixei-me invadir por impressões, deduções e curiosidades. Os 

passos metodológicos seguintes bem como a própria pesquisa de campo em muito 

foram influenciados por essas primeiras impressões, embora o rigor metodológico 

tenha sido buscado em todo o processo. 

 
4.3 Respostas preliminares   
 

Antes de partir para a pesquisa empírica propriamente dita era necessário me 

certificar de que pelo menos um desses canais encontrados por mim eram de fato 

espaços de autoria própria dos Guaranis-Kaiowás. Esta resposta era imprescindível 

para o desenvolvimento da pesquisa cuja pergunta-chave gira em torno da busca por 

auto-representação desses povos por meio do protagonismo no ciberespaço. Portanto, 

atestar a legitimidade de protagonismo foi o ponto de início da coleta de dados.  

Algumas tentativas de contato foram feitas com os mantenedores do perfil 

coletivo da Aty Guasu por meio de mensagens enviadas no próprio perfil. Tais 

tentativas se mostraram infrutíferas e acrescentaram um percalço a mais para o 

desenvolvimento deste trabalho. Até que ao apresentar este projeto de pesquisa no 

Intercom Regional 2014 alguns acadêmicos da Universidade de Brasília me indicaram 

o contato de Tonico Benites, uma das principais lideranças Guaranis-Kaiowás cujo 

perfil pessoal no facebook se encontra bastante ativo. 

Adicionei Tonico Benites no facebook e lhe contei acerca de minha pesquisa. 

Como resposta aos meus questionamentos ele me enviou um artigo de autoria própria 
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publicado no segundo número da revista Desidades da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ) no ano de 2014, além de sua tese de doutorado, que dedica um 

capítulo inteiro à questão do protagonismo Guarani-Kaiowá nas redes sociais.  

No artigo intitulado A educação dos jovens Guarani e Kaiowá e sua utilização 

das redes sociais na luta por direitos,  publicado na revista Desidades, Benites 

ressalta que as reivindicações dos povos  indígenas pelas efetivações de seus direitos 

e, sobretudo, pela defesa e recuperação de seus territórios tradicionais são 

apresentadas na grande mídia e na internet como atos altamente violentos, perigosos e 

ilegais. Com isso, acrescenta o pesquisador, estas representações dos indígenas 

acabaram por se configurar como a visão dominante entre os brasileiros urbanos que 

não possuem nenhum contato ou conhecimento prévio acerca da história e cultura 

Guarani-Kaiowá. Benites responsabiliza a mídia brasileira pela divulgação e 

naturalização desta visão preconceituosa e estereotipada dos Guaranis-Kaiowás. 

Ele enfatiza ainda que diante da dificuldade encontrada pelas lideranças 

indígenas em contrapor seus relatos àqueles divulgados pela grande mídia, em 

2011,um grupo de jovens estudantes Guarani e Kaiowá, a pedido da assembleia geral 

dos povos indígenas (Aty Guasu) Guarani e Kaiowá, formou uma comissão dos 

líderes jovens para desconstruir as informações tendenciosas sobre os povos 

indígenas, divulgando as situações atuais e as demandas efetivas dos indígenas em 

situações de conflito fundiário. Uma das iniciativas recentes dos jovens indígenas é o 

uso das redes sociais em favor das demandas antigas de seus povos.  
 
Assim, tanto os jovens quanto as comunidades indígenas das terras 
em conflito esperam que seus problemas sejam amplamente 
conhecidos, sobretudo esperam que possa haver providências de 
autoridades responsáveis. (BENITES, 2014, p.14 e 15) 

 

Com o artigo de Tonico Benites em mãos foi possível responder às perguntas 

que serviram como molas propulsoras para esta pesquisa e dar prosseguimento ao 

trabalho empírico amparada na certeza de que o protagonismo Guarani-Kaiowá no 

ciberespaço é exercido de forma legítima por meio do perfil da Aty Guasu no 

facebook. 

 
4.4 A escolha do objeto e a coleta dos dados 
 

Como se atesta por meio do artigo de Benites (2014), o perfil coletivo da Aty 

Guasu é coordenado/atualizado por jovens Guaranis-Kaiowá habitantes da Reserva 
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Indígena de Dourados/MS. Sendo meu objetivo captar as vozes dos Guaranis-

Kaiowás no ciberespaço, optei por fazer deste perfil meu objeto de análise.  

A escolha do perfil da Aty Guasu em detrimento do blog Aty Guasu se 

justifica pelo baixo número de atualizações no blog. A última postagem realizada 

neste canal foi no mês de junho de 2013. O perfil15, por sua vez, manteve uma média 

diária de postagens desde sua criação e até o momento de compilação de dados para 

esta pesquisa (outubro de 2014) se configurava como um canal atualizado.  

Criado em 2011, nos últimos três anos o perfil apresenta uma média de 60 

publicações anuais.  Elas se dividem da seguinte forma: 
 

Quadro 1 – Conteúdos selecionados das postagens da página da Aty Guasu no período entre 

2011 e 2014 

Links de notícias sobre os Guaranis-
Kaiowás  

As notícias selecionadas e postadas 
no perfil da Aty Guasu, em sua 
maioria, descrevem a violência 
cotidiana sofrida pelos Guaranis-
Kaiowás. Histórias sobre assassinatos 
dos indígenas residentes em Dourados 
também são amplamente divulgadas 

Petições à favor dos Guaranis-
Kaiowás ou contra Projetos de 
Emenda Constitucionais que são 
contrárias aos interesses indígenas 

Trata-se de petições redigidas em 
plataformas virtuais como Change ou 
Avaaz por ativistas indígenas e não-
indígenas. Exemplo é o caso da PEC 
215/2000 16 , que inclui dentre as 
competências exclusivas do 
Congresso Nacional a aprovação de 
demarcação das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos 
indígenas e a ratificação das 
demarcações já homologadas; 
estabelecendo que os critérios e 
procedimentos de demarcação passem 
a ser regulamentados por lei.  

Fotos de denúncias de violências 
contra os Guaranis-Kaiowás 

As fotografias amadoras vêm sempre 
ilustrando posts que denunciam 
episódios de violência praticados 
contra os Guaranis-Kaiowás. As 
crianças indígenas protagonizam 

                                                
15 Prova desta constante atualização é o fato de posteriormente o perfil ter sido transformado em 
página. Como no momento de compilação e análise de dados para esta pesquisa a mudança não havia 
sido operacionalizada, optou-se por manter no texto final da dissertação as informações referentes ao 
formato inicial da página.  
16  Disponível em: : < 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14562 > Acesso em 
15/10/2014.  
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cenas de desnutrição e doenças. E 
jovens indígenas são retratados em 
imagens que, sem qualquer tipo de 
filtro, mostram detalhes de corpos 
mutilados. 

Vídeos  Também amadores, os vídeos 
enfocam indivíduos Guaranis-
Kaiowás que comentam sobre suas 
dificuldades enfrentadas 
cotidianamente em decorrência da 
não-demarcação de suas terras. 

Convites para eventos relacionados 
aos Guaranis-Kaiowás 

Organizados em parcerias com 
universidades, a maioria dos eventos 
divulgados na página se refere a 
seminários, palestras, mesas-redondas 
cujo tema gira em torno da história e 
cultura Guarani-Kaiowa.  

Informativos da Aty Guasu17 Posts redigidos e assinados 
coletivamente pela Aty Guasu. São 
longos blocos de texto que abrangem 
a história das lutas Guaranis-Kaiowás 
e denunciam as violências sofridas 
por eles. 

Fonte: Própria autora 

 

A observação do perfil da Aty Guasu foi efetivada durante um ano, período em 

que acessei diariamente o perfil do grupo. Através dessa técnica, meu objetivo era 

captar os aspectos descritivos e analíticos para compreender a essência do discurso 

dos sujeitos. Durante o ano de 2012 foram computados no perfil da Aty Guasu um 

total de 65 publicações que se dividiram da seguinte forma:  
 

Quadro 2 – Conteúdos selecionados das postagens da página da Aty Guasu no período de 

2012 

Informativos assinados coletivamente pela Aty Guasu 

Links de notícias sobre a Aty Guasu publicadas por veículos jornalísticos 

Fotos 

Eventos 
      Fonte: Própria autora 

 

                                                
17 Os informativos postados em outubro de 2012 foram escolhidos como objeto de análise desta 
pesquisa.  
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Apesar da observação sistemática do perfil da Aty Guasu durante todo o ano 

de 2012, foi necessário fazer um recorte para a constituição do corpus desta pesquisa 

tendo em vista a viabilidade da análise. Por isso selecionei por meio de uma 

amostragem intencional, não probabilística, posts divulgados pelo grupo indígena 

durante o mês de outubro de 2012, totalizando 12 publicações18. A escolha deste mês 

e ano foi ancorada em um único critério: no dia 10 de outubro de 2012 a carta 

interpretada como ameaça de suicídio coletivo foi divulgada no site Racismo 

Ambiental e replicada por usuários indígenas no facebook. Neste mesmo mês, 

milhares de usuários não-indígenas do facebook acrescentaram Guarani-Kaiowá aos 

seus sobrenomes nesta rede social. E foi também em outubro que alguns dos 

principais veículos de comunicação, como o jornal Folha de São Paulo19 e a Revista 

Época20, noticiaram a “onda de solidariedade” em prol dos Guaranis Kaiowás no 

facebook.  

Decidi manter a grafia dos textos das publicações conforme o original, pois 

acredito que, desta forma, mantém-se a expressividade própria dos autores, tão cara à 

esta pesquisa. O esforço de coleta de dados foi realizado através da observação diária 

do perfil da Aty Guasu. Para complementar e enriquecer os dados, documentos 

acadêmicos de autoria indígena que tratam acerca do protagonismo Guarani-Kaiowá 

no ciberespaço também foram estudados. Após a coleta de dados empreendi a técnica 

de análise de conteúdo para tentar captar o objetivo e essência dos conteúdos. A 

forma de aplicação da técnica será descrita na próxima sessão.  

 

4.5 Análise dos dados   

A pergunta que se pretende responder neste trabalho é o que motiva grupos 

marginalizados como os indígenas Guarani-Kaiowá a se engajarem no ciberespaço.  

Para respondê-la os dados coletados previamente foram analisados por meio da 

análise categorial que, conforme Bardin (2010), consiste no desmembramento do 

texto em categoriais agrupadas analogicamente. A opção pela análise categorial se 

                                                
18  Como não se verificou grande variação no conteúdo das postagens durante o ano de 2012, a escolha 
das postagens de um único mês para a constituição do corpus é ancorada no critério da viabilidade de 
análise.   
19  SILVA, Marina. Nós, Sobre todos nós. Disponível em: < 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/Ssilva/2012/10/1171587-sobre-todos-nos.shtml >. Acesso em 
29/10/2012.  
20 Disponível em: < http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-brum/noticia/2012/11/sobrenome-
guarani-kaiowa.html> . Acesso em 30/11/2012.  
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respalda no fato de que é a melhor alternativa quando se quer estudar valores, 

opiniões, atitudes e crenças, através de dados qualitativos. Portanto, a interpretação 

dos dados se deu pelo método análise de conteúdo do perfil da Aty Guasu no 

facebook.  

O processo de formação das categorias se concretizou da forma prevista por 

Bardin (2010). Após a seleção do material e a leitura flutuante a exploração foi 

realizada por meio da codificação. A categorias elaboradas para esta pesquisa foram:  
 

Quadro 3 – Categorias previstas 
Denúncia 

História de luta Guarani-Kaiowá 

Pedido/grito de socorro 

Agradecimento 
Fonte: Própria Autora 

Os indicadores delimitados para a análise dessas categorias foram 

estabelecidos por meio de uma análise semântica que abrange substantivos, adjetivos, 

advérbios de lugar e expressões que se repetem ao longo do texto. A categorização de 

cada unidade de registro foi feita a partir da frequência verificada dos indicadores pré-

estabelecidos. Tomou-se como unidade de registro cada postagem assinada 

coletivamente pela Aty Guasu. Seguem abaixo as categorias e seus respectivos 

indicadores pré-estabelecidos. 

Quadro 4 – Categorias e indicadores 

Categorias Indicadores  

Denúncia  “espancado”, “ameaçado”, “tortura”, 

“mortalidade infantil”, “violência”, 

“armas de fogo”, “pistoleiros”, 

“fazendeiros”, “cruéis”,  “extra-judicial”, 

“beira da estrada”, “cercados”, 

“massacrados”, “beira da estrada”, 

“jogada”, “abandonada”, “estuprada”, 

“perseguidos”. 
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História de luta Guarani-Kaiowá “história”, “demarcação”, “territórios 

tradicionais”/ “territórios”/ “territórios 

antigos”, “tekoha guasu”, “luta”, 

“recuperação”, “regularização”, 

“Governo Militar”, “expropriação”, 

“Serviço de Proteção ao Índio (SPI)”, 

“antepassados”, “colonização”, 

“memória”, “trajetória”. 

Pedido de socorro “ordem de expulsão”, “exterminar 

coletivamente”, “despejo”, “, genocídio”, 

“extermínio”, “morte”/“morte coletiva”, 

“suicídio coletivo”/ “suicídio epidêmico”, 

“etnocídio”, “auto imulação”, “Justiça 

Federal”, “Justiça Brasileira”/ “Justiça do 

Brasil”, “enterrar/ enterrado”, 

“dizimação/extinção”, “reintegração de 

posse”, “pânico”, “desespero”, “tristeza”, 

esperança”, “margem do rio”, “liminar de 

despejo”, “miséria”, “fome”, 

“massacrados”, “beira da estrada”, 

“despacho”, “confinamento”, 

“expropriadas”, “extinção cultural”, 

“resistir”. 

Subcategoria grito de socorro possui os mesmos indicadores da 

categoria pedido de socorro, porém o 

texto é utilizado em caixa alta. 

Agradecimento “paz”, “apoio valioso”, “espíritos de 

justiça”, “solidariedade”, “gesto de 

amor”, “sobrevivência indígena”, “vida 

coletiva”, “cidadãos”, “amor verdadeiro”, 

“muito obrigado”. 
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 Fonte: Própria autora   

 

Quadro 5 – Categorias observadas nos posts selecionados do mês de outubro de 2012 

Categoria Quantidade 

Denúncia  7 

História de luta Guarani-Kaiowá 3 

Pedido de socorro 6 

Grito de socorro 2 

Agradecimento  2 

Total de postagens assinadas 

coletivamente no mês de outubro de 

201221 

12 

Fonte: Própria autora 

Buscou-se, por meio da análise dessas categorias, responder à pergunta que 

deu origem à esta pesquisa, a saber: o protagonismo Guarani-Kaiowá no ciberespaço 

é uma tentativa de auto-representação?  

 

4.6 Categorias observadas 
 
  4.6.1 Pedido/grito de socorro  

 

Atendo-me exclusivamente à descrição numérica dos dados, observo que no 

mês em que milhões de olhares se voltaram pela primeira vez para a causa Guarani-

Kaiowá a maior quantidade de postagens divulgadas no perfil do grupo no facebook 

se configura como grito/pedido de socorro. A análise desta categoria se pauta pelos 

seguintes questionamentos: A quem são dirigidos os pedidos de socorro? Na visão 

dos Guaranis-Kaiowás, quem é seu principal algoz? Antes de tentar responde-los, 

destaco abaixo alguns trechos selecionados:  

A quem vamos denunciar as violências praticadas contra nossas 
vidas? Para qual Justiça do Brasil? Se a própria Justiça Federal está 

                                                

21 O número total de postagens é inferior ao número de categorias pré-definidas porque alguns posts 
reúnem mais de uma categoria. 
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gerando e alimentando violências contra nós.  Nós já avaliamos a 
nossa situação atual e concluímos que vamos morrer todos mesmo 
em pouco tempo, não temos e nem teremos perspectiva de vida digna 
e justa tanto aqui na margem do rio quanto longe daqui.22 

 

Aqui, os indígenas se referem à decisões tomadas pelo Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região do Mato Grosso do Sul favoráveis à desocupação dos territórios.  
Recebemos essa informação de que nós comunidades, logo seremos 
atacada, exterminada e expulsa da margem do rio pela própria 
Justiça Federal. Assim, fica evidente para nós, que a própria ação da 
Justiça Federal gera e resgata o processo de extermínio de povo 
Guarani e Kaiowá, ativando as violências contra as nossas vidas, 
ignorando os nossos direitos de sobreviver na margem de um rio e 
próximo de nosso território tradicional Passo Piraju. Assim, 
entendemos claramente que a decisão da Justiça Federal é para 
exterminar coletivamente nós povo Guarani e Kaiowá. 23 

Mais uma vez fica clara a desilusão dos Guaranis-Kaiowás em relação à  

“Justiça Federal”.  
Queremos deixar evidente ao Governo e Justiça Federal que por fim, 
já perdemos a esperança de sobreviver dignamente e sem violência 
em nosso território antigo, não acreditamos mais na Justiça 
Brasileira.24   
 

 Os Guaranis-Kaiowás responsabilizam a omissão da Justiça Federal em 

garantir o respeito ao seu direito à terra pelas tragédias que lhes acomentem. Deste 

modo, conclui-se que, para este grupo, o descaso governamental é o principal 

responsável pela situação de vulnerabilidade social a que estão submetidos. Assim 

sendo, pode-se deduzir que os pedidos de socorro são dirigidos à todos aqueles que 

têm acesso ao perfil do grupo no facebook, sejam usuários da rede ligados à causa 

Guarani-Kaiowá, jornalistas, acadêmicos e pesquisadores..  É o que se atesta por meio 

do relato de Tonico Benites:  
É fundamental destacar que após a criação e administração desse 
endereço eletrônico pelos jovens indígenas no Facebook para 
expressar as opiniões, posições e demandas das lideranças 
indígenas, a causa do povo indígena Guarani e Kaiowá ganhou 
imensa repercussão na internet. 
É importante destacar, ainda, que ao longo de todo o ano de 2012, 

                                                
22 Trecho de postagem publicada no perfil da Aty Guasu no facebook no dia 9 de outubro de 2012. 
Conferir íntegra da postagem no ANEXO A.  
 
23 Trecho de postagem publicada no perfil da Aty Guasu no facebook no dia 16 de outubro de 2012. 
Conferir íntegra da postagem no ANEXO C.  
 
24 Trecho de postagem publicada no perfil da Aty Guasu no facebook no dia 8 de outubro de 2012. 
Conferir íntegra da postagem no ANEXO A. 
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através de seu endereço virtual, as lideranças indígenas, através dos 
jovens indígenas, divulgavam diretamente as violências promovidas 
pelos fazendeiros contra o povo Guarani e Kaiowá dos territórios 
em conflito. Em decorrência dessa divulgação frequente, que 
relatou muitos acontecimentos de violência e assassinato de 
indígenas nas redes sociais, milhares de cidadãos(ãs) do Brasil 
acrescentaram “guarani e kaiowá” como os seus sobrenomes nas 
redes e foram organizados e promovidos atos no dia 9 de novembro 
de 2012 em diversos estados do país, tornando-se uma manifestação 
nacional, também realizada por brasileiros em outros países, em 
prol da luta dos Guarani e dos Kaiowá. (BENITES, 2014, p.14 e 15) 

 
O relato de Benites diz ainda que esse movimento em busca da visibilidade 

iniciado pelos jovens indígenas Guarani-Kaiowá foi algo inédito, não apenas para o 

contexto de Mato Grosso do Sul, mas para todo o país. Isso reverteu o fato de a 

grande maioria dos brasileiros ainda desconhecer a situação atual dos indígenas 

Guarani e Kaiowá naquela federação do país.  Benites ressalta também que: 

Ao longo do ano de 2012 houve uma ampla solidariedade aos 
Guarani e Kaiowá de uma parcela significativa dos brasileiros,  o que 
foi muito importante para a luta dos indígenas pela efetivação de seus 
direitos básicos e pelas recuperação das terras tradicionais. Isso 
porque as demandas e situações efetivas dos Guarani e Kaiowá 
dificilmente eram (e são) divulgadas de forma detalhada pela grande 
mídia local e nacional. (BENITES, 2014, p. 15) 

 

  Interessante observar o valor que a visibilidade tem para os Guaranis-

Kaiowás, já que, por meio das postagens há uma intenção clara de tornar sua causa 

conhecida e ter seus direitos respeitados, revertendo assim o quadro de silêncio e 

invisibilidade à que esses indígenas vêm sendo submetidos pela mídia tradicional.  

  

4.6.2 Denúncia  

A segunda categoria que mais aparece no período analisado é a de denúncia. 

Aqui é pertinente perguntar também “contra quem”? Depois de denunciar o 

“Governo” e a “Justiça do Brasil” como seus principais algozes, os Guaranis-Kaiowás 

têm a clara intenção de descrever por meio de textos autorais as violências cometidas 

contra eles pelos fazendeiros locais. Nem mesmo as crianças são poupadas, como se 

observa no trecho abaixo.  

As crianças eram jogadas em cima uma da outra, os pistoleiros 
passaram a bater nas crianças, mulheres e idosas que choravam, nós 
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choramos muito, eu gritei de dor, senti muito dor quando fraturou o 
meu braço e desmaiei, não vi mais nada, um meu braços perdi.25 

 

As palavras “pistoleiros” aparecem diversas vezes nos posts de denúncias, 

sempre associadas aos fazendeiros que reivindicam a posse das terras ocupadas pelos 

Guaranis-Kaiowás. Tais reivindicações de posse de terra são acompanhadas por atos 

de extrema violência e brutalidade cometidos contra esses povos. 
 
Importa destacar que os Guarani e Kaiowá se encontram em 
processo de etnocídio/genocídio, por conta de seus territórios 
antigos expropriados/roubados pelos atuais fazendeiros do Cone Sul 
de MS, além de seus direitos ignorados pela justiça. 26 
 

O processo de etnocídio/genocídio denunciado pelos Guaranis-Kaiowás não é 

uma hipérbole utilizada para dar mais dramaticidade ao relato. A violência praticada 

por pistoleiros contra esses indígenas é real e faz inúmeras vítimas todos os dias. 

Desaldeamento, intimidações, destruição de plantações, queima de barracos, 

humilhação, fome, doenças, perseguições, sequestros e assassinatos fazem parte da 

vida cotidiana da comunidade indígena Guarani-Kaiowá. E isto pode ser facilmente 

comprovado por meio do Relatório de Violências contra os povos indígenas do Brasil, 

publicado pelo Cimi em 2011. 27 Sites indígenas, ativistas e artigos acadêmicos 

também comprovam a veracidade do genocídio/etnocídio denunciado pela Aty Guasu 

em seu perfil no facebook.  

 
4.6.3 História de luta Guarani-Kaiowá  

 
A terceira categoria mais observada no mês de outubro de 2012 é a de história 

de luta Guarani-Kaiowá. Para este grupo indígena a demarcação dos “territórios 

ancestrais” se configura como um direito legítimo que vem sendo deliberadamente 

ignorado pelo Estado desde a redemocratização. Mas eles, que não se esquecem da 

história de seus antepassados, fazem questão de reconta-la em detalhes com o intuito 

de preservar a memória da “trajetória Guarani-Kaiowá”.  

                                                
25 Trecho de postagem publicada no perfil da Aty Guasu no facebook no dia 26 de outubro de 2012. 
Conferir íntegra da postagem no ANEXO I. 
26Trecho de postagem publicada no perfil da Aty Guasu no facebook no dia 24 de outubro de 2012. 
Conferir íntegra da postagem no ANEXO G. 
27 As violências contra os povos indígenas do Mato Grosso do Sul. E as resistências do bem viver por 
uma terra sem males. CIMI, Mato Grosso do Sul, 2011. Disponível em: < 
http://www.cimi.org.br/pub/MS/Viol_MS_2003_2010.pdf > Acesso em: 15/10/2014. 
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Inicialmente, destacamos que a reivindicação e luta pela 
demarcação de territórios Guarani e Kaiowá começou intensamente 
a partir da década de 1960, no período de regime da ditadura 
militar. Assim, a luta Guarani e Kaiowá para permanecer assentados 
nos territórios tradicionais desencadeou frente ao processo de 
expropriação e expulsão dos Guarani e Kaiowá de seus territórios 
tradicionais, portanto, essa luta indígena pela demarcação dos 
territórios tradicionais é histórica e antiga. 28 

 
Esta nota das lideranças da Aty Guasu Guarani e Kaiowá objetiva 
apresentar a história de início da luta árdua do povo Guarani e 
Kaiowá pela recuperação, demarcação e regularização de territórios 
tradicionais tekoha guasu, destacando as ações do Governo de 
Ditadura Militar (1980) e do Governo Democrático do Brasil (desde 
1986-2012) e as ações da Justiça Federal frente às reivindicações 
antigas do povo Guarani e Kaiowá que perdura até hoje. Trata-se, 
nesse sentido, de descrever as ações cruéis diversas históricas 
praticadas equivocadamente contra a vida dos Guarani e Kaiowá 
tanto pelo Governo do Brasil quanto pela Justiça Federal, fato 
ocorrido nos últimos 50 anos.29 

 
As narrações dos indígenas idosos (as) repassadas para a nova 
geração Guarani e Kaiowá evidenciam que várias argumentações e 
táticas violentas foram postas em prática no momento de chegada 
dos agentes do Governo Militar e fazendeiros e na sequencia 
passaram a praticar a expropriação e expulsão dos Guarani e 
Kaiowá de seus territórios tradicionais. Estes atos de expropriação, 
expulsão desvinculação dos indígenas de seus territórios são 
compreendidos e definidos pelas lideranças indígenas como uma 
das violências irreparáveis.30 

 

 Todos os trechos destacados fazem parte da mesma postagem. Neste texto, os 

jovens indígenas contam parte de sua história que retoma o ano de 1882 como o início 

da expulsão dos Guaranis-Kaiowás de suas terras, época em que o governo federal 

arrendou a região para a companhia Matte Laranjeiras cultivar erva-mate. A partir daí, 

como denunciou Marina Silva em sua coluna no jornal Estadão no dia 28 de outubro 

de 2012, “começaram a ser desalojados, expulsos de suas terras sagradas, tangidos 

para não lugares como são as faixas de beira de estrada, onde muitos grupos estão, 

áreas da União onde não se pode ter nenhuma atividade produtiva”. 31 

                                                
28 Trecho de postagem publicada no perfil da Aty Guasu no facebook no dia 10 de outubro de 2012. 
Conferir íntegra da postagem no ANEXO B. 
29 Trecho de postagem publicada no perfil da Aty Guasu no facebook no dia 10 de outubro de 2012. 
Conferir íntegra da postagem no ANEXO B. 
30 Trecho de postagem publicada no perfil da Aty Guasu no facebook no dia 10 de outubro de 2012.  
Conferir íntegra da postagem no ANEXO B. 
31  Disponível em: http://www.nossofuturoroubado.com.br/portal/nos-guaranis-kaiowas/. Acesso em 
03/03/2015. 
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4.6.4 Agradecimento 

A esperança latente na publicação de cada relato de violência é que, uma vez 

em que se tornarem conhecidas, tais violências serão averiguadas e julgadas pelo 

Estado, ou pelo menos chegarão ao conhecimento de “cidadãos brasileiros solidários” 

que podem se unir à luta Guarani-Kaiowá e tornar mais forte o movimento de 

resistência.  

Aparentemente tal esperança vem sendo concretizada por meio das redes, já 

que neste período de outubro de 2012 duas notas públicas  de agradecimento foram 

postadas no perfil da Aty Guasu. Ambas são dirigidas aos cidadãos que inseriram o 

sobrenome Guarani-Kaiowá em seus perfis na rede e ajudaram a dar maior 

visibilidade ao genocídio e à luta pela demarcação dos territórios. 
Nós Guarani e Kaiowá sobreviventes, que queremos muito 
sobreviver, vimos por meio desta simples mensagem prestar o nosso 
imenso agradecimento público para todos (as) cidadãos (as) do 
Brasil por ter inserido no seu nome e sobrenome Guarani e Kaiowá. 
Como é sabido, que Guarani e Kaiowá sozinho pode ser 
exterminado sim, porém, temos certeza que com a solidariedade 
humana verdadeira e apoio valioso de todos senhores (as) podem 
nos salvar das diversas violências anunciadas contra nossas vidas e 
sobretudo evitar a extinção étnica. 32 
 

 Interessante observar que, para os Guaranis-Kaiowás, a visibilidade que lhes é 

conferida por seu protagonismo nas redes pode “evitar sua extinção ética”. Aqui, 

retomo as reflexões de Thompson (2008), já que, segundo este autor a inabilidade em 

conquistar a visibilidade através da mídia pode condenar uma pessoa à obscuridade e 

até mesmo levar a um tipo de morte por desaparecimento. 

 Não obstante, há uma peculiaridade não observada por Thompson no caso dos 

Guaranis-Kaiowás. Embora permaneçam ocultados pela mídia tradicional, esses 

grupos começam a se fazer visíveis de outras formas. Suas demandas continuam 

desconhecidas pelos leitores e telespectadores dos grandes jornais brasileiros, mas 

basta digitar Guarani-Kaiowá em qualquer site de pesquisa para ter acesso à uma 

enorme quantidade de dados acerca deste grupo. Deste modo, a invisibilidade à que 

são submetidos os Guaranis-Kaiowás pela mídia tradicional não mais os condena à 

“morte por desaparecimento”. Nas redes eles se fazem visíveis e tornam conhecidas 

suas demandas a todos aqueles que quiserem ouvir.  
                                                
32 Trecho de postagem publicada no perfil da Aty Guasu no dia 25 de outubro de 2012. Conferir íntegra 
da postagem no anexo H. 
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4.7 Em busca da auto-representação 

Embora não se configure como uma das categorias pré-definidas para a análise 

observa-se que o desejo de auto-representação perpassa todas as postagens. Para 

entender esse anseio Guarani-Kaiowá pela auto-representação recorro às reflexões de 

Woodward (2000) sobre o conceito de representação. Segundo esta autora, a 

representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos 

quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito.  
 
É por meio dos significados produzidos pelas representações que 
damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos. Podemos 
inclusive sugerir que esses sistemas simbólicos tornam possível 
aquilo que somos e aquilo no qual podemos nos tornar. A 
representação, compreendida como um processo cultural, estabelece 
identidades individuais e coletivas [...]. (WOODWARD, 2000, p. 
17) 

 

Assim sendo, é plausível concluir que, cansados de se verem representados 

por meio de imagens estereotipadas e preconceituosas, os Guaranis-Kaiowás passam a 

buscar uma forma de representação que estabeleça para si uma nova identidade. 

Ainda segundo a autora mencionada a afirmação política das identidades exige 

alguma forma de autenticação. Muito frequentemente, essa autenticação é feita por 

meio da reivindicação da história do grupo cultural em questão.  

 
Ao afirmar uma determinada identidade, podemos buscar legitimá-
la por referência a um suposto e autêntico passado – possivelmente 
um passado glorioso, mas, de qualquer forma, um passado que 
parece “real’ – que poderia validar a identidade que reivindicamos. 
(WOODWARD, 2000, p. 27) 

 

Woordward (2000, p.34) pondera ainda que a política de identidade concentra-

se em afirmar a identidade cultural das pessoas que pertencem a um determinado 

grupo oprimido ou marginalizado. Tal identidade, segundo a autora, acaba por se 

tornar um  importante fator de mobilização política. “Essa política envolve a 

celebração da singularidade cultural de um determinado grupo, bem como a análise de 

sua opressão específica”. 

 Silva (2000) acrescenta que a representação não é simplesmente um meio 

transparente de expressão de algum suposto referente. Em vez disso, a representação 

é, como qualquer sistema de significação, uma forma de atribuição de sentido e como 



83 
 

 

tal, possui as mesmas características de um sistema linguístico e cultural: arbitrário, 

indeterminado e estreitamente ligado a relações de poder.  
 
É também por meio da representação que a identidade e a diferença 
se ligam a sistemas de poder. Quem tem o poder de representar tem 
o poder de definir e determinar a identidade. É por isso que a 
representação ocupa um lugar tão central na teorização 
contemporânea sobre identidade e nos movimentos sociais ligados à 
identidade. Questionar a identidade e a diferença significa, nesse 
contexto, questionar os sistemas de representação que lhe dão 
suporte e sustentação. No centro da crítica da identidade e da 
diferença está uma crítica das suas formas de representação. 
(SILVA, 2000, p. 91) 

 

Para Hall (2000) é precisamente porque as identidades são construídas dentro 

e não fora do discurso que é preciso compreendê-las como produzidas em locais 

históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas 

específicas, por estratégias e iniciativas específicas.  

E é exatamente porque as identidades são construídas dentro do discurso que o 

protagonismo Guarani-Kaiowá no ciberespaço pode ser visto como uma brilhante 

estratégia destes indígenas que encontra na visibilidade a garantia, ou pelo menos uma 

tentativa desesperada, de sobrevivência. E aqui, não me refiro somente à 

sobrevivência cultural de um grupo que por séculos vem sendo estereotipado e 

parcamente representado, mas também à sobrevivência física de homens, mulheres, 

jovens, idosos e crianças que vêm sendo sistematicamente assassinados com o 

consentimento do Estado e da mídia.  

Martín-Barbero (2010, p.61) acredita que o processo de globalização que 

agora vivemos é ao mesmo tempo um movimento de potencialização da diferença e 

de exposição constante de cada cultura às outras. Para o referido autor isso implica 

um permanente exercício de reconhecimento daquilo que constitui a diferença dos 

outros como enriquecimento potencial da nossa cultura, e uma exigência de respeito 

àquilo que, no outro, em sua diferença, há de intransferível, não transigível e inclusive 

incomunicável. Se as reflexões de Martín-Barbero se provarem corretas a exposição 

constante dos Guaranis-Kaiowás no ciberespaço poderá então culminar naquilo que 

esses povos tanto buscam: o respeito aos seus direitos básicos que, em última 

instância, resultará em sua sobrevivência.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O primeiro contato entre os indígenas brasileiros e os navegadores 

portugueses foi descrito em detalhes por Pero Vaz de Caminha em sua famosa carta à 

Dom Manuel I. O que se sabe acerca deste encontro histórico nos foi revelado apenas 

sob a ótica do colonizador, e não do colonizado. Como atesta Ribeiro (1995), só 

temos o testemunho de um dos protagonistas, o invasor.  

 
Ele é quem nos fala de suas façanhas. É ele, também, quem relata o 
que sucedeu aos índios e aos negros, raramente lhes dando a palavra 
de registro de suas próprias falas. O que a documentação 
copiosíssima nos conta é a versão do dominador. (RIBEIRO, 1995, 
p. 30)  

 

Cunha (2012) ressalta que por má consciência e boas intenções imperou 

durante muito tempo a noção de que os indígenas foram apenas vítimas do sistema 

mundial, vítimas de uma política e de práticas que lhes eram externas e que os 

destruíram. Para a autora mencionada, tal visão tinha um fundamento moral e outro 

teórico segundo o qual a história, movida pela metrópole, pelo capital, só teria nexo 

em seu epicentro. “A periferia do capital era também o lixo da história. O resultado 

paradoxal dessa postura “politicamente correta” foi somar à eliminação física e étnica 

dos índios sua eliminação como sujeitos históricos”. (CUNHA, 2012, p.22) 

Nunca saberemos o que pensaram os indígenas que contemplaram as primeiras 

caravelas portuguesas a ancorarem em terras brasileiras. Permaneceremos na 

ignorância quanto à várias questões que permeiam esse encontro de repercussões 

históricas. Saber apenas uma das versões é pouco demais. E continua sendo pouco 

ouvir apenas aquilo que é divulgado na mídia sobre os indígenas brasileiros. 

Felizmente uma nova arena se descortina ao alcance dos nossos olhos. No ciberespaço 

é possível conhecer alguns dos pensamentos dos indígenas brasileiros sobre suas 

próprias mazelas.  

Como sustenta De Kerckhove (2015, p.59) a Internet e as ferramentas da Web 

2.0 introduziram na sociedade civil uma possibilidade real de expressão não 

estruturada, participativa e colaborativa, sem hierarquias. “Através do processo de 

compartilhamento, de maneira espontânea e emocional, a “aldeia global” de McLuhan 

se tornou uma realidade”.  

Lemos e Lévy (2010, p.83) também são entusiastas das novas tecnologias de 

informação e comunicação, já que, para estes autores, elas alteram os processos de 
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comunicação, de produção, de criação e de circulação de bens e serviços neste início 

de século XXI, trazendo uma nova configuração social, cultural, comunicacional e, 

consequentemente, política. “Essa nova configuração emerge com os três princípios 

básicos da cibercultura: liberação da emissão, conexão generalizada e reconfiguração 

social, cultural, econômica e política”.  

Embora enfatizem que o modelo “informativo” “um todos” das mídias de 

massa continuará existindo, tais autores apostam no crescimento do modelo 

conversacional “todos-todos” das mídias digitais e redes telemáticas. Se isso se 

concretizar, teremos cada vez mais liberdade de escolha no consumo da informação e 

novas e inéditas oportunidades de produção livre de informação e de estabelecimento 

de comunicação bidirecional, cooperativa e planetária. “Como toda forma livre de 

circulação de ideia e de aumento da inteligência coletiva, impactos importantes 

podem ser esperados no futuro para a democracia”. (LEMOS e LÉVY, 2010, p. 48) 

Diferentemente da plasmação da opinião do público formado na estrutura 

infocomunicacional “um-todos” do “mediaspace” massivo, continuam Lemos e Lévy, 

as novas mídias digitais e suas funções pós-massivas quebram a hegemonia de um 

único discurso sobre o que é o público, oferecendo como contraponto uma miríade de 

vozes e opiniões emergentes. Eles acreditam ainda que a produção livre e colaborativa 

aumenta as possibilidades, bem como a liberdade, para obter informações a partir das 

mais diversas fontes, dando ao cidadão a capacidade crítica de escolhas até então 

impossíveis com as tecnologias analógicas ou as mídias de função massiva.  

Ainda segundo esses autores a emergência do ciberespaço implica uma 

mutação radical dessa mesma opinião pública, ou da conversação coletiva pela qual 

criam-se e distribuem-se as opiniões. Essa nova “ecologia” midiática evolui de um 

sistema centrado em um polo emissor, sem possibilidade de conexão e configurando 

massas de usuários, para um sistema onde qualquer um pode, com poucos recursos, 

produzir informação, cooperar, adicionar e criar processos coletivos inteligentes. 

Pode-se assim transformar a “massa” em “produtores” de conhecimentos. É o que 

atestam os jovens Guaranis-Kaiowás que decidiram deixar um lugar de passividade na 

enunciação para tornarem-se produtores dos conteúdos que querem que sejam 

veiculados acerca deles próprios.  

O protagonismo Guarani-Kaiowá no ciberespaço por meio do perfil coletivo 

da Aty Guasu só confirma aquilo que Lemos e Lévy (2010) disseram ao constatarem 

que a mutação das mídias concerne a todos os atores sociais, que se tornam, de 
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alguma forma, mais autônomos. E isso, segundo os autores, tem implicações políticas 

profundas, pois: 
sempre que podemos produzir em voz livre (liberação do pólo da 
emissão), nos organizar, conectar e produzir coisas coletivamente (o 
princípio da conexão), iremos produzir reconfigurações nas 
instituições culturais, no fazer político, no espaço público, na 
democracia. (LEMOS e LÉVY, 2010, p.83) 

 

Castells (2012) também vê com bons olhos as novas possiblidades de 

comunicação que surgem no ciberespaço. De acordo com este autor: 

ao se engajar na produção e difusão de mensagens e no 
desenvolvimento de redes autônomas de comunicação horizontal os 
cidadãos da era da informação tornam-se capazes de inventar novos 
programas para suas vidas com as matérias-primas de seu 
sofrimento, suas lágrimas, seus sonhos e esperanças. Elaboram seus 
projetos compartilhando sua experiência. Subvertem a prática da 
comunicação tal como usualmente se dá, ocupando o veículo e 
criando a mensagem. Superam a importância de seu desespero 
solitário colocando em rede seu desejo. Lutam contra os poderes 
constituídos identificando as redes que os constituem. (CASTELLS, 
2012, p. 14) 

 

O autor mencionado enfatiza ainda a comunicação autônoma como 

consequência deste novo espaço público, ou espaço em rede, situado entre os espaços 

digital e urbano. A autonomia da comunicação, para Castells, é a essência dos 

movimentos sociais, ao permitir que o movimento se forme e ao possibilitar que ele se 

relacione com a sociedade em geral, para além do controle dos detentores do poder 

sobre o poder da comunicação. Embora não se configure como um movimento social, 

a ação Guarani-Kaiowá na rede também pode ser considerada como uma busca pela 

autonomia por parte destes atores.  

Lemos e Lévy (2010) ressaltam ainda que o cibercidadão pode descobrir na 

rede uma pluralidade de proposições que ele não teria jamais imaginado. Se na atual 

democracia representativa a população é chamada a participar somente do processo 

eleitoral de dois em dois anos, na ciberdemocracia, novas formas de participação são 

elaboradoras a partir da apropriação das tecnologias digitais como espaço de 

discussão política. No entanto, tais ações políticas que se desenrolam no ciberespaço 

devem ser precedidas de uma educação cidadã que eleve a capacidade de intervir na 

esfera pública. Usa-se aqui o conceito de “cibercidadão” para designar cidadãos mais 

ativos e participativos na esfera pública que se valem do ciberespaço como arena de 

discussões e mobilizações políticas.	  	  
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Na	   web, continuam Lemos e Lévy, pensamentos são expressos por aqueles 

que os produzem e os pensam e não por jornalistas obrigados a simplificar ou mesmo 

caricaturar por falta de tempo ou de competência. Desta forma, o novo medium se 

torna particularmente favorável a uma superação do espaço público clássico e à 

liberação do pólo da emissão.  

Segundo os autores mencionados a principal vantagem da Internet em relação 

às mídias da democracia midiática da segunda metade do século XX é que ela permite 

a todos se expressarem sem precisar passar pelo poder do jornalista ou de outro 

mediador. “A máxima parece ser: libera-se a emissão, conecta-se a interesses 

comunitários e reconfigura-se a esfera pública. A esfera pública expande-se, 

diversifica-se e complica-se singularmente”. (LEMOS e LÉVY, 2010, p. 88) 

Não é preciso ser um observador atento para constatar a forma caricaturizada e 

preconceituosa como os indígenas brasileiros costumam ser representados na mídia. 

Mas se isso outrora os destinou ao ostracismo público e ao silêncio por sua condição 

de subalternidade (SPIVAK, 2010) a liberação da emissão permite um grau de auto-

representação nunca dantes imaginado.  

Todavia, apesar dos visíveis progressos no tocante à visibilidade da questão 

Guarani-Kaiowá alcançados por estes povos por meio do protagonismo virtual, ainda 

há um longo caminho a ser percorrido em direção à garantia dos direitos destes 

indígenas.  Um documento produzido pelo Cimi ao final da 41ª Assembléia do Cimi 

realizada entre os dias 19 a 23 de julho de 2015 no Mato Grosso do Sul apresentou 

um panorama nada favorável aos Guaranis-Kaiowás.  

Ao analisar a conjuntura política e social do Brasil, representantes do Cimi 

constaram o que chamaram de uma “conjugação de forças responsável pelo aumento 

do clima de violência moral e física contra os povos originários de nosso país 

resultando no aumento do racismo, dos ataques às aldeias e assassinatos”. Ainda de 

acordo com o texto:  

Neste momento, os direitos indígenas estão sendo duramente 
atacados pelos três poderes: no Legislativo, pela PEC 215, que 
retira do Executivo a prerrogativa da demarcação das terras 
indígenas, pelo PL 227, que visa legitimar a exploração das terras 
indígenas por terceiros, e pelo PL 1610, que trata da mineração em 
terras indígenas, entre outros projetos lesivos aos povos indígenas – 
são mais de 100 envolvendo a questão indígena. 33 

                                                
33 Cimi Regional MT reafirma luta contra destruição dos rios e pela demarcação de terras. Disponível 
em: http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&conteudo_id=8230&action=read. Acesso em 
20/07/2015. 
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Ao comentar a questão Guarani-Kaiowá em sua coluna online do jornal 

Estadão no dia 28 de outubro de 2012, mês em que milhares de usuários do facebook 

acrescentaram Guarani-Kaiowá aos seus sobrenomes na rede, Marina Silva fez a 

seguinte observação: 
Ainda é tempo de trilhar o rumo da justiça com esses brasileiros. A 
justiça não apenas dos tribunais, das sentenças judiciais, dos papéis 
assinados em gabinetes distantes da realidade em litígio. A justiça 
do reconhecimento. Do múltiplo reconhecimento nesse paradoxal 
estranhamento étnico em um país que tem como uma de suas raízes 
mais profundas a riqueza da diversidade cultural. É preciso 
reconhecer que não apenas os guaranis-kaiowás, mas os índios em 
geral sofrem com um olhar estagnado de colonizador que habita 
nossas percepções ainda hoje. (SILVA, 2012) 34 
 

 Dois anos e meio se passaram desde que a grande mobilização em prol dos 

Guaranis-Kaiowás no facebook captou o olhar de milhares de brasileiros. Embora 

pouco se tenha avançado no tocante à garantia de direitos desses povos, não podemos 

ignorar o quanto eles têm alcançado visibilidade por meio das redes sociais. Será essa 

nova visibilidade a garantia de que a justiça enfim se aplicará à estes indígenas? 

Ainda é cedo para responder, visto que as violências contra eles continuam se 

perpetuando com o aval do Estado, da mídia e de todos aqueles que se calam frente a 

esse genocídio.  

Mas eles não esperam passivos. Por meio de seu protagonismo no ciberespaço 

os Guaranis-Kaiowás denunciam diariamente o desrespeito aos seus direitos. No 

momento em que escrevo estas páginas os Guaranis-Kaiowás acabam de publicar uma 

nova postagem na página da Aty Guasu no facebook. De acordo com o texto: 
 
a partir de 2015, os povos indígenas decidem retomar posse de 
todas as terras indígenas Terena, Guarani e Kaiowá. A decisão de 
povos Terena, Guarani e Kaiowá é para reocupar as terras, resistir 
nas terras e morrer pelas terras. No Mato Grosso do Sul mais de 50 
mil indígenas se encontram articulados e preparados para resistir e 
lutar pela posse de todas as terras indígenas. É única palavra e 
posição dos povos Terena, Guarani e Kaiowa é não haverá negócio 
e nem recuo, é retomar posse das terras indígenas, é resistir nas 
terras, se for preciso, é morrer pelas terras. Povos indígenas Terena, 
Guarani e Kaiowá decidem em reocupar a todas as terras 
indígenas.35 

 
                                                
34  SILVA, Marina. Nós, Guaranis Kaiowás. Disponível em: 
http://www.nossofuturoroubado.com.br/portal/nos-guaranis-kaiowas/. Acesso em: 30/10/2014. 
35 Trecho de postagem publicada no perfil da Aty Guasu no facebook no dia 20/07/2015. 
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Se a invisibilidade à qual a mídia submete os Guaranis-Kaiowás favorece a 

perpetuação da violência cotidiana cometida contra eles pelo Estado e pelos 

fazendeiros locais, os jovens indígenas têm apostado no poder da visibilidade no 

ciberespaço para reverter este quadro. É isso o que atesta o post acima e as dezenas de 

postagens produzidas diariamente e replicadas por Guaranis-Kaiowás em seus perfis 

pessoais e coletivos no facebook. Nas redes, sem a necessidade de nenhum porta-voz, 

eles relatam sua versão acerca de sua história, suas lutas, suas mazelas e suas 

esperanças.  

Com isto em mente, concluo que o protagonismo Guarani-Kaiowá no 

ciberespaço se constitui como uma busca pela auto-representação. Isto pode ser 

atestado pelas dezenas de posts assinados coletivamente que têm a clara preocupação 

de emitir um ponto de vista próprio acerca deste grupo. Os Guaranis-Kaiowás 

descobriram na rede uma possibilidade de diálogo com outros indígenas e com 

brasileiros não indígenas que só se vale do ciberespaço como local de mediação. A 

partir desta descoberta eles têm apostado em um uso massivo do ciberespaço como 

plataforma de sua agenda de lutas, espaço de denúncia e desabafo.  

Não obstante, além do desejo de auto-representação o que se atesta é uma 

busca estratégica pela visibilidade. E aqui, não me refiro à visibilidade midiática, mas 

à visibilidade pública que não mais é controlada apenas pela mídia tradicional.  Como 

afirma Pereira (2008), a luta desses povos por direitos à assistência e à demarcação de 

terras passa pela intermediação comunicativa, seja na divulgação de denúncias e 

reivindicações por meio da rede, seja pelo contato com pessoas e apoiadores 

envolvidos com a questão indígena.  

 Ainda não se sabe ao certo o tamanho do alcance da contrainformação, tão 

almejada pelos Guaranis-Kaiowás por meio de seu protagonismo no ciberespaço. 

Espera-se, no entanto, que cada vez mais olhares se voltem para a causa desse grupo 

para que este genocídio que teima em acontecer perante nossos olhos desatentos possa 

finalmente ser paralisado.  

 Por fim, acredito que a utilização do ciberespaço como local de emissão 

dessas vozes, antes apresentadas somente por meio do olhar dos jornalistas ou de 

representantes de órgãos indigenistas, pode e deve ser considerada como um exercício 

de cidadania por parte desses indígenas. A partir do momento em que eles se colocam 

como protagonistas de suas lutas pela efetivação de direitos garantidos pela 

Constituição Federal que ainda não foram reconhecidos pelo Estado Brasileiro, os 
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Guaranis-Kaiowás se posicionam como um grupo altamente organizado e politizado 

que recusa um papel passivo na efetivação de seus direitos de cidadãos. Os próximos 

capítulos dessa história ainda estão sendo escritos e poderão ser testemunhados por 

todos aqueles que estiverem conectados nessa imensa arena de lutas e mobilizações 

sociais chamada ciberespaço.  
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Anexos 
 

ANEXO A – Postagem assinada pela Aty Guasu publicada no dia 9 de outubro de 

2012. 

 
Carta da comunidade Guarani e Kaiowá de acampamento da margem do rio Hovy-
Iguatemi-MS para o Governo e Justiça do Brasil 
 
Nós (50 homens, 50 mulheres, 70 crianças) comunidades Guarani-Kaiowá originárias 
de tekoha Pyelito kue/Mbrakay, vimos através desta carta apresentar a nossa situação 
histórica e decisão definitiva diante de despacho/ordem de nossa expulsão/despejo 
expressado pela Justiça Federal de Navirai-MS, conforme o processo nº 0000032-
87.2012.4.03.6006, em 29/09/2012. Recebemos esta informação de que nós 
comunidades, logo seremos atacada, violentada e expulsa da margem do rio pela 
própria Justiça Federal de Navirai-MS. Assim, fica evidente para nós, que a própria 
ação da Justiça Federal gera e aumenta as violências contra as nossas vidas, ignorando 
os nossos direitos de sobreviver na margem de um rio e próximo de nosso território 
tradicional Pyelito Kue/Mbarakay. Assim, entendemos claramente que esta decisão da 
Justiça Federal de Navirai-MS é parte da ação de genocídio/extermínio histórico de 
povo indígena/nativo/autóctone do MS/Brasil, isto é, a própria ação da Justiça Federal 
está violentando e exterminando e as nossas vidas. Queremos deixar evidente ao 
Governo e Justiça Federal que por fim, já perdemos a esperança de sobreviver 
dignamente e sem violência em nosso território antigo, não acreditamos mais na 
Justiça Brasileira. A quem vamos denunciar as violências praticadas contra nossas 
vidas??  Para qual Justiça do Brasil?? Se a própria Justiça Federal está gerando e 
alimentando violências contra nós.  Nós já avaliamos a nossa situação atual e 
concluímos que vamos morrer todos mesmo em pouco tempo, não temos e nem 
teremos perspectiva de vida digna e justa tanto aqui na margem do rio quanto longe 
daqui. Estamos aqui acampados 50 metros de rio Hovy onde já ocorreram 4 mortos, 
sendo 2 morreram por meio de suicídio, 2 morte em decorrência de espancamento e 
tortura de pistoleiros das fazendas. Moramos na margem deste rio Hovy há mais de 
um (01) ano, estamos sem assistência nenhuma, isolada, cercado de pistoleiros e 
resistimos até hoje. Comemos comida uma vez por dia. Tudo isso passamos dia-a-dia 
para recuperar o nosso território antigo Pyleito Kue/Mbarakay. 
 
De fato, sabemos muito bem que no centro desse nosso território antigo estão 
enterrados vários os nossos avôs e avós, bisavôs e bisavós, ali estão o cemitérios de 
todos nossos antepassados. Cientes desse fato histórico, nós já vamos e queremos ser 
morto e enterrado junto aos nossos antepassados aqui mesmo onde estamos hoje, por 
isso, pedimos ao Governo e Justiça Federal para não decretar a ordem de 
despejo/expulsão, mas solicitamos para decretar a nossa morte coletiva e para enterrar 
nós todos aqui. Pedimos, de uma vez por todas, para decretar a nossa 
dizimação/extinção total, além de enviar vários tratores para cavar um grande buraco 
para  jogar e enterrar os nossos corpos. Esse é nosso pedido aos juízes federais. Já 
aguardamos esta decisão da Justiça Federal, Assim, é para decretar a nossa morte 
coletiva Guarani e Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay e para enterrar-nos todos aqui. 
Visto que decidimos integralmente a não sairmos daqui com vida e nem morto e 
sabemos que não temos mais chance em sobreviver dignamente aqui em nosso 
território antigo, já sofremos muito e estamos todos massacrados e morrendo de modo 
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acelerado. Sabemos que seremos expulsas daqui da margem do rio pela justiça, porém 
não vamos sair da margem do rio. Como um povo nativo/indígena histórico, 
decidimos meramente em ser morto coletivamente aqui. Não temos outra opção,  esta 
é a nossa última decisão unânime diante do despacho da Justiça Federal de Navirai-
MS.      
 
Atenciosamente, 
 
Tekoha Pyelito Kue/Mbarakay-Iguatemi-MS, 08 de outubro de 2012 
 
170 comunidade Guarani-Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay 
 
 
SEGUE NA SEQUENCIA O REGISTRO DE NOSSA HISTÓRIA 
 
Este relatório é do conselho da Aty Guasu Guarani e Kaiowá, explicitando a história e 
situação atual de vida dos integrantes das comunidades Guarani-Kaiowá do território 
tradicional Pyelito Kue/Mbarakay, localizada na margem de RIO HOVY, 50 
METROS DO RIO HOVY no município de Iguatemi-MS. Este acampamento da 
comunidade guarani e kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay NA MARGEM DO RIO 
HOVY começou no dia 08 de agosto de 2011. 
 
 É importante ressaltar que os membros (crianças, mulheres, idosos,) dessa 
comunidade reocupante, no dia 23/08/2011, às 20h00min, foram atacados de modo 
violentos cruéis pelos pistoleiros das fazendas. Na sequencia, a mando dos 
fazendeiros, os homens armados passaram permanentemente a ameaçar e cercar a 
área minúscula reocupada pela comunidade Guarani-Kaiowá na margem do rio que 
este fato perdura até hoje. 
 
Em um ano, os pistoleiros que cercam o acampamento das famílias guarani-kaiowá, já 
cortaram/derrubaram 10 vezes a ponte móvel feito de arame/cipó que é utilizada pelas 
comunidades para atravessar um rio com de 30 metros de largura e mais de 3 metros 
de fundura. Apesar desse isolamento, cerco de pistoleiros armados e ameaça de vida 
constante aos integrantes indígenas, porém 170 comunidades indígenas reocupante do 
território antigo Pyelito kue continuam resistindo e sobrevivendo na margem do rio 
Hovy na pequena área reocupada até os dias de hoje, um ano, aguardando a 
demarcação definitiva do território antigo Pyelito Kue/Mbarakay. 
 
No dia 8 dezembro de 2009, este grupo já foi espancado, ameaçado com armas de 
fogo, vendado e jogado à beira da estrada em uma desocupação extra-judicial, 
promovida por um grupo de pistoleiros a mando de fazendeiros da região de 
Iguatemi-MS. Antes, em julho de 2003, um grupo indígena já havia tentado retornar, 
sendo expulso por pistoleiros das fazendas da região, que invadiram o acampamento 
dos indígenas, torturaram e fraturaram as pernas e os braços das mulheres, crianças e 
idosos. Ver: link no google. Em geral. os Guarani e Kaiowa são hoje cerca de 50 mil 
pessoas, ocupando apenas 42 mil hectares. A falta de terras regularizadas tem 
ocasionado uma série de problemas sociais entre eles, ocasionando uma crise 
humanitária, com altos índices de mortalidade infantil, violência e suicídios entre 
jovens. 
 



99 
 

 

No último mês a Justiça Federal de Navirai-MS, deferiu liminar de despejo da 
comunidade Guarani e Kaiowá da margem do rio Hovy solicitado pelo advogado dos 
fazendeiros e, no despacho cita “reintegração de posse”, mas observamos que o grupo 
indígena está assentada na margem do rio Hovy, ou seja, não estão no interior da 
fazenda como alega o advogado dos fazendeiros. De fato, não procede a 
argumentação dos fazendeiros e por sua vez juiz federal de Navirai sem verificar o 
fato relatado, deferiu a reintegração de posse. É primeira vez , não é possível despejar 
indígenas da margem de um rio. Por isso pedimos para Justiça rever a decisão de juiz 
de Navirai-MS.    
 
No sentido amplo, nos conselhos da Aty Guasu recebemos a carta da comunidade de 
Pyelito Kue/Mbarakay em que consta a decisão da comunidade que passamos 
divulgar a todas as autoridades federais e sociedade brasileira. 
 
  
Tekoha Pyelito kue/Mbarakay, 08 de outubro de 2012. 
 
Atenciosamente, 
 
Conselho/Comissão de Aty Guasu Guarani e Kaiowá do MS. 
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ANEXO B – Postagem publicada no perfil da Aty Guasu no dia 10 de outubro de 

2012. 

 
Aty Guasu destaca que a demarcação de terras indígenas iniciada no período da 
ditadura militar foram entregues aos indígenas 
 
NOTA DO CONSELHO DA ATY GUASU PARA GOVERNO E JUSTIÇA 
FEDERAL 
 
Esta nota das lideranças da Aty Guasu Guarani e Kaiowá objetiva apresentar a 
história de início da luta árdua do povo Guarani e Kaiowá pela recuperação, 
demarcação e regularização de territórios tradicionais tekoha guasu, destacando as 
ações do Governo de Ditadura Militar (1980) e do Governo Democrático do Brasil 
(desde 1986-2012) e as ações da Justiça Federal frente às reivindicações antigas do 
povo Guarani e Kaiowá que perdura até hoje. Trata-se, nesse sentido, de descrever as 
ações cruéis diversas históricas praticadas equivocadamente contra a vida dos Guarani 
e Kaiowá tanto pelo Governo do Brasil quanto pela Justiça Federal, fato ocorrido nos 
últimos 50 anos. 
 
Inicialmente, destacamos que a reivindicação e luta pela demarcação de territórios 
Guarani e Kaiowá começou intensamente a partir da década de 1960, no período de 
regime da ditadura militar. Assim, a luta Guarani e Kaiowá para permanecer 
assentados nos territórios tradicionais desencadeou frente ao processo de expropriação 
e expulsão dos Guarani e Kaiowá de seus territórios tradicionais, portanto, essa luta 
indígena pela demarcação dos territórios tradicionais é histórica e antiga. 
 
No início da década de 1950, o processo de colonização do sul do atual Estado do 
Mato Grosso do Sul se intensificou rapidamente e inúmeras comunidades Guarani e 
Kaiowá foram expropriadas e expulsas de seus territórios antigos a partir da atuação 
conjunta de fazendeiros recém-chegados e funcionários do primeiro órgão indigenista 
oficial (Serviço de Proteção aos Índios) vinculada ao Governo Militar. O conjunto 
dessas comunidades indígenas foi transferido ou “confinado” para a Reserva/Posto 
Indígena criado pelo Governo Militar através do Serviço de Proteção aos Índios 
(SPI).  Entre 1915 e 1928 foram criados oito Postos Indígenas (P.I.s) no atual estado 
do Mato Grosso do Sul entre os Guarani e os Kaiowá. São eles os P.I.s de Dourados; 
Caarapó; Pirajuí, Sassoró; Porto Lindo; Taquapiri; Limão Verde; Amambai 
 
As narrações dos indígenas idosos (as) repassadas para a nova geração Guarani e 
Kaiowá evidenciam que várias argumentações e táticas violentas foram postas em 
prática no momento de chegada dos agentes do Governo Militar e fazendeiros e na 
sequencia passaram a praticar a expropriação e expulsão dos Guarani e Kaiowá de 
seus territórios tradicionais. Estes atos de expropriação, expulsão desvinculação dos 
indígenas de seus territórios são compreendidos e definidos pelas lideranças indígenas 
como uma das violências irreparáveis. Uma vez que a expulsão e tentativa de 
desligamento Guarani e Kaiowá de seu território antigo ocorreram com violências 
variadas e sem motivo e sem explicação nenhuma, sobretudo não há justificativa 
consistente do ponto de vista indígena para abandonar os seus antepassados e se 
desligar dos seus territórios tradicionais. Por essa razão fundamental, várias 
comunidades Guarani e Kaiowá inconformadas e constrangidas já lutaram, ainda 
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lutam e lutarão reiteradamente pela recuperação desses territórios antigos. Assim a 
expropriação e expulsão violenta dos indígenas são definidas como ameaça de morte 
coletiva, cultural e física (etnocídio/genocídio). Além disso, o despejo e expulsão dos 
indígenas dos seus territórios tradicionais geram a vida instável, suicídio epidêmico e 
constrangimento profundo ao modo de ser e viver indígenas. De modo similar, outra 
violência que está levando a extinção cultural e física do povo Guarani e Kaiowá é a 
tentativa de “confinamento” na pequena área e transferência compulsória das famílias 
indígenas para os Postos Indígenas do Serviço de Proteção aos Índios. 
 
Em resumo, importa destacar que na década de 1960 a prática de expulsão/despejo 
dos indígenas dos seus territórios foi iniciada pelos jagunços/pistoleiros dos 
fazendeiros apoiados pelos agentes do Serviço Proteção aos Índios. Nas décadas de 
1970 e 1980, as expulsões Guarani e Kaiowá dos seus territórios foram autorizadas 
pela própria Justiça Federal que perdura até os dias de hoje. Por exemplo, no último 
mês, Justiça Federal de Navirai-MS expediu a ordem de despejo da comunidade 
Guarani e kaiowá de Pyelito Kue-Iguatemi-MS. De modo igual, um juiz federal de 
São Paulo-SP, assinou o despejo da comunidade Passo Piraju-Dourados-MS. O teor 
da justificativa dos juízes federais para despejar a comunidade Guarani e Kaiowá é 
muito estranho/ esquisitos, não procede cientificamente, só levam em considerações 
os registros cartoriais do imóvel dos fazendeiros e “produção” que se apropriaram dos 
territórios indígenas. Assim, os juízes federais passam a taxar os indígenas de 
invasores, temidos, ser inútil e não humano total, no sentido de que os indígenas não 
são ocupantes originários dos territórios, os indígenas fossem procedentes de outro 
Mundo ou planeta, ignorando completamente as memórias indígenas e o registro 
historiográfico de expropriação e expulsão recente dos indígenas dos seus territórios 
tradicionais. Evidentemente, alguns juízes federais mencionados ignoram e 
desconsideram o ato de expulsão violentas indígenas efetuadas pelos atuais 
“proprietários/fazendeiros”, sobretudo estes juízes federais apoiam a violência contra 
a vida humana, ignorando os direitos indígenas e Humanos. 
 
Por fim, é essencial registrar que as demandas e reivindicações da demarcação e 
reconhecimento oficial de aproximadamente cinquenta (50) territórios tradicionais 
pelos indígenas Guarani e Kaiowá começaram intensamente no final da década de 
1970 que persiste até hoje. Diante da luta e reivindicação constante de 
reconhecimento demarcação de territórios Guarani e Kaiowá, no meado de 1980, 
ainda o Governo Militar ordenou a identificação e regularização de dez (10) terras 
indígenas Guarani e Kaiowá que as demarcações definitivas foram concluídas e os 
indígenas reocupam somente em meado da década de 1990, isto é, já após a 
redemocratização do Brasil, isto é, há uma década após o Brasil se tornar país 
Democrático da República e já com a sua nova constituição Federal da República 
estabelecida em 1988. Na sequencia, em meado de 1990, o Governo Federal através 
da FUNAI mandou identificar e demarcar mais de dez (10) territórios antigos 
reivindicados, mas de fato, nenhum território foi entregue totalmente aos indígenas 
Guarani e Kaiowá até hoje. Há mais de uma década já passou, a comunidade indígena 
reocupa apenas uma pequena parte dos territórios antigos já regularizados e 
demarcados pelo Governo Federal no final de 1990 e no início de 2000. A partir de 
2007, o Governo Federal ordenou a identificação e demarcação de trinta (30) 
territórios tradicionais antigos reivindicados em 1980, porém até no mês de outubro 
de 2012, nenhum relatório de identificação foi publicado pelo Governo Federal. Por 
essa razão, juízes federais estão expedindo a ordem de despejo e expulsão dos 
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indígenas dos seus acampamentos, aumentando violências variadas contra a vida 
indígenas Guarani e Kaiowá. 
 
Em suma, somente dez (10) pequenas terras indígenas identificadas e demarcadas em 
meado de 1980, no período de regime da ditadura militar foram concluídas e 
entregues definitivamente aos indígenas Guarani e Kaiowá.    
 
Diante desse quadro histórico mencionado exigimos ao Governo Federal a devolução 
total dos territórios já demarcados em 2000. Além disso, solicitamos a conclusão e 
publicação de relatórios de identificação de 30 territórios tradicionais Guarani e 
Kaiowá. 
 
Aos juízes federais demandamos para levar em considerações a nossa memoria, 
trajetória e as violências suportadas que nós indígenas Guarani e Kaiowá fomos 
expulsas de nossos territórios tradicionais pelos fazendeiros ao longo da década de 60 
e 70. Por esse motivo, a maioria das comunidades Guarani e Kaiowá, na década de 
1980, já estava assentada nos Postos Indígenas em que foi transferida de forma 
violenta para oito (08) Postos Indígenas criados pelo Serviço de Proteção aos Índios 
(SPI). 
 
Aguardamos a posição diferente de Governo e Justiça Federal. 
 
Atenciosamente, 
 
Tekoha Guasu Guarani e Kaiowá-MS, 10 de outubro de 2012 
 
Lideranças de Aty Guasu Guarani e Kaiowá-MS 
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ANEXO C – Postagem publicada no perfil da Aty Guasu no dia 16 de outubro de 

2012. 

 
Carta de Comunidade de Passo Piraju-Dourados-MS frente à ordem de despejo da 
Justiça Federal da TRF 3 São Paulo 
 
Carta de seiscentos (600) comunidade Guarani-Kaiowá de Passo Piraju –Dourados-
MS para o Governo e Justiça do Brasil 
 
Por meio desta carta, vimos descrever e apresentar a nossa história e situação atual em 
tekoha Passo Piraju-Dourados-MS.   Nós 600 comunidades Guarani-Kaiowá estamos 
assentando na margem do rio Dourados-MS, há mais de 12 anos, aguardando a 
regularização da parte de nosso território tradicional Passo Piraju. Nos últimos dois 
anos no interior de tekoha Passo Piraju foi construída uma escola padrão (FNDE) com 
3 salas pela prefeitura municipal de Dourados-MS onde estudam 150 alunos (as). 
Fundação Nacional de Saúde construiu um Posto de Saúde, além dessas estruturas 
construídas em nossa pequena tekoha Passo Piraju ganhou também encanamento de 
água potável (caixa d’água) e instalação de rede da energia elétrica do Programa Luz 
para Todos. Nós comunidades cultivamos o solo, produzimos a alimentação aqui 
mesmo, plantamos mandioca, milho, batata-doce, banana, mamão, feijão e criamos de 
animais domésticos, como galinhas e patos. Aqui agora não passamos fome mais. As 
nossas crianças e adolescentes são bem alimentadas e felizes, não estão pensando em 
prática de suicídio. Assim, há uma década, nesses doze (12) hectares estamos 
tentando sobreviver de formas saudáveis e felizes, resgatando o nosso modo de ser e 
viver Guarani-Kaiowá, toda a noite participando de nosso ritual religioso jeroky e 
guachire.  Porém, infelizmente, no dia 08 de outubro de 2012, de manhã recebemos 
uma triste notícia de extermínio/genocídio, violência e constrangedora, gerando 
profunda tristeza, perplexa, medo nas vidas de todos nós. Essa notícia é a ordem de 
nossa expulsão/despejo expressada pela Justiça Federal do Tribunal Regional da 3ª 
Região (TRF-3) São Paulo-SP. Recebemos esta informação de que nós comunidades, 
logo seremos atacada, exterminada e expulsa da margem do rio pela própria Justiça 
Federal. Assim, fica evidente para nós, que a própria ação da Justiça Federal gera e 
resgata o processo de extermínio de povo Guarani e Kaiowá, ativando as violências 
contra as nossas vidas, ignorando os nossos direitos de sobreviver na margem de um 
rio e próximo de nosso território tradicional Passo Piraju. Assim, entendemos 
claramente que a decisão da Justiça Federal é para exterminar coletivamente nós povo 
Guarani e Kaiowá. Diante dessa notícia de extermínio, todos nós começamos entrar 
em estado de desespero profundo e sem esperança de vida melhor. Os jovens e 
adolescentes começam pensar em morte e suicídio, não sabemos mais como garantir e 
anunciar o futuro melhor para nossas crianças. Realmente, queremos deixar evidente 
ao Governo e Justiça Federal que por fim, todos nós já perdemos a esperança de 
sobreviver dignamente e sem violência em nosso pequeno território antiga. Não 
esperávamos de ser exterminado pela própria Justiça Federal. Estamos tentando 
sobreviver dia-a-dia nesse contexto de violências, exigindo e aguardando a justiça, 
mas infelizmente, de fato, a própria decisão da Justiça Federal vai exterminar nossas 
vidas. Frente a violência e extermínio anunciado pela Justiça à quem vamos denunciar 
as violências praticadas contra nossas vidas??  Para qual Justiça do Brasil?? Se a 
própria Justiça Federal está exterminando nos e alimentando violências contra 
nós.  Diante da decisão Justiça, nós avaliamos e concluímos que vamos morrer todos 
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pela própria ação da Justiça, não temos e nem teremos perspectiva de vida digna e 
justa tanto aqui na margem do rio quanto longe daqui. Moramos na margem deste rio 
Dourados-MS há mais de doze (12) ano. 
 
De fato, sabemos muito bem que fora daqui, longe daqui, na margem da estrada 
iremos retornar a sobreviver na miséria e passar fome novamente, não queremos rever 
a miséria e fome de nossas crianças na margem da estrada, jogados como lixo como 
era antes, por essa razão, decidimos a resistir e morrer todos juntos aqui na margem 
do rio Dourados-MS. Se a justiça brasileira não quiser mais nos ver com vida por aqui 
pode mandar matar todos nós aqui no Passo Piraju. Decidimos que na beira da estrada 
não vamos retornar, preferimos morrer que retornar à margem da rodovia, por isso, a 
Justiça não precisa mandar retirar e despejar nós daqui só manda matar todos nós. 
Esse é nosso pedido definitivo. Aguardamos esta decisão da Justiça. Queremos ser 
morto e enterrado junto aos nossos antepassados aqui mesmo onde estamos hoje. 
Assim, é para decretar a nossa morte coletiva Guarani e Kaiowá de Passo Piraju e 
para enterrar-nos todos aqui, somente assim, não reivindicaremos os nossos direitos 
de sobreviver. Esta é a nossa última decisão conjunta diante da decisão da Justiça 
Federal do Tribunal Regional da 3ª Região (TRF-3) São Paulo-SP. 
 
Atenciosamente, 
 
Tekoha Passo Piraju-Dourados-MS, 16 de outubro de 2012 
 
Assinamos nós 600 comunidade Guarani-Kaiowá de Passo Piraju-MS 
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ANEXO D – Segunda postagem publicada no perfil da Aty Guasu no dia 16 de 

outubro de 2012. 

Relatório da comissão de lideranças da Aty Guasu, após ouvir e ver a comunidade 
Guarani e Kaiowá de Passo Piraju-Dourados-MS 
 
ATY GUASU GUARANI E KAIOWÁ LUTA PELA VIDA E CONTRA 
ETNOCÍDIO/GENOCÍDIO 
 
Este relatório é da comissão de lideranças da Aty Guasu Guarani e Kaiowá, resultante 
de levantamento in loco da situação atual da comunidade indígena Guarani-Kaiowá 
da tekoha Passo Piraju-Dourados-MS. O levantamento in loco foi realizado no dia 16 
de outubro de 2012. 
 
Nós da comissão da Aty Guasu, a mando de 5.000 Guarani e Kaiowá articulados do 
território em conflito do cone sul de MS, no dia 16 de outubro de 2012, fomos à 
tekoha Passo Piraju participamos da reunião da comunidade de Passo Piraju, ouvimos 
e observamos diretamente a situação, posição e, sobretudo, a decisão da comunidade 
frente à ordem de despejo da Justiça Federal da TRF 3 São Paulo-S.P. 
 
Em primeiro lugar, constatamos que, desde 08 de outubro de 2012, após receber a 
notícia que será despejada do lugar, a comunidade Guarani-Kaiowá de Passo Piraju se 
encontram em estado de pânico, perplexo e desespero total. Alguns rezadores ñanderu 
ou líderes espirituais já foram acionados para diminuir os desesperos e medo das 
crianças e adolescentes, ao mesmo tempo, os rezadores buscam a indicar alguma 
decisão possível dos adultos guarani-kaiowá diante da ordem de expulsão. Uma das 
decisões definitiva anunciada na reunião pela comunidade Passo Piraju é não sair do 
lugar, é resistir e morrer todos juntos. Esta decisão foi repetida, em coro, várias vezes 
pela comunidade. 
 
 “Nós não vamos sair daqui! nós vamos morrer todos junto aqui!. Na beira da 
estrada não vamos voltar mais viver! por isso vamos morrer todos junto aqui 
mesmo!”. Ao falar essa frase várias mulheres e moças indígenas choram sem parar. 
 
Por último, a comunidade de Passo Piraju pediu a visitação e vinda de vários 
rezadores e integrantes de outras comunidades indígenas do cone sul de Mato Grosso 
do Sul.   Por fim, constatamos várias estruturas construídas pelo Governo Municipal, 
Estadual e Federal no interior da tekoha Passo Piraju-Dourados-MS 
 
Há uma escola construída pela prefeitura de Dourados-MS onde funciona o ensino de 
1º a 5º ano. 
 
Há prática de plantação e produção de alimento para o consumo próprio. Horta e 
pomar. 
 
 A comunidade recebeu água potável pela FUNASA. Instalação da energia de “Luz 
para Todos”. 
 
A comunidade de Passo Piraju informou que, apesar de pequena área onde moram 
mais de 400 indígenas, ali não há violência entre eles, todos convivem em harmonia e 



106 
 

 

paz. Todos se alimentam bem diariamente, não há crianças desnutridas. 
 
“ Aqui no Passo Piraju, nós estamos bem felizes, já faz dez anos que superamos a 
miséria e fome em que vivíamos na beira da estrada despejada”. “No passado 
recente, vivemos vários anos na beira da estrada com muito sofrimento e fome, onde 
nossas crianças passavam fome e doentes, muitas crianças morreram lá”, por isso 
nós não queremos mais retornar a viver na beira da estrada, preferimos a morte que 
voltar na beira da estrada. Entendemos que o Governo Federal construiu para nós 
escola, caixa da agua, posto saúde, assim está ajudando nós para sobreviver, 
enquanto a justiça federal vai mandar nos levar jogar na beira da estrada. “Parece 
que a Justiça do Brasil só que ver o sofrimento e morte dos índios na beira da 
estrada”. “Será que essa é justiça de verdade?” 
 
Dessa forma, tristemente, a comunidade lembrou-se da miséria e fome vivida na beira 
da estrada, que de fato não quer nem imaginar e nem mais retornar ao passado sofrido 
e preferem a morte coletiva. Uma vez que na tekoha Passo Piraju, visivelmente, a 
comunidade sofrida e violentada, em parte está superando essa vida traumatizada e 
miserável narrada. 
 
É evidente, de fato, para todos nós Guarani e Kaiowá do cone sul de MS, esse tipo de 
decisão de despejo deferido pela Justiça Federal é violência cruel que gera miséria e 
morte/extermínio dos indígenas sobreviventes, por essa razão, nós comissão de 
lideranças da Aty Guasu pedimos a revogação imediata da ordem de despejo da 
comunidade de Passo Piraju-Dourados-MS. Somente assim, a Justiça brasileira pode 
salvar e proteger as vidas dos primeiros povos nativos sobreviventes do Brasil que 
está em iminente perigo de retornar a sofrer e morrer indignamente.  Aguardamos os 
dias melhores e justos para as crianças indígenas Guarani e Kaiowá.            
 
 Atenciosamente, 
 
Tekoha Passo Piraju, 16 de outubro de 2012. 
 
Comissão de lideranças da Aty Guasu 
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ANEXO E – Terceira postagem publicada no perfil da Aty Guasu no dia 16 de 

outubro de 2012. 

 
NOTA PÚBLICA DE AGRADECIMENTO AO CIDADÃOS (AS) DO BRASIL 
PELO ENVOLVIMENTO EM GESTO CONCRETO DE DEFESA DA VIDA 
DO POVO GUARANI E KAIOWÁ. 
Reconhecemos no Brasil e no MS há uma pequena parcela dos cidadãos (as) que 
defende a nossa sobrevivência indígena, ainda acreditam no Brasil melhor. Por essa 
razão, vimos agradecer através desta pequena mensagem a todos (as) envolvidos no 
movimento de solidariedade a vida coletiva em risco iminente do Guaranie kaiowá. 
Reconhecemos que senhores (as) estão se preocupando de verdade com a nossa vida 
atual e futuro de nossa geração. 
Muito obrigado pelo gesto de amor à nossa vida 
Lideranças da Aty Guasu Guarani e Kaiowá 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

ANEXO F – Postagem publicada no perfil da Aty Guasu no dia 20 de outubro de 

2012. 

 
POR QUE OS GUARANI E KAIOWÁ PRATICARAM E AINDA PENSAM EM 
PRATICAR O SUICÍDIO? 
 
NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE CAUSA DO SUICÍDIO NA VISÃO 
GUARANI E KAIOWÁ 
 
Esta nota de lideranças da Aty Guasu visa explicitar e traduzir sinteticamente, o termo 
e conceito complexo de suicídio jejukauka, do ponto de vista Guarani e Kaiowá, 
esclarecendo os significados de “suicídio”, ou seja, um desejo e sentimento indígena 
de não viver mais, diante de desespero e medo kyhyje , entendido como uma vontade 
profunda em se matar juntos jajejukauka pa se distanciar do sofrimento e de ameaça 
existente, é para não se ver mais johexa vei  nos meio de sofrimentos variados teko 
asy e sem perspectiva digna teko asyrã.  Dessa forma, pretendemos destacar os 
motivos principais que levam os indígenas se matar, ou melhor, o motivo de 
buscar/procurar/planejar a própria morte Guarani e Kaiowá jajejukauka que de fato 
foi divulgado historicamente pela imprensa nacional e internacional como a prática de 
suicídio Guarani e Kaiowá. 
 
Importa ressaltar que todos os integrantes do Guarani e Kaiowá ameaçados, sem 
esperança de ver uma vida mais digna no futuro, pertencente aos territórios em 
conflito, em contexto de sofrimento infinito, já pensaram, algum momento, em 
suicídio. De modo fechado, o grupo já fala entre eles e pensa aborrecidamente em se 
matar, isto é, Guarani e Kaiowá sofridos carregam os sentimentos de reagir para 
morrer e/ou enfrentar iminente perigo/resistir se suicidando, por não conseguir o 
objetivo central de sua luta individual e coletiva, como povo indígena.  Este 
sentimento de não querer viver mais no Mundo suscita justamente frente à frustação, 
derrota, medo e fúria intensa indígena que só é narrada voluntariamente e expressada 
de modo discreto para as pessoas queridas íntimas ou companheiras/parceiras de luta 
recíproca. Assim, o sentimento Guarani e Kaiowá de não querer a viver mais é muito 
fechado e previamente nunca foi e nem será narrada em detalhe para as pessoas não 
indígenas estranhas e pessoas externas com quem não compartilham os seus 
sentimentos. Os indígenas narram previamente o seu sentimento pessoal somente para 
as pessoas de sua inteira confiança e companheira íntima. O fato de suicídio indígena 
já efetivado torna-se sempre público e divulgado pela imprensa. Não há uma 
preocupação de evitar o suicídio Guarani e Kaiowá.  Baseado em nossos sentimentos 
pessoais e nesses fatos citados acima, nas condições de lideranças de Aty Guasu, 
vimos, mais uma vez, reafirmar que os conteúdos da carta divulgada pela comunidade 
Guarani e Kaiowá de Pyleito kue/Mbarakay é uma decisão definitiva e histórica. Por 
exemplo, os trechos da carta da comunidade em julho/2003, dezembro/2009, 
agosto/2011, outubro/2012 declarou e divulgou que, “nós retornamos a reocupar a 
nossa antiga tekoha, voltamos aqui para morrer pela nossa terra”, “queremos morrer 
pela nossa terra antiga, por isso retornamos aqui reocupamos.” Este grupo indígena 
foi atacado e violentado, agredido e expulsa de modo cruel pelos pistoleiros em 2003, 
mas mesmo assim, retornaram a tekoha em 2009, foram agredidos e machucados e 
jogados na margem da estrada, porém voltaram de novo em 2011, sempre afirmando a 
sua intenção, “vamos morrer todos juntos pela nossa terra antiga”. De fato, já 
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morreram vários integrantes nesse contexto de reocupação de Pyelito kue/Mbarakay. 
Os Guarani e Kaiowá reagiram para morrer, na sequencia, os machucados pelos 
pistoleiros estão morrendo sim, em outro termo, já estão praticando tal de suicídio 
sim. Esta é a verdade na nossa visão. Assim, a FUNAI não deveria confirmar em nota 
que “os indígenas de Pyelito Kue/Mbarakay não tem a intenção de suicídio, conforme 
divulgada pela imprensa” (Ver a nota da FUNAI em anexo), afirmação não confere 
com a realidade conhecida que nessa parte da nota da FUNAI nos deixa muito 
indignados. Visto que a FUNAI de Ponta Porã-MS agiu de modo autoritário com as 
lideranças de Pyelito Kue os intimaram para confirmar que “não há a intenção de 
suicídio”. Neste trecho da nota da FUNAI parece que está ignorando o fato conhecido 
de suicídio epidêmico do povo Guarani e Kaiowá do Mato Grosso do Sul. De fato, o 
suicídio indígena ocorreu e aumentou em decorrência da demora de identificação e 
demarcação do território antigo.  Os Guarani e Kaiowá se mataram, estão ameaçados 
e morrendo dia-a-dia por conta de medo, desespero, sem perspectiva digna. Essa é a 
verdade. É sabido que a imprensa está divulgando amplamente o caso de suicídio 
Guarani e Kaiowá desde 1980 que perdura até hoje. 
 
Por fim, esta nota pretende esclarecer e reafirmar que as comunidades Guarani e 
Kaiowá da tekoha de Passo Piraju-Dourados-MS e tekoha Pyelito kue/Mbarakay-
Iguatemi-MS decidiram a resistir o despejo sim e morrer todos juntos pela terra sim. 
A comunidade afirma na carta “ Nós não vamos sair daqui nem vivo e nem morto” “ 
nós vamos morrer todos junto aqui na tekoha antiga”. Assim confirmaram. 
 
Atenciosamente, 
 
Tekoha guasu Guarani e Kaiowá, 19 de outubro de 2012 
 
Lideranças da Aty Guasu Guarani e Kaiowá 
 
 
Esclarecimentos da FUNAI sobre situação de Pyelito Kue (MS) 
Com relação às informações divulgadas pela mídia a respeito de ordem judicial de 
reintegração de posse a fazendeiros, determinando a saída dos indígenas Guarani e 
Kaiowá de Pyelito Kue, Município de Iguatemi (MS), a Fundação Nacional do Índio 
(Funai) informa que está trabalhando para reverter a decisão e esclarece que não há 
uma data definida para cumprimento da liminar da Justiça Federal de Navirai-MS. De 
acordo com lideranças indígenas ouvidas pela Coordenação Regional da Funai em 
Ponta Porã, não há intenção de suicídio, conforme anunciado pela imprensa. O que há 
é a determinação de não se deixar o local que consideram sua terra tradicional. A 
comunidade aguarda o resultado do recurso interposto pela Funai, perante o Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo, que ainda não foi apreciado. A Funai 
informa ainda que está acompanhando a situação e presta atendimento e assistência 
jurídica à comunidade Guarani e Kaiowá acampada na área. Fundação Nacional do 
Índio – Funai Brasília, 19 de outubro de 2012. 
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ANEXO G – Postagem publicada no perfil da Aty Guasu no dia 24 de outubro de 

2012. 

 
Gostariamos de chamar atenção para a reflexão sobre os vários conceitos existente de 
" sucídio", é uma discussão complexa sem fim, por isso nós lideranças guarani e 
kaiowá consideramos que o termo de "suicídio" em foco pode apresentar várias 
significações, assim não é justo tentar discutir e julgar o termo, a compreensão vai 
depender muito do ponto de vista váriados.Importa destacar que os Guarani e Kaiowá 
se encontram em processo de etnocídio/genocídio, por conta de seus territórios 
antigos expropriados/roubados pelos atuais fazendeiros do Cone Sul de MS, além de 
seus direitos ignorados pela Justiça. Esses fatos levam os guarani e kaiowá em estados 
de desesperos e medo, por isso pensam em resistir e reagiri para morrer todos juntos. 
É isso. 
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ANEXO H – Postagem publicada no perfil da Aty Guasu no dia 25 de outubro de 

2012. 

 
Nós Guarani e Kaiowá sobreviventes, que queremos muito sobreviver, vimos por 
meio desta simples mensagem prestar o nosso imenso agradecimento público para 
todos (as) cidadãos (as) do Brasil por ter inserido no seu nome e sobrenome Guarani e 
Kaiowá. Como é sabido, que Guarani e Kaiowá sozinho pode ser exterminado sim, 
porém, temos certeza que com a solidariedade humana verdadeira e apoio valioso de 
todos senhores (as) podem nos salvar das diversas violências anunciadas contra 
nossas vidas e sobretudo evitar a extinção étnica. Através desses gesto de amor a 
nossa vida, praticadas por vocês, nos trazem um pouquinhos de paz e esperança e 
espiritos de justiça verdadeira. Por fim, passamos a entender que que existem neste 
Brasil cidadãos (as) movidos pelo amor verdadeiro ao próximo e tem sede de exigir e 
fazer justiça. Não sabemos com qual palavra a agradecer a todos (as), apenas te falar , 
JAVY'A PORÃ, paz em coração de vocês, muito obrigado 
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ANEXO I – Postagem publicada no perfil da Aty Guasu no dia 26 de outubro de 

2012. 

 
ENTENDA UM POUCO MAIS A HISTÓRIA DETALHADA DE TRÊS DESPEJOS 
VIOLENTOS JÁ OCRRIDOS COM GUARANI E KAIOWÁ DE PYELITO 
KUE/MBARAKAY-IGUATEMI-MS 
 
A comissão de relatoria da Aty Guasu Guarani e Kaiowá, em atenção ao pedido da 
comunidade Guarani e Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay-Iguatemi-MS, passa a 
divulgar o resumo das descrições detalhadas de ações violentas praticadas 
historicamente pelos pistoleiros das fazendas do município de Iguatemi-MS contra as 
vidas das crianças, mulheres, idosos das comunidades reivindicantes de tekoha 
Pyelito Kue/Mabrakay, destacando os depoimentos das vítimas de violências 
variadas. 
1º-Em mês de julho de 2003, mais ou menos 40 pistoleiros fortemente armados e 
portando vários pedaços de corda e arame de aço, cercaram o acampamento e 
atacaram barracas dos 80 indígenas acampados em Pyelito Kue/Mbarakay. Ao cercar 
o acampamento indígena, os pistoleiros começaram a lançar os tiros de armas de fogo 
sobre indígenas, amarraram todos e passaram a torturar os indígenas e fraturam os 
braços e pernas das crianças e mulheres. Estes três fatos de ataque e despejo 
violentos, aconteceram de modo iguais com os membros da comunidade de Pyelito 
Kue/Mbarakay.  
2ª - violências e despejo, de modo similar a 1ª, ocorreu com comunidade Pyelito kue 
em 9 de dezembro de 2009, às 5 horas. 
3ª - violências e despejo, de modo igual 1ª, aconteceu com comunidade Pyelito kue no 
dia 23 de agosto de 2011, em Pyleito kue/Mbarakay, às 20:00 h.  
“ Em três retomadas sofremos os ataque e despejo dos pistoleiros das fazendas, 
sempre comparecem para despejar nós, mais ou menos 40 pistoleiros, que fizeram um 
cerco e chegaram ao nosso acampamento, atirando sobre nós. Todos somos agredidos, 
humilhados e espancados, sempre fraturaram os braços e as pernas dos homens, as 
crianças e as mulheres, nós imploramos juntos chorando, para que não matassem nós, 
mas os pistoleiros riam, a fumaça de centenas de tiro-balas cobriam as nossas barraca, 
eu fui amarrado e um pistoleiro colocou na minha boca o cano de revolver e 
começaram me chutar e bater me com um cano e coronha de espingarda e mandou me 
subir na carroçaria de caminhão, me colocou deitado de costa e chutou nos meus 
testículos, pisou em cima do meu pescoço, com todos homens fizeram assim” 
(depoimento de liderança Adélio Rodrigues de Pyelito Kue, 2003 que faleceu em 
julho de 2012 em Pyelito Kue em decorrência de doença física e sequela de resultante 
da tortura e espancamento sofridos nas 4 retomadas de Pyelito Kue.)  
Algumas das táticas comuns dos pistoleiros é fratura do braço e da perna das crianças 
e das mulheres, colocando os homens indígenas na mira de cano de armas de fogos, 
assim os indígenas se renderem, assim amarraram todos juntos da comunidade 
Guarani e Kaiowá. Os pistoleiros, de modo tranquilo e rindo, queimaram todas as 
barracas e passaram amarrar as mãos e pés dos homens, mulheres, crianças e idosos 
Guarani e Kaiowá, jogaram em cima de caminhão, levando despejar na margem das 
estradas públicas; eles jogam indígenas amarrados de cima da carroçaria de caminhão 
para chão, como fosse um saco de lixo. Em todos os três despejos citados, dezenas 
indígenas sofreram a fratura de braços e pernas, e tem alojados a bala no interior do 
corpo Guarani e Kaiowá que estão doentes até hoje no Pyelito Kue/Mbarakay.  
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“As crianças eram jogadas em cima uma das outras, todas foram machucadas, 
deixaram amontoadas em cima da outra, os pistoleiros passaram a bater nas crianças, 
mulheres e idosas que choravam, nós choramos muito, eu gritei de dor, senti muito 
dor quando fraturou o meu braço e desmaiei, não vi mais nada, um meu braços perdi” 
depoimento da Marciana Lopes que sofreu a fratura do braço esquerdo, não conseguiu 
mais se recuperar até hoje e está doente que assinou a carta de Pyelito kue.  
“Ouvi e vi três fazendeiros que ordenavam, com voz alta, ameaçando, se algum índio 
(a) adulto, se recusasse a subir nos caminhões, além de sofrer chicoteados, eram 
também para sofrer a fratura de um braço e depois a perna. Três idosas que gritavam e 
choravam muito que tentaram correr tiveram os braços e pernas fraturados. Só ouvi 
alto grito das 3 mulheres quando fraturam os braços delas”. (narração de liderança 
Solano Lopes). 
Já no interior de carroceria de caminhões, os pistoleiros pediram aos homens e 
mulheres para tirar as roupas do corpo e se deitar com a boca encostada em paredes e 
assim sempre violentaram nos indígenas. Diante de três despejo narrados, nós não 
reagimos. 
“Assim, fomos violentados e despejados de modo cruel por três vezes, já estamos 
todos doentes e já sofremos muito, perdemos 5 companheiros, agora não queremos 
mais passar por essa situação igual, por isso decidimos o próximo ataque a tiro e 
despejo, vamos a resistir e reagir”.  
(Reafirmam as lideranças e mulheres de frente da luta pela terra antiga Pyelito 
Kue/Mbarakay que sempre se renderam os despejos narrados) (depoimento colhido 
no dia 24/10/2012.) 
Exigimos que estes fatos violentos contra a vida humana sejam apurados e punidos os 
autores e mandantes. 
Liderança da Aty guasu Guarani e Kaiowá, 25/10/2012 
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ANEXO J – Postagem publicada no perfil da Aty Guasu no dia 27 de outubro de 

2012. 

 
Informativo recente das lideranças Guarani e Kaiowá de tekoha Pyelito 
Kue/Mbarakay-Iguatemi-MS. Uma mulher Guarani e Kaiowá de estuprada pelos 08 
pistoleiros. 
As lideranças Guarani e Kaiowá de tekoha Pyelito Kue/Mbarakay-Iguatemi-MS, 
informou que no dia 24 de outubro de 2012, uma mulher indígena pertencente a 
Pyelito Kue foi prendida de modo violento e estuprada pelos oito (08) 
homens/pistoleiros da fazenda. Os 8 homens não-índio “brancos” vendaram o rosto e 
os olhos dela por um pedaço de panos. Depois disso, tudo machucada, ela foi jogada e 
abandonada na margem da estrada pública. A liderança relatou que no dia 
24/10/2012, de manhã, a senhora Marilene Romero saiu de acampamento Pyelito 
kue/Mbarakay até estrada pública para ir à cidade Iguatemi-MS que dista 30 km da 
margem do rio Hovy. No momento em que ela estava indo pela estrada, foi 
perseguida por um caminhonete em estava mais ou menos 08 homens que desceram 
do carro, pegaram, amarraram e vendaram os olhos dela e carregaram a força em 
caminhonete. Ela foi estuprada e torturada, a noite foi abandonada na margem da 
estrada, próximo da cidade Iguatemi-MS. Quando já à noite, a Marilene que tem 
filhos, não voltou mais, passada a hora de retornar da cidade Iguatemi para 
acampamento Pyelito kue, diante do fato, as comunidades começaram se preocupar 
com ela. Ninguém pode sair à noite a procurar a Marilene, pois, a área e estrada estão 
cercadas de pistoleiros. Só no dia 25/10/2012, de manhã, os membros da comunidade 
foram procura-la, ela foi encontrada deitada, tudo machucada, com fome e sede na 
margem da rodovia. Na sequencia, a Marilene foi encaminhada para hospital de 
Iguatemi-MS onde se encontra indígena de Pueylito kue internada com o estado grave 
de saúde. Diante disso, as lideranças de Pyelito kue, passaram a procurar a Delegacia 
de Polícia para registrar o fato ocorrido com indígena Marilene Romeiro. Polícia Civil 
de Iguatemi-MS registrou o fato.  Por fim, as comunidades de Pyelito Kue/Mbarakay 
solicitam que a violência praticada contra a vida da Marilene Romeiro seja 
investigada pela Polícia Federal e punidos os autores do crime bárbaro. Visto que a 
Marilene é do território em conflito e os autores envolvidos são das fazendas 
próximas de tekoha Pyelito Kue/Mabrakay-Iguatemi-MS. Infelizmente, mais uma 
violência relatada está acontecendo com uma mulher indígena Guarani e Kaiowá de 
Pyelito Kue. 
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ANEXO K – Segunda postagem publicada no perfil da Aty Guasu no dia 27 de 

outubro de 2012. 

 
MAIS UMA ORDEM DE DESPEJO DE GUARANI E KAIOWÁ DEFERIDA 
PELA JUSTIÇA FEDERAL 
FRENTE ÀS MOBILIZIAÇÕES DE CIDADÃOS (AS) DO BRASIL E 
INTERNACIONAIS CONTRA O PROCESSO DE GENOCÍDIO GUARANI E 
KAIOWÁ A JUSTIÇA FEDERAL DE DOURADOS-MS REAFIRMA QUE O 
GENOCÍDIO GUARANI E KAIOWÁ DEVE CONTINUAR SIM. (VER ABAIXO, 
A DECISÃO DE JUIZ FEDERAL). EM RESUMO, PARA LIDERANÇAS DA ATY 
GUASU GUARANI E KAIOWÁ ESTA ORDEM DE EXPULSÃO/DESPEJO DA 
COMUNIDADE GUARANI E KAIOWÁ DE TEKOHA ÑU PORÃ-DOURADOS-
MS É DECRETO DE VIOLÊNCIA E EXTERMÍNIO DO POVO NATIVO 
GUARANI E KAIOWÁ. EVIDENTEMENTE, OS JUIZES FEDERAIS DE 
NAVIRAI-MS, DOURADOS-MS E TER 3 DE SÃO PAULO-S.P. NOS ÚLTIMOS 
2 MESES, ESTÃO AGINDO ARTICULADOS EM REDE PARA PRATICAR 
GENOCÍDIO E EXTERMINAR OS POVOS NATIVOS GUARANI E KAIOWÁ. 
É FUNDAMENATAL SE COMPREENDER QUE ESTA VÁRIAS ORDENS DE 
DESPEJO DA JUSTIÇA FEDERAL EM VIGOR RESPONDE O PORQUÊ 
AUMENTA A MISÉRIA, DESNUITRIÇÃO, DOENÇA E SUCÍDIO ENTRE 
GUARANI E KAIOWÁ. A JUSTIÇA DEFENDE E DECRETA A PRÁTICA DE 
GENOCIDIO DO GUARANI E KAIOWÁ. IMPORTA OBSERVA, NO PROCESSO 
(ANEXO) CONSTA QUE NÃO HÁ ADVOGADO PARA DEFENDER GUARANI 
E KAIOWÁ DE ÑU PORÃ, ENQUANTO QUE REQUERENTES DO DESPEJO 
SÃO VÁRIOS ADVOGADOS.  
RESPOSTAS ÉTNICA INTERNA FRENTE AO GENOCIDIO GUARANI E 
KAIOWÁ 
DIANTE DISSO, GUARANI E KAIOWÁ NA CONDIÇÃO DE POVO/ETNIA 
NATIVA HISTÓRICA, TANTO AS COMUNIDADES DE PYELITO KUE COMO 
TEKOHA ÑU PORÃ E PASSO PIRAJU PASSAM A DISCUTIR 
RELIGIOSAMENTE PENSAR E AGIR PARA GARANTIR A VIDA FUTURA DE 
SEU POVO E IDENTIDADE ÉTNICA, ATÉ AGORA É DIFÍCIL DE 
ENCONTRAR UMA SOLUÇÃO IDEAL PARA SE SALVAR COMO POVO 
NATIVO, ISTO É, PARA CONTINUAR A IDENTIDADE ÉTNICA GUARANI E 
KAIOWÁ. OBSERVA-SE QUE DO INTERIOR DESTE POVO NATIVO 
MILENAR ESTÃO SURGINDO VÁRIOS PENSAMENTOS INTERNOS PARA SE 
SALVAR DO GENOCÍDIO SISTEMÁTICO, POR EXEMPLO, A CARTA DE 
PYELITO KUE, ENTRE OUTRAS. UMA DAS SOLUÇÕES PENSADAS E 
ANUNCIADA DE DENTRO DA COMUNIDADE KAIOWÁ É RESISTIR, LUTAR 
TODOS JUNTOS (CRIANÇAS, MULHERES E HOMENS) ATÉ MORRER 
SACRIFICADOS PARA GARANTIR A IDENTIDADE ÉTNICA DO POVO 
GUARANI E KAIOWÁ, ISTO É, REAGIR CONTRA VIOLENCIA ANUNCIADA 
PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DE NOVA GERAÇÃO GUARANI E 
KAIOWÁ NO PLANETA. ASSIM, ESTE DESEJO DE LUTAR E MORRER 
ANUNCIDA SÃO JUSTAMENTE PARA SE DEFENDER COMO POVO NATIVO 
MILENAR JÁ VIOLENTADO HISTORICAMENTE QUE NÃO PODE SER 
ENTENDIDO COMO “SUICÍDIO COLETIVO”, MAS PODE SE 
COMPREENDIDO COMO O AUTO SACRIFICAÇÃO PARA SE SALVAR 
COMO POVO NATIVO/ÉTNICO QUE ESTE FATO DE PENSAMENTO ÉTNICO 
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MORRER PARA SE SALVAR PODE APRESENTAR UM SIGNIFICADO 
SIMILAR AO AUTO SACRIFÍCIO COLETIVO E AUTO IMULAÇÃO JÁ 
OCORRIDO EM VÁRIOS LUGARES DO MUNDO. NÓS LIDERANÇAS DA 
ATY GUASU ESTAMOS TENTADO EXPLICAR PARA TODOS (AS) QUE 
FRENTE A DECISÃO OFICIAL DE GENOCÍDIO, OS INTEGRANTES DE POVO 
AUMENTAM O DESEJO DE RESISTIR E MORRER LUTANDO TODOS 
JUNTOS PARA SALVAR A ETNIA QUE NÃO PODE SER ENTENDIDO COMO 
SUICÍDO COLETIVO, MAS AUTO-SACRIFICIO PARA SE SALVAR COMO 
POVO NATIVO MILENAR QUE PRECISA DE PEDAÇO DE SEU TERRITÓRIO 
ANTIGO. É ISSO. 
LIDERANÇAS DA ATY GUASU CONTRA GENOCÍDIO OFICIAL DO 
GUARANI E KAIOWÁ 
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ANEXO L – Postagem publicada no perfil da Aty Guasu no dia 29 de outubro de 

2012. 

 
UM ADVOGADO INDÍGENA TERENA FOI ATACADO E AMEAÇADO DE 
MORTE PELOS PSITOLEIROS, NOS LIDERANÇAS DA ATY GUASU 
PEDIMOS A INVESTIGAÇÃO POLICIAL 
OS SETE (07) POVOS INDÍGENAS DO MS SE ENCONTRAM EM PROCESSO 
DE GENOCÍDIO. 
É IMPORTANTE SE COMPREENDER QUE NO MATO GROSSO DO SUL 
EXISTEM 7 ETNIAS QUE HISTORICAMENTE AS SUAS TERRAS FORAM 
ROUBADAS, POR ISSO AS LIDERANÇAS COMEÇARAM A LUTAR 
REITERADAMENTE PELA IDENTIFICAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE SEUS 
TERRITÓRIOS ANTIGOS, NESSE CONTEXTO DE LUTA, TODAS AS 
LIDERANÇAS DESSAS 7 ETNIAS/POVOS ESTÃO SENDO AMEAÇADAS DE 
MORTE E PERSEGUIDOS PELOS PISTOLEIROS. MUITAS LIDERANÇAS JÁ 
FORAM ASSASSINADAS NO SEIO DESSA LUTA PELA TERRA. 
SOLICITAMOS A INVESTIGAÇÃO E PUNIÇÃO DESSES MANDANTES E 
AUTORES DE AMEAÇA DE MORTE E ASSASSINATOS DE LIDERANÇAS E 
INTELECTUAIS, PESQUISADORES INDÍGENAS QUE ESTÃO SOB AMEAÇA 
E PERSEGUISÃO CONSTANTE EM TODAS PARTE DO MS. 
COM URGÊNCIA, PEDIMOOS A PROTEÇÃO DE VIDA À 
INTELECTUAIS/ACAMDÊMICOS/ADVOGADOS E ANTROPÓLOGOS 
INDÍGENAS DAS 07 ETNIAS DO MS 
ESSE ATO DE ATENTADO E VIOLÊNCIA CONTRA A VIDA DE 
LIDERANÇAS/INTELECTUAIS INDÍGENAS É GENOCÍDIO, VISTO QUE OS 
PISTOLEIROS JÁ MATARAM OS INTELECTUAIS INDÍGENAS E AINDA 
PERSEGUEM PARA MATAR AS LIDERANÇAS E INTELECTUAIS 
INDÍGENAS DAS 07 ETNIAS, POR ESSA RAZÃO, ESSAS PRÁTICA DE 
AMEAÇAR, ATACAR E MATAR É EVIDENETEMENTE GENOCÍDIO. 
AGUARDAMOS A POSIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL E JUSTIÇA 
BRASILEIRA DIANTE DA PRÁTICA DE GENOCÍDIO OCORRIDO DIA -A- 
DIA NO MS. 
 

 
 


