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A resistência indígena ganha as redes: análise da produção de conteúdo de
perfis no TikTok1

Thais Damasceno Moreira2

Resumo: Este artigo apresenta a resistência e fortalecimento da identidade de
povos indígenas em ambiente virtual como tema central de pesquisa. O objetivo é
analisar a maneira como o TikTok é apropriado como um espaço para a afirmação
do discurso cultural. Para isso, foram selecionadas narrativas veiculadas na
plataforma. Por meio de pesquisa bibliográfica, netnografia e análise de conteúdo,
os vídeos verificados foram categorizados em três aspectos: político-histórico,
cultural e costumes; e nova forma de comunicação. A discussão teórica passa
pelos conceitos de descolonização, colonialidade de poder e culturas híbridas que
fundamentam o trabalho.

Palavras-chave: Resistência. Identidade. Indígena. Cultura. TikTok.

Abstract: This article presents the resistance and strengthening of the identity of
indigenous peoples in a virtual environment as the central research topic. The
objective is to analyze the way in which TikTok is appropriated as a space for the
affirmation of cultural discourse. For this, narratives broadcast on the platform
were selected. Through bibliographic research, netnography and content analysis,
the verified videos were categorized into three aspects: political-historical; culture
and customs; and new form of communication. The theoretical discussion goes
through the concepts of decolonization, coloniality of power and hybrid cultures
that underlie the work.

Key-words: Resistance. Identity. Indigenous. Culture. TikTok.

Resumen: Este artículo presenta la resistencia y el fortalecimiento de la identidad
de los pueblos indígenas en un entorno virtual como tema central de
investigación. El objetivo es analizar la forma en que se apropia TikTok como
espacio de afirmación del discurso cultural. Para esto, se seleccionaron narrativas
emitidas en la plataforma. Mediante investigación bibliográfica, netnografía y
análisis de contenido, los videos verificados fueron categorizados en tres aspectos:
político-histórico; cultura y costumbres; y nueva forma de comunicación. La
discusión teórica pasa por los conceptos de descolonización, colonialidad del
poder y culturas híbridas que subyacen en la obra.

Palabras clave: Resistencia. Identidad. Indígena. Cultura. TikTok.

2 Pós-graduanda em Mídia, Informação e Cultura.

1 Trabalho de conclusão de curso apresentado como condição para obtenção de título de Especialista em Mídia,
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1 INTRODUÇÃO

Em artigo assinado por Merivelton Barroso Baré e Marcio Santilli -

presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) e sócio

fundador do Instituto Socioambiental (ISA), respectivamente -, para a Focus

Brasil de setembro de 2021, há um breve relato sobre os desafios enfrentados pela

população indígena em território brasileiro. Segundo os autores: “A Articulação

dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), manteve, desde o início da pandemia de

Covid-19, uma agenda virtual de comunicação e de articulação entre lideranças

indígenas” (BARÉ; SANTILLI, 2021). Em debate estava, principalmente, o

chamado “marco temporal” que, em resumo, é o direito sobre a terra pelos

indígenas da posse demarcada na data da publicação da Constituição da República

Federativa do Brasil de 1988. Além disso, há a demanda pela recuperação de

programas governamentais de saúde, proteção de áreas invadidas pelo garimpo

ilegal e invasores de terra, bem como o reconhecimento de sua história e cultura

como estratégia para o combate às mudanças no clima e proteção das florestas.

Neste contexto, dois significados etimológicos ganham força para fins de

reflexão deste trabalho: “resistência” e “virtual”. O primeiro encaixa-se no sentido

da “capacidade de uma força tem de se opor a outra” ou “não aceitação da

opressão”; enquanto o segundo pode ser compreendido como “(...) qualquer

elemento semântico relativo à língua como sistema de relações, manifestado na

fala (...)” ou “que representa uma criação feita por programas de computador”

(TREVISAN, 2015).

Na contemporaneidade, a dimensão dessa ambiência informacional contida

em programas de computador passou por mudanças que refletem a maneira de

lidar com os aparatos tecnológicos, bem como o surgimento de debates inerentes

ao momento histórico. Os computadores deram lugar aos notebooks, tablets e

smartphones. Com a adaptabilidade e acesso aos equipamentos foi possível

disseminar novas maneiras de utilizar as funcionalidades neles integradas.

Entre elas está o TikTok, aplicativo de vídeos disponível para

smartphones. Pesquisa realizada pela Nielsen, empresa de medição, dados e

informação, revelou que 88% das pessoas ativas no app acreditam que o TikTok é

um ambiente em que é possível expressar-se abertamente, enquanto 81% afirmam
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que podem ser eles mesmos ao usar a plataforma (2021). O resultado está

disponível na Newsroom do site do próprio TikTok.

Unindo o panorama de resistência e fortalecimento da identidade dos

povos indígenas e o campo de possibilidades intrínseco ao TikTok, a finalidade

deste artigo é analisar a maneira como a plataforma é apropriada como um espaço

potente para a afirmação do discurso cultural de grande alcance e de dominação

da técnica como forma de espraiar a cultura. Para fundamentar a teoria que cerca a

análise proposta, a discussão passará pelos conceitos de descolonização,

colonialidade do poder e culturas híbridas.

Para isto, será lançado mão da pesquisa bibliográfica e análise de

conteúdo das narrativas de três personalidades indígenas na rede: 1) Tukumã

Pataxó, ou @tukuma_pataxo, 22 anos, natural da aldeia de Coroa Vermelha no

Sul da Bahia, despertou nas redes ao deixar o local em que nasceu para cursar a

faculdade na capital baiana, onde ouviu questionamentos sobre sua origem e

comentários preconceituosos. Por meio de uma linguagem humorística, irônica e,

também, educativa, usa seu perfil para desmistificar a persona indígena

(LICHOTTI, 2021); 2) Maira Gomez Godinho, mais conhecida como

@cunhaporanga_oficial, natural do estado do Amazonas, teve a visibilidade de

seus vídeos aumentada ao postar “um clipe comendo um tipo de larva que é parte

habitual da dieta de seu povo” (GORTÁZAR, 2021). Desde então, sua rotina na

aldeia e hábitos alimentares são partes essenciais de suas publicações; 3) Noah

Alef (@noahalef) é de origem Pataxó e trabalha como modelo. Além de

representar os indígenas no mundo da moda, tem um dos perfis mais engajados

em assuntos pertinentes à sua origem (VANINI, 2021).

As questões abordadas surgem a partir das transformações culturais

decorrentes dos avanços tecnológicos e na distribuição diferenciada de bens

simbólicos. Portanto, no contexto de reflexão deste trabalho, é possível debater

acerca do encontro de um espaço de disseminação cultural e simbólica até então

marginalizado em relação ao acesso. Bem como a cena capitalista e a

possibilidade de espalhar pontos de vista distintos de maneira difratária como

método de confronto, resistência e afirmação. Baseiam a discussão que se segue

autores como Nestor Garcia Canclini (2019), Muniz Sodré (2019), Milton Santos
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(2008), Walter D. Mignolo (2017) e Aníbal Quijano (2000) que se interseccionam

ao dar luz ao contexto cultural, à comunicação, colonialidade e capitalismo.

As considerações finais são reflexões sobre o discurso veiculado nas redes

pelos representantes dos povos indígenas para fins de análise e o avanço do

aparato tecnológico como espaço de voz ativa.

2 METODOLOGIA

Permeiam a construção de argumentos a pesquisa bibliográfica, a

netnografia e a análise de conteúdo aplicadas devidamente ao momento em que

lhes é pertinente. Em ordem, a pesquisa bibliográfica pauta a busca pelas teorias

que se encaixem na abordagem proposta. O principal objetivo é procurar em

livros, revistas e artigos uma variedade de conceitos que embasam a discussão de

forma lógica e organizada (GIL, 2002).

Para complementar, considerando a novidade que é o TikTok em relação à

pesquisa científica, é necessário acrescentar procedimentos que levem em conta a

importância da internet para o resultado final. Desta forma, a netnografia desponta

como indicada para a trilha metodológica. É interessante mencionar que, assim

como a pesquisa bibliográfica, a netnografia precisa de um planejamento prévio,

dado o volume de informações dispostas na rede. Segundo Kozinets:

A netnografia pode informar a interrelacionar-se com a análise de rede
social de diversas formas importantes. Com suas ricas descrições
expansivas e situadas, a netnografia pode ajudar a posicionar um
estudo de rede dentro dos limites de sua análise. Ela também pode
identificar nodos – sejam eles individuais, atividades, mensagens,
grupos, ou algum outro “ator” social. A netnografia pode ser usada
para identificar tipos de relacionamentos apropriados para se examinar
mais a fundo. A netnografia pode também ajudar a informar se
análises ego-centradas ou de rede inteira são apropriadas. Ela pode
investigar os significados por trás das relações ou vínculos. Ela
também pode ajudar a prover explicações do tipo “por que” para uma
série de características, tais como relações de poder e influência,
vários tipos de vínculos sociais, e as aglomerações de subgrupos e
panelinhas. De modo semelhante, a análise de redes sociais e suas
ricas técnicas de visualização podem elucidar, alargar e fornecer ideias
e evidências adicionais que ajudem a revelar as propriedades e as
relações que constituem o complexo mundo das comunidades e
culturas online. (KOZINETS, 2014, p. 56). 
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Ainda que a netnografia abra um leque de possibilidades, o autor atenta

para um ponto: embora seja relativamente simples a coleta de informações, os

materiais devem ser manuseados eticamente (KOZINETS, 2014, p. 56). Intrínseco

ao conceito de netnografia, está a etnografia, interligada a outros métodos. De

acordo com Hobbs (2006, p. 101, apud KOZINETS, 2014, p. 61) é:

“um coquetel de metodologias que compartilham da suposição de que
o engajamento pessoal com o sujeito é fundamental para compreender
uma determinada cultura ou ambiente social. A observação
participante é o componente mais comum desse coquetel, mas
entrevistas, análise de conversação e discurso, análise documentária,
filme e fotografia, têm todo o seu espaço no repertório etnógrafo. A
descrição reside no âmago da etnografia, e independente de como essa
descrição seja construída, é o intenso significado da vida social a
partir da perspectiva cotidiana dos membros do grupo que se busca”.
(2006, p. 101).

É nesta parte que a análise de conteúdo se encaixa, uma vez que os vídeos

serão avaliados do ponto de vista de construção do discurso empregado, a partir

de categorias determinadas detalhadas adiante.

A análise de conteúdo, segundo Laurence Bardin (2011, 124) organiza-se

em três etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos

resultados, juntamente com a inferência e interpretação. Mesmo que os nomes

sejam autoexplicativos, vale mencionar que a pré-análise consiste em

esquematizar o trabalho a fim de organizar as fases seguintes. Enquanto a

exploração do material é a análise da base de dados coletada propriamente dita. E,

por fim, o tratamento de dados são os resultados interpretados encontrados ante os

dois passos anteriores. Qualitativamente, a análise de conteúdo serve, sobretudo,

para entender o que é dito de maneira mais aprofundada e fundamentada pela

teoria.

As narrativas foram divididas em três categorias orientadoras, sendo elas i)

política e história, que trata de temas pontuais da luta indígena e problematização

histórica; ii) cultura e costumes como fortalecimento identitário e a abordagem de

bens simbólicos relativos à rotina na aldeia no que tange hábitos; iii) ambiência

midiática e nova forma de comunicação que corresponde ao uso de figura de

linguagem como a ironia para rebater questões levantadas pelo senso comum.
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3 ALDEIA GLOBAL E AS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DA

INFORMAÇÃO

Sustentado pelo mundo globalizado e ações de manutenção da máquina

ideológica, Milton Santos (2008) cita a aldeia global como impulsora da difusão

instantânea de informação para as pessoas. Apesar de classificar a ideia como um

mito, do ponto de vista de que as informações são acatadas pelas pessoas, um

debate interessante é a quebra da noção de espaço-tempo e encurtamento das

distâncias.

Por que a ideia é pertinente no contexto deste trabalho? Ora, quando seria

possível imaginar acompanhar narrativas diretamente de aldeias indígenas e seus

representantes pela tela do smartphone instantaneamente à sua realização? Tal

fato remonta a crítica sobre uma nova globalização proposta pelo autor como mais

humana. Neste sentido, considera-se, entre os principais fatores, a mistura de

povos, raças, culturas e gostos; a emergência de uma cultura popular que serve

dos meios técnicos antes exclusivos da cultura de massa e a produção de um novo

discurso (SANTOS, 2008, p. 11).

Despontam a afirmação da identidade e a resistência de povos indígenas

nesta nova construção de manifestações na intenção de utilizar de um espaço

influente de disseminação de suas narrativas, como é o caso do TikTok, como

também o domínio das funções dispostas como maneira de espraiar a cultura. A

intenção é criar estratégias de comunicação que gerem visibilidade para sua

cultura, hábitos, bem como reivindicações por políticas governamentais e

contestação histórica de dominação desde a colonização. O grande alcance do

TikTok que, até janeiro de 2021, era estimado o uso por cerca de 4,72 milhões de

usuários apenas no Brasil (PACETE, 2021), reafirma o que diz Santos sobre a

binaridade espaço-tempo.

Ademais da paridade dos termos e o pressuposto de globalização

humanizada, está a desterritorialização e a cidadania universal. Por elas, é possível

classificar a construção das narrativas on-line como atividades globais e uma

atuação ativa em prol da confirmação de suas raízes e problemas. Mas é preciso o

reconhecimento do Estado:
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“Fala-se, também, de uma humanidade desterritorializada, uma de
suas características sendo o desfalecimento das fronteiras como
imperativo da globalização, e a essa ideia dever-se-ia uma outra: o da
existência, já agora, de uma cidadania universal. De fato, as fronteiras
mudaram de significação, mas nunca estiveram tão vivas, na medida
em que o próprio exercício das atividades globalizadas não prescinde
de uma ação governamental capaz de torna-las efetivas dentro do
território. A humanidade desterritorializada é apenas um mito. Por
outro lado, o exercício da cidadania, mesmo se avança a noção de
moralidade internacional é, ainda, um fato que depende da presença e
da ação dos Estados nacionais. (SANTOS, 2008, p. 21).

Enquanto políticas públicas não olharem para as populações excluídas,

entre elas os povos indígenas, maior poderá vir a ser o espaço conquistado por

elas em espaços alternativos como as redes sociais.

Ainda segundo Santos, “passamos de um uso “imperialista”, (...) um uso

desigual e combinado, (...) a uma presença obrigatória em todos os países dos

sistemas técnicos hegemônicos, graças ao papel unificador das técnicas de

informação” (2008, p. 26).

Para Muniz Sodré (2014), informar não é o mesmo que comunicar. O

autor defende que entre os novos métodos comunicacionais não há a necessidade

de saber o que é comunicação, mas entender seus usos sociotécnicos que se fazem

na vida contemporânea (p. 12).

A abordagem protocolar do efeito social da comunicação e informação,

bem como sua valorização, aceitação e engajamento, não está diretamente ligada

ao conhecimento de suas teorias para a criação de um senso de sabedoria. Ou seja,

o entendimento da importância de um discurso é aceitável pelo senso comum de

públicos imersos na cultura das mídias ou no consumo de dispositivos móveis

disponíveis no mercado pelo avanço tecnológico. Cabe dizer que senso comum

não é um termo pejorativo neste contexto, mas um grupo de seguidores de

personalidades indígenas on-line que não necessariamente precisa ser conhecedor

da história ou das particularidades que cercam as etnias, nem de conceitos

epistemológicos da cultura. Isso poderá ser observado na análise que se seguirá

adiante neste trabalho, uma vez que algumas narrativas abordarão a falta de

conhecimento do público sobre as práticas cotidianas dos criadores de conteúdo.

É neste âmago que emergem processos de comunicação midiáticos e

interpessoais e o surgimento de “líderes de opinião”, “consequência do peso
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atribuído pelo modelo de influência de pequenos grupos sobre os indivíduos''

(SODRÉ, 2014, p. 71).

Assim como Milton Santos, Sodré remonta a ideia de aldeia global, mas a

caracteriza como tecnologia da comunicação, “percebida pela esfera pública e

acadêmica como uma aproximação ao ideal de comunhão da diversidade étnica e

cultural”:

“Esta se dinamiza eletronicamente: a internet, alardeada como
“estádio supremo” do desenvolvimento dessas técnicas, viria oferecer
a interatividade como uma resposta técnica ao problema da dominação
simbólica (o monopólio da fala) da mídia sobre a audiência”.
(SODRÉ, 2014, p. 78).

Importante ressaltar que a esfera pública teorizada por Habermas (2003a)

considera condições para as quais os sujeitos tenham condições para a formação

de uma opinião pública para assuntos de interesse geral, como é o caso da

imprensa. Estendendo para as mídias digitais, a opinião pública pode considerar

os questionamentos e julgamentos realizados pela racionalização dos sujeitos.

Retomando Sodré, ainda que surgindo como um viés técnico da

dominação simbólica até então vista, o autor também defende a ideia de bios

midiático e o fato de estarmos imersos em uma virtualidade midiática, isto é, uma

vida paralela alterada pela consolidação da tecnologia aplicada ao dia a dia e a

veracidade histórica (p. 144). Isso quebraria o par tela-realidade e gastaria a

integralidade da informação. E mais, o bios midiático é feito de informação e

reflexo dos costumes da sociedade que traz o que é externo para a plataforma.

Isto é verdade quando a narrativa é pensada pelo viés de criação prévia e

possibilidade de edição antes da publicação propriamente dita. Em outras

palavras, a plataforma dispõe de uma série de funcionalidades que permite

intervenções dos mais variados tipos como animações, trilhas sonoras,

sobreposição de imagem, entre outras, que limitam a visão verídica em sua

totalidade. Entretanto, não quer dizer que deixe de ser validada ou que torna o

conteúdo menos importante do ponto de vista da resistência e afirmação

identitária. Pelo contrário, coloca os povos indígenas na mesma página que o

restante dos usuários da mídia social correspondentes a outras realidades e

conjunturas em relação ao acesso e possibilidade de alcance.

10



Para Sodré, na cultura constrói-se uma objetividade constituída pela

tecnologia informacional e é possível conceber uma redescrição da historicidade,

ou a capacidade de ação de uma sociedade sobre si mesma – em termos de

criatividade e conflito e de razoável distância com relação ao Estado. A

concretização ético-política de uma humanidade aberta à diversidade simbólica do

mundo e de um novo sistema político, compatível com a realidade tecnológica é

capaz de oferecer lugares de luta contra as formas institucionalmente regressivas

introduzidas pelo capital (2014, p. 186).

As premissas do autor retomam o conceito de globalização humanizada

abordada anteriormente por Santos (2008) e que ele define como o que pode vir a

ser; e complementam-se no enquadramento do uso do TikTok pelos perfis a serem

analisados. Aqui não cabe discutir a plataformização e suas funções propriamente

ditas, mas como a informação e a comunicação são importantes para a criação das

explicações e narrações propostas pelos povos indígenas.

Da mesma forma, é importante dedicar um espaço para tratar apenas de

problemas intrínsecos ao discurso, como a colonialidade do poder, descolonização

e o hibridismo cultural que serão referidos a seguir.

4 COLONIALIDADE DO PODER E O LEVANTE DA VOZ INDÍGENA

Aníbal Quijano (2005) aponta a colonialidade como um elemento do plano

civilizatório de poder, saber e ser; e, também, como sendo um mal necessário à

modernidade. Além disso, a colonialidade do poder padroniza epistemologias,

culturas, territórios, e invalida inequidades de raça, gênero, etc. É assim que

países colonizadores buscam, ainda hoje, a continuidade da dominação sobre os

povos colonizados que veem a invisibilidade de sua raiz cultural crescer,

incentivada pela imposição da produção do capital e economia global.

Mignolo (2017), falando sobre a teoria de Quijano, dispõe da

colonialidade como lógica subjacente da fundação e desdobramento da civilização

ocidental desde o Renascimento até hoje, da qual colonialismos históricos têm

sido uma dimensão constituinte, embora minimizada. Para o autor, a colonialidade

já é um conceito descolonial, uma resposta à globalização e ao pensamento linear
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global que surgiu na história. “Não há modernidade sem colonialidade”, refere-se

(p. 2).

Assim, a colonialidade é uma dimensão simbólica colonialista que segue

presente na colônia e determina o modo de vida nos espaços colonizados. O

pensamento colonial é raramente desligado dos grupos que compõem a sociedade.

Mignolo também discorre sobre a concepção de pensamentos e saberes

fronteiriços que fazem parte de uma referência da diversidade de suposições que

compõe um discurso alternativo às falas coloniais, ou seja, de resistência. Para

ele, o pensamento fronteiriço, da perspectiva da subalternidade colonial [da

adversidade], é um pensamento que não pode ignorar o pensamento da

modernidade, mas que também pode se subjugar a ele (p. 10).

No fundamento histórico teológico de Quijano, a matriz colonial de poder

foi descrita entre quatro domínios: controle da economia, autoridade, gênero e

sexualidade, conhecimento e subjetividade. No pensamento descolonial, há o

empenho de livrar-se da lógica colonial de poder. O pensamento e a ação

decolonial começam pelo olhar analítico de pontos e campos que podem ser

chaves para a libertação da matriz.

A descolonialidade está diretamente ligada a "futuros globais”, nos quais

“não há mais lugar neste mundo para uma ou apenas uma trajetória reinar sobre as

outras” (MIGNOLO, 2017, p. 6).

As pressuposições trazidas por Mignolo encontram-se com a ideia de

globalização que pode vir a ser de Santos, mencionada anteriormente:

“As “ordens” comunais planetárias são baseadas na pluriversalidade
como projeto universal no lugar de uma “ordem global comunal” que
seria monocêntrica, universal e endossaria a imperialidade da
objetividade e da verdade sem parênteses”. (MIGNOLO, 2017, p. 14).

Neste contexto, emergem discursos de enfrentamento das diferenças, que

vão de encontro ao que é proposto pela totalidade. São os hibridismos

identificados em movimentos contraculturais e que remetem às culturas híbridas

de Canclini (2019). Segundo o autor:

“A eficácia desses movimentos depende, por sua vez, da
reorganização do espaço público. Suas ações são de baixa ressonância
quando se limitam a usar formas tradicionais de comunicação (...) Seu
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poder cresce se atuam nas redes massivas: não apenas a presença
urbana (...) mais ainda – sua capacidade de interferir no
funcionamento habitual de uma cidade e de encontrar eco, por isso
mesmo, nos meios eletrônicos de informação” (CANCLINI, 2019, p.
288).

Canclini mostra como a modernidade está diretamente ligada à diversidade

e pluralidade e, também, aos bens simbólicos hegemônicos e subalternos, as

paridades tradicional e moderno, culto, popular e massificado. O autor expõe que

a hibridização da cultura é intrínseca à desterritorialização e à expansão urbana,

juntamente com a intensificação da utilização da mídia eletrônica. O fato é visto

como a fragmentação de processos que passam a ser impossíveis de verificar, mas

que encontram sua força nos movimentos sociais atuantes em redes massivas.

Segundo Canclini, “as culturas já não se agrupam em grupos fixos e

estáveis” (p. 304). Impulsionados pelo aparato tecnológico, há uma transgressão

imposta pela modernidade como um investimento na distribuição de bens

simbólicos com a intenção de enfraquecê-los. Entretanto, surge a

transnacionalização como transformadora das culturas e a desterritorialização

como impulsora do surgimento das culturas híbridas e projetos independentes que

buscam a desvinculação do discurso hegemônico. Estes, inclusive, que tendem

para a separação do discurso político, cultural e de poder.

“[...] Talvez o maior interesse para a política de levar em conta a
problemática simbólica não resida na eficácia pontual de certos bens
ou mensagens, mas no fato de que os aspectos teatrais e rituados do
social tornem evidente o que há de oblíquo, simulado e distinto em
qualquer interação” (CANCLINI, 2019, p. 330).

Uma reflexão importante do autor é que a observação do comportamento

das culturas híbridas deve continuar, uma vez que não é um processo concluído.

Quando falamos no aparecimento de povos indígenas no contexto das plataformas

digitais, faz parte da hibridização cultural uma vez que se manifestam na

contramão do discurso hegemônico, procuram por um espaço para propagar seus

pontos de vista e mostrar opiniões que diferem do que é transmitido pelo Estado

ou pelo senso comum.

A emergência de seus discursos vai além do uso do arco, da flecha e do

que o público em geral acredita que faz parte do cotidiano indígena. O celular

desponta como arma poderosa para o levante da voz dos povos excluídos das
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principais decisões estatais. Neste sentido, a análise que será feita a seguir

desconstrói estereótipos e gera visibilidade para tradições que precisaram se

adaptar à linguagem virtual para encontrar seu espaço de afirmação da identidade.

Também desmistifica a concepção de que os povos indígenas precisam,

necessariamente, estarem isolados para fazer parte da história.

5 HUMOR E REIVINDICAÇÃO TOMAM AS TELAS

O propósito deste tópico é analisar a produção de conteúdo de perfis

selecionados e dividir os vídeos em categorias pré definidas, conforme

mencionado anteriormente. Os pequenos clipes foram escolhidos a partir da

observação das publicações desde a criação das contas no TikTok de

@tukuma_pataxo, @cunhaporanga_oficial e @noahalef.

Ressalta-se, novamente, a importância do aplicativo entre as principais

mídias sociais da atualidade. Em entrevista ao jornal Correio Braziliense, é

unânime a opinião de especialistas de que o sucesso se deve à brevidade dos

vídeos, ao fato da produção ser amadora e massivamente engraçada (2021).

O alcance também é um ponto considerável. Pesquisa realizada pelos

alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Escola de Comunicação, Artes e

Design - FAMECOS, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grando do Sul

(PUCRS), em março de 2021, aponta que os 34,5% dos entrevistados acreditam

que o TikTok é um gerador de visibilidade de temáticas para o público. Além

disso, a possibilidade de viralizar um conteúdo é mencionada por 80,3% dos

respondentes.

As informações exemplificam o que vinha sendo discutido em relação ao

uso sociotécnico dos meios comunicacionais na vida contemporânea. A partir de

então, inicia-se a análise de conteúdo que exemplifica a teoria abordada até aqui

de acordo com as categorias i) política e história; ii) cultura e costumes; iii)

ambiência midiática e nova forma de comunicação. A sequência de vídeos será

apresentada pela reprodução das telas em figuras e um descritivo de seu conteúdo.

i) Política e história

14



Figura 1. @tukuma_pataxo responde o que acha dos portugueses. Fonte: TikTok.

Tukumã Pataxó, indagado sobre o que pensa dos portugueses por um

seguidor anônimo, inicia o vídeo reproduzindo trecho da música "Cigana",

interpretada pelo cantor João Gomes, que diz: "Foi só você chegar...". Neste

ponto, ele para e tece os comentários a seguir: "Chegar o caramba. Invadiram,

destruíram, roubaram, saquearam, violentaram, mataram várias populações

indígenas, ensinaram a falar um português que até hoje eu não sei direito...

Ensinaram não, forçaram a gente a falar". Ainda na tela, o texto “Atualmente,

nada contra”. E, como é de praxe nos vídeos que produz, Tukumã veste

ornamentos típicos de sua cultura como o colar e brincos. O fundo é neutro e não

interfere na construção da narrativa.

O tom de embate da fala remete ao passado dos povos indígenas e a

história que coloca os portugueses como heróis, descobridores e desbravadores

das terras brasileiras. Defendendo suas crenças, Tukumã rebate, ainda que de

forma breve, a explanação disseminada popularmente.

Uma questão importante de salientar e que vale para a análise como um

todo é que devido ao curto tempo de duração dos vídeos, não há como definir a

profundidade dos temas abordados. Isso considerando que os conteúdos abrem

espaço para debates que podem se estender para comentários ou lives, por

exemplo, mas não cabem em gravações de segundos. Entretanto, não quer dizer

que a mensagem não seja clara e afirmativa.
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Posto a questão da clareza intrínseca às afirmações, é possível aferir que a

hibridização cultural e a descolonização fazem parte do discurso uma vez

reproduzido um pensamento moderno, mas ainda subjugado pelo que é dito

comumente. E mais, retomando Quijano, percebe-se a intenção em desprender o

que foi dito da lógica colonial de poder.

Figura 2. @tukuma_pataxo participa do Levante Pela Terra, em junho de 2021,em

Brasília (DF). Fonte: TikTok.

Em junho de 2021, cerca de 850 indígenas de 43 povos distintos

participaram do movimento Levante Pela Terra, em Brasília (DF) para defender

direitos constitucionais e a retirada do Projeto de Lei 490/2007 de votação na

Câmara dos Deputados. O número foi registrado pelo Instituto Socioambiental

(ISA), que trabalha com foco na proteção de bens e direitos sociais dos povos.

Importante lembrar que o PL determina a demarcação de terras indígenas

ocupadas no ato da promulgação da Constituição Brasileira de 1988 e ficou

conhecido como “marco temporal”.

Tukumã Pataxó estava presente e registrou em seu TikTok imagens que

marcaram a data, ritos apresentados pelos povos durante a manifestação, cartazes

de reivindicação e a forte presença policial no local. Entre as imagens, ele

discursa: “Aqui estamos nós, indígenas de todo o Brasil, juntos novamente

lutando para que nossos direitos sejam respeitados. Lutando para que nossas terras
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sejam demarcadas e protegidas”. Falando não apenas do marco temporal, ele

continua: “Mesmo na pandemia, estamos lutando contra dois vírus mortais, a

covid-19 e o governo Bolsonaro. Essa é uma luta que não é só nossa, é de todos

nós. Fora, Bolsonaro”.

Compreende-se, portanto, a diversidade de contestações presentes na data.

Apenas no trecho apresentado tem-se o PL 490, a pauta anti governo, pandemia e

a exibição de policiais armados com dispositivos de bala de borracha e gás.

Segundo a Casa Ninja Amazônia, iniciativa da Mídia Ninja que fornece suporte

para a Amazônia, “pessoas ficaram desacordadas e um indígena foi ferido com

um tiro de borracha na costela” (2021).

Desta forma, vê-se um exemplo real do que Canclini diz sobre

hibridismos, ou seja, a interferência no funcionamento de um espaço ou cidade de

maneira a ecoar as insurgências para além do físico, mas também atingindo

métodos eletrônicos de informação.

Figura 3. @noahalef participa das manifestações contra o Marco Temporal, em Brasília

(DF). Fonte: TikTok.

Noah Alef também esteve presente nos protestos na capital federal.

Entretanto, além de mostrar cenas do que presenciou - assim como Tukumã

Pataxó -, a estratégia de conteúdo foi diferente. As imagens capturadas por ele

foram distribuídas ao longo de 30 segundos em que a trilha sonora foi a canção
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“Stand Up” da cantora britânica Cynthia Erivo. Os trechos utilizados por Noah

nos textos grafados na tela são simbólicos e descrevem uma luta: “Lutarei com a

força que tenho até morrer. Então, eu vou levantar e levar meu povo comigo.

Juntos, estamos indo para um novo lar do outro lado do rio. Você pode ouvir a

liberdade chamando? Me chamando para responder, vou continuar”.

Sobre o marco temporal, Noah prefere explicar nos comentários de seu

vídeo. Além de falar sobre o projeto de lei, ele afirma que seus antepassados já

ocupavam as terras muito antes da Constituição entrar em vigor.

Assim tem-se o discurso político, o emprego de uma trilha sonora que não

está ligada às reivindicações propriamente ditas, mas que refletem o sentimento de

busca pelos ideais, afirmação da identidade e propriedade das terras

historicamente ocupadas pelos povos indígenas.

Retomando a teoria, é perceptível a presença da transnacionalização, uma

vez que uma canção de língua inglesa é usada para exemplificar uma temática

brasileira. Além disso, a edição do vídeo com a trilha sonora implica na utilização

técnica de ferramentas disponíveis na plataforma do TikTok e na virtualidade

midiática discutida por Sodré.

ii) Cultura e costumes

Figura 4. @tukuma_pataxo conta qual a pior coisa que ouviu sobre sua etnia. Fonte:

TikTok.
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Indagado sobre qual a pior coisa que já ouviu sobre sua etnia, Tukumã

Pataxó grava, bem humorado, a resposta. Transcrevendo o conteúdo de sua fala:

”Eu já ouvi: vocês comem gente?”. Ele faz uma cara desconfiada, engraçada, que

beira o deboche com a falta de conhecimento advinda da questão. E explica que o

antropofagismo era o ato de comer e se alimentar da carne de outro ser humano,

na época em que a prática existia, para ganhar a força do guerreiro.

Neste vídeo, os ornamentos e a ambientação com adereços típicos

indígenas ficam mais evidentes, mostrando a preocupação em mostrar sua herança

sustentada além de sua vestimenta, mas também no local de gravação.

Também destaca-se o fato de Tukumã explicar um conceito ou prática que

vive no imaginário do senso comum. Ou seja, no pensamento descolonial ou na

quebra de paradigma colocada em jogo na fala, há a disposição em colocar de

lado a visão simplista da questão proposta pelo olhar analítico e herdeiro de povos

que o praticavam.

Figura 5. @cunhaporanga_oficial conta o que representam as pinturas em seu rosto.

Fonte: TikTok.

Devidamente caracterizada para o tema que aborda e direto da

ambientação de sua aldeia, Cunhaporanga conta que as pinturas em seu rosto

representam proteção. Filha de pai Tatuyo e mãe Wanano, as proteções são
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diferentes para cada etnia. Para os Tatuyo, as ilustrações representam “o ser

humano do dia, o sol, as estrelas”. Enquanto que para os Wanano, quer dizer “o

ser humano da natureza”. Cunhaporanga ainda explica que hoje em dia não é

obrigatório pintar-se. Mas, antigamente, não só era necessário como imposto em

situações de caça ou de saída mata adentro, por exemplo. A justificativa é que

caso os indígenas se deparassem com uma onça ou tigre, o animal entenderia a

pintura como um ferimento e não atacaria.

É o primeiro vídeo selecionado que traz a perspectiva de duas etnias

diferentes e a visibilidade do mesmo ritual, no caso a pintura, mas que tem

significados distintos.

Destaca-se a visão de Milton Santos de uma globalização humana, que

acrescenta o discurso de uma sabedoria mística, mas considera a mistura de

povos, raças e culturas - a emergência da cultura que faz uso dos meios técnicos

para afirmação de discurso.

Figura 6. @cunhaporanga_oficial mostra sua mãe fazendo saias de Tucum. Fonte:

TikTok.

É a mesma a justificativa para a sequência em que Cunhaporanga mostra

sua mãe tecendo uma saia de tucum. A palmeira, também conhecida como ticum,

produz folhas muito densas com fibras muito fortes que são usadas na tecelagem.
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O principal ponto deste vídeo é a aparição da família de Cunhaporanga,

presente nos conteúdos publicados no dia a dia. A mãe produz a saia, enquanto

outra moradora da aldeia usa uma das peças que já está pronta e serve como

modelo para os seguidores da indígena.

Ademais do ponto de vista de Milton Santos, encaixa-se a teoria de

Canclini e a procura de espaços para propagação de perspectivas e novos ângulos

do que o senso comum não está acostumado a presenciar com frequência. O fato

da criadora de conteúdo estar em sua aldeia, com acesso ao aparato tecnológico e

publicando quase que em tempo real a confecção das saias é uma quebra de

normas interessante de observar.

iii) Ambiência midiática e nova forma de comunicação

Figura 7. @tukuma_pataxo conta como corta os cabelos na aldeia. Fonte: TikTok.

Com a ideia de exemplificar principalmente a linguagem adotada pelos

donos dos perfis ao serem indagados sobre seu modo de vida, a primeira

sequência traz Tukumã Pataxó contando como corta os cabelos na aldeia. A

questão exata chegou por um seguidor: “Você corta seu cabelo na aldeia mesmo

ou tem mais costume de ir num salão, Tukumã?”.

A resposta, irônica, é também ilustrativa. Ele diz: “Bom, é um processo

muito longo. Primeiramente, é usado um facão [...] Depois, você amola ele
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direitinho na pedra e corta”. Neste momento, Tukumã chama uma das crianças da

aldeia, mostra o facão e a chama para cortar o cabelo. A menina ri e corre.

Na tela, é possível ver que ele responde seriamente a pergunta e afirma

que corta os cabelos na aldeia. A frase acompanha um emoji de palhaço e outro

que mostra risadas.

A ironia, o humor, funcionam como válvula de escape para perguntas que

parecem óbvias aos olhos de quem responde. Desperta, novamente, o senso

comum e a criação de estratégias de comunicação para driblar as diferenças

culturais e de hábitos.

Retomando Muniz Sodré, um grupo de pessoas não necessariamente

precisa conhecer sobre um assunto para consumí-lo on-line. O entendimento do

discurso é aceito comumente por públicos variados devido ao avanço da

tecnologia. Fala-se, portanto, em aldeia global aproximando o ideal de sintonia e

congruência da diversidade étnica e cultural.

Figura 8. @noahalef responde perguntas que sempre ouve por ser indígena. Fonte:

TikTok.

Noah Alef utiliza 15 segundos de vídeo, em formato viral do TikTok, com

áudio próprio da plataforma e gestuais adotados pelos usuários para responder a

uma série de perguntas que recebe por ser indígena. Apenas com adereços de sua

cultura nas orelhas, vestindo jeans e blusa básica de gola alta, ele responde aos
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seguintes questionamentos de forma irônica: “Você é índio de verdade? Não!

Estou sendo um personagem da Disney na vida real. Índio morando na cidade?

Sim! Moramos onde quisermos, o Brasil todo é terra indígena. Índio usando

roupas? Sim! Inclusive to (sic) precisando de mais, quer me presentear?”

A teoria de Muniz Sodré também se aplica neste caso. Entretanto, ao

observar o vídeo, o tom irônico de Noah Alef difere do humor de Tukumã Pataxó,

no exemplo anterior. Alef demonstra sarcasmo com quem o dirige indagações fora

do contexto da modernidade.

Ainda que um grupo específico não precise deter o conhecimento para

abrir debates, como acontece neste caso, observa-se a abertura de espaço para a

construção de narrativas ativas que confirmem raízes e problemáticas. Os

questionamento evidenciam, também, a falta de desligamento do pensamento

colonial por quem emite as perguntas e retratam o ideal da sociedade quanto aos

povos indígenas.

Figura 9. @noahalef responde questão sobre racismo reverso. Fonte: TikTok.

Noah Alef responde à questão enviada por seguidor que diz: “Já percebeu

que quando é meme com brancos eles ficam bravinhos? Ué, cadê o humor de vcs

(sic)?  Só é mimimi quando ofende minoria?”.

Devidamente ornamentado com acessórios indígenas e pintura pelo corpo,

Noah compõe o vídeo editado com a frase na tela “Quando um branco diz que
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existe Racismo reverso:” e um áudio externo à plataforma creditado como “O cara

dos áudios depressivos” que diz “Ai que céu bonito, me dá uma vontade

avassaladora de pular de paraquedas… Sem paraquedas”.

O humor ácido e até afrontoso, com um sorriso irônico no rosto, surge

como o principal traço de Alef na interação com questionamentos que faltam com

a resiliência perante as minorias. Ou, até mesmo, com a falta de embasamento

histórico e moderno com os povos indígenas especificamente.

Anteriormente, falou-se na criação de estratégias de comunicação de

resistência, afirmação e que servisse como método de confronto aos discursos

hegemônicos da sociedade. O que observou-se foi uma variedade de formas de

comunicação, também uma linha editorial diferenciada na abordagem de temas

que permeiam a vida indígena. Mas, principalmente, a pluralidade de tons com

que os perfis se dirigem aos seguidores - há o tom de luta e manifestação, o

explicativo, bem humorado, sarcástico e irônico -, que denotam a forma com que

cada um prefere interagir no TikTok. Além do mais, viu-se como imprescindível o

uso de adereços como afirmação da identidade de cultura e etnia presente em

todas as sequências apresentadas, como também a ambientação na aldeia em

alguns casos. Cabe destacar, especialmente, os vídeos de reivindicação política na

capital federal brasileira como algo simbólico na atualidade, ou seja, o

deslocamento dos povos na busca por seus ideais e o registro para disseminação

da luta.

Por fim, a tentativa de livrar-se da lógica colonial de poder e a ação

descolonial com a criação de narrativas próprias fecham a análise cumprindo a

missão de buscar formas de libertar-se da matriz.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo propõe-se a analisar a forma a qual o TikTok é apropriado

como lugar de fala e espaço pujante para a afirmação do discurso cultural

indígena de grande alcance, bem como foi feito o uso da técnica para espraiar a

cultura indígena. O tempo de tela gasto em smartphones na contemporaneidade, o

acesso à informação e as maneiras de lidar com o avanço dos aparatos

tecnológicos foram o gatilho para a análise, no sentido de buscar observar como
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se dava o discurso e a construção de narrativas por três indígenas que fazem

sucesso na plataforma.

O que poderia ser visto como vídeos efêmeros publicados em uma rede

deram espaço a um quadro de sequências fundamentais para compreender temas

que ainda geram dúvidas ao senso comum ou até mesmo o que estão em pauta

para os povos indígenas no que tange às políticas públicas, como o PL 490/2007.

Por meio da análise de conteúdo, foi possível entender um discurso

enraizado na teoria trazida de debater conceitos como a colonialidade do poder, os

novos usos da comunicação e aparato tecnológico e as culturas híbridas, que

encontram-se em uma dinâmica moderna de produção de materiais de natureza

audiovisual.

É possível avaliar que há o domínio da ferramenta e que, com ela,

abrem-se caminhos para debates com seguidores que não dominam temas que

permeiam a cultura dos povos indígenas. Também é válido apontar o orgulho e

pertencimento dos perfis selecionados em apresentarem-se devidamente

caracterizados em seus vídeos, em disponibilizarem-se para falar abertamente

sobre seus cotidianos e usarem seus canais estrategicamente para a afirmação de

suas identidades, independentemente de etnia, por exemplo.

O estabelecimento de vínculos e o despertar de interesse nas temáticas

trazidas mostra a dimensão do ambiente de informação criado virtualmente. O

surgimento de discursos que vão de encontro com discursos hegemônicos está

diretamente ligado à hibridização cultural, à desterritorialização e a predisposição

de grupos já não mais se agruparem fixamente ou de modo estável.

Por fim, vale trazer Porto Gonçalves (2001) e comentar que tanto

territórios, como espaços geográficos mudam. Para ele, uma das questões centrais

da atualidade está diretamente relacionada às novas grafias da terra e “como a

definição de limites é a própria essência da política, é toda uma questão dos

protagonistas que está em jogo” (p. 229).

Que os povos indígenas sejam protagonistas de suas histórias, falas, terras

e encontrem na modernidade e nas ferramentas que ela dá um jeito de seguirem

com seu legado dono de suas geografias, reais ou virtuais.
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