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Resumo 

 

O presente artigo é um relato parcial de uma pesquisa em andamento na Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM), na Pós-Graduação em Ciências da Comunicação. Na 

pesquisa, em nível de mestrado, estão sendo analisadas as contribuições do acesso às novas 

tecnologias de comunicação, utilizadas pelos povos indígenas da Amazônia brasileira. 

Busca-se compreender como se dá a relação entre pessoas de uma cultura tradicional e as 

redes sociais, por meio de dispositivos móveis de comunicação online que, gradativamente, 

são inseridos na cultura indígena. Como estratégia metodológica foi utilizada a Cartografia 

dos Saberes, com revisão bibliográfica. Como suporte teórico para o trabalho vamos 

discutir conceitos do Morin (2007), Ilharco (2003), Recuero (2009) e Colferai (2014).   
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1- Um conceito floresta 

Ao olharmos a floresta do alto, acompanhamos uma imensidão de verde a perder de 

vista, o que, regionalmente, chamamos de “tapetão” verde. Porém se enxergamos mais de 

perto percebemos que a diversidade da floresta faz com que cada árvore de diferentes 

formas, tamanhos e características se interconectem, formando um sistema que se relaciona 

com outros animais, outros gases e outros organismos. Criando assim, o que a biologia 

chama de ecossistema.  

No exemplo acima, é fácil compreender que nossa visão reducionista para buscar 

respostas científicas implica em dificuldades, já que uma árvore não explicaria toda a 

floresta e suas implicações, assim como toda a floresta esconde todas as particularidades de 

uma única espécie.   Essa visão de olhar as partes para tentar entender o todo. 

Emblematicamente, estou parafraseando Edgar Morin (2007), quando o autor diz que o 

todo é mais que a soma das partes. E as partes, em algumas situações, o todo é menor que a 

soma das partes. Para explicar isso, ele usa o exemplo da tapeçaria:  

Tomemos uma tapeçaria contemporânea. Ela comporta fios de linho, de 

seda, de algodão e de lã de várias cores. Para conhecer esta tapeçaria seria 

interessante conhecer as leis e os princípios relativos a cada um desses 

tipos de fio. Entretanto, a soma dos conhecimentos sobre cada um desses 

tipos de fio componentes da tapeçaria é insuficiente para se conhecer esta 

nova realidade que é o tecido, isto é, as qualidades e propriedades próprias 

desta textura, como, além disso, é incapaz de nos ajudar a conhecer sua 

forma e sua configuração (MORIN, 2007, p.103) 

 

 Com essa forma de pensamento, na Amazônia brasileira, constrói-se uma nova 

abordagem científica chamada de: Ecossistemas Comunicacionais. Para explicar melhor os 

Ecossistemas Comunicacionais, novos horizontes de pensamento no campo da 

comunicação que vêm sendo construídos coletivamente, através da união de diferentes 

disciplinas, entre elas: ecologia, comunicação e semiótica. Ou seja, a transdiciplinaridade 

está na gênesis do estudo criado. Na prática cotidiana, os ecossistemas comunicacionais 

possibilitam a visão sistêmica do mundo e transdiciplinar da ciência, ou seja, a observação 

mais integral, com reconhecimento da interligação de diferentes sistemas e compreensão da 

profundidade e particularidade das interações criadas.  

 O funcionamento dos ecossistemas comunicacionais é complexo e gera, como 

produtos, interações que permitem a análise dos processos comunicacionais por um ângulo 

diferente do convencional. Por isso, existe uma grande dificuldade de compreender e 

analisar as relações complexas que se estabelecem no interior dos ecossistemas 
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comunicacionais, limitando assim a percepção do observador sobre determinado contexto a 

ser estudado. Por isso, o presente artigo objetiva estudar os ecossistemas comunicacionais a 

partir das interações complexas. 

Na abordagem sistêmica, as propriedades das partes só podem ser compreendidas a 

partir da organização do todo. O pensamento sistêmico é o oposto do pensamento analítico, 

visto que, na análise, há separação das partes e isolamento de cada uma delas para entendê-

la; o pensamento sistêmico é “contextual”, coloca cada parte no contexto de uma totalidade 

maior. 

De acordo com a visão sistêmica, um organismo, ou sistema vivo, é uma 

totalidade integrada cujas propriedades essenciais não podem ser 

reduzidas às de suas partes. Elas surgem das interações e relações entre as 

partes. (CAPRA; LUISI, 2014). 

 

Nesse sentido, é necessário entender e entender a Amazônia com um olhar 

estratégico e geográfico, pois devido ao distanciamento dos grandes centros e da condição 

periférica fazer ciência aqui é tão difícil quanto adentrar na floresta densa, por isso nossos 

desafios vão além dos processos econômicos, sociais e culturais da região. Entender a 

Amazônia como é uma metáfora, é um passo para se visualizar a perspectiva dos 

ecossistemas comunicacionais. Para se ter uma ideia, quem detém os saberes da floresta são 

as comunidades tradicionais ou no caso da pesquisa, os Índios. Então, entender os 

ecossistemas comunicacionais é se emaranhar nas diversas barreiras naturais da região, o 

pesquisador Sandro Colferai (2014, p.26) explica:  

As diversas nuanças da comunicação e da região se impunham com cada vez 

maior força para considerar as questões que surgiam a partir das multiplicidades 

amazônidas, sem compartimentações e deixando de lado as barreiras impostas 

disciplinarmente. Agora estes elementos são acionados para a leitura que faço do 

Ecossistema Comunicacional. As ideias convergem para uma leitura do 

Ecossistema Comunicacional a partir de sua complexidade para apreender uma 

realidade em que natureza e sociedade devem ser consideradas não como partes, 

mas como multiplicidades que se impõem para a abordagem da Comunicação na 

Amazônia.  

 

A comunicação é pensada aqui de forma integrada e conjunta, constituindo-se a 

partir de uma visão sistêmica do mundo. Nesse sentido, considera-se o ambiente cultural, a 

forma de falar, a natureza, o ecossistema todo, compreendendo que tudo se comunica, 

gerando interpretação e construção de novos signos, para além de mensagens que seguem 

fluxos previamente direcionados. O acionamento dos ecossistemas comunicacionais é 

complexo e gera, como produtos, interações. Numa Rede Social, o índio, o não indígena se 

comunica para quem? Nossas postagens apesar de terem certo direcionamento, será que 

atingem o objetivo principal? Ou apenas geram comunicação, informação? 
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2 – Informação para quem? 

 Embora a palavra Informação tenha sido usada constantemente nos tempos atuais, 

desde os filósofos gregos da antiguidade, já se discutia o termo. Muito antes das novas 

tecnologias, Heráclito de Éfeso conhecido pela frase: “Nunca podemos mergulhar duas 

vezes no mesmo rio”. Ele compartilhava a ideia de mudança ou transformação de realidades 

e perspectivas pelo qual o planeta e seus habitantes sempre estão sujeitos.  

Assim como um rio, a informação é mutável e passa por transformações 

epistemológicas que torna difícil conceituar o que seja Informação. E a proposta deste 

trabalho não é criar um conceito, mas mostrar que devemos refletir esses conceitos que 

passam despercebidos no dia a dia com o tamanho gigante de dados, informação e 

comunicação ao qual estamos submetidos. E assim questionar será que estamos mesmo na 

era da informação? E essa informação é pra quem? E sociedade da informação, que 

sociedade é essa? E as comunidades indígenas, a que tipo de informação eles estão sujeitos?  

.  Esse modelo de sociedade permitiu a velocidade do tempo real, com amplas 

possibilidades de controle, armazenamento e liberação de acesso a múltiplos conjuntos de 

informações. Além disso, há de se evidenciar que as novas tecnologias da informação 

desempenharam papel decisivo ao facilitarem o surgimento de novas formas de 

comunicação que auxiliaram no desenvolvimento o capitalismo, proporcionando suportes 

para a formação de redes, de comunicação à distância, de armazenamento e de 

processamento de informação, de individualização coordenada do trabalho.    

A Filosofia da Informação pode assumir percepções diferentes, a Informação é 

maleável e para podermos ter uma noção do que seria esta palavra, é necessário acessar 

toda estrutura cultural, social, econômica que cada pessoa possui adquirido nas experiências 

vividas, ou seja, a esfera da Informação é relativa e depende da percepção, representação, 

cognição de uma realidade que compreende um conjunto de acontecimento, Ilharco (2003). 

O autor importante, da área, faz reflexões significativas a respeito de quanto nos 

tornamos dependentes das tecnologias de informação e o quanto elas transformam uma 

realidade. Segundo Fernando Ilharco (2003, p. 47):  

As sociedades contemporâneas mais avançadas baseiam as suas 

atividades, a comunicação entre as pessoas e as instituições em 

informação gerada e gerida por tecnologias de informação. Esse 

desenvolvimento tem provocado alterações importantes em termos 

políticos, sociais, econômicos e ambientais  
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Desse modo, pode-se dizer que a Filosofia da Informação é possui uma área de investigação 

abrangente, por isso aborda sobre questões originadas e relacionadas às preocupações da 

questionável “sociedade da informação”. Em termos mais gerais, a Filosofia da Informação 

nada mais é do que uma colocação filosófica, sem pressupostos, como rigor e radicalidade 

da questão da informação. É uma maneira de pensar a Informação com viés filosófico.  

Essa importância em pensar sobre o assunto está diretamente ligada à expansão 

tecnológica da comunicação mais veloz da humanidade. Nesse contexto, pode-se 

perfeitamente observar a estrutura da condição de reflexão na sociedade, de tal forma que se 

questiona como podemos vislumbrar uma sociedade que produz a cada dia mais 

informação, mas não se preocupa em refletir sobre como essa informação está sendo posta, 

propagada, recebida e manipulada. Essas questões demonstram um propósito muito amplo, 

pois é a partir dessas reflexões que se pode, futuramente, resolver problemas relacionados 

não só à questão do gerenciamento da informação, mas também ao seu conteúdo, a sua 

forma de atingir o receptor, visando prioritariamente à interação da informação na 

sociedade na qual vivemos. Dessa forma, pode-se afirmar que a Filosofia da Informação se 

configura como primogênita na reflexão e nos questionamentos dos vários assuntos e 

fenômenos. Por outro lado, a Filosofia da Informação trata a questão da computação apenas 

como um dos processos – e talvez o mais importante – em que a informação está envolvida.  

 

3 – Índios da Amazônia nas redes sociais 

 A pesquisa que está sendo relatada, parcialmente, neste artigo utiliza metodologia 

qualitativa, de cunho exploratório. Orienta-se pela proposta de Cartografia de Saberes, de 

Baptista (2014), com registro de saberes pessoais e sistematização de saberes teóricos, com 

duas trilhas importantes do que a autora chama de ‘a viagem investigativa’. Nesse sentido, 

o levantamento bibliográfico tem auxiliado a investigação, compondo com outros saberes e 

outras aproximações. Apresento, aqui, alguns dados já obtidos nessas incursões 

investigativas. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil defende e garante direitos 

indígenas. De acordo com o artigo 231, o Estado brasileiro resguarda a organização social, 

costumes, língua, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que já são 

ocupadas por Índios, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 

seus bens. 
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Segundo o Parágrafo n.4, do Artigo 231, as terras indígenas são inalienáveis e 

indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. O texto garante, ainda, que não é 

permitida a remoção de comunidades indígenas, salvo ad referendum do Congresso 

Nacional, em caso de catástrofe, epidemias, que coloque em situação de insegurança a 

própria população, ou de interesse da soberania do País, garantindo o retorno imediato logo 

que cesse o risco. 

 No país existem, aproximadamente, 896,9 mil indígenas em todo o território 

nacional, somando a população residente tanto em terras indígenas (63,8%) quanto em 

cidades (36,2%), de acordo com o Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE). Esse dado é importante porque mostra que menos da metade dos índios 

mora em cidades, e na realidade amazônica não são todos municípios que possuem 

infraestrutura suficiente para acesso à internet. Ou seja, muito menos desse total de 36,2% 

deve ter uma internet disponível para acessar a rede. Outra informação importante é que a 

região amazônica concentra a maior parte dos indígenas do Brasil: são 342,8 mil. Este é 

mais um motivo para estudar o fenômeno do ecossistema comunicacional do Índio.  

 Embora muitas comunidades indígenas da Amazônia já possuam contato com a 

cultura externa, e a internet seja uma das opções de busca para o encontro com culturas 

diferentes, eles ainda conservam os principais aspectos de vida dos seus ancestrais: 

alimentam-se, sobretudo, da caça, da pesca, do extrativismo vegetal e agricultura mantendo 

tradições e segredos repassados de pais para filhos durante as gerações.  

 Falando especificamente da internet, alguns índios encontraram nela a possibilidade 

de mostrar essa realidade que desmascara um imaginário do Índio como selvagem que mora 

na floresta e não necessita de auxílio para seu desenvolvimento pleno. É difícil quantificar e 

qualificar a influência da rede mundial de computadores na vida das pessoas, mas sabemos 

que ela é responsável pelas principais mudanças sociais, econômicas e políticas que 

ocorreram no mundo. Castells (2003) considera que o uso da internet, como sistema de 

comunicação e forma de organização, explodiu no final do segundo milênio. Com pouco 

tempo de uso, a maioria das atividades econômicas, sociais, políticas e culturais por todo o 

planeta está sendo estruturada pela internet e em torno dela. 

 Esse contexto de comunicação possibilitou novas formas de interação na sociedade. 

Pessoas podem emitir mensagens sem intermediários e sem investimentos específicos, 

através de uma mídia social, para milhares de pessoas. Assim, com o uso da internet, os 

indígenas conseguiram uma nova opção de espaços comunicacionais, que permite produzir 

http://www.ibge.gov.br/
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seus próprios conteúdos interativos, contar suas histórias, vender produtos, difundir sua 

cultura e diferenças. Sem mediador ou atravessador, o Índio adquire uma voz ativa, um 

papel mais incisivo em decisões polêmicas e foge dos holofotes das mídias tradicionais que 

perpetuam a ideia de um indígena fora dessa nova realidade. A internet os tornou aptos a 

oferecerem suas opiniões, em quaisquer que sejam os assuntos. 

Desenvolver uma política pública voltada, essencialmente, para essas comunidades é 

necessária para auxiliar nas trasformações decorrentes do encontro com culturas distintas. 

No caso dos não indígenas a comunicação virtual e as redes sociais são complexas e mudam 

rápidamente, diferente do ambiente indígena que acompanha um ritmo lento e mais natural. 

E como os índios são marginalizados e não contam com as facilidades que os outros 

brasileiros possuem, eles estão, constantemente, em situação de vulnerabilidade. Os 

indígenas que chegam nas áreas urbanas enfrentam dificuldades de comunicação por causa 

da língua máter que é diferente, em seguida não conseguem entrar para o mercado de 

trabalho, pois não possuem estudos, ou seja, não se tornam mão de obra e assim acabam 

confinados à margem das grandes cidades. Boas oportunidades surgem nas redes sociais, 

primeiro porque é importante sociabilizar, criar uma identidade e as comunidades virtuais 

transformem a forma de pensar das pessoas. Uma autora que trabalha com essa linha de 

raciocínio é Raquel Recuero (2009), que explica a importância das comunidades virtuais 

para o desenvolvimento e sociabilidade das pessoas, segundo a autora:  

A comunidade virtual é um elemento do ciberespaço, mas é existente 

apenas enquanto as pessoas realizarem trocas e estabelecerem laços 

sociais. O seu estudo faz parte da compreensão de como as novas 

tecnologias de comunicação estão influenciando e modificando a 

sociabilização das pessoas. (RECUERO, 2009, p.10). 

 

A índia, Kanya Munduruku, mora em Manaus e reside num bairro chamado Tarumã. 

Ela é responsável por um programa de rádio na internet chamado “Tribos do norte”, lá são 

apresentados músicas de diversos Índios da região, mas há abertura para indígenas do 

restante do Brasil. Kanya conta que apesar da rádio ter abrangência nacional foi utilizando o 

aplicativo de mensagens instantâneas What´s up que ela conseguiu divulgar a rádio e o seu 

trabalho.  A comunicação tornou mais dinâmica e ela pode interagir com índios de etnias 

que ela não conhecia. Através do aplicativo acabou-se formando uma rede de comunicação 

e índios de fora de Manaus constantemente enviam músicas para tocar na rádio, 

fortalecendo coletivamente a cultura indígena. As redes sociais também servem como 

forma de mobilização política, sempre que ocorre algo grave ou algo que precise do apoio 

de indígenas eles divulgam a informação para quem mora dentro do Amazonas e também 
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para outros índios espalhados pelo Brasil. Percebe-se que as redes sociais fortalecem a 

comunicação e interação entre os índios e se procura postar interesses sociais 

complementares e comuns entre eles, fortalecendo os direitos, a cultura e a dinâmica 

indígena.  

 

4 – Primeiras Percepções  

O trabalho desenvolvido está no início e as primeiras considerações percebidas é 

que, institivamente, os índios utilizam as redes sociais como suporte tecnológico para 

alcançar Direitos Humanos. O envolvimento da tecnologia, da cultura indígena e o mundo 

das redes sociais cria um ecossistema comunicacional complexo que gera comunicação com 

muito ruído, devido conceitos socioculturais distorcidos e cristalizados em cada informação 

postada. É preciso reconhecer a riquíssima tecnologia socioambiental que os povos 

indígenas dominam precisa ser mais compreendida, muito além dos estereótipos 

preconceituosos gerados, principalmente, pela sociedade industrial capitalista. Os povos 

indígenas sempre usaram tecnologias tanto na fabricação de artefatos culturais, quanto na 

pesca e na construção de casas e até em guerras; entretanto, com o advento da sociedade 

industrial, estas tecnologias, aparentemente rústicas, foram sendo consideradas, cada vez 

mais, "atrasadas" e produtos de superstições e ignorância dos índios quando, na verdade, a 

biologia e a ecologia estão aí para comprovar que as tecnologias elaboradas por índios 

causavam danos infinitamente menores a floresta que as máquinas mais sustentáveis do 

mundo atual. Então não devemos nos surpreender com o domínio deles sobre as redes 

sociais. A tecnologia já faz parte do ambiente indígena há muito tempo. Pesquisar e 

aprender a fazer investigações cinetíficas com eles é essencial para o desenvolvimento da 

ciência contemporânea. Participar das redes sociais é uma forma de difundir, cada vez mais, 

para amplas massas, o patrimônio histórico de saberes indígenas, alguns de tradição milenar 

que eles possuem. E assim criar uma oportunidade para mostrar um mundo que ainda não 

conhecemos, fazendo-nos entender que estamos todos interligados entre si e todos com a 

natureza e, juntos fazemos parte de um sistema inserido nos processos da natureza. 
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