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“(...)  não  é  de  modo  metafórico  que  é  correto  comparar  –  como  se  fez  com  tanta 
freqüência – uma cidade a uma sinfonia ou a um poema; são objetos da mesma natureza.”

Lévi-Strauss (1996) 

Resumo

Desde agosto de 2007 o projeto “Nova Cartografia Social da Amazônia de Tefé3” da 
Universidade do Estado do Amazonas em parceria com o Centro de Mídia Independente 
de Tefé vem desenvolvendo ações de colaboração para a produção de mídias livres com 
a Associação Cultural dos Povos Indígenas do Médio Solimões e Afluentes e as aldeias 
Ticuna, Cambeba e Cocama da terra indígena Barreira da Missão no município de Tefé 
(AM). Esta colaboração é aqui interpretada a partir da história de colonização e luta por 
autonomia destes povos indígenas, e da apropriação do conceito de “artes de fazer” de 
Michel de Certeau, que supõem a permanente resistência popular nos pequenos atos do 
cotidiano.
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Introdução

No encontro do Núcleo de Pesquisa Comunicação para a Cidadania na Intercom de 

2007,  apresentei  um  relato  de  experiência  e  reflexão  sobre  a  tentativa  de  facilitar 

processos colaborativos de produção de saberes e práticas ligadas à democratização da 

cultura e da comunicação. Colaboração que une o Centro de Estudos Superiores de Tefé 

da  Universidade  do  Estado  do  Amazonas  (CEST-UEA)  e  o  Centro  de  Mídia 

Independente de Tefé (CMI-Tefé)4, um coletivo aberto e horizontal que tem apropriado-
1 Trabalho  apresentado  no  NP Comunicação  para  a  Cidadania,  do  VIII  Nupecom –  Encontro  dos  Núcleos  de 
Pesquisas  em  Comunicação,  evento  componente  do  XXXI  Congresso  Brasileiro  de  Ciências  da  Comunicação. 
Agradeço Fernão Lopes Ginez de Lara e Maria Lúcia Caira Gitahy pelo trabalho de revisão.
2 Mestre em Ciência Política pela Unicamp e professor de antropologia no Centro de Estudos Superiores de Tefé da 
Universidade do Estado do Amazonas (guile1973@gmail.com).
3 Trata-se da execução, em Tefé, do enorme projeto coordenado na Universidade Federal do Amazonas em Manaus 
pelo antropólogo  Alfredo  Wagner  Berno  de  Almeida,  cujos  objetivos  gerais  são:  “[1]  o  mapeamento  social  de 
identidades coletivas,  objetivadas em movimentos sociais,  que emergiram na região amazônica nas duas últimas 
décadas, e [2] a composição de mapas temáticos, privilegiando as situações de ocorrência de conflitos consideradas 
relevantes  por  agentes  sociais,  que  se  autodenominam seringueiros,  castanheiros,  quebradeiras  de  coco  babaçu, 
atingidos por barragens, ribeirinhos e pescadores ou que integram comunidades remanescentes de quilombos e povos 
indígenas e suas respectivas entidades de representação e de apoio. A expressão historicamente instituída e referida a 
“trabalhadores rurais” será igualmente  focalizada.  De igual  modo serão referidas  categorias  não necessariamente 
instituídas como trabalhadores sem terra e posseiros” (ALMEIDA, 2005: 2).
4 O CMI-Tefé (http://xibe.radiolivre.org) participa da rede CMI-Brasil (http://www.midiaindependente.org)  e da rede 
indymedia, que nasceu nos protestos de Seatle como forma de troca horizontal de informações entre os ativistas do 
mundo que coordenavam sem uma organização central as chamadas “ações globais”, e como forma de combate ao 
monopólio da mídia pelas grandes corporações. Entre suas atividades destaca-se a rádio Xibé, rádio livre nascida em 
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se da universidade  para realizar  pesquisas  e  desenvolver  ações  (Figueiredo,  2007a). 

Pouco  antes  deste  encontro  do  ano  passado,  o  CEST-UEA  e  o  CMI-Tefé  haviam 

iniciado um trabalho de colaboração com o movimento indígena da Associação Cultural 

dos Povos Indígenas do Médio Solimões e Afluentes (APIMSA) e das quatro aldeias 

Ticuna, Cambeba e Cocama da terra indígena Barreira da Missão, também localizada no 

município de Tefé (Figueiredo, 2008). O que se pretende aqui é um relato e uma análise 

preliminar das artes de fazer mídias livres da ACPIMSA e das aldeias da Barreira a 

partir das primeiras colaborações do CEST e do CMI-Tefé, no contexto histórico de 

colonização e luta pela autonomia desses povos.

Segundo Sahlins (1997), a expansão do capitalismo massacrou povos inteiros, o que não 

quer dizer que os povos indígenas e a diversidade cultural  estejam em extinção.  Ao 

contrário, nas últimas décadas inúmeras etnografias e outros estudos têm revelado que 

há povos que, mesmo sob a dominação capitalista, estão conseguindo apropriar-se de 

coisas  e  relações  estrangeiras  de  maneira  a  alterar  os  seus  usos  e  significados  e 

alimentar um desenvolvimento autônomo e referido às suas tradições.  Para a análise 

deste  tipo  de  resistência  o  presente  artigo  utiliza  o  conceito  de  “artes  de  fazer”  de 

Michel de Certeau (2003). Este usa ainda outras metáforas  e conceitos reelaborados 

para expressar a mesma noção, tais como “táticas”, “cultura popular” e “bricolagens” - 

esta  última  usada  também  por  Sahlins.  Certeau  combate  a  idéia  corrente  de  que  a 

população  das  sociedades  contemporâneas  seja  passiva,  uma  massa  uniforme  de 

cosumidores  submetida  à  dominação  de  organizações,  tecnologias,  arquiteturas  e 

saberes constituídos por uma produção centralizada, e que a única forma de torna-se 

sujeito seja através de organizações sindicais e outras do mesmo estilo originárias da 

Europa do séc. XIX.

Para Certeau (2003) o povo não é consumidor, pois realiza sempre uma outra produção 

que está na maneira de usar os produtos e espaços dominantes. O termo “bricolagem” 

faz referência ao “bricolage”: artes domésticas em que se recicla as sucatas e produtos 

da sociedade urbano-industrial,  dando-lhes novos usos e significados.  O povo não é 

homogêneo, pois estas artes de fazer mobilizam saberes e tradições variados. Tratam-se 

de  “táticas”5,  formas  de  resistência  à  dominação,  tal  como  fizeram  os  indígenas 

mexicanos quando os espanhóis os obrigaram a adorar os deuses e santos católicos: 

27 de outubro de 2006 e que interage com o chamado “rizoma de rádios livres”: http://www.radiolivre.org. 
5 Deste conceito de Certeau nasceu os nomes do “princípio mídia tática” e do “Festival Mídia Tática”, que conta com 
a sua versão brasileira: http://www.midiatatica.info/ .
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associaram  os  signos  europeus  a  significados  de  suas  próprias  religiões  pré-

colombianas. “Estratégias”, por sua vez, são as produções dominantes.

Uma característica importante das artes de fazer é que são práticas invisíveis, seja pela 

falta de espaços próprios onde deixar suas marcas, ou por serem difíceis de se controlar 

por  formas  de  saber  demasiado  lógicas  e  quantitativas  (Certeau,  2003).  Um  survey 

poderia dizer, por exemplo, quantos enlatados foram “consumidos” por um bairro, mas 

jamais  o  resultado das  artes  de fazer  que tenham apropriado-se dessas  latas  para  a 

música, o esporte, a cozinha, a comunicação popular: como no filme “uma onda no ar” 

(2002), em que o jovem personagem Ezequiel demonstra a possibilidade da apropriação 

das tecnologias de comunicação improvisando um receptor de rádio com uma latinha 

abandonada. Poderíamos dizer que a chamada “sociedade de controle” (Deleuze, 1992), 

sustentada pela “razão” de origem greco-européia, possui boas “desrazões” para temer, 

não  fosse  essa  oposição  entre  “racional”  e  “irracional”  algo  próprio  da  cultura  do 

colonizador. Cada povo e cada grupo dentro de uma sociedade tem seus próprios estilos 

de saber, sentir e agir.

Para que possamos iniciar uma exploração das artes de fazer indígenas da Barreira da 

Missão com as mídias livres, será preciso primeiramente fazer uma breve reconstituição 

do processo de colonização e resistência que continua nos dias que andam. Afinal é esta 

luta de quinhentos anos que, por fim, está a apropriar-se de mídias livres: a história de 

resistências  não  começa  com a  chegada  forasteiros  bem intencionados.  Uma última 

observação:  desde  1991  a  terra  indígena  da  Barreira  da  Missão  possui  uma  área 

demarcada de pouco mais de 1 mil 772 ha para 859 habitantes. Esta terra nem de longe 

corresponde aos espaços (não apenas físicos) que precisam para exercer efetivamente o 

direito de existir com dignidade, mas não deixa de sinalizar os avanços recentes da luta 

pela autonomia.

Da colonização à invenção da autonomia

Antes da chegada dos europeus, quando os povos numerosos das águas e das beiras 

alimentavam-se  da  fertilidade  da  várzea  (Porro,  2006),  pode-se  supor  que  levassem 

vidas mais estáveis. Não viviam, porém, num ambiente natural estável. Segundo Edna 

Alencar (2002), os povos indígenas e ribeirinhos da várzea tecem suas culturas sobre 

um ambiente que oscila até 12 metros entre a cheia e a vazante, em beiras que jamais 

permanecem iguais, ora oferecendo-se à ocupação humana e desabando, ora levando 

consigo comunidades inteiras, conforme mudam os caminhos dos rios. Paradoxalmente, 
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o  rio  que  corre  acaba  por  apresentar-se  como  o  elemento  natural  mais  perene  do 

imaginário.

Com  a  chegada  dos  europeus  os  deslocamentos  incrementaram-se.  Povos  inteiros 

migraram para as nascentes e para o centro das matas,  fugindo da escravidão e dos 

aldeamentos.  Priscila  Faulhaber  (1998)  chega  a  registrar  relatos  de  que  os  povos 

indígenas eram obrigados a aprisionar e comercializar membros de povos vizinhos com 

os portugueses, para evitar ser por eles massacrados. Citando Martius a autora relata 

que,  sendo  os  índios  resistentes  ao  trabalho  forçado  e  à  adoção  de  costumes 

“civilizados”, uma das estratégias empregadas pelos colonos era separar as crianças de 

suas famílias, para que trabalhassem desde cedo no seio de famílias brancas. Em sua 

análise da mitologia contada pelos indígenas e ribeirinhos nos anos 80, a autora notou a 

contínua referência a signos associados ao movimento: navio encantado, cobra grande, 

cobra  honorato,  curupira,  as  figuras  místicas  são  interpretadas  como  expressão  de 

liminaridade e transição entre natureza e civilização, entre mundo dos índios e mundo 

dos brancos, mundo dos vivos e mundo dos mortos, do conhecido e do desconhecido, 

das forças sobre as quais podem controlar e das forças incontroladas da natureza ou da 

colonização.

A colonização incrementou-se vertiginosamente com a chegada do “ciclo da borracha”. 

Segundo Arthur Reis (1989), na época da instalação da província do Amazonas, em 

1852,  a  população  chegava  a  29.798  indivíduos,  entre  os  quais  um “insignificante 

contingente africano” e sendo, a maioria, a “indiada pacificada”. Em 1864 a população 

oficial  alcançava  já  40.259  e,  em  1874,  53.012  “almas”.  Com  a  proclamação  da 

república o número chegava já a mais de 140 mil indivíduos. Apenas do Ceará teriam 

entrado já mais de 100 mil pessoas, das quais metade não teria sobrevivido! Nesta época 

as aldeias, quando não expulsas e dizimadas, eram obrigadas a participar das atividades 

extrativistas. Se grande foi a fuga de aldeias, ou brutal sua transformação para adaptar-

se à economia seringalista, não foi menor o deslocamento de nordestinos para trabalhar 

na região. Em toda a Amazônia chegaram 500 mil. Foi esta época que deixou as marcas 

mais características das formas de dominação existentes atualmente na maior parte da 

Amazônia, em particular as que combinam a subordinação por dívidas com relações de 

compadrio ou, ao menos, a presumida proteção dos poderosos (Falhaber, 1998; Oliveira 

R. C., 1996; Oliveira J. P., 1977; 1999).

No alto Solimões, área historicamente priorizada por estudos antropológicos e de onde 

veio a maioria das famílias da Barreira da Missão, o curso principal do rio era habitado 
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pelos Omáguas, dos quais descendem Cambebas e Cocamas da Barreira. Seus inimigos 

Ticuna,  dos quais  descende a outra  parcela  da população  da Barreira,  habitavam as 

terras altas dos afluentes, descendo para o Solimões na medida em que Omáguas eram 

dizimados  (Oliveira,  R.C.,1996;  Oliveira,  J.P.,  1977).  Formam  atualmente  a  maior 

população indígena da Amazônia brasileira com 23 mil habitantes (Oliveira, J.P., 1999) 

distribuídos ao longo do Solimões até Manaus. Até os anos quarenta esta população foi 

fortemente  controlada  pelos  “patrões”  seringalistas,  a  ponto  de  até  a  pesquisa 

antropológica ser considerada um incômodo: Nimuendaju esteve na região entre 1929 e 

1945, ano em que veio misteriosamente a falecer durante a pesquisa de campo. Seu 

trabalho  gerava  a  hostilidade  entre  os  “patrões”  por  estar  prejudicando  o  ritmo  de 

trabalho  dos  indígenas,  estabelecer  relações  de  reciprocidade,  pagar  serviços  em 

dinheiro e valorizar seus costumes tradicionais “habituando mal os índios” (Oliveira, J. 

P., 1999). Em suas pesquisas nesta área nos anos 50 e 60, Roberto Cardoso de Oliveira 

(1996) registra já a tendência a uma maior autonomia das populações Ticuna, na medida 

em que declina a economia da borracha e outros atores começam a disputar com os 

“patrões” e seus descendentes o campo das relações interétnicas: Serviço de Proteção 

aos  Índios  (SPI),  Forças  Armadas,  as  diversas  igrejas  e  regatões  (João  Pacheco  de 

Oliveira em 1999 destaca ainda os antropólogos). Isso ocorria especialmente com as 

populações que migraram dos igarapés para as margens do Solimões: pela proximidade 

com centros urbanos e, portando, a facilidade em se relacionar com uma diversidade 

maior de atores, passavam a ter um controle cada vez maior sobre as diversas dimensões 

das relações com o “mundo dos brancos”. João Pacheco de Oliveira (1977; 1984; 1999), 

em seus estudos e trabalhos de extensão no alto Solimões a partir de 1974, mostra como 

formaram-se grandes povoações às margens do Solimões, com cerca de mil habitantes 

cada, buscando com isso maior acesso a serviços como escolas e empreendendo táticas 

cada vez mais elaboradas de organização econômica - novas formas de cooperação para 

a  produção  e  o  comércio  -,  renovação  moral  -através  dos  chamados  movimentos 

“milenaristas”,  especialmente o da Santa Cruz - e políticas  -  como o surgimento de 

novas  formas  de  organização  e  liderança  política,  com  destaque  para  uma  maior 

autonomia do “capitão” indígena em relação aos “patrões” e autoridades brancas -, que 

podemos apontar como sinais do avanço da autonomia indígena na região.

Segundo Falhaber (1986; 1998), que pesquisou o movimento indígena em Tefé a partir 

dos anos 80, os povos da Barreira da Missão desceram do alto Solimões devido a uma 

grande cheia ocorrida em meados dos anos 60. Instalaram-se próximo ao centro urbano 
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de Tefé para poder combinar as vantagens da economia rural com o acesso aos serviços 

da cidade. No começo dos anos 80, com o estímulo da Igreja progressista e com as 

oportunidades abertas pela atuação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e outras 

instituições  que  promoviam o desenvolvimento  econômico  em Tefé,  teve  início  um 

processo de mobilização étnica que levou à formação da União das Nações Indígenas de 

Tefé (UNI-Tefé). A luta pela autonomia era, naquela época, a luta pela demarcação das 

terras  indígenas  e  pela  organização  econômica  que  emancipasse  as  aldeias  da 

dependência em relação aos “patrões”, no que destaca-se a tentativa de realização de 

“ajuris”  (mutirões)  interétnicos  e  a  compra  de  barcos  para  evitar  a  intermediação 

comercial dos patrões. Através da mobilização política invertia-se também a conotação 

negativa da categoria “índio” que, paradoxalmente unida ao termo “civilizado”, definia 

o  “índio  civilizado”:  aquele  que  através  da  organização  política  interétnica  tende  a 

superar  as  relações  de  dominação,  ou  a  ascender  socialmente,  passando a  ocupar  a 

posição  de  dominante  numa sociedade  onde  os  “índios  atrasados”  permanecem nas 

situações mais dramáticas de sujeição à sociedade nacional.  A forma de organização 

política  dos  anos  80,  em  todo  o  Brasil,  seguiu  a  lógica  da  formação  das  grandes 

organizações nacionais representativas, e da ação político-institucional junto ao Estado, 

sendo que lideranças da região de Tefé chegaram a ter projeção nacional.

Atualmente, a crise das formas de organização constituídas nos anos 80 com a conquista 

de políticas públicas para os índios e a má distribuição dos benefícios entre seus povos, 

que acabam retidos entre lideranças que monopolizam a mediação política, está dando 

lugar a novas formas de mobilização étnica que valorizam a participação direta e táticas 

de “fortalecimento da cultura”: a reapropriação das línguas, das danças tradicionais e a 

implantação  da  educação  indígena  estão  entre  as  principais  formas  de  invenção  da 

autonomia.  Os  principais  atores  deste  novo  movimento  em  Tefé  são  a  Associação 

Cultural dos Povos Indígenas do Médio Solimões (ACPIMSA), e as aldeias da Barreira 

da Missão que, até pela proximidade étnica (duas de suas aldeias são Ticuna, mesma 

etnia  do  presidente  da  ACPIMSA) e  com a  cidade,  se  oferece  mais  facilmente  em 

termos logísticos e por suas redes de contatos ao desenvolvimento das novas táticas. Na 

interação com a sociedade urbana destacam-se a invenção de mecanismos de inserção e 

parceria  com instituições  governamentais  e  da sociedade,  além da criação  de novas 

modalidades de comunicação, com práticas como a apresentação de danças na cidade e 

a apropriação de tecnologias de comunicação e informação (TICs),
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Agenciando a colaboração e a pressão com organizações do governo e da sociedade

O primeiro contato que tive com a ACPIMSA foi durante a realização do I Seminário A 

Flor  da  Palavra  de  Tefé6 (CMI-Brasil,  28  Nov.  2006)  que,  em setembro  de  2006, 

combinou o lançamento do meu livro sobre o novo zapatismo e sua invenção de uma 

estratégia de comunicação e participação (Figueiredo, 2006) com as apresentações de 

lideranças das entidades rurais e indígenas sobre suas lutas,  e com a apropriação de 

tecnologias de comunicação como forma de ampliar a interatividade do evento. Com a 

transmissão ao vivo pela Rádio Educação Rural de Tefé e pela internet, se pronunciaram 

os representantes da Colônia de Pescadores, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Tefé, da Pastoral da Terra e, da parte das entidades do movimento indígena, apareceu 

apenas o presidente  da ACPIMSA: Tchimaucu,  ou Sílvio Bastos, um ticuna do alto 

Solimões que atualmente trabalha como sub-chefe da FUNAI e estuda letras na UEA, 

mas que prefere identificar-se como presidente da ACPIMSA. Ele afirmou, em outro 

momento,  que as entidades mais antigas  eram arredias a contatos como este.  Desde 

então já se insinuava a emergência de um novo estilo de mobilização.

Sobretudo a partir de 2007 venho acompanhando as maneiras pelas quais Tchimaucu e 

outras lideranças indígenas, sobretudo tuxauas e professores bilíngües, estão agenciando 

espaços de interlocução para a conquista de direitos. Em pesquisa de campo realizada 

em dois “seminários culturais” e uma “assembléia geral” da ACPIMSA, foi possível 

observar  como  a  entidade  convida  representantes  de  entidades  (CIMI  e  entidades 

indígenas) e órgãos públicos (FUNAI, FUNASA, universidade, secretarias de educação 

do Governo do Estado do Amazonas e da Prefeitura Municipal de Tefé, etc) com os 

quais  negocia  as  diversas  formas  de  apoio  e  projetos  de  interesse  para  os  povos 

indígenas. A presença desses representantes é utilizada para facilitar o diálogo direto 

com os indígenas:  são solicitados a dar esclarecimentos sobre o funcionamento e os 

objetivos das diversas instituições, recebem reclamações e demandas das aldeias, e são 

6 A  Flor  da  Palavra  é  uma  rede  de  inspiração  zapatista  que  visa  construir-se  a  si  mesma  enquanto  laços  de 
comunicação e solidariedade, contribuindo assim para a construção de um mundo onde “caibam muitos mundos”. Os 
eventos  “Flor  da  Palavra”  são  organizados  colaborativamente  e  visam  unir  artes,  pesquisas,  ativismos,  festas, 
educações,  povos,  etc,  em  sua  tecitura.  Possui  dois  sites:  http://www.flordapalavra.org e 
http://flordapalavra.guardachuva.org. A expressão “flor da palavra” vem de um trecho da IV Declaração da Selva 
Lacandona do Exército Zapatista dos índios maias: "não morrerá a flor da palavra. Poderá morrer o rosto oculto de 
quem a nomeia hoje, mas a palavra que veio do fundo da história e da terra já não poderá ser arrancada pela soberba 
do poder. (...) Nosso sangue e a palavra nossa acenderam um fogo pequenino na montanha e o caminhamos rumo à 
casa  do poder  e  do  dinheiro.  Irmãos  e  irmãs  de  outras  raças  e  outras  línguas,  de  outra  cor  e  mesmo  coração, 
protegeram nossa luz e nela beberam seus respectivos fogos. Veio o poderoso a nos apagar com seu forte sopro, mas 
nossa luz cresceu em outras luzes. Sonha o rico em apagar a luz primeira. É inútil, há já muitas luzes e todas são 
primeiras”. Um artigo que pode ajudar muito a compreender esta rede e seu nome é o “vamos ao baile: gingas de 
comunicação e da participação no zapatismo”, datado de 2007b e de minha autoria. 
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negociadas  alianças,  políticas  e  projetos.  A ACPIMSA e os  tuxauas  da  Barreira  da 

Missão  não  perdem também  a  oportunidade  de  levar  a  sua  palavra  a  eventos  não 

indígenas,  como  foi  o  caso  de  sua  presença  na  IV Semana  Nacional  de  Ciência  e 

Tecnologia promovida pela UEA em 2007.

Quando, porém, o diálogo não prospera, eles partem para a ofensiva. Na IV Assembléia 

Geral da ACPIMSA, que foi também a II Flor da Palavra de Tefé em novembro de 

2007, o secretário de educação de Tefé discursou traçando um cenário otimista sobre o 

apoio da Prefeitura à educação indígena, o que agradou o público. Mas em 2008 um 

decreto  do  prefeito  elevou  o  nível  de  formação  exigido  aos  professores  da  rede 

municipal  de  ensino  o  que,  entre  outros  problemas  relativos  à  organização  do  ano 

escolar, postergou o atendimento de uma reivindicação que, para os indígenas, já estava 

certa: a contratação dos alunos do magistério indígena como professores7. Como reação, 

três das aldeias da Barreira da Missão suspenderam as suas aulas em protesto e uma 

comissão  encabeçada  pelo  tuxaua  Zacarias  da  aldeia  Betel  foi  a  Manaus  acionar  o 

Ministério Público, que se pronunciou favoravelmente, uma vez que a lei garante aos 

professores  bilíngües  o  direito  de  contratação  independentemente  de  estarem 

“formados”  ou  não.  Logo  após  retornar  de  uma  expedição  ao  Japurá,  Tchimaucu 

somou-se à luta articulando a ida dos indígenas à câmara municipal, onde o movimento 

ganhou o apoio unânime dos vereadores presentes na sessão do dia. O prefeito acabou 

cedendo à pressão agenciada pelo movimento indígena.

Foi graças a este novo estilo de mobilização que a UEA e o CMI-Tefé foram levados à 

Barreira da Missão. No começo de 2007, a ACPIMSA encaminhou uma solicitação para 

que a UEA levasse projetos para a Barreira e, após alguns contatos inicias, em agosto de 

2007 estive com uma aluna de iniciação científica e voluntários do CMI apresentando 

propostas  de  projetos  de  pesquisa  e  extensão  a  serem  debatidos  e  aprovados  pela 

assembléia reunida da aldeia Barreira de Cima: eram os projetos “Olhares de Tefé”8, 

“Mídia  e  Cidadania”9 e  “Nova Cartografia  Social  da  Amazônia”,  que foram depois 
7 Iniciado  em 2006 e  ministrado  na  aldeia  Marajaí,  em  Alvarães  (AM),  o  Curso  de  Formação  dos 
Professores Indígenas em Magistério é uma iniciativa da Secretaria de Eduação (SEDUC) do Governo do 
Estado do Amazonas em parceria com as prefeituras de Tefé, Alvarães e Maraã. A turma única começou 
com 66 alunos  e agora está com 59.
8 O projeto “Olhares de Tefé” utiliza o conceito de “cultura popular” ou “artes de fazer” (Certeau, 2003) 
para conhecer as resistências cotidianas que extrapolam o conceito de “movimento social” em Tefé e 
região através da coleta e interpretação de histórias de vida de seus moradores. Mais de 450 alunos de 
graduação já participaram da elaboração de mais de 150 relatos. No bairro Nossa Senhora de Fátima, a 
aluna Fabriciana Dantas de Moraes já estendeu a pesquisa à colaboração com as artes de fazer locais 
através de oficinas de rádio livre e da formação de uma cooperativa de artesanato.
9 O projeto “Mídia e Cidadania” compreende ações de pesquisa e extensão que fortaleçam mobilizações 
autônomas de apropriação de tecnologias de comunicação e informação (TICs). A principal realização até 
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todos reunidos sob o nome único de “Nova Cartografia Social da Amazônia em Tefé”. 

Foram também apresentadas a rede indymedia, o CMI-Tefé e a rádio Xibé, e exibidos 

alguns filmes da rádio Muda10 sobre rádios livres.

Entre  os  comentários  das  pessoas  presentes,  notou-se  que  os  projetos  chamavam a 

atenção por não estarem vinculados à obtenção de recursos financeiros, motivo este que 

gera  desconfiança  devido  a  experiências  de  corrupção  que  tantas  vezes  deixam  os 

indígenas sem os benefícios prometidos. Entre os presentes, sobressaía o comentário de 

que os projetos estavam ligados ao compartilhamento de saberes entre universidade, 

Centro de Mídia Independente e aldeias da Barreira. Desta experiência foi produzido 

um vídeo  veiculado no Youtube e  no CMI-Brasil,  em que  o jovem Aiuby Pens  da 

cidade  de  Tefé  e  estudante  da  UEA  explica  os  princípios  do  Centro  de  Mídia 

Independente para os indígenas presentes: “queremos a opinião de vocês né, pois se 

tivermos uma rádio aqui, um CMI aqui na comunidade indígena, podemos pegar essa 

comunidade  e  divulgar  na  internet  pro  mundo  saber  o  que  está  acontecendo  aqui” 

(CHUVA, 2007).  Este  vídeo fez tanto  sucesso que foi  depois  utilizado no editorial 

comemorativo de sete anos de existência do CMI-Brasil, não por expressar a realidade 

da rede  Indymedia no Brasil,  em grande parte  desenvolvida nas camadas  médias  da 

população,  mas  por simbolizar  a valorização,  por parte  dos voluntários  do CMI, do 

“trabalho de base” e da libertação das vozes relegadas ao silêncio e ao esquecimento da 

população brasileira.

As mídias livres como produção colaborativa de beleza, alegria, saberes, valores

A segunda ação do CMI em parceria com a universidade na Barreira foi uma oficina de 

rádio livre  ocorrida  em setembro  de 2007 na aldeia  Betel.  Colocamos  a  rádio Xibé 

funcionando embaixo das sombras das árvores e ao lado de uma caixa d’água que serviu 

de apoio para a antena. Entre entrevistas e explicações sobre o funcionamento da rádio, 

aos poucos fomos nos retirando da operação dos equipamentos, deixando a população 

se apropriar das transmissões. Logo no começo um senhor de 94 anos, chamado Manuel 

dos Santos, aproximou-se para dizer que era o morador mais antigo da aldeia, e que 

nunca tinha visto algo tão maravilhoso ali.  Além deste senhor, o primeiro grupo da 

aldeia a se apropriar do comando dos equipamentos foram as mulheres, sobretudo as 

o momento foi o apoio ao surgimento e às ações do Centro de Mídia Independente de Tefé.
10 Rádio livre localizada na Unicamp (Campinas - SP) e que teve importante papel da formação do rizoma de rádios 
livres (http://muda.radiolivre.org).
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adolescentes. Algumas senhoras tomaram o microfone para pedir a maior presença e 

participação  dos  moradores.  As  mocinhas  e  crianças  amontoaram-se  ao  redor  dos 

equipamentos mas frequentemente tinham vergonha de dizer alguma coisa. A liberdade 

era  ensaiada  pedindo-se  músicas,  mandando  beijos,  abraços:  havia  muita  alegria, 

admiração e risos.

Mais tarde, quando Tchimaucu voltou de sua missão à aldeia vizinha, não se intimidou 

com a  rádio:  aprendeu  rapidamente  a  manusear  o  mixer  e  fez  questão  de  começar 

tocando músicas de seu povo e falando em sua língua Ticuna! Era impossível ficar mais 

clara a afinidade entre as estratégias de apropriação das tecnologias de comunicação e 

de fortalecimento da cultura indígena. Somente após a sua participação é que vieram as 

lideranças das aldeias fazer seus pronunciamentos.  Falaram da história das aldeias e 

suas lutas, das maneiras de exercer a liderança, além de expressar gratidão e negociar 

sutilmente o agenciamento de demandas junto aos convidados da universidade11. Tanto 

visitantes como jovens e lideranças das aldeias falaram muito sobre a possibilidade de 

um dia as aldeias virem a ter suas próprias rádios. A notícia desta oficina com um link 

para  o  áudio  das  suas  transmissões  foram publicados  no  editorial  “Porto  pode  ser 

ameaça a aldeias no rio Solimões” publicado no CMI-Brasil (29 Set. 2007).

As mídias livres como instrumentos de luta e teares de redes

Uma terceira ação ocorreu entre os dias 14 e 15 de novembro na aldeia Barreira de 

Baixo,  durante  a  realização  da  IV  Assembléia  da  ACPIMSA  que  contou  com  a 

participação de 178 pessoas, entre elas 15 tuxauas, os representantes das entidades do 

movimento indígena,  órgãos públicos como FUNAI, FUNASA, UEA, secretarias  de 

educação do estado e do município. Juntamente com a Assembléia, ocorreu a II Flor da 

Palavra  de  Tefé,  que  consistiu  em  levar  para  a  Assembléia  uma  palestra  sobre  o 

movimento indígena mexicano e ferramentas de comunicação: data show, caixa de som, 

microfones,  gravadores,  máquinas  fotográficas,  filmadoras  e  a  rádio  Xibé,  que 

transmitia em FM ao vivo as falas dos participantes (CMI-BRASIL, 28 Nov. 2007). Era 

possível, assim, às aldeias da redondeza acompanhar todas as discussões da Assembléia. 

Nela, Tchimaucu discursou que o europeu não perde sua identidade étnica por adotar as 

11 Hipótese: em reuniões comunitárias são sempre os tuxauas que abrem os debates. Por tratar-se de uma rádio livre,  
porém,  não havia  um protocolo.  E como ao levar  a  rádio mantivemos  uma atitude passiva,  esperando a aldeia 
apropriar-se da rádio como quisesse, houve essa sedução lenta em que vieram primeiro as crianças e senhoras, depois 
as lideranças.
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novas tecnologias  que são inventadas todos os anos, de maneira que não se poderia 

esperar o contrário dos indígenas.  Por outro lado,  ressaltou a importância das novas 

tecnologias de comunicação que as aldeias estavam utilizando para levar a voz indígena 

para todo o mundo. Depois do evento, foi editado um programa de uma hora de duração 

com as falas da Assembléia,  que foi veiculado no arrastão de rádios livres de 23 de 

setembro  de  2007,  transmissão  em  rede  organizada  de  tempos  em  tempos  pelo 

Movimento de Rádios Livres: ou seja, foi transmitido pela internet e por FM em várias 

cidades brasileiras.  Foi também transmitido durante o Encontro de Rádios Livres de 

2008, realizado durante o carnaval na rádio Muda.

Além do papel da apropriação dessas tecnologias para o estabelecimento de um diálogo 

mais simétrico com a sociedade, rapidamente elas se mostraram úteis para o exercício 

da pressão quando o diálogo não é possível. A utilidade dos registros de áudio e vídeo 

não  tardou em aparecer:  quando a  prefeitura  anunciou  que  não  contrataria  mais  os 

professores do magistério indígena, no começo de 2008, eles logo vieram nos procurar 

para obter uma cópia das filmagens e áudios em que o secretário municipal de educação 

garantia a sua contratação. O material foi levado ao Ministério Público.

Outra ocasião em que as tecnologias, juntamente com a presença de representantes da 

universidade  e  membros  do CMI-Tefé,  ajudaram a fortalecer  a  posição  política  das 

aldeias foi na sessão da câmara em que Tchimaucu teve a oportunidade de pedir o apoio 

dos  vereadores  para  a  causa  da  contratação  imediata  dos  estudantes  do  magistério 

indígena.  A sessão foi  inteiramente filmada,  gravada e fotografada por membros  da 

academia  e  do  CMI-Tefé,  tacitamente  posicionados  ali  em  aliança  com  os  povos 

indígenas, e os vereadores de todas as colorações políticas foram eloqüentes na defesa 

deles. O CMI-Tefé e Rádio Xibé (2008) publicou naquele dia, também, seu primeiro 

“CMI na Rua12”, afixando nas paredes o tema da presença do movimento indígena na 

câmara e a defesa de sua causa. Nossa participação foi solicitada por Tchiamucu, o que 

mostra a inclusão das novas ferramentas em suas táticas. Já o CMI na Rua foi iniciativa 

de um jovem caboclo da cidade e voluntário do CMI-Tefé que tem confessado desde 

então grande paixão pela causa indígena, mostrando que a interação tem ainda o poder 

de seduzir os jovens de Tefé para esta luta.

Aproveitando  os  contatos  que  obtive  na  pesquisa  de  mestrado  sobre  os  zapatistas 

(Figueiredo,  2006),  foi  possível  convidar  o  povo  indígena  mazateco  de  Oaxaca 

12 Jornal feito por vários coletivos locais do CMI-Brasil para ser afixado em postes e paredes.
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(México), através de sua rádio Nnandia, a enviar alguma mensagem para a Assembléia 

da ACPIMSA. Enviou um “áudio postal” com a palavra de seus antepassados:

“Buen día a todos los representantes de los pueblos originarios hoy reunidos en Brasil. 
Permitanos darles una palabra que sale del corazón y que a su vez les entregamos un 
pensamiento legado de nuestros antepasados. Defendamos la vida, el pensamiento propio 
y nuestra propia forma de organización.  De nosotros depende si  dejamos olvidar una 
forma propia de ver el mundo, construido por los antiguos. Es bueno que hoy se reunan 
haciendo unidad, creemos que solo así se logrará el trabajo que Ustedes emprendan. Que 
lo mas sagrado de nuestro mundo los acompañe para que la acción que hoy emprende 
llegue a buen destino. Hasta aquí la Palabra que hemos dado como Pueblo Originario 
Nashinanda. Gracias” (Áudio-Postal, 2007).

No dia 23 de fevereiro de 2008 nos reunimos em uma oficina realizada novamente na 

aldeia  Barreira  de Baixo,  em que foi  gravada uma vídeo-carta  de resposta  ao áudio 

postal enviado pelos mazatecos. A tônica das falas oscilou entre a expressão do valor da 

união dos povos indígenas para o fortalecimento de suas lutas e o desejo de conhecer e 

visitar  este  povo  distante  que  acabava  de  adentrar  o  imaginário  local.  Esta  oficina 

contou também com a palestra da Profa. Ms. Cristiane Andriotti13 sobre legislação de 

rádios comunitárias.

As artes de tecer um mundo onde cabem muitos mundos

Não é fácil para este ativista, pesquisador e extensionista deixar a perspectiva da cidade 

e  da  universidade  para  compreender  o  ponto  de  vista  indígena  da  ACPIMSA e  da 

aldeias da Barreira  sobre as bricolagens que estão realizando na colaboração com o 

projeto da universidade, o CMI-Tefé e a rádio Xibé. O conceito de “artes de fazer” por 

si só já define que sejam produtores, e que a produção seja invisível. Mas será que este 

conceito é mesmo adequado para compreender a maneira como estão lidando com as 

mídias livres?

Vale destacar mais alguns sinais desta apropriação: a transmissão ao vivo das falas da 

Assembléia da ACPIMSA tem sido bastante mencionada pelas lideranças em discursos 

e  conversas  informais  realizados  em  reuniões  e  eventos  das  aldeias.  Estão  sempre 

requisitando  fotos,  vídeos  e  a  volta  da  rádio.  Durante  o  Seminário  Cultural  da 

ACPIMSA realizado em abril de 2008, novamente a operação dos equipamentos foi 

solicitada,  bem como o empréstimo de outros equipamentos da universidade como a 

caixa de som. Esta foi manejada por Tchimaucu durante o seminário como se fosse uma 

13 Alguns meses depois ela foi selecionada para lecionar história no Centro da UEA de Parintins. Ela foi 
durante muitos anos voluntária da rádio Muda e fez seu mestrado sobre as rádios livres e comunitárias.
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rádio: alternando falas e música, deixando música de fundo durante as falas, etc, como 

se a ausência do transmissor (estávamos momentaneamente sem antena) não fosse um 

obstáculo para o surgimento de novos usos da rádio nas aldeias, bastando para isso uma 

caixa de som, um microfone e um tocador de CD: perfeito exemplo de bricolagem.

Por outro lado, os indígenas já estão começando a adquirir equipamentos próprios. Uma 

das oportunidades  para isto foi  o  orçamento  do Projeto Nova Cartografia  Social  da 

Amazônia  em Tefé,  que  foi  debatido  e  aprovado em assembléia  com as  aldeias  da 

Barreira realizada em setembro de 2007 em Betel. Ele contemplou a compra de uma 

máquina  fotográfica,  uma  filmadora  e  um  gravador  de  áudio  para  a  ACPIMSA, 

efetivada em fevereiro de 2008 (a filmadora usada no seminário cultural de 2008 e na 

câmara  dos  vereadores  já  era  a  da  entidade  indígena).  Recentemente  Tchimaucu 

terminou de elaborar um projeto para o Programa Demonstrativo dos Povos Indígenas 

(PDPI): a idéia é trazer sementes de tucum do alto Solimões para plantar na Barreira, 

matéria prima importante para se trazer também técnicas de artesanato ticuna. Quando 

tive conhecimento do projeto, ele já contemplava a compra de equipamentos de foto e 

áudio-visual para serem usados no registro das etapas do projeto. É questão de tempo 

para que mais indígenas inventem mais formas de operar estes equipamentos, e oficinas 

podem ser pensadas para facilitar este processo criativo14. Em uma conversa informal, 

Tchimaucu revelou que comprar uma filmadora era um velho sonho.

Segundo Certeau (2003), pesquisar as artes de fazer é indispensável para se pensar o 

espaço público, a invenção da democracia. Podemos acrescentar que o “sujeito” cujo 

papel é “participar” na democracia não pode ser pré-moldado por ‘engenheiros sociais’ 

como se o povo fosse uma massa amorfa esperando a forma da sua utopia.  Para se 

pensar a  democracia  é  preciso considerar,  primeiramente,  a  invenção historicamente 

enraizada que o povo já realiza em seu cotidiano, grande tema do autor. Na medida em 

que a colaboração da UEA e do CMI-Tefé, também sujeitos de bricolagens, ocorre a 

partir das relações de afinidade, e se desenvolve como uma “dança” (Figueiredo, 2007b) 

em que cada lado improvisa  buscando dar,  receber,  e  inventar  os  prazeres,  belezas, 

14 Uma grande  inspiração para os  primeiros  planejamentos que estamos  fazendo para  futuros  projetos,  cursos e 
oficinas estão sendo os vídeos realizados pelo projeto Vídeo nas Aldeias

o

. Parte deles explica o projeto e especifica a 
necessidade de apropriação das tecnologias de vídeo e TV para que os povos indígenas tenham a possibilidade de se 
expressar  e  se  comunicar  com os  outros  brasileiros,  uma  das  condições  mínimas  para  se  tecer  o  respeito  e  a 
convivência democrática. Assistimos três desses vídeos durante o Seminário Cultural da ACPIMSA de 2008, que foi 
realizado em Betel (VÌDEO, 1989; ÌNDIO, 2000; MARU, 2002). 
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saberes, valores e lutas na interação, vai florescendo uma sociabilidade que viabiliza a 

convivência simétrica dos diferentes15.

Adolfo de Oliveira (2008) afirmou, em palestra recentemente realizada para os alunos 

de pedagogia e história do CEST-UEA, que o que torna possível a ausência de um 

Estado e de aparelhos repressivos na sociedade Mebemgokré (conhecida como Caiapó) 

são as festas e  tudo o que elas  contém de danças,  músicas,  produção de alimentos, 

educação, moralização, embelezamento e prazer, numa combinação de múltiplas facetas 

pelas quais se produz uma sociabilidade coesa e ao mesmo tempo construída sem opor-

se  aos  desejos  individuais.  Provavelmente  o  que  de  mais  importante  está  sendo 

inventado nas relações envolvendo mídias livres entre UEA, CMI-Tefé, ACPIMSA e 

aldeias da Barreira é este tipo de sociabilidade colaborativa em que não se separam as 

buscas do saber, do prazer, da beleza, da ética e que poderá, talvez um dia, inutilizar o 

próprio Estado. O que as nossas histórias e desejos têm insinuado nesta experiência de 

compartilhamento é que nenhum grupo ou povo é auto-suficiente em sua cultura para se 

dar ao luxo de impô-la aos outros, e que não seremos capazes de sair dos impasses da 

modernidade sem a abertura para os significados das vozes silenciosas e a colaboração 

com os grupos e povos do mundo.
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	Resumo
	Desde agosto de 2007 o projeto “Nova Cartografia Social da Amazônia de Tefé3” da Universidade do Estado do Amazonas em parceria com o Centro de Mídia Independente de Tefé vem desenvolvendo ações de colaboração para a produção de mídias livres com a Associação Cultural dos Povos Indígenas do Médio Solimões e Afluentes e as aldeias Ticuna, Cambeba e Cocama da terra indígena Barreira da Missão no município de Tefé (AM). Esta colaboração é aqui interpretada a partir da história de colonização e luta por autonomia destes povos indígenas, e da apropriação do conceito de “artes de fazer” de Michel de Certeau, que supõem a permanente resistência popular nos pequenos atos do cotidiano.

