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Morar na Amazônia há quase três anos nos dá algumas oportunidades e uma perspectiva singular.
'Oportunidades' porque atuando no meio acadêmico podemos analisar questões que em outros
espaços (geográficos e políticos) seriam consideravelmente difíceis. E uma 'perspectiva singular'
porque a partir deste ponto de vista – ao qual nos encontramos e nos propomos a estudar –
podemos observar fenômenos específicos da Região, muitos deles desafiadores do ponto de vista
conceitual, prático e exequível. Conceitual porque a escassez de conteúdo produzido sobre as
mídias digitais na Amazônia e sua utilização aponta um longo caminho analítico a percorrer; prático
porque tal fenômeno, a partir de nossos apontamentos, acaba materializando-se em ações e
exemplos concretos que carecem de ampla aferição; e exequível porque pesquisar na Amazônia é
tarefa homérica, haja vista sua singularidade sociocultural, dimensões continentais e contradições
políticas, técnicas e econômicas.
Dito isto, a presente pesquisa visa abordar um fenômeno contemporâneo intrinsecamente ligado ao
que Castells (1999) chama de “Sociedade da Informação”, configurado no bojo da utilização das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para a prática social, econômica, cultural e
política das sociedades do início do século XXI. Nosso objetivo geral com esse artigo é apontar tal
fenômeno caracterizado como ciberativismo. O ativismo/militância feita através da internet e de
seus recursos comunicacionais e de articulação disponíveis. Na sequência, nosso objetivo específico
foi apresentar a prática ciberativista na Amazônia. Enumerando alguns de seus atores e exemplos
que consideramos neste momento mais expressivos. Metodologicamente fizemos uma revisão
bibliográfica do arcabouço teórico produzido sobre o ativismo digital e posteriormente uma breve
apresentação conceitual sobre o que é Amazônia e sua diversidade. Foram realizadas entrevistas
para a obtenção de informações sobre a prática do ciberativismo as quais foram analisadas a partir
das referências já mencionadas. Cabe-nos dizer ainda que este artigo não é uma reflexão acabada,
pronta e engessada. Mas o primeiro passo feito por nós para uma compreensão da temática
abordada. Reconhecemos, desse modo, suas limitações iniciais e trabalharemos no intuito de
superá-las.

Amazônia, um continente de recursos naturais e humanos
A Amazônia brasileira é uma Região que cobre cerca de 50% do território nacional, com
aproximadamente 5.217.423 km², percorre nove estados brasileiros, em sua maioria localizados na
Região Norte do Brasil, tendo em menor proporção trechos no Nordeste e Centro-Oeste. Também é
conhecida como Amazônia Legal1 dentro do País. É apontada por inúmeros especialistas de várias
áreas do conhecimento científico como a floresta tropical úmida onde se encontra a maior fonte de
biodiversidade (fauna, flora, águas e minerais) do planeta Terra. Um gigantesco e complexo
ecossistema2, por consequência uma das regiões mais importantes do mundo no que se refere a seus
recursos naturais e singularidades etnico-culturais. É neste espaço geográfico que se encontra a
maior quantidade de vegetação, água doce, minérios e seres vivos por metro quadrado, diz-se que
uma em cada dez espécies conhecidas no planeta pertence à Amazônia3.

Figura 01 – Amazônia Legal
Fonte: <http://www.google.com>

É também nesta Região que está localizado o maior rio do mundo, o Rio Amazonas. Um “Rio-mar”
que nasce na Cordilheira dos Andes e deságua no Oceano Atlântico entre os estados do Amapá e
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Pará – neste último atravessando o arquipélago do Marajó para desaguar no mar – , formado por
uma bacia hidrográfica de aproximadamente 7 milhões de metros quadrados e com mais de 6.600
km de extensão, são centenas de rios menores, riachos, lagoas, igarapés 4 etc. A ênfase dada neste
momento ao “Grande Rio” está diretamente relacionada ao modo de vida das populações da
Amazônia, simbioticamente conectada ao rio. É o que o autor regionalista Leandro Tocantins
(2001) denomina em sua clássica obra o “Rio que Comanda a Vida”:
O rio unido ao homem, em associação quase mística, o que pode comportar a transposição
da máxima de Heródoto para os condados amazônicos, onde a vida chega a ser, até certo
ponto, uma dádiva do rio, e a água uma espécie de fiador dos destinos humanos. Veias do
sangue da planície, caminho natural dos descobridores, farnel do pobre e do rico,
determinante das temperaturas e dos fenômenos atmosféricos, amados, odiados, louvados,
amaldiçoados, os rios são a fonte perene do progresso, pois sem ele o vale se estiolaria no
vazio inexpressivo dos desertos. Esses oásis fabulosos tornaram possível a conquista da
terra e asseguraram a presença humana, embelezaram a paisagem, fazem girar a
civilização - comandam a vida no anfiteatro amazônico. (TOCANTINS, 2001, p.278)

Os rios na Amazônia são as “estradas aquáticas” que transportam as riquezas da Região. Riquezas
estas que perpassam a geografia física e humana da floresta e seus moradores. São nos leitos desses
rios que escorrem em embarcações pequenas, grandes, precárias, antigas ou modernas as histórias
de luta de vários povos. Dos politizados indígenas do Alto Rio Negro na Cabeça do Cachorro 5,
navegando pela imensidão do caudaloso e barrento Rio Madeira ao Sul do Amazonas, passando,
mais ao Centro-Oeste, pelas inigualáveis paisagens do Rio Tocantins e Araguaia até chegar as belas
praias de águas verdes do Rio Tapajós que, em contato com o gigantismo cor de terra do Rio
Amazonas ajuda-o a precipitar, ao final de seu curso e em sua foz, a erupção doce oceânica
chamada de Pororoca6.
Povos da Floresta
Como mencionamos anteriormente não é possível dizer que a Amazônia é um espaço sociocultural
homogêneo. Sua diversidade ambiental acaba, de certo modo, encobrindo a grande pluralidade de
seus moradores. Diversidade esta expressa nas centenas de etnias indígenas (e milenares)
distribuídas ao longo de seu território, na presença de brasileiros de outras regiões que imigraram
para o imenso tapete verde em busca de melhores condições de vida e subsistência, com especial
deferência aos nordestinos, principalmente os nascidos no estado do Ceará 7, na formação
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sociocultural do personagem conhecido na região como “caboclo” - a mistura primeira do branco
com o índio e que hoje é encontrado nas faces anônimos das populações das grandes e pequenas
cidades –, e, ao longo do século XX, uma considerável presença de outras nacionalidades como
japoneses, árabes e judeus. É importante ressaltar que este processo de colonização foi provocado,
como explica Freitas (2009) por inúmeros projetos estatais e privados aplicados ao longo do último
século na Amazônia. Estes, para o bem e para o mal, moldaram a formação humana e econômica da
Região.
As populações contemporâneas da Amazônia são compostas de grupos sociais urbanos e
rurais heterogêneos do ponto de vista da situação econômica; de sociedades e comunidades
indígenas de distintos e diversos modos de adaptação e articulação histórico-cultural; de
grupos isolados remanescentes de fricção interétnicas e de arranjos próprios de sobrevivência
com a sociedade nacional; e, ainda, de grupos e contingentes populacionais deslocados para a
região por mecanismos governamentais ou promovidas por fluxos de exploração econômica
ou reajustes institucionais na Amazônia (FREITAS, 2009, p.23-24)

Um exemplo de projeto governamental mal sucedido foi o Plano de Integração Nacional (PIN) 8
gestado pelo Governo Militar nos anos 70 do século passado para levar “homens sem terra para uma
terra sem homens”9 na Amazônia brasileira. O referido plano além de incentivar um nacionalismo
de cunho ufanista, popularizou a rodovia Transamazônica, pensada como forma de integrar a região
longínqua das florestas com o restante do Brasil e que ao longo de sua construção mostrou-se
inviável não somente pelas dificuldades infraestruturais para sua conclusão mas, sobretudo, porque
a mesma além de ser construída no meio da floresta (portanto, derrubando milhares de quilômetros
de vegetação primária) tinha previsão de passagem em quase 30 comunidades indígenas, muitas
delas com pouquíssimo (ou nenhum) contato com o homem branco. Um desenvolvimentismo
militar que gerou como herança para os dias atuais, várias cidades da Região com grandes
comunidades de imigrantes do Sul do País, principalmente do Paraná e Rio Grande de Sul,
populações estas incentivadas à época a deixarem seu estado para “povoar a Amazônia” e, findo o
plano governamental, assentarem raízes na nova terra.
Como podemos verificar são vários os “povos da floresta”, de origens e culturas diversas. No
decorrer de nossa pesquisa fizemos a seguinte indagação teórica para posteriores reflexões: é
possível que moradores de grandes metrópoles localizadas na Amazônia possam ser considerados
'povos da floresta'? A pergunta dá-se ao fato de que somente as duas capitais mais populosas da
região (Manaus e Belém) possuem, juntas, quase 4 milhões de habitantes 10. Pensando geográfica e
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logicamente, após a floresta de concreto há, sem dúvida, a vegetação amazônica, e no caso das duas
cidades citadas, as características da região perpassam e delimitam toda a lógica estrutural da
cidade. É a gastronomia riquíssima e suas especiarias alquímicas presentes nas inúmeras feiras de
produtores e em redes de supermercados conhecidos nacional e internacionalmente, a estrutura
física da hidrografia representada pelos pequenos rios, cachoeiras e igarapés que definem aonde foi
ou será construído o conjunto de prédios, ruas e/ou a avenidas, o bosque e a vegetação que fazem
parte da paisagem habitual do transeunte, os rios gigantes que margeiam e escoam a economia e a
cultura da cidade e, claro, a fauna que volta e meia entra em contato com o cidadão e a urbanidade
da metrópole, muitas vezes de maneira abrupta11. Mas somente estes aspectos não são suficientes
para classificar um povo como o “da floresta”. Avaliamos que para que esse conceito seja melhor
explicado é necessária uma relação dos moradores das grandes cidades da Amazônia (de pelo
menos parte deste contingente) com os aspectos culturais, sociais e políticos da região. Para tanto
uma das primeiras personalidades a usar a expressão 'Povos da Floresta' foi o líder político Chico
Mendes, assassinado em dezembro de 1988 por lutar pelo direito dos seringueiros extrativistas
contra os interesses de fazendeiros/latifundiários na cidade de Xapuri, estado do Acre.
Quando liderou o Encontro Nacional dos Seringueiros, em 1985, a luta dos seringueiros
começou a ganhar repercussão nacional e internacional. Sua proposta de "União dos Povos
da Floresta", apresentada na ocasião, pretendia unir os interesses de índios e seringueiros
em defesa da floresta amazônica. Seu projeto incluía a criação de reservas extrativistas para
preservar as áreas indígenas e a floresta, e a garantia de reforma agrária para beneficiar os
seringueiros. Transformado em símbolo da luta para defender a Amazônia e os povos da
floresta, Chico Mendes recebeu a visita de membros da Unep (órgão do meio ambiente
ligado à “ Organização das Nações Unidas”), em Xapuri, em 1987. Lá, os inspetores viram
a devastação da floresta e a expulsão dos seringueiros, tudo feito com dinheiro de projetos
financiados por bancos internacionais. Logo em seguida, o ambientalista e líder sindical foi
convidado a fazer essas denúncias no Congresso norte-americano. O resultado dessa viagem
a Washington foi imediato: em um mês, os financiamentos aos projetos de destruição da
floresta foram suspensos. Chico foi acusado na imprensa por fazendeiros e políticos de
prejudicar o "progresso do Estado do Acre"[...] (Portal UOL. Disponível em:
<http://educacao.uol.com.br/biografias/chico-mendes.jhtm>).

Hoje Chico Mendes inspira vários ativistas da floresta (e fora dela), sua luta é um símbolo de
resistência e compromisso social com as populações tradicionais e indígenas. Luta essa que se
materializa nas centenas de movimentos sociais que atuam na Amazônia no sentido de transformála em um espaço mais democrático, dando voz e visibilidade a essas populações, outrora e hoje
ainda marginalizadas, que permanecem resistindo e lutando por seus direitos. Foi a voz dele uma
das primeiras a ecoarem falando da necessidade de se trabalhar no seio da floresta, ao mesmo tempo
usufruindo de suas benesses e preservando seus recursos naturais, protagonizando uma postura de
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resistência ao que Paula e Silva (2008) chamam de luta contra o avanço capitalista na Amazônia.
O conjunto de politicas implementadas pela ditadura militar no sentido de “integrar” a
Amazônia ao “desenvolvimento” do pais, mormente aquelas voltadas para implementação
de grandes projetos na área de mineração e siderurgia, pecuária extensiva de corte,
exploração florestal madeireira e toda implantação de infraestrutura a eles associados, como
energia, transporte e comunicação, produziu, em pouco mais de uma década, impactos
brutais sobre a vida das populações locais e o meio ambiente em geral. Na esteira dessa
marcha destrutiva rumo a Amazônia, vão se reconfigurando as inúmeras formas de
resistência que marcam a trajetória das populações dessa região desde a chegada do
colonizador europeu em fins do seculo XVI. Diante de uma monumental escala de
intervenção territorial que atinge simultaneamente populações indígenas e camponesas
diversas, estas passam a buscar formas de enfrentamento correspondentes as necessidades de
sobrevivência. A percepção endógena dessa situação acaba se confluindo, ainda que
provisoriamente, com os influxos externos de diferentes sujeitos e atores sociais que passam
a se fazer presentes para “organizar” as diferentes lutas de resistência (PAULA; SILVA,
2008,p. 4).

Estes mesmos autores afirmam que a presença de vários movimentos sociais na região e a do
próprio Chico Mendes foi gestada por uma série de iniciativas governamentais que ao invés de
melhorar a qualidade de vida dos moradores da região, sufocava e oprimia, fazendo com que os
mesmos procurassem formas de resistir e lutar por seus direitos.
Da Cabanagem ao Digital – Os desafios estruturais do Ciberativismo na Amazônia
A Amazônia como já refletimos anteriormente é terra de imensas riquezas naturais e diversidade
humana e cultural. A região, deixada de lado pelas autoridades nacionais durante séculos foi palco
de inúmeros episódios que marcaram a história brasileira. Um desses “episódios” históricos ficou
conhecido como “Cabanagem”, termo singular e ainda condizente com a realidade muitas vezes
antagônica vivida pelos povos da floresta. A expressão que faz alusão as cabanas, palhoças ou
moradias precárias das populações pobres da antiga Província do Grão-Pará 12, diz respeito a uma
das revoltas populares mais importantes do Brasil, liderada por mestiços, negros e indígenas nos
idos de 1835. Os quais governaram por pelos menos 10 meses (em oposição a opressão do Império
Brasileiro) a referida Província, colocando como protagonistas revolucionários os párias da
Amazônia exótica e esquecida pelas autoridades da época. Para Ricci (2006) a Cabanagem foi uma
revolta política e social que reverberou em todo o País, fazendo com que as autoridades imperiais
tomassem as medidas necessárias (e violentas) para conter a revolta que desafiava o status quo e
toda a relação de poder exercida pelo Império Brasileiro para com os seus subordinados, deixando
sua herança para a antologia dos povos oprimidos que de alguma maneira ousam resistir e lutar.
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A Província do Grão-Pará foi a maior unidade das antigas regiões do Brasil Império. Compreendia à época quase a
totalidade da Amazônia brasileira, passando pelos estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Acre.

Os cabanos e suas lideranças vislumbravam outras perspectivas políticas e sociais [...] Este
sentimento fazia surgir no interior da Amazônia uma identidade comum entre povos de
etnias e culturas diferentes. Indígenas, negros de origem africana e mestiços perceberam
lutas e problemas em comum. Esta identidade se assentava no ódio ao mandonismo branco
e português e na luta por direitos e liberdades […] Caio Prado Júnior, de maneira
precursora, atribuía aos cabanos da Amazônia do século XIX a prerrogativa de terem sido
os únicos revolucionários populares e partidários de ideais libertários que conseguiram
tomar o poder […] Os cabanos tornaram-se exemplos de rebeldes primitivos. (RICCI, 2006,
p.8-9).

Fazendo alusão direta ao movimento cabano revolucionário e transplantando-o para os dias de hoje,
o objeto central desta pesquisa (ainda em sua fase inicial) é compreender, como alguns movimentos
sociais, pessoas e organizações na Amazônia praticam a militância digital ou o ciberativismo,
apresentando suas peculiaridades e desafios. Para tanto o conceito de ciberativismo deve ser
revisitado e exposto, caracterizando-se, como aponta Milhomens (2009) na utilização de
tecnologias digitais ou de informação e comunicação (TICs) para a mobilização e enfrentamento
político, social e/ou cultural.
O ciberativismo surgiu após a popularização da Internet através da Web, no início dos anos
90 do século XX […] A rapidez, articulação e velocidade que as informações levam para
chegar a todo o planeta despertou a atenção e interesse de inúmeros setores da sociedade,
incluindo aí os militantes dos vários campos de atuação. Estes mesmos setores começaram a
fazer uso dessa nova tecnologia comunicacional e, enfim, criaram o termo ciberativismo.
Ou seja, a militância exercida através das tecnologias digitais e da Internet, presentes no
mundo ciberespacial (MILHOMENS, 2009, p. 65)

Quando falamos em militância digital na Amazônia o contexto político e infraestrutural não pode
ser igualado ao de outras localidades brasileiras. Referimo-nos, antes de qualquer exemplo de
atuação militante, as tardias e ineficientes políticas de inclusão digital para a Região. Oferecidas (ou
não) pelo Estado e pelas empresas privadas de telecomunicações. É um raciocínio simples e
sintomático que diz respeito não só aos ativistas amazônicos mas a todos os que precisam utilizar os
serviços da rede mundial de computadores (ou seja, a maioria da população): a “banda larga” 13
ainda não chegou de fato para a maioria da Amazônia.
Sabemos que para a utilização das TICs e de uma navegação que possa ser considerada eficiente
(fazer downloads, uploads, assistir vídeos online, compartilhar arquivos etc.) é necessário que a
mesma seja em alta velocidade. E para que se tenha essa velocidade de conexão “rápida” é
necessário uma infraestrutura telecomunicacional considerável. Historicamente o Norte do país é a
região que menos possui cobertura de telecomunicações, leia-se serviços de telefonia fixa, celular,
13

A terminologia pode ter várias interpretações, adotamos a que diz que é a conexão à internet que possui velocidade
superior
à
de
56
kbps
(kilo/mil
bit’s
por
segundo).
Disponível
em:
<http://www.babooforum.com.br/forum/index.php?/topic/85201-voce-sabe-o-que-e-internet-de-banda-larga/ >.
Acesso em: 14 de agosto de 2012.

fibra óptica e acesso a internet. A deficiência deve-se ao fato da ideia de alto custo tecnológico de
investimentos para a consolidação do setor na região. Argumento este apresentado, sobretudo, pelas
empresas privadas de telecomunicações que atuam na Amazônia com a autorização do Governo
Federal e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Estudos recentes mostram que o público interessado no acesso à internet na Amazônia é cada vez
maior, seja ele através de conexão gratuita (via projetos públicos de inclusão digital) ou de pacotes
pagos de serviços via empresas privadas. Segundo Santanna (2010) em artigo publicado no relatório
do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGIBR)14, com a ascensão e o aumento do poder aquisitivo
da população considerada de “Classe C”, a demanda por conexão aumentou, mas a oferta da
ampliação e popularização da banda larga, não. Fazendo com que a penetração da internet seja a
pior do Brasil com apenas 8% de abrangência em relação a seus moradores.
O mercado ignorou a entrada de cerca de 30 milhões de pessoas na Classe C, o que ampliou
ainda mais a demanda por conexão e expôs a dificuldade das atuais operadoras em inovar
seu modelo de negócios […] Nos estados da região Norte, a situação é ainda pior: a
penetração cai para 8%. O percentual de conectividade de estados como Amapá, Pará e
Roraima corresponde a 4,18%, 5,99% e 5,28%, respectivamente (SANTANNA, 2010, p.5758).

Tendo em vista a parca presença de políticas públicas do setor (não só no Norte mas em todo o
país), o Governo Federal lançou em 2010 o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL)15, visando
levar internet de alta velocidade a 40 milhões de domicílios em todo o Brasil até 2014. Tal medida,
colocada em prática e efetivada, seria a solução para os problemas infraestruturais relacionados as
telecomunicações na Amazônia.
Ao analisar o PNBL e verificar seu cronograma de ações, verificamos que o mesmo dificilmente
conseguirá cumprir sua meta de universalizar a internet no Brasil até 2014. Avaliamos que ela é
inverossímil se comparada com a realidade e execução do PNBL atualmente. Por conta da
insegurança e possibilidade do não cumprimento do referido Plano, tendo em vista a necessidade
cada vez maior da utilização dos recursos advindos de um sistema de telecomunicações eficiente na
região, vários setores (da sociedade civil e institucionais) se manifestaram incomodados com a
situação da internet na região Norte e Amazônia.
A desigualdade do acesso à internet entre as regiões brasileiras, especialmente quando se
compara a Região Norte com as demais, levou a senadora Ângela Portela (PT-RR) a
solicitar a realização de uma audiência pública na manhã desta quarta-feira (21/03/12) na
Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT). Segundo a parlamentar, a região Amazônia vive
hoje uma situação de “pura exclusão digital” [...] O secretário executivo do Ministério das
14
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Comunicações, Cezar Alvarez, admitiu que a região amazônica tinha ficado de fora do
projeto inicial do PNBL, mas a pressão da sociedade provocou mudanças na plataforma [...]
A senadora disse que reconhecia o esforço do Ministério em tentar levar internet para
região, mas cobrou a criação de mecanismos que obriguem as operadoras a cumprir metas
mais audaciosas [..] o maior entrave na efetivação do PNBL no Norte é a falta de
infraestrutura. A mesma ideia foi compartilhada pelo presidente da Telebras, Caio Bonilha,
que ressaltou a dificuldade de adequar os preços das obras empreendidas nos lugares mais
longevos da região amazônica (PTNOSENADO, 2012. Disponível em:
<http://ptnosenado.org.br/textos/69-noticias/16210-banda-larga-investimento-na-regiaonorte>-ainda-e-timido).

Só na segunda metade dos anos 2000 é que podemos enumerar as primeiras iniciativas de utilização
da banda larga (que diga-se de passagem, com velocidade consideravelmente inferior ao restante do
Brasil) na Amazônia. De acordo com dados do IBGE, até 2008 somente 20% da população da
Região Norte tinha internet banda larga. Isso traz consequências para todo o tipo de inserção em
redes sociais, sites, blogs etc., principalmente no que diz respeito à frequência de participação das
pessoas dentro dessas redes. Segundo Malini (2009) essa conjuntura interferiu diretamente na
relação dos moradores da região Norte com a produção e desenvolvimento de conteúdo na rede
mundial de computadores.
No que se refere aos blogs, a periodicidade dos posts depende diretamente da possibilidade
de acesso das pessoas à internet […] A utilização do blog como instrumento de
comunicação é recente na região norte do país, cerca de 87(%) dos blogs pesquisados datam
sua primeira postagem do período de 2007 a 2009. Esses dados são indicadores de
características típicas dessa região, como o atraso tecnológico em relação às demais regiões
brasileiras, a deficiência em infraestrutura e a falta de investimentos em políticas públicas,
principalmente as voltadas para a inclusão digital. Como resultado de tal problemática
temos a aquisição tardia do uso do blog como dispositivo de comunicação nessa região e o
acesso limitado a pequenos grupos sociais […] o Amapá apresenta aspectos que apontam
claramente as deficiências existentes nesta região. Em suas principais cidades, Macapá e
Santana, o serviço de internet carece de recursos tecnológicos mais avançados, a utilização
da banda larga é recente, sendo o estado uma das últimas localidades no país a dispor desse
serviço. Como forma de crítica a essa situação, alguns blogueiros fazem uso dos termos
“cipónet” e “intermerda” quando se referem ao nível dos provedores de internet existentes
na região (MARTINS; POMPERMAIER; LOYOLA; MARTINUZZO; MALINI, 2009,p.67-10).

Tal anacronismo inviabilizou/inviabiliza grande parte da participação mais efetiva da sociedade
amazônica junto as novas mídias digitais e, por conseguinte, na militância exercida através do
ciberespaço. Os atores que mencionaremos ao longo deste trabalho, por exemplo, começaram sua
militância digital no final da primeira década dos anos 2000. Ou seja, cronologia condizente com os
problemas infraestruturais já apontados. Paradoxalmente apesar dos problemas mencionados e da
ausência de políticas públicas para se ampliar e utilizar a rede mundial de computadores, os
movimentos sociais ou ativistas da Amazônia que fazem uso das TICs para defender suas causas
vêm crescendo. Verificamos que as lutas travadas pelo ciberativismo praticado na região ou, como

afirma Moraes (2007, p.01) “trata-se de conceber a internet como mais uma arena de lutas e
conflitos pela hegemonia, de batalhas permanentes pela conquista do consenso social e da liderança
cultural ideológica de uma classe ou bloco de classes sobre as outras”.
Todo ato de ativismo social/digital é resultado de uma insatisfação ou necessidade de expressão
individual ou coletiva, com o intuito de dar visibilidade a uma “causa”, que pode ser desde uma
crítica relacionada a um caso de corrupção, denúncia ambiental, expressão étnica ou sociocultural.
Em uma época que o discurso político-institucional – seja ele nacional ou internacional – aponta
diretrizes sobre a Amazônia e como os povos desta região devem viver, vozes endógenas, oriundas
da floresta têm outros pontos de vista. Pontos de vista esses que vão desde a luta pela preservação
do meio ambiente e seus recursos naturais, passando pela defesa e resistência dos indígenas e povos
tradicionais que lutam para sobreviver sem a perca de seus valores e culturas, dos direitos humanos
em todos os seus níveis (do direito a vida, alimentação, saúde, educação etc.), contra a corrupção
política, pela luta contra as corporações e governos e seus “grandes projetos” para a Amazônia e até
mesmo pela implantação de uma política de cultura e softwares livres em contrapartida as grandes
empresas de tecnologia e sua padronização comercial. Ponderamos que um dos motivos principais
que movem esses diferentes atores e coletivos militantes está relacionado, também, ao que Castells
(1999) chama de “poder da identidade”, onde há uma reorganização social moderna plasmada por
interesses comuns, segmentados, muitas vezes relacionados a tradições identitária, culturais e/ou
étnicas e que por sua vez promovem resistência à dominação do Establishment ou, também, de
fortalecimento e radicalização do mesmo. Podemos afirmar que a atuação ciberativista na
Amazônia está promovendo um novo tipo de integração e exposição na e da região. Onde temas
outrora obscuros ou inexistentes na mídia tradicional podem ser publicizados através dos novos
meios digitais de comunicação e seus atores, em uma perspectiva identitária, ao mesmo tempo local
e global mas, sobretudo, articuladora. É o que veremos no tópico seguinte.
A construção da Identidade no Ciberativismo dos Povos da Floresta
Um dos fenômenos recentes ao término do século XX e começo de século XXI, a partir da
exposição de (novas) bandeiras de antigos e recentes atores (re)significados por uma perspectiva de
empoderamento cultural/midiático está relacionado ao que Castells (1999) chama de “Identidade”.
No segundo volume da trilogia “A Era da Informação” 16 o sociólogo aborda com riqueza de
detalhes, exemplos e reflexões a exata importância da questão da identidade para o fortalecimento e
visibilidade
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visibilidade não compreendida se analisada apenas por si mesma, pelo mero princípio de uma
“factualidade”, ou seja, para ser pauta e aparecer midiaticamente. O fenômeno ao qual se refere
Castells (1999, p.22) e já abordado por outros intelectuais trata de um “processo de construção de
significado com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais interrelacionados, os quais prevalecem sobre outras fontes de significado”. Tal reflexão remete-nos ao
apontamento de que a construção e fortalecimento das identidades coletivas é matéria-prima para
uma posterior visibilidade e exaltação dessas identidades, cultivando seus valores em uma
sociedade heterogênea e segmentada. Por exemplo, a medida que uma etnia indígena como os
Tukano17 do Alto Rio Negro criam associações organizativas para discutir cultural e politicamente
suas diretrizes e comercializar seus produtos artesanais, fazendo uso das novas tecnologias digitais
(como sites e blogs) para divulgar suas ações e, também, suas pautas reivindicativas, temos aí um
importante elemento de fortalecimento identitário. Uma (re) significação de seus valores no sentido
de fortalecê-los em uma decodificação alinhada ao que o já mencionado Castells (Idem) chama de
Sociedade em Rede.
Identidades, por sua vez, constituem fontes de significados para os próprios atores, por eles
originadas, e construídas por meio de um processo de individualização […] Contudo,
identidades são fontes mais importantes de significado do que papéis, por causa do processo
de autoconstrução e individualização [..]A construção de identidades vale-se da matériaprima fornecida pela história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas,
pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de
cunho religioso. Porém, todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos
sociais e sociedades, que reorganizam seu significado em função de tendências sociais e
projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão de
tempo/espaço (CASTELLS, 1999,p.23).

Neste contexto apontamos que o ciberativismo praticado pelos povos da floresta ou da Amazônia
têm como importante elemento o resgate (ou ações de resistência) de seus valores culturais e/ou
políticos. Essas ações constituem-se e materializam-se no conceito ao qual Castells (1999,p.24) faz
referência como “Identidade de Resistência”. Qual seja a forma e os mecanismos pelos quais os
atores que de alguma forma estão oprimidos ou desvalorizados encontram para redefinir sua
posição na sociedade. Para o autor a identidade de resistência refere-se aquela,
Criada por atores que se encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou
estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e
sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da
sociedade, ou mesmo opostos a estes últimos […] É provável que seja esse o tipo mais
importante de construção de identidade em nossa sociedade. Ele dá origem a formas de
resistência coletiva diante de uma opressão que, do contrário, não seria suportável, em geral
com base em identidades que, aparentemente, foram definidas com clareza pela história,
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geografia ou biologia, facilitando assim a “essencialização” dos limites da resistência
(CASTELLS, 1999, p.24-25).

Um exemplo da argumentação anterior é a Rede Povos da Floresta. Um movimento social
originário do estado do Acre que reúne comunidades tradicionais e indígenas, articulando-as em
prol da preservação de suas culturas, do meio ambiente e de seus territórios. Promovendo a
mobilização e divulgação de suas ações com a ajuda das TICs e da rede mundial de computadores,
fundamental para a propagação de seus ideais.

Figura 02 – Rede Povos da Floresta
Fonte: <http://www.redepovosdafloresta.org.br>

Esta rede, uma das primeiras a se organizarem na região amazônica em prol de interesses comuns
relacionados a suas tradições e cultura se inspiraram no processo organizativo pensado inicialmente
por Chico Mendes e seus contemporâneos do estado do Acre no início dos anos 80 do século XX.
No item “Quem Somos” no portal do referido movimento social encontramos a seguinte explicação
para sua formação e atuação na Amazônia.
A Rede Povos da Floresta é um movimento social que reúne comunidades tradicionais e
indígenas, unidas por um mesmo ideal de preservação do ambiente, de suas culturas
tradicionais e de seus territórios originais. A Rede foi criada em 2003 como uma
revitalização da Aliança dos Povos da Floresta - mobilização feita por índios e seringueiros
liderada por Chico Mendes e Ailton Krenak, que durante a década de 90 fez as mudanças
que resultaram na criação das reservas extrativistas e na correção das políticas do Banco
Mundial para o financiamento de grandes projetos de impacto socioambiental nas regiões de
florestas tropicais em todo o mundo.Tem como objetivo a preservação do ambiente e o que
nele está inserido: a fauna, a flora, os recursos naturais e culturais e o morador tradicional.
Assim como o registro da memória por meio das TIC's - Tecnologias da Informação e da

Comunicação (REDEPOVOSDAFLORESTA, Disponível em: <http://www.redepovosdaflo
resta.org.br/exibePagina.aspx>).

Outra importante ação da Rede Povos da Floresta diz respeito a coordenação – através de editais
públicos financiados pelo Ministério da Cultura –, de Pontos de Cultura Indígenas18. Estruturas
fornecidas (computadores, câmeras e gravadores digitais, smartephones, equipamento de rádioweb,
programas para edição de imagens e acesso a internet) que viabilizam a produção cultural (dando
destaque a linguagem audiovisual) desse público através das TICs. Para que isso aconteça são feitas
oficinas de capacitação voltadas aos integrantes dessas mesmas comunidades, principalmente os
jovens que nelas vivem. Um destaque para o trabalho desenvolvido por este movimento
social/ciberativista está na produção de conteúdo audiovisual, não só mostrando em seus curtas,
médias e longas metragens indígenas de várias regiões mas, sobretudo, vídeos feitos por indígenas
das mais variadas etnias, muitos destes filmes disponíveis no site Vídeo nas Aldeias 19, um outro
projeto feito por indígenas exclusivamente para a produção de vídeos digitais e que estão
disponíveis na internet.

Figura 03 – Vídeo nas Aldeias
Fonte: <http://www.videonasaldeias.org.br>
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Atores e coletivos digitais na Amazônia - Exemplos e Diversidade
A proposta deste tópico é apresentar um mosaico de exemplos relacionados ao ciberativismo
praticado na Amazônia. Como veremos este ativismo é exercido por atores sociais individuais ou
coletivos, militantes estes de causas as mais variadas, mas todas com o fio condutor relacionado a
Amazônia. Os quais utilizam a internet como ferramenta principal de comunicação e articulação.
Destes, procuramos evidenciar as características teóricas elencadas por nós ao longo deste artigo,
reproduzindo e refletindo alguns dos argumentos que justificam a prática militante através da rede
mundial de computadores na região. Como exemplos a serem citados escolhemos, além da Rede
Povos da Floresta e sua resistência ciberativista identitária mencionada nos parágrafos anteriores, o Blog Lingua
Ferina20, do militante social residente em Santarém (PA) Cândido Cunha, o qual é responsável por
um diário de notícias virtual, repleto de matérias e artigos referentes a denúncias sociais, políticas e
econômicas, temas esses em sua maioria relacionados à Amazônia e defendidos com ênfase por seu
idealizador; O Movimento Nacional do Atingidos por Barragens (MAB) 21 pela ênfase de sua
atuação em rede na região Norte e Amazônia ampliando seu discurso ideológico através da internet;
O blogueiro acreano Altino Machado 22, jornalista que através de seu trabalho e militância com a
informação tornou-se uma das maiores referências sobre política na região. E, por último, um dos
profissionais de comunicação mais respeitados no Brasil no que se refere aos assuntos relacionados
à Amazônia, principalmente ao impacto e participação das multinacionais e seus grandes projetos na
maior floresta tropical do planeta, Lúcio Flávio Pinto e o seu Jornal Pessoal23.
Para começarmos a apresentação destes exemplos ciberativistas, deslocamo-nos à Santarém, uma
das cidades mais importantes do estado do Pará e onde o funcionário público do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) Cândido Cunha radicou-se em 2006. Idealizador do Blog
Língua Ferina, Cândido conta que até a data de sua mudança para Santarém, pouco ou quase nada
conhecia sobre a região. Em entrevista concedida para esta pesquisa, o militante explica que seu
desconhecimento sobre a Amazônia logo o motivou a saber cada vez mais sobre a região e, também,
se posicionar em momentos importantes.“Vim parar no meio da Amazônia, no “olho do furacão”.
Por ter atuado na militância estudantil e pela reforma agrária [..] já tinha certa visão de que lado
ficar em determinadas situações de conflito”. Com temáticas provocativas principalmente
relacionadas aos governos (sejam eles municipal, estadual ou federal) o blogueiro está construindo
um número considerável de internautas assíduos em seu blog. Os quais sempre voltam para
consultar e acessar suas notícias. Cândido conta que a ideia de criar um blog surgiu em dezembro de
20
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2007 em um contexto difícil, ele havia sido destacado em uma força tarefa do Incra para trabalhar
nos municípios de Altamira e Anapu, região do Pará com várias denúncias de corrupção por parte
da direção do Instituto e que também foi palco do assassinato da missionária Dorothy Stang24.
É importante destacar que o estado o Pará desde sua formação foi palco de vários conflitos que
vitimaram centenas de milhares de trabalhadores anônimos e lideranças políticas do meio rural e
urbano. Lembramos, para fins de registro, que foi neste mesmo estado que aconteceu o Massacre de
Eldorado do Carajás25, um dos conflitos pela reforma agrária mais importantes da história recente
do país.
Em Altamira, num final de semana e preocupado com o poderia me acontecer ou acontecer
com outros colegas, resolvi colocar na internet um conjunto de matéria que havia sido
produzido até então na grande mídia sobre tudo isso, focando mais as denúncias do que a
nossa situação. Ou seja, o blog seria um lugar onde estaria contado toda esta história e por
aí acabaria […] Somente muitos meses depois, quando o blog já tinha objetivos mais
ambiciosos e já tinha uma dinâmica é que pensei em dar o nome Lingua Ferina […] Desde
então, o blog se ampliou bastante tanto em temáticas como em acessos, que hoje é em
média de 1.000 por dia, mas já chegou 10.000 em um único dia. Sinto que há um público
leitor mais fiel, há aqueles que chegam no blog pelos sítios de busca e redes sociais em
busca de assuntos específicos e há aqueles que são leitores mais sazonais. Hoje, o blog
busca trazer informações de algumas temáticas, algumas mais ligadas à esta realidade pouco
conhecida da Amazônia e outras que se conectam com a luta mais geral dos trabalhadores
no Brasil e no resto do mundo (ENTREVISTA CÂNDIDO CUNHA, 2012).
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Figura 04 – Blog Lingua Ferina
Fonte: <http://www.candidoneto.blogspot.com.br/>

Com relação a importância da internet na Amazônia, Cândido deixa claro que apesar de suas
limitações ela representa um “divisor de águas” no que tange a comunicação e a produção de
contrainformação sobre a região. Para nosso entrevistado sua contribuição reside no ato de
desmistificar conceitos enraizados e o exotismo que paira sobre as visões exógenas sobre os povos
da floresta e suas culturas e lutas. Onde a mesma, segundo o blogueiro, é considerada por muitos
como um “espaço vazio a ser dominado”.
As visões de “paraíso, “inferno”, “vazio” e “espaço a ser dominado” foram construídos ao
longo dos séculos e interessou e interessa muito a todos que enxergam esta região do ponto
de vista mais pragmático, no pior sentido da palavra: a Amazônia como região que está aí
para ser dominada, a receber aqueles de “espirito empreendedor”. Assim, esse
desconhecimento serve a interesses antagônicos aos trabalhadores e povos originários da
região […] A internet é só mais uma ferramenta neste processo, com uma diferencial
importante que é possibilidade de produção de informações por fora dos meios oficiais ou
dos meios que servem a esta dominação, a chamada contrainformação. Possibilita também
reunir e divulgar informações que estão dispersas, muitas vezes desconectadas e dar outras
versões para além das versões oficiais e da grande imprensa.Mas mesmo nos meios tidos
como alternativos há muita desinformação, o que exige de quem escreve sobre esta região, a
partir da própria região, um esforço constante de formação e reflexão. Assim, mostrar
“outras Amazônias” não é tarefa das mais fáceis pelo gigantismo, os preconceitos e o peso
das informações oficiais. Mas a internet mesmo com suas limitações possibilita isso
(ENTREVISTA CÂNDIDO CUNHA, 2012).

É importante destacar que a prática ciberativista pode estar presente nos jornalistas ou
comunicadores que atuam na internet, no jornalismo digital, mas não necessariamente todos os
jornalistas que atuam neste campo são ativistas. Não é o fato de fazer uso das ferramentas digitais
de comunicação que tornam seus usuários ciberativistas, mas o uso “engajado” e sistemático destes
recursos ciberespaciais.
Outro exemplo de militância pela rede que destacamos é o Movimento dos Atingidos por Barragens
(MAB), um movimento social gerado a partir da luta de populações tradicionais afetadas por
grandes empreendimentos hidrelétricos. Mesmo sendo um movimento nacional com penetração em
todo o país, o MAB tem atuação sistemática na Amazônia. Não coincidentemente é nesta região que
encontram-se a maior quantidade de barragens e, por consequência, o maior número de populações
tradicionais atingidas. O MAB pode ser considerado um movimento com práticas ciberativistas
porque sua luta, além do enfrentamento direto com as grandes obras hidroelétricas e seus mentores
governamentais e privados, é articulada em rede e faz, frequentemente, uso das tecnologias de
informação e comunicação. Tais recursos podem ser vistos em seu site na internet
(http://www.mabnacional.org.br), onde estão disponíveis artigos, livros digitalizados, fotos e vídeos
produzidos por seus militantes para serem difundidos em todos os espaços possíveis. O MAB
produziu, por exemplo, uma série de vídeos – disponíveis no YouTube – que foram apresentados na
Cúpula dos Povos26, um deles denunciando a construção de barragens na Amazônia.

Figura 05 – Movimento Nacional dos Atingidos por Barragens - MAB
Fonte: <http://www.mabnacional.org.br/>
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Um capítulo a parte nesta reflexão sobre as articulações feitas na rede mundial de computadores
pelos movimentos sociais contrários a política energética brasileira relacionada a construção de
barragens, é o caso simbólico da Usina Hidroelétrica de Belo Monte no Pará 27. A respectiva
construção é fato polêmico há pelo menos três décadas e nos últimos anos tem tencionado os
movimentos sociais contra o Governo Federal para que o mesmo não concretize sua construção. Os
ativistas argumentam que se as obras forem realizadas a destruição do meio ambiente será
irreversível, extinguindo uma parte preciosa daquele ecossistema (fauna, flora e rios), além de
expulsar de seus territórios uma série de etnias indígenas e populações tradicionais que habitam a
região há séculos. Nesta disputa ideológica e de perspectivas, não faltam argumentos feitos por
militantes, estudiosos e interessados sobre a questão, estes disponíveis em sua maioria na internet,
fazendo jus ao tema que é considerado um dos mais polêmicos da Amazônia.
Saindo do Movimento dos Atingidos por Barragens passamos a um destaque quando o quesito é
política e Amazônia, o blogueiro radicado no estado do Acre jornalista Altino Machado. Depois de
passar por vários veículos da grande imprensa (Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e Jornal
do Brasil) e se decepcionar com a mídia tradicional e com os políticos locais e regionais, Altino
resolveu dedicar-se a refletir e denunciar a política acreana e amazônica, seus desmandos de seus
titulares. Contemporâneo de Chico Mendes, foi um dos primeiros repórteres que denunciou as
ameças de morte do seringueiro e líder ambientalista por fazendeiros locais. Também ameaçado de
morte por várias vezes, teve que se retirar do Estado para proteção, voltando logo em seguida e
dando continuidade a sua militância digital através do jornalismo e da blogosfera. Em reportagem
publicada na Revista Época (2009) sua relevância no cenário amazônico fica evidenciada com a
repercussão de suas opiniões e matérias.
Altino tornou-se um líder da blogosfera amazônica: centenas de blogueiros se inspiram nele
e outras centenas sonham em ser linkados em seus posts. Seu blog é um exemplo do gênero
que tem crescido muito no Norte desde 2008: o político […] Com média de 1.200 acessos
por dia, o blog de Altino alcança Estados do país onde os jornais do Acre pouco repercutem.
Seus posts ecoam pela região, pautam a mídia nacional e são linkados pela blogosfera
política. Questões que antes ficavam confinadas ao Acre, pelo isolamento geográfico, agora
ganham o mundo em tempo real, mudando as relações de força e a dinâmica do acesso à
informação. "Antes, o governo fazia o que queria, estávamos longe. A internet rompeu com
isso", diz Altino (REVISTA ÉPOCA, 2009).
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Disponível em: <http://www.infoescola.com/geografia/usina-hidreletrica-de-belo-monte/>. Acesso em 24 de agosto
de 2012.

Figura 08 – Blog do Altino Machado
Fonte: http://altino.blogspot.com.br/

Por ser a maior fonte de recursos naturais e biodiversidade do planeta, a Amazônia atrai
aventureiros das mais variadas origens e estirpes. São milhares de pessoas anônimas que vinheram
e vêm para a região ainda hoje com o intuito de encontrar o “Eldorado” perdido. Foi assim com os
ciclos da borracha que tornaram Manaus no início do século XIX uma das cidades mais importantes
da América Latina. Riqueza construída pelas mãos de nordestinos residentes nos interiores da
floresta que extraiam a maior riqueza da época: a borracha usada na indústria e nas guerras do
mundo. Também foi assim com os garimpeiros de Serra Pelada, mineradores advindos de todo o
país, trabalhando em condições totalmente improvisadas no Sul do Pará, na busca incessante de
seus quilos de ouro e prosperidade. Mas o que mais impressiona na história recente da exploração
amazônica são os grandes projetos pensados para a região. Projetos estes arquitetados pelos
governos anteriores e atuais com essencial presença das grandes multinacionais do campo da
mineração e produção de energia. Estas, de grande impacto econômico, social e principalmente
ambiental. Uma das grandes autoridades jornalísticas – talvez a maior – sobre a Amazônia chama-se
Lúcio Flávio Pinto. Jornalista atuante desde os anos 60, criou há mais de 20 anos o Jornal Pessoal,
uma publicação quinzenal impressa que possui um site e sua versão em formato digital. O destaque
aqui não está para os recursos técnico digitais utilizados por Lúcio Flávio, mas para a densidade e
repercussão de suas reportagens e artigos. A dimensão que o conteúdo produzido por ele sobre a
Amazônia toma ultrapassa as fronteiras do Pará e repercute em todo o Brasil. Essa repercussão só é

possível pelo advento da rede mundial de computadores e suas ferramentas de propagação da
informação. Além de jornalista Lúcio Flávio se considera um “militante da notícia”, ou seja, um
ativista que produz informação qualificada sobre a Amazônia. Colunista cativo do Observatório da
Imprensa, do Portal Yahoo! dentre outros sites, suas reflexões – sempre sobre a Amazônia – já
foram subsídio para inúmeros trabalhos acadêmicos em várias universidades pelo país. A
abordagem sobre os grandes projetos desenvolvidos na região tornaram Lúcio Flávio Pinto persona
non grata para o alto escalão de multinacionais como a Vale (antiga Vale do Rio Doce). Alguns de
seus trabalhos demoram meses e até anos para serem concluídos, examinando minunciosamente
relatórios, arquivos e projetos, consultando fontes importantes e exclusivas (relação esta construída
ao longo de décadas de trabalho nos rincões, rios e estradas da região). Apesar de o jornalista
manifestar publicamente que seu trabalho só tem validade porque o Jornal Pessoal ainda é feito em
formato impresso (OBSERVATÓRIO, 2011) é na internet que sua produção reverbera, se amplifica
e polemiza questões centrais da região.
Na avaliação do jornalista, os leitores do Jornal Pessoal percebem que as análises e
reflexões ali veiculadas não são encontradas em outros jornais e proporcionam subsídios
para a compreensão de problemas estruturais da região amazônica. “A visão de fora da
Amazônia é muito exótica. As pessoas estão dispostas a aceitar a Amazônia do rio enorme,
com a vastidão das florestas. Mas não conseguem entender a Amazônia como tendo há
cinquenta quilômetros de onde estamos a oitava maior fábrica de alumínio do mundo”,
explicou o jornalista. Convivem na região polos de tecnologia de ponta e áreas com graves
problemas sociais e econômicos. “É difícil ter uma ideia da realidade da Amazônia por
conta desses paradoxos. E a grande imprensa, e mesmo o cidadão comum fora da
Amazônia, não consegue perceber estes contrastes.” O jornalista contou que acha necessário
manter um acompanhamento contínuo das questões da Amazônia, e por isso optou por
voltar a morar no Norte do país. Mas destacou que é importante não perder a perspectiva da
inserção da floresta no contexto internacional. “Você não explica a Amazônia só estando
aqui”, destacou (OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA, 2011).

Figura 09 – Site Jornal Pessoal
Fonte: <http://www.lucioflaviopinto.com.br>

As redes sociais são um importante espaço para vinculação das matérias do Jornal Pessoal, estas
funcionam, segundo Milhomens (2009) como uma memória da arena da esfera pública
interconectada, fazendo com que os temas sobre a Amazônia permaneçam registrados no
ciberespaço muito tempo depois dos mesmos terem sido publicados em sua versão impressa. Dessa
forma temáticas como a Usina Hidrelétrica de Belo Monte e a polêmica em torno de sua construção;
os Trabalhadores Rurais Sem-Terra atacados por latifundiários no Sul do Pará; os recursos e a
destruição do meio ambiente promovidos pela Vale; os indígenas que se organizam para resistir na
Amazônia; e os desmandos de políticos violentos e corruptos da região tornam-se ao mesmo tempo
pauta e fonte para pesquisas e debates na rede mundial de computadores. Um outro destaque a ser
feito é a participação do Jornal Pessoal na arena virtual através de seus leitores que interagem com
seu idealizador/jornalista. A repercussão de suas matérias extrapola o campo virtual, tanto que
vários de seus leitores fazem questão de cumprimentar o jornalista pessoalmente, seja na rua ou em
espaços públicos (OBSERVATÓRIO, 2011).

Figura 10 – Especial Observatório da Imprensa 2011 sobre Lúcio Flávio Pinto
Fonte:<http://www.youtube.com>

Considerações Finais
Fazendo um retrospecto da proposta deste paper, procuramos apontar a complexidade da Amazônia
em termos humanos, geográficos e culturais. Em um panorama que apresenta a região de forma
didática e histórica, com ênfase em sua diversidade e formação humana, mostrando a perspectiva da
pluralidade dos povos que vivem em seu vasto território. Sendo esses povos os “da floresta” ou o
“da cidade”, ambos componentes do caldeirão cultural amazônico. A propósito do termo “povos da
floresta”, apropriamo-nos do conceito de ativismo originário do seringueiro Chico Mendes, um dos
primeiros líderes amazônicos que pensou a organização política como forma de resistência
utilizando técnicas de repercussão mundial (como denúncias através da participação de eventos
internacionais), isso antes do advento da Web e suas possibilidades comunicacionais. Abordamos
também o que denominamos de “cabanagem digital”, ou seja, o ativismo caboclo (termo este que
utilizamos livremente aqui para representar um dos personagens centrais da região), este cada vez
mais usuário das tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Tanto para fazer militância das
mais variadas formas e propósitos como para divulgar suas opiniões a todos que estiverem
conectados ao ciberespaço. Elencamos que um dos principais motivos que impulsionam estes atores
amazônicos está relacionado ao conceito defendido por Castells (1999) de identidade. Para ser mais
exato, de 'identidade de resistência', a forma pela qual atores e coletivos oprimidos e estigmatizados
social e economicamente encontram para resistir e, também, criar novos conceitos sobre si mesmos,
o uso da internet e das redes digitais vêm ao encontro deste processo, consolidando-o e
amplificando-o. Chamamos isso de ciberativismo, e mais especificamente, ciberativismo
amazônico, por suas peculiaridades originárias da região. Por fim apontamos alguns exemplos de
prática ciberativista na Amazônia, dois com formação profissional (jornalistas), ou seja, tento sua
atuação no ciberespaço também como meio de vida (Lúcio Flávio Pinto/Jornal Pessoal e Altino
Machado/Seu Blog), um com o viés militante jornalístico dividindo sua atuação junto a profissão de
funcionário público (Cândido Cunha/Lingua Ferina) e dois movimentos sociais que fazem uso dos
recursos ciberativistas (Rede Povos da Floresta e Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB)
atuantes na divulgação e luta pela preservação do meio ambiente, resistência cultural de indígenas e
povos tradicionais além de ações de visibilidade política na rede em favor de suas causas.
Podemos afirmar que a atuação ciberativista na Amazônia está promovendo um novo tipo de
(re)integração e exposição. Onde a diversidade dos moradores da região é abordada em uma
perspectiva heterogênea, plural e diversificada. Diversidade esta construída, registrada e propagada
pelos próprios atores amazônicos, das suas mais variadas formas e estilos, abordando temas outrora
obscuros ou inexistentes na mídia tradicional através dos novos meios digitais de comunicação.

Nossa reflexão é que tal processo irá se aprofundar cada vez mais, principalmente a medida que a
infraestrutura telecomunicacional se aprimora, possibilitando a outros “povos da floresta” acesso a
internet de qualidade e produção de conteúdos originais na rede mundial de computadores. É a
digitalização das possibilidades, o ciberativismo como forma de resistência no planeta Amazônia.
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