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PREFÁCIO

Cicilia M. Krohling Peruzzo

A leitura do livro Comunicação, questão indígena e movimentos 

sociais: reflexões necessárias, organizado por Lucas Milhomens, soa 

como um alerta para lembrar a grandiosidade e a diversidade que 

dão a cara do Brasil. O mundo da cultura urbana, da indústria mi-

diática e das plataformas digitais domina os interesses das linhas 

de pesquisa do campo da Comunicação. Mostrar que na realidade 

as vivências culturais e comunicacionais vão muito além desses fe-

nômenos é de suma relevância para a academia e para a sociedade.

A obra tem esse mérito, o de mostrar realidades que transcen-

dem esses fenômenos embora também ecoem neles, acrescida de ou-

tro mérito, igualmente importante, ao priorizar a apresentação de re-

sultados	de	pesquisas	fincadas	na	vivência	dos	povos	da	Amazônia.	
Ou seja, está sendo dito e demonstrado que não são só os objetos de 

pesquisa	que	têm	mais	interesse	por	parte	dos	periódicos	científicos	
internacionais, aqueles motivados a divulgar pesquisas sobre temas 

amplos e internacionalizados, possuem valor para a ciência.

A	pesquisa	situada,	desde	as	regiões	e	os	países	onde	se	realizam,	
e sobre as suas problemáticas relevantes local e socialmente, 

é	 tão	 importante	 quanto	 qualquer	 outra,	 e	 justifica	 o	 papel	 da	
ciência na compreensão da realidade, servindo como subsídio 

para a transformação das estruturas opressoras, segundo as 

necessidades dos povos. Não existe ciência neutra, pois ela sempre 

está organicamente ligada a interesses constituintes das sociedades. 

Então, que pelo menos possa ser representativa das maiorias, e 

que seja livre para ler o mundo que nos cerca em sua amplitude e 

especificidades	regionais	e	socioculturais.
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A obra privilegia textos que tratam de problemáticas dos povos 

indígenas, mas também dos ribeirinhos e quilombolas, abordadas 

a partir de iniciativas de comunicação popular e comunitária 

próprias, principalmente a partir do empoderamento de tecnologias 

audiovisuais e digitais situadas no contexto de atuação de seus 

movimentos	sociais,	organizações	civis	e	redes	de	mobilização	e	de	
articulação entre comunidades dispersas em diferentes territórios. 

A capacidade de se organizar, resistir, reivindicar, denunciar, se 

comunicar e difundir suas identidades culturais mostra o potencial 

de resiliência em defesa dos direitos e valores ancestrais, no esforço 

de participar do debate público, dar-se a conhecer e conquistar a 

respeitabilidade por suas causas e cosmovisão.

Num cenário onde problemáticas desses segmentos populacio-

nais são bastante invisibilizadas no conjunto da sociedade brasi-

leira, esta obra contribui para preencher lacunas e se reveste de 

importância e atualidade.

Num país em que um milhão de pessoas pertencem a 305 povos 

indígenas, que falam 274 idiomas, viventes em contextos cobiçados 

por suas fontes de recursos naturais, cuja história é marcada pelo ge-

nocídio desde os tempos coloniais, uma realidade quase invisível aos 

olhos das autoridades e dos/das brasileiros/as, é premente mostrar a 

vivacidade	das	florestas	em	suas	formas	de	resistência,	de	lutas	pela	
sobrevivência e contra a colonialidade do poder, do saber e do Ser.

Por outro lado, mostrando que na vida em sociedade os aconteci-

mentos afetam todos e tudo indistintamente e que incontáveis inicia-

tivas populares acontecem simultaneamente, o livro também mostra 

outras formas de mobilização social nesse tempo de aplicativos e mí-

dias sociais digitais, como a das comunidades ribeirinhas do Baixo 

Amazonas e de coletivos indígenas LGBT. Em outro universo de lutas 

sociais,	trabalha-se	ainda	as	mobilizações	feitas	através	do	Facebook, 

como as capitaneadas pela Frente Brasil Popular, que congrega vários 

movimentos sociais e sindicais progressistas que lutam em defesa da 

democracia e do respeito aos direitos humanos e civis, em contrapo-

sição a um segmento de forças da direita, de cunho neoliberal, agluti-
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nadas do chamado MBL (Movimento Brasil Livre), surgido a partir de 

interesses político-partidários que emergiram das grandes manifesta-

ções	públicas	das	chamadas	“Jornadas	de	Junho	de	2013”.

Nessa multiplicidade de perspectivas, a obra se complementa tra-

zendo à tona as controvérsias em torno de outros dois fenômenos da 

atual conjuntura nesse tempo da trágica pandemia SARS-Cov-2. Na 

apresentação da obra, são homenageados os mais de 600 mil mortos 

em decorrência da Covid-19, número que poderia ter sido bem menor 

se não fossem a política desastrosa implementada para seu enfrenta-

mento	pelo	Governo	Federal	e	a	disseminação	de	informações	falsas.	
Em um dos capítulos também se discute a publicidade enganosa e 

abusiva – veiculada tanto por governos quanto pela iniciativa privada 

– como nefasta à sociedade, na mesma proporção das fake news.

O momento para a publicação da obra Comunicação, questão in-

dígena e movimentos sociais: reflexões necessárias não poderia ser 

mais oportuno. A questão dos direitos dos povos indígenas volta às 

manchetes da imprensa em agosto de 2021 diante da retomada da 

análise de ação jurídica pelo Supremo Tribunal Federal do chamado 

“marco	 temporal”,	 que	 defende	 que	 os	 povos	 indígenas	 só	 podem	
reivindicar terras sob sua posse até a data da promulgação da Cons-

tituição de 1988. O embate é acirrado entre setores ruralistas do 

agronegócio	e	instituições	do	setor	que	defendem	essa	demarcação,	
e os movimentos sociais indígenas e seus aliados que, mobilizados, 

a contestam e lutam em defesa do direito a seus territórios como 

direito originário dos povos indígenas.

É hora também de comemorar o reconhecimento público do co-

nhecimento ancestral quando da eleição em dezembro de 2020 de 

uma liderança indígena brasileira, o Yanomami Davi Kopenawa, es-

critor reconhecido e com grande contribuição na expansão do co-

nhecimento	científico,	a	partir	da	cultura	indígena	e	sabedorias	an-

cestrais, como membro da Academia Brasileira de Ciências.

O	giro	decolonial	que	vem	ganhando	força	nos	textos	científicos	
reflete	um	novo	momento	do	debate	acadêmico,	uma	forma	de	con-

testar a dominação oriunda da colonialidade do poder econômico, 

http://www.abc.org.br/?fbclid=IwAR2bS2cvF8wSKnLTLhnp3R4m_2Vbf7-u7HfVBhUn8fBG0V7uZXkCPVOF6c8
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político e cultural de visão eurocêntrica e estadunidense arraigada 

nas	 instituições,	 nas	mentalidades	 e	nos	 saberes	 científicos,	 e	 de	
propor um pós-desenvolvimento assentado em valores e premissas 

humanistas e bioecológicas.

A literatura sobre a decolonialidade que, em parte, sustenta al-

guns	dos	capítulos	deste	livro,	faz	jus	às	cosmovisões	dos	povos	tra-

dicionais ao mesmo tempo em que pensa alternativas. As lutas dos 

povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas e demais movimentos so-

ciais cívico-progressistas estão situadas nesse cenário. São resistên-

cias que perduram no tempo, mas que vão sendo resgatadas, recria-

das	e	ressignificadas	diante	das	contradições	que	afligem	as	gentes	
e da resiliência popular em face dos novos tempos e potencialidades 

oferecidas pelas tecnologias da informação e da comunicação.

São Paulo, 11 de outubro de 2021.

.
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