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Resumo 
 
Nesta dissertação, proponho um percurso que investiga a presença indígena na 
internet, com o objetivo de compreender como ocorre o funcionamento da 
convergência tecnológica na rede mundial de computadores e as possibilidades de 
usos sociais que delas podem fazer as sociedades indígenas. Especificamente, 
analisei criação e o funcionamento do aikewara.blog.spot.com. Para tanto, refleti sobre 
as transformações tecnológicas no campo da comunicação, nas três últimas décadas, 
que caminharam para uma convergência midiática com a rede mundial de 
computadores. A partir das formulações de Frederik Klitter e Henry Jenkins, procurei 
compreender melhor como a convergência, a inteligência coletiva e a cultura 
participativa estão impactando a história do presente, em diferentes esferas sociais, 
por meio das possibilidades de difusão dos produtos midiáticos pela rede. Também 
utilizei o campo teórico-metodológico que envolve os estudos de discurso e mídia, 
baseado nas discussões de Michel Foucault, Maria do Rosário Gregolin, Martín-
Barbero e Douglas Kellner para analisar as relações de poder que atravessam as 
transformações tecnológicas deste início de século.  
 
Palavras-Chave:  Mediações, Inclusão Digital, Discursos, Relação de Poder. 
 

Abstract 
 
In this dissertation I propose to investigate the indigenous presence on the internet. 
The purpose is to comprehend the technological convergence operation on the World 
Wide Web, as well as its possibilities for social uses by indigenous societies. Then, I 
analyzed the creation and the action of  aikewara.blog.spot.com. Thus, I pondered on 
the technological changes in the communication fields over the last three decades and 
its way to media convergence. Particularly within the theoretical formulations 
developed by Friedrich Kittler and Henry Jenkins I seek to understand the impacts 
promoted nowadays by convergence, collective intelligence and participatory culture in 
different social spheres, through the possibilities of dissemination of media products for 
network. Finally, to analyze power relations that cross technological transformations of 
this century, I based my research on the theoretical and methodological field of 
discourse and media, based on the discussions of Michel Foucault, Maria do Rosário 
Gregolin, Martin-Barbero and Douglas Kellner. 
 
Keywords: mediations, digital inclusion, discourses, power relations 
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Introdução 

Artigo XIX 

        Toda pessoa tem direito à liberdade de 
opinião e expressão; este direito inclui a 

liberdade de, sem interferência, ter opiniões 
e de procurar, receber e transmitir 

informações e ideias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras. 

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos- 1948 

Este trabalho faz parte do acervo produzido pelo grupo de Pesquisa da 

Universidade da Amazônia - Mediações e Discursos com Sociedades 

Amazônicas - GEDAI. Este grupo de pesquisa tem como objetivo reunir 

projetos de pesquisas e de extensão relacionados aos processos de mediação 

e às sociedades Amazônicas. Um dos principais objetivos deste grupo é 

compreender como a sociedade da informação criou diferentes suportes 

materiais para estabelecer os cada vez mais velozes processos de 

comunicação e analisar as novas e tradicionais formas de produzir sentidos 

nestes novos suportes.  
 

Em meio a este mosaico contemporâneo de informação, 
atualizam-se memórias, recriam-se e se repetem antigos 
discursos. As sociedades amazônicas são parte integrante 
deste novo cenário internacional, portanto, estamos inseridos 
nesta nova forma de globalização. Muito pouco, no entanto, se 
produziu de conhecimento acadêmico, em universidades da 
própria região, sobre a realidade da Amazônia em relação aos 
processos de mediação. (NEVES, 2012) 
 

 Parte das pesquisas realizadas pelo GEDAI está voltada para a 

presença indígena na internet. Como resultado destas investigações, o grupo 

produziu 03 dissertações e vários artigos científicos de caráter nacional e 

internacional. A primeira dissertação “Redes Sociais e Sociedades Indígenas: 

entre dígitos e Jenipapo” (MONARCHA, 2012) teve como objetivo fazer um 

mapeamento sobre a presença de sociedades indígenas brasileiras na internet 

e com elas se relacionam com a rede mundial de computadores. Os resultados 

desta primeira pesquisa demonstraram que a inclusão digital indígena, no 

Brasil, ainda está distante de virar realidade. 
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Aqui, proponho um percurso que investiga também a presença indígena 

na internet, mas não me preocupei em mapear os usuários indígenas. Meu 

objetivo é compreender como ocorre o funcionamento da convergência 

tecnológica na rede mundial de computadores, neste início de século, e as 

possibilidades de usos sociais que delas podem fazer as sociedades indígenas. 

Para tanto, procurei refletir sobre as transformações tecnológicas no campo da 

comunicação, nas três últimas décadas, que caminharam para uma 

convergência midiática com a rede mundial de computadores. Também me 

dispus a analisar, em diferentes perspectivas, as dificuldades e as 

possibilidades da internet para sociedades indígenas, a partir da experiência da 

criação e do funcionamento do aikewara.blogspot.com. 

 Minha relação com as tecnologias da comunicação e da informação 

remete diretamente à minha atuação profissional e de certa forma, acompanhei 

as transformações recentes na área. Fiz graduação em Análise de Sistema e 

por mais de dez anos atuei profissionalmente como editor de filmes digitais, o 

que de certa forma me colocava na fronteira dos recursos tecnológicos com as 

práticas culturais. Agora no mestrado, intensifiquei os estudos sobre discurso, 

cultura e tecnologia. Nesta dissertação, procurei formular um lugar de análise 

que reunisse as discussões sobre tecnologia e seus usos sociais. 

 O programa de Mestrado em Comunicação, Linguagens e Cultura da 

Unama – Universidade da Amazônia é interdisciplinar e a pluralidade das 

discussões favoreceu nesta conciliação que me dispus a fazer. Inicialmente, 

tive algumas dificuldades para estabelecer os diálogos entre diferentes campos 

teóricos, que reuniam os estudos do discurso, os estudos culturais e as 

particularidades do campo da comunicação. Procurei, no entanto, buscar 

trajetórias de análises que pudessem dialogar considerando suas diferentes 

aplicações teórico-metodológicas.  

 Neste trabalho, utilizo o campo teórico-metodológico da Análise do 

Discurso para analisar as relações entre as novas tecnologias e as práticas 

sociais que envolvem sociedades indígenas, especificamente o povo Aikewára, 

na contemporaneidade, com base nas reflexões de Gregolin (2006, p. 96) 

 
Podemos iniciar a exploração de tantas e tão complexas 
questões pela constatação de que a mídia produz sentido  por 
meio de um insistente  retorno de figuras, de sínteses-
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narrativas, de representações que constituem o imaginário 
social. Fazendo circular estas figuras, ela constroi uma "história 
do presente", simulando acontecimentos em curso que vêm 
eivados de signos do passado. Se analisarmos o 
funcionamento discursivo da mídia, poderemos entrever esses 
movimentos de resgate da memória e de estabelecimento do 
imaginário de uma identidade social.   

                                   
 Também trato do campo teórico da comunicação, quando analiso as 

questões técnicas em relação à produção e distribuição da informação e os 

processos de interação entre diferentes usuários da internet, a partir das 

convergências midiáticas. Buscando  entender como a tecnologia atravessa as 

sociedades indígenas, tomo como referência as colocações de Jenkins (2009), 

utilizo suas reflexões para compreender melhor como a convergência, a 

inteligência coletiva e a cultura participativa estão impactando o campo da 

política e o campo social por meio das possibilidades de difusão dos produtos 

midiáticos pela rede. 

 
O surgimento da rede de computadores e as práticas sociais 
que cresceram ao seu redor expandiram a capacidade do 
cidadão de expressar suas ideias, de fazê-la circular diante de 
um público maior e compartilhar informações, na esperança de 
transformar nossa sociedade   (JENKINS: 2009, p. 346 ). 

 
 Na perspectiva das mediações que envolvem o aikewara.blog.spot.com 

mostro como esta ferramenta da web se tornou fonte de pesquisa acadêmica e 

canal do ativismo indígena na Amazônia, mesmo que a proposta inicial do blog 

fosse divulgar a cultura e a história do povo indígena Aikewára e popularizar os 

resultados de um projeto de pesquisa que reuniu temáticas de ordem 

pedagógica com as novas tecnologias de informação. 

As culturas indígenas como parte integrada à estrutura 
produtiva do capitalismo, mas sem que sua verdade se esgote 
nisso. Desconhecer o primeiro equivale a remeter a identidade 
cultural a um tempo mítico, a uma continuidade a-histórica que 
impossibilita a compreensão das mudanças sofridas por essa 
identidade . Desconhecer o segundo, conteúdo, seria fazer o 
jogo da lógica do capitalismo, cair na cilada de lhe atribuir a 
capacidade de esgotar a realidade do atual, que é o que 
fazemos ao negar ao índio sua capacidade de desenvolver-se 
em suas culturas, capacidade que é inaceitável tanto para a 
explicação econômica quanto para a politização imediatista 
(MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 273)      
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No primeiro capítulo, intitulado Compreendendo bits e átomos: 

transformações nas ilhas de edição procuro mostrar como minha formação 

acadêmica e a atuação profissional convergiram para análises que considerem 

a tecnologia e seus usos sociais. Na primeira parte deste capítulo, vou tratar da 

evolução dos sistemas de distribuição das imagens, que se desenvolveu em 

Belém do Pará, nas duas décadas passadas até o momento em que, as 

fronteiras das convergências de formatos e de mídias se desenvolveram e 

contribuíram para minha formação profissional. Logo em seguida mostro como 

aconteceu o meu contato com os povos indígenas de tradição Tupi. E na última 

parte deste capítulo começo a discussão sobre convergências tecnológicas e 

culturais. 

  No capítulo dois, Convergências, dispositivos de controle e processos 

de distribuição apresento na primeira parte, os caminhos das convergências 

midiáticas, mostro o funcionamento das mídias digitais entre o povo Aikewára, 

que mesmo não tendo acesso sistemático à rede mundial de computadores 

transitam pelas mídias proposta por este meio. Na segunda parte, utilizo os 

dados da pesquisa concluída em maio de 2012, pela Fundação Getúlio Vargas 

e a Fundação Telefônica, que mapeou o acesso à Internet nos domicílios 

brasileiros e faço um levantamento dos níveis de exclusão digital em algumas 

regiões do estado do Pará. O estudo mostrou o Pará com um baixo percentual 

de domicílios ligados à internet. E encerro este capítulo buscando algumas 

reflexões sobre as práticas de letramento digital.  

 No terceiro capítulo, O aikewara.blogspot.com e os movimentos da 

oralidade,  descrevo quem são e onde vivem os Aikewára, mostro alguns 

funcionamentos das categorias de análise relacionadas aos usos sociais da 

tecnologia e à convergência midiática no aikewara.blogspot.com, que a cada 

dia vem se consolidado como ferramenta de pesquisa na internet.  E encerro 

este capítulo, fazendo uma reflexão sobre o  funcionamento discursivo do blog 

dos Aikewára, por meio das questões da oralidade. Mostro também, como as 

práticas de oralidade atravessam a constituição do material  midiático postado 

pelos indígenas na Internet. 
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Capítulo 1 
Entre discursos, átomos e bits, meu percurso de pesquisa 

 
As ciências dos meios de comunicação 

 constituem um novo campo de  
pesquisa que não existiria se  

não fosse o avanço triunfal  
das modernas tecnologias de informação.   

É por isso que tal história depara-se  
com problemas metodológicos e práticos.  

 
Friedrich Kittler  

 
Neste trabalho, como já apresentado, tive como objetivo de pesquisa 

elucidar como acontece o funcionamento das convergências tecnológicas da 

atualidade e os usos sociais que delas podem fazer as sociedades indígenas. 

Neste capítulo, mais especificamente, faço uma discussão que envolve o 

campo da informática, isto é, os aspectos mais técnicos dos objetos e das 

redes, e o campo da comunicação social, que compreende os usos sociais das 

tecnologia de informação. Para isso, procuro mostrar a importância que o 

hardware tem no processo de inclusão digital e no acesso dos indígenas à rede 

mundial de computadores.  Do meu lugar de fala, olho para a inclusão digital e 

entendo que seja necessário também que estas sociedades tenham 

conhecimentos de hardware e não somente de software.  

Se não houver um nível satisfatório de reflexão a respeito da 
informatização da sociedade e das alterações por ela produzidas, pode-
se caminhar para uma situação que ofereça graves riscos sociais. 
(YOUSSEF E FERNANDES: 1988, 49-50) 

 
Estas fronteiras onde me localizo, a princípio um analista de sistema, 

depois aluno de um mestrado interdisciplinar, com áreas de concentração em 

comunicação, letras e artes, somada à minha relação com a sociedade 

indígena Aikewára e às experiências com outros povos indígenas Tupi, que 

descrevo a seguir, conduziram-me a desenvolver um olhar mais social sobre as 

questões tecnológicas. Aqui, portanto, considero a questão técnica que envolve 

o hardware, sua perspectiva histórica e os discursos que se formam sobre as 

sociedades indígenas na Internet.  

 Desde o início do século XX, a integração propiciada pelos meios 

massivos de comunicação anunciava a criação de uma “Aldeia Global”, onde 

todos estariam conectados e as tecnologias de informação democratizariam a 
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comunicação, com consumidores conscientes de todo o processo. Para 

MacLuhan (2007, p. 12): 

As tecnologias e seus ambientes conseqüentes se sucedem 
com tal rapidez que um ambiente já nos prepara para o 
próximo. As tecnologias começam a desempenhar a função da 
arte, tornando-nos conscientes das conseqüências psíquicas e 
sociais da tecnologia. 

 Nos anos de 1990, a primeira fase de popularização da internet 

também deu início a anúncios desta democratização produzida pelas 

tecnologias da informação. Negropontes, em “Vida Digital” (1995) assinala, 

com bastante entusiasmo, as vantagens da passagem da comunicação 

produzida a partir dos átomos para, as tecnologias que se propagam por bits, 

que traziam um novo conceito de armazenagem das informações.  Como 

exemplo, ele fala do tempo que um produto europeu leva para chegar aos 

Estados Unidos e da instantaneidade de uma ligação realizada a partir de um 

aparelho digital.  

 Estes primeiros defensores apaixonados das mídias digitais, no 

entanto, bem a exemplo das formulações de MacLuhan, que propunha uma 

Aldeia Global, nos anos de 1950, em que todos estariam ligados pelo rádio e 

pela televisão, quase sempre desconsideram as desigualdades econômicas do 

planeta. Também não fazem muita diferença entre sistemas de distribuição e 

meios de comunicação, como se a chegada dos aparelhos não viesse marcada 

pelas diferenças históricas que constituem as sociedades. 

 Neste início de século XXI, já não se pode mais acreditar que todas as 

pessoas estão ligadas da mesma maneira às redes digitais, sobretudo, porque 

as tecnologias não terminaram com a fome no planeta e há uma boa parte da 

população que não tem acesso à água potável. Naturalmente, estas pessoas 

ainda não conseguem fazer um download de um prato de comida. A comida e 

a água são átomos e eles ainda não navegam nas redes digitais. 

 As tecnologias da informação sofreram rápidas e profundas 

transformações. A evolução do rádio, do telégrafo, da fotografia, dos 

impressos, do cinema, da televisão e mais recentemente da informática 

produziram uma revolução nos processos de comunicação. E dentro desta 
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conjuntura, é necessário estabelecer uma diferença entre tecnologias de 

distribuição e meios de comunicação. Para Jenkins (2009, p. 41): 

Para uma definição de meios de comunicação, recorramos à 
historiadora Lisa Gitelman, que oferece um modelo de mídia 
que trabalha em dois níveis: no primeiro, um meio é uma 
tecnologia que permite a comunicação; no segundo, um meio é 
um conjunto de “protocolos” associados ou práticas sociais e 
culturais que cresceram em torno dessa tecnologia. Sistemas 
de distribuição são apenas e simplesmente tecnologias; meios 
de comunicação são também sistemas culturais. Tecnologias 
de distribuição vêm e vão o tempo todo, mas os meios de 
comunicação persistem como camadas dentro de um estrato 
de entretenimento e informação cada vez mais complicado.  

  Este primeiro nível, uma tecnologia que permite a comunicação, está 

relacionado aos sistemas de distribuição por onde as informações chegam, 

através de um aparelho de televisão, pela tela de um celular ou computador e 

outros equipamentos eletrônicos. E ainda é cedo para entender os efeitos das 

mídias digitais, que não se propagam mais a partir de átomos, mas se 

distribuem, pelo planeta, em bits. Por outro lado, não se podem desconsiderar 

as transformações culturais produzidas pela velocidade destas novas 

tecnologias. 

 A partir das formulações de Jenkins (2009) e Kittler (2006), vou 

apresentar minha trajetória acadêmica e profissional, analisando as 

transformações tecnológicas e sociais deste início de século XXI. Para delinear 

como compreendo este percurso do desenvolvimento dos meios de 

comunicação, tomo como referência a seguinte formulação de Kittler (2006, 76-

77): 

 
É verdade que os sistemas de informação, no sentido mais 
estrito da palavra, são otimizados em termos de armazenagem, 
processamento e, transmissão de mensagens. Os sistemas de 
comunicação, por outro lado, além de mensagens, também 
controlam o trânsito de pessoas e produtos, e compreendem 
todos os tipos de meios de comunicação, dos sinais de trânsito 
à linguagem.

 
No entanto, existe uma boa razão para analisar os 

sistemas de comunicação da mesma maneira que os sistemas 
de informação. A comunicação também depende de sinais de 
controle, tanto mais quanto mais complexo for seu 
funcionamento. Mesmo a tríade de "coisas comunicadas” - 
informação, pessoas, bens - pode ser reformulada em função 
da teoria da informação.  
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 Neste capítulo mostro como minha formação acadêmica e a atuação 

profissional convergiram para análises que considerem a tecnologia e seus 

usos sociais.  

 
1.1. Compreendendo bits e átomos: transformações nas ilhas de edição 
 

Nos tempos clássicos, "Não havia", nas 
palavras imortais de Heródoto, "nada mais 
ligeiro sobre a terra" do que a aliança dos 

meios de comunicação que, sob 
Aquemênides, combinava a Via Real da 
Pérsia com um serviço de mensageiros 

montados para carregar "mensagens 
urgentes a galope  enfrentando todas as 
adversidades naturais, de cavaleiro para 

cavaleiro, de etapa para etapa": Angareion, 
o nome persa desse correio militar, é a raiz 

da palavra grega para mensageiro e, 
consequentemente, todos os anjos cristãos 

 
Friedrich Kittler  

 
 Neste tópico, vou analisar mais especificamente os sistemas de 

distribuição das imagens em movimento, em Belém do Pará, a partir do final da 

década de 1990, período em que iniciei minhas atividades profissionais, até o 

presente momento, quando já é possível constatar a presença simultânea de 

várias mídias na produção audiovisual. Acompanhei parte deste processo de 

transformação dos suportes midiáticos como editor de imagens, em diferentes 

ambientes, por isso fui e continuo sendo convidado a me adaptar às tão 

velozes transformações tecnológicas.   

Minha primeira experiência, como técnico de edição de vídeo 

aconteceu na TV Cultura do Pará, em 1997. Inaugurada em 1987, como parte 

das emissoras Funtelpa (Fundação de Telecomunicação do Pará), uma 

fundação pública, que marcou o início de uma nova era na telecomunicação e 

radiodifusão paraense. A TV Cultura se diferenciou, porque produziu  uma série 

de programas audiovisuais locais, que envolviam telejornais, programas de 

entrevistas e documentários sobre a região, que não encontravam muito 

espaço nas empresas privadas de comunicação. A Funtelpa é um organismo 

público de direito privado, que tem como provedor de recursos diretos o 

Governo do Estado, facultando-se o ingresso de outros recursos, sob o amparo 

da lei específica reguladora do caráter das fundações. 
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 Neste período, final dos anos de 1990, quando entrei em contato com a 

realidade das ilhas de edição das emissoras de televisão locais, elas eram bem 

diferentes do que se observa hoje. Na TV Cultura, o equipamento ainda era 

analógico, num período que antecedia à chegada das ilhas digitais.  

 O termo analógico, no meio técnico televisivo, está relacionado à forma 

de onda elétrica do vídeo, que é uma analogia, ou seja, ela é semelhante à 

imagem original.  Os vídeos eram editados em VCR (videocassette recorder). 

O maior problema destes equipamentos estava na passagem do sinal de vídeo 

de uma mídia para outra. Por exemplo, ao passar por um cabo do VCR para o 

monitor de vídeo, a onda elétrica mudava um pouco, ou bastante. Perdia-se  

qualidade na cópia de vídeo de uma fita para outra.  

 A leve distorção na onda de transferência de elétrons, na sua 

transmissão pelo cabo, produz uma perda na qualidade da imagem gerada 

pela onda. Chama-se a esta perda de qualidade de “perda de geração de onda 

elétrica”. Toda vez que se fizesse uma cópia de um videoteipe, ou até mesmo 

simplesmente que ela passasse por um cabo, perdia-se uma geração. Depois 

de algumas cópias, mesmo entre equipamentos analógicos da mais alta 

qualidade, a onda elétrica, gradativamente se dissolveria, até que a imagem e 

o áudio se tornassem sem qualidade.  

 Este processo de edição com vídeo analógico se efetivava a partir de 

uma tecnologia que envolvia os átomos, que perdiam a qualidade, quando 

eram reativados. Demandavam grande capacidade armazenamento e eram 

mais difíceis de serem distribuídas, pois precisavam de meio de transporte 

físico. Os custos eram muito altos e a produção da imagem em movimento, em 

consequência, era bastante restrita. 

 Na figura seguinte, há uma ilha linear analógica. No lado esquerdo, um 

monitor de LCD, bem mais leve que os antigos, com seus tubos de imagem. 

Abaixo, um aparelho mais estreito, que tem por função controlar a exibição dos 

VTs e das câmeras, no monitor. Na sequência, três controles de cores das 

câmeras do estúdio, chamados Luma. No lado direito, dois VTRs DV-CAN, que 

gravam em fita magnética, mas de forma digital, em bytes. Embaixo um VTR 

Super-VHS, que grava em átomos. 
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Figura 01: Ilha de Edição analógica 

 
Fonte: CDOC - TVC 

 

 A edição de vídeo era feita de forma linear, de máquina para máquina, 

ou seja, de um vídeo cassetes player, onde se colocava a fita de vídeo com a 

gravação original, com um recorder, onde acontecia a edição. Qualquer 

mudança no material editado era um grande transtorno, pois as imagens eram 

editadas em sequência: primeira cena, depois a segunda cena e assim por 

diante. Quando era preciso mudar uma imagem, um áudio ou uma sonora de 

lugar, a única solução era refazer todo o processo de edição novamente. O 

efeito mais expressivo que se tinha em um processo de edição linear era a 

fusão de uma imagem para outra e isto, quando passou a ser possível, 

representou uma grande evolução na edição de vídeo. 

 Para inserir uma trilha de áudio e caracteres, mesmos sem efeito de 

bordas ou sombras, era necessária uma equipe de profissionais. No tempo dos 

equipamentos analógicos, um dos efeitos mais visíveis era o número de 

profissionais que atuava na edição, pois havia a necessidade de muitos 

profissionais. 

 Com a chegada das ilhas não lineares, por volta de 1999, o computador 

passou a servir como um laboratório digital e as imagens passaram a ser 

digitalizadas através de um sinal elétrico. Esta digitalização quantifica, ou 

atribui valores numéricos às várias qualidades da luz, traduzindo valores de 

átomos em bits, gerando os dados que poderiam ser armazenados não 

somente em fita, mas também em CD, DVD, ou em um HD, que em pouco 
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tempo também seriam substituídos. Sobre armazenamento de dados, 

esclarece Meneses (2010, p. 02):  

O armazenamento de informação sempre foi parte da 
infraestrutura tecnológica de qualquer empresa ou de qualquer 
usuário. Armazenar informação é fundamental no ambiente 
tecnológico, independente da arquitetura utilizada. Pela falta de 
um modelo de padronização na área de storage, as empresas 
investiram, ao longo do tempo, em ilhas de storage, com 
diversas marcas para suportar diferentes aplicações. Hoje, o 
que se observa é uma verdadeira “Torre de Babel” nessa área, 
com sistemas que não se comunicam por terem arquiteturas 
proprietárias. 

 A chegada das primeiras ilhas de edição não linear, chamada Terex, na 

TV cultura, foi um acontecimento histórico para a equipe de edição. Mesmo que 

a capacidade de armazenamento fosse pequena, se comparada com as atuais 

máquinas, pois só conseguia capturar um minuto de imagem para dentro do 

computador. Esta nova forma de editar representou o início de uma grande 

revolução em termos de tecnologia da comunicação e de informação na região. 

 Outra revolução do vídeo digital aconteceu com a chegada do formato 

DV (Digital Video), que convergiu para um fluxo de trabalho sistemático de fácil 

operação e de baixo custo. Em vez de se adquirir um monte de equipamentos 

tecnológicos caros, em busca de uma boa qualidade, na confecção de produtos 

audiovisuais, a entrada em cena do sistema de edição Firewire DV, com a 

simplicidade do seu pIug e pIay (plugou funcionou), permitiu que praticamente 

qualquer pessoa com pouca habilidade técnica pudesse filmar e editar filmes 

em um computador.  

 Deixaram de ser necessárias soluções baseadas em unidades de alta 

velocidade, de boxes grandes, complicadas e gravadores de vídeo de milhares 

de dólares. Bastava pegar sua minicâmera DV portátil e confiável, conectá-la 

ao computador e começar a editar. Também não era mais preciso gastar uma 

quantidade exorbitante de tempo, ou de dinheiro em um computador.  Uma 

placa de captura Firewire DV custava aproximadamente 30 dólares, enquanto 

uma placa de captura profissional chegava a custar em torno de 3.000 dólares. 

Este processo de desenvolvimento tecnológico já estava anunciado na 

colocação de Negroponte (1995, p. 53): 
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A mudança na televisão nos próximos cinco anos é algo tão 
fenomenal que chega a ser difícil compreender o que vai 
acontecer. É difícil imaginar que a FCC possa ou queira regular 
a utilização dos bits, exigindo, por exemplo, que uma cota 
deles seja usada para HDTV, outra para a televisão normal, 
outra para o rádio e assim por diante. Ninguém empregaria 
todos os seus 20 milhões de kbps no rádio, havendo melhor 
perspectiva de receita na TV ou na transmissão de dados. 
Cada um acabaria por modificar sua alocação de bits 
dependendo do dia da semana, da hora do dia, dos feriados e 
eventos especiais. A flexibilidade é crucial, e o público será 
mais bem servido por aqueles que souberem responder com 
maior rapidez e imaginação no emprego dos bits. 

  O valor dos equipamentos para produção de vídeo se tornou mais 

acessíveis. Há poucas décadas, estes equipamentos eram quase todos 

importados e apenas as grandes produtoras, ou algumas iniciativas de pessoas 

muito ricas, faziam produções audiovisuais.  

 Na figura a seguir, uma ilha de edição de alta performance da TV 

Cultura do Pará. No centro, no monitor, aparece a interface do Final Cut X, 

software de edição top de linha da Aplle, no início de 2012. O hardware, 

localizado no gabinete à esquerda, possui uma placa de vídeo de 2 Gigabytes, 

8 Gigas de memória ram e 6 terabytes para armazenamento de trabalhos. Este 

equipamento permite expansão de sua capacidade de armazenamento e 

memória ram. 

Figura 02: Ilha de edição não linear da TV Cultura 

 
Foto: Pedro Leal 
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 Como o computador passou a ser “um laboratório digital”, a diferença 

entre vídeo e filme do mundo analógico foi superada. Antes, o vídeo se definia 

como a explosão de elétrons no tubo de imagem e o filme era uma produção 

que se fazia com a celuloide e a película. Hoje, em uma ilha de edição não 

linear, chega-se a resultados de imagens que antes só eram possíveis com 

gravação em película.   

 Como todas estas transformações aconteceram em menos de 30 anos, 

ainda em 2013, muitos profissionais que trabalhavam com a edição analógica, 

enfrentam dificuldade com a linguagem digital. Antes na edição de vídeo 

analógica, poucas operações no equipamento de edição eram necessárias 

para se realizar um trabalho. Com a chegada da edição baseada em software e 

no hardware de computador, esta edição de vídeo passou a ser complicada 

para quem não tem um pouco de conhecimento sobre este funcionamento, são 

vários os comandos necessários, os softwares são cheios de menus, sub-

menus, efeitos e outros entendimentos, bem diferentes dos antigos, são 

necessários para se finalizar uma edição de vídeo computadorizada. 

No entanto, professores de historia dizem-nos que os velhos 
meios de comunicação nunca morrem – nem desaparecem, 
necessariamente. O que morre são apenas as ferramentas que 
usamos para acessar seu conteúdo – a fita cassete, a 
Betacam. São o que os estudiosos dos meios de comunicação 
chamam de tecnologia de distribuição ( delivery techonologies). 
[...] As tecnologias de distribuição tornam-se obsoletas e são 
substituídas. CDs, arquivos MP3 e fitas cassetes são 
tecnologias de distribuição. (JENKINS: 2009, p. 41) 

  Ainda não temos ferramentas de análise para precisar como estará o 

cenário tecnológico daqui a 10 anos, mas uma coisa é certa e óbvia, o 

processo digital que foi inserido em nossas vidas não tem mais volta.  

 

1.2. Tecnologias e sociedades indígenas 
No período de 2005 a 2009, cursei a graduação em Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistema, no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA). Nas universidades brasileiras, a 

formação de profissionais da área de exatas ainda tem pouco contato com 

questões que envolvam a diversidade cultural do país.  
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Em relação aos povos indígenas, as poucas pesquisas existentes 

estão quase todas voltadas para os estudos de matemática indígena e um 

grupo ainda menor de pesquisadores do Museu de Astronomia (MAST) ocupa-

se com as referências destas sociedades. Com a chegada de algumas 

sociedades indígenas brasileiras à internet, já começam também a surgir  

trabalhos voltados para esta relação, embora muito pouco se fale dos aspectos 

mais estruturais da web. 

Durante a graduação, participei apenas de um seminário sobre 

Informática e os povos tradicionais da Amazônia, (indígenas, quilombolas), em 

2009, no final do curso. O objetivo do evento era encontrar soluções de baixo 

custo, para incluir digitalmente, através do computador, povos da Amazônia 

Paraense, que até aquele momento não tinham contato com esta tecnologia. 

Os organizadores do seminário mostraram dados bastante preocupantes, pois 

nem mesmo as sociedades indígenas, que já tinham acesso à rede de energia 

elétrica, estavam conectadas à rede mundial de computadores. 

 A Organização das Nações Unidas (ONU), no relatório de Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, destaca sobre a inclusão digital o seguinte item. 

Velar para que todos possam aproveitar os benefícios das 
novas tecnologias, em particular das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TIC), de acordo com as 
recomendações formuladas, na Declaração Ministerial do 
Conselho Econômico e Social de 2000  (ONU, 2000, p. 10). 

Intrigado pelos dados mostrados no seminário e interessado nos usos 

sociais das ferramentas tecnológicas, meu projeto de conclusão de curso foi 

voltado para o Gerenciamento de Projetos de Ensino de Informática, 

direcionado aos moradores do Centro Comunitário do Murini, localizado no 

Distrito de Benfica, Município de Benevides, na área metropolitana de Belém, 

capital do estado do Pará. O objetivo do projeto era propor a inclusão digital, 

sob a ótica da ferramenta de Gerência de Projetos e Análise de Stakeholders 

(em português, parte interessada ou interveniente), nesta comunidade. 

Segundo Heldman (2006), os Stakeholders são todas as pessoas que 

tem algum interesse no projeto ou seus interesses podem ser afetados pelo 

resultado do projeto. Atender às expectativas dos Stakeholders é uma condição 

para ter um projeto bem sucedido, são utilizadas comparações entre os 
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requisitos definidos no início do projeto e o resultado final. São exemplos de 

Stakeholders: o patrocinador,  o gerente, o cliente e os fornecedores. É o papel 

do gerente de projeto conhecer os interesses dos Stakeholders e gerenciar 

suas expectativas.   

Naquele momento, as pessoas envolvidas na pesquisa apresentaram 

consideráveis índices de exclusão digital, devido à dificuldade em manipular o 

computador. Também o difícil acesso à rede mundial de computadores, na 

localidade, foi um problema encontrado, pois as empresas ainda não ofereciam 

este serviço. No início de 2013, apenas uma operadora oferece o acesso em 

3G, que custa um pouco mais caro que em Belém, cerca de U$ 60,00 

(sessenta dólares), aproximadamente. 

Na conclusão da pesquisa, os resultados demonstraram que a 

comunidade de Murinin está à margem da inclusão digital, mesmo cercada por 

um emaranhado de tecnologias que são ativas em Belém, como o acesso fácil 

à internet 3G e à banda larga. Apesar destas dificuldades, no entanto, durante 

a realização dos trabalhos da pesquisa, foi possível iniciar uma pequena parte 

da comunidade no uso da tecnologia digital.  

 

Figura 03: Moradores da comunidade de Murini 

 
Foto: Wilian Silva 

Estas minhas primeiras experiências também mostraram que a maioria 

das pesquisas sobre as tecnologias digitais se divide em duas tendências: os 

tecnólogos não se ocupam com os usos sociais da tecnologia e os trabalhos de 

vertente mais antropológica deixam de fora as questões mais técnicas. Os 

trabalhos voltados para os usos sociais da tecnologia da informação se 

interessam, normalmente, apenas pelos softwares e pouco se fala sobre a 

 
 



27 
 

parte da estrutura física que compõe os computadores, o Hardware, sem o qual 

possivelmente as máquinas não teriam alguma utilidade. 

  Nesta dissertação, a questão dos hardwares e software não  são os 

principais focos, mas  na costura do texto, que está discutindo tecnologia, 

mediações, discurso e sociedades indígenas, entendo  que é relevante  

explicar   este assunto. O programa de mestrado que estou concluindo é 

interdisciplinar, e, para quem não é da área de informática, entender como eles 

funcionam ajuda a compreender minha argumentação sobre sistemas de 

distribuição da informação. 

O software são os comando de bits que vemos  e acionamos na tela do 

computador,que são  representados por imagens, gráficos e caracteres os  

quais determinam o que deve ser feito, executado pela máquina, ele dá os 

comandos para que o hardware, a parte física, realize a tarefa. Por mais 

evoluído que seja o software, ele sempre precisará de um suporte de hardware. 

Por exemplo, os modernos programas de edição de vídeo, que são softwares 

sofisticados, por mais completos que sejam, para usufruir de toda essa 

capacidade de processamento, como eles são a parte virtual, precisam de um 

hardware.  
Quando as pessoas pensam nos computadores, em geral elas 
os associam a máquinas. O ruído do teclado, o ruído das 
unidades de disco processando os dados, as inúmeras cores 
na tela do computador são coisas que chamam a atenção. 
Entretanto, é realmente o software, o conjunto de instruções 
planejadas, passo a passo, necessárias para transformar 
dados em informação, que torna um computador útil. De 
maneira geral, o software pode ser categorizado como software 
de sistemas ou software aplicativo. (CAPRON & JOHNSON. 
2004, p. 24) 
 

O software é o conjunto de instruções arranjadas logicamente para 

serem inteligíveis pelo principal componente de hardware do computador, que 

é a Unidade Central de Processamento (UCP), os hardwares são as partes 

físicas do computador. 

Uma CPU, ou processador, em um único chip chama-se 
microprocessador. Os microprocessadores contêm milhões de 
minúsculos transistores, que são comutadores eletrônicos que 
podem permitir ou não a passagem de corrente elétrica. 
(CAPRON e JOHNSON: 2004, p. 103) 

 
 



28 
 

Os Softwares são a parte virtual do computador e são desenvolvidos 

por uma linguagem de programação. Todos os dias são fabricados muitos 

softwares, dos mais variados tipos, proprietários ou gratuitos. E as interfaces 

dos softwares na maioria das vezes são intuitivas, não é necessário  ter um 

conhecimento profundo de microinformática e nem de eletrônica para se operar 

um software. Daí ser mais simples trabalhar com o software do que com os 

hardwares. 

 
O que é um computador? Uma criança de 6 anos disse que o 
computador "é uma junção de rádio, cinema e televisão!" .Uma 
criança de 10, descreveu o computador como "um televisor 
com o qual você pode conversar". A definição da criança de 10 
anos está mais precisa, mas ainda não reconhece o 
computador como uma máquina que tem o poder de efetuar 
mudanças. O computador é uma máquina que pode ser 
programada para aceitar dados (entrada), transformá-los em 
informação (saída) útil e armazená-los (em um dispositivo de 
armazenamento secundário) para proteção ou reutilização. O 
processamento da entrada para a saída é conduzido pelo 
software, mas realizado pelo hardware. (CAPRON & 
JOHNSON. 2004, p. 12) 
 

Em relação aos Hardwares que são responsáveis pela entrada e saída 

de informações no computador, a história é diferente, já que eles, ainda, 

demandam um conhecimento mais técnico e em muitos casos são mais caros 

e mais difíceis de adquirir e de operacionalizar. 

Os dispositivos de entrada são o teclado e o mouse. Eles 
introduzem dados na unidade central de processamento, que 
está dentro do gabinete do computador, a caixa vertical à 
esquerda da tela. Os dispositivos de saída nesse exemplo são 
a tela, a impressora e os alto-falantes. Os dispositivos de 
armazenamento secundário são uma unidade de disco rígido, 
uma unidade de disquete de 3½  polegadas e uma unidade de 
CO-ROM e DVD-ROM, todas contidas no gabinete do 
computador. (CAPRON e JOHNSON: 2004, p. 14) 

  A importância do hardware se assemelha a do software, pois não se 

podem realizar trabalhos e nem participar de processos comunicacionais, neste 

momento de grande circulação de informação, através do computador se os 

dois não tiverem efetivamente combinados.                                                                                   

 Monarcha (2012, p. 67), quando analisa a presença indígena na 

internet e mostra a realidade dos Baniwa, ela destaca uma fotografia do blog 
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do professor Ray Bejamin, onde aparece uma fotografia de um técnico de 

informática consertando o equipamento, mais precisamente um Modem. 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

Figura 04: Técnico  

 
Fonte: http://rbaniwa.wordpress.com/?s=pam%C3%A1ali+volta+a+se+conectar 

 

 Embora o professor de novas tecnologias já tivesse muita habilidade 

nos usos de software, como ela descreve em sua dissertação, a situação 

evidenciava a necessidade de conhecimentos de hardware.    

 A realização de projetos com o povo Aikewára mostrou também como 

a situação em relação ao hardware é complexa. Quando começou a se 

planejar o projeto de montagem de um laboratório de informática na escola da 

aldeia da sociedade indígena Aikewára, na capacitação dos profissionais 

envolvidos, um deles, necessariamente, deveria aprender a mexer na parte 

técnica do computador. 

 
1.3 Sociedades indígenas Tupi e diferenças: desenhos, música objetos e 
corpos  

O encontro com diferentes povos Tupi aconteceu, sem um 

planejamento prévio, no meu percurso, até chegar  a esta dissertação. Muito 

provavelmente, isto aconteceu porque exerço minhas atividades profissionais 

em Belém. Segundo Neves (2009 p. 190), “No estado do Pará está à maior 

parte de grupos Tupi, no Brasil. Não estão os grupos mais numerosos que são 
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os Guarani”. Ainda para a pesquisadora, entender a tradição indígena Tupi não 

é simples de definir.  
A literatura especializada sobre os Tupi no Brasil identifica 
algumas características comuns a estes grupos indígenas. 
Além das línguas, que integram um mesmo tronco linguístico 
(e, portanto, se originam de uma mesma proto-língua), alguns 
autores falam de traços culturais comuns entre essas 
sociedades. Há pesquisadores que procuraram estabelecer 
paralelos entre a cosmologia de diferentes grupos Tupi, 
assinalando recorrências entre organização social, organização 
de parentesco, religião, narrativas orais. (NEVES, 2010, p 21- 
22). 

 
 No trabalho com edição de imagens, a princípio, nem entendia que se 

tratava de povos indígenas de uma mesma tradição. Para quem trabalha com 

visualidades ocidentais, o primeiro ponto de estranhamento é em relação ao 

corpo indígena, que independente das etnias, foi muito diferente de tudo que 

eu conhecia. Entender que eram Tupi, só aconteceu, quando comecei a 

escrever meu projeto de mestrado. 

 
1.3.1. Os índios Guajá, primeiro povo Tupi 

O primeiro trabalho relacionado a sociedades indígenas aconteceu 

antes mesmo de cursar a graduação, em 1997, na TV Cultura do Pará. Nos 

primeiros dias, fui designado para dar suporte técnico à equipe de edição que 

estava trabalhando em um documentário sobre os índios Guajá.  

Os Guajá, segundo o documentário dirigido e produzido pelo jornalista 

Luiz Laguna, com reportagem de Nélia Ruffeil, viviam na reserva Caru, divisa 

entre Maranhão e Pará. Naquele momento, em 1997, eles eram o único povo 

nômade conhecido no Brasil e estavam entre os dez povos nômades do 

planeta. 

Este povo indígena sofria ameaças constantes dos fazendeiros da 

região em que viviam. Os problemas desta sociedade se intensificaram com a 

chegada de colonos vindo do Maranhão, contratados para trabalharem no 

projeto Grande Carajás e na construção da ferrovia, para levar o minério da 

empresa Vale do Rio Doce, até o porto de Itaqui, no Maranhão. Estas obras 

cortaram as terras dos Guajá e complicaram ainda mais a vida destes 

indígenas. 
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Os Guajá formam um povo tradicionalmente nômade e sempre viveram 

em pequenos grupos na floresta, mas a intervenção da Fundação Nacional do 

Índio (Funai), trabalhou para fixá-los em uma área delimitada de terras,  criando 

as aldeias fixas. Até as primeiras décadas do século XX, os Guajá viviam entre 

o Baixo Tocantins e o alto Moju, no Pará. Provavelmente migraram no sentido 

leste, fugindo da Cabanagem, revolução popular que aconteceu no Pará entre 

1835 a 1840.  

Em 1997, quando foi realizado o documentário, os Guajá viviam nos 

vales dos rios Gurupi, Turiaçu e Pindaré. Eles são caçadores e coletores e toda 

sua alimentação vem da floresta. Sua língua pertence ao tronco linguístico Tupi 

e até aquele momento, não dominavam o idioma português.  

Na imagem, a seguir, que está na capa do documentário, uma família 

Guajá. O indígena carrega um cesto de talas, com pupunhas, fruto típico de 

uma palmeira muito comum no estado do Pará. Nas costas, ele leva um 

macaco, que parece fazer parte do cotidiano deles. A mulher ainda é bem 

jovem e já carrega seu filho numa tapassa, peça de tecido confecciona com 

fios de algodão. São corpos indígenas, que transitavam na floresta com muita 

habilidade. 

Figura 05 – Documentário Índios Guajá/1997 

F
Fonte – Arquivo da TV Cultura do Pará 

 

As minhas primeiras impressões sobre este povo indígena foram de 

estranhamento, devido às suas práticas culturais. Na minha concepção 

ocidental, seria impensável que ainda existissem sociedades nômades no 

Brasil. As regras matrimoniais dos índios Guajá também me afetavam, pois 

segundo as tradições mostradas no documentário, a menina era entregue para 
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o companheiro aos sete anos, mas o casal só poderia manter relações sexuais 

quando a menina menstruasse.  A partir desta experiência, eu ainda sentiria 

uma série de estranhamentos diante da diversidade cultural indígena.  

Este documentário foi gravado em 1997, com formato analógico, na 

tecnologia mais avançada, naquele momento, UMATIC. Agora, em 2013, estas 

imagens já perderam bastante em resolução e se não forem digitalizadas, 

transformadas em bytes, desaparecerão. 

 

1.3.2. Os Asurini do Xingu: Uajaré e Arimajá  
Em 2007, aconteceu minha segunda experiência com uma sociedade 

Tupi, que vive na Amazônia. Naquele período, continuava como editor de 

imagem na TV Cultura, mas também trabalhava no Laboratório de 

Comunicação Social (LABCOM) da Universidade da Amazônia (UNAMA).  

Embora exercesse a mesma função nas duas instituições, o tipo de 

trabalho, o ritmo de edição e a ordem discursiva do encadeamento das 

imagens, isto é, as relações de poder (FOUCAULT: 2006) que atravessavam 

as imagens, não eram as mesmas. Na TV Cultura, era editor de matérias 

jornalísticas e de documentários, enquanto no Labcom, os trabalhos eram mais 

experimentais. Esta situação mudou, quando entrei em contato com o trabalho 

de pesquisa sobre a sociedade indígena Asurini do Xingu da professora Ivânia 

Neves.       

Nesta ocasião, a pesquisadora Ivânia Neves, que fazia parte do quadro 

docente da UNAMA, ainda cursava doutorado na Unicamp e estava finalizando 

seu trabalho de campo com os índios Asurini do Xingu, também de tradição 

Tupi. Sua tese analisava as narrativas orais Tupi, no Brasil. Nesta fase da 

pesquisa, ela pretendia mostrar como os recursos audiovisuais representavam 

a oralidade indígena. Participei da edição de dois filmes curtas-metragens 

sobre narrativas orais da sociedade indígena Asuriní do Xingu, dirigido pela 

pesquisadora. Esta experiência me colocou efetivamente em contato com o 

universo das sociedades indígenas na Amazônia. 

Este trabalho foi muito diferente da primeira experiência que tive com 

os índios Guajá. Os desenhos feitos pelas crianças indígenas e o próprio 

enredo da narrativa eram muito estranhos para os meus olhos ocidentais. A 

imagem a seguir é a capa do DVD do curta-metragem. Na parte superior há um 
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telhado de palha, recortado de uma fotografia de uma casa tradicional Asurini. 

No lado esquerdo, aparece um desenho feito pelas crianças Asurini, em que 

aparece Uajaré, em cima de uma bacabeira, palmeira muito comum na região 

do Xingu. Ele está se protegendo da grande água em companhia de um 

pássaro. 

Figura 06: Documentário Asuriní do Xingu 

 
Arte: Maurício Neves 

 

Neste filme “Uajaré e Arimajá” (2007), 

Mbaiô Asurini, o narrador da história, tinha uma 

expressão corporal muito envolvente e mesmo 

não entendo o idioma que o ele falava, seus 

gestos do corpo eram tão expressivos, que me 

permitiram entender aquela narrativa. Pela 

primeira vez, em minha atividade profissional 

como editor de imagem, havia presenciado a 

experiência de editar um vídeo sem entender a 

fala dos protagonistas.  

Durante a edição, ficamos em dúvida se 

traduzíamos ou não o vídeo, mas a performance 

de Mbaiô era tão expressiva, que decidimos não colocar a legenda no filme. O 

Figura 07: Mbaiô Asurini, 

 
Foto: Ivania Neves 
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estranhamento causado pelas imagens, ao mesmo tempo em que me 

deslocava de meu lugar de fala, despertava um grande interesse pela arte de 

contar e de se expressar dos indígenas, através das narrativas e do corpo. 

O filme narra o nascimento do povo indígena Asurini do Xingu. Depois 

de uma grande água, apenas Uajaré sobreviveu. O desenho seguinte 

representa o momento em que Uajaré e Wirá deitam juntos na rede e dão a 

vida a quatros filhos, quando nasce o povo Asuriní. Um de meus maiores 

desafios foi conseguir animar este desenho.  A estratégia foi fazer com que 

apenas a rede se mexesse na cena.  

Figura 08: Rede 

 
Desenho de uma criança Asurini do Xingu 

  

 A dificuldade de animar os desenhos das crianças Asuriní, para dar 

vida às transformações que aconteciam no enredo das narrativas, foi de 

diversas ordens. O formato dos desenhos era muito diferente e não havia um 

estilo de animação que se aproximasse deles. Também nos preocupamos que 

estas animações não causassem estranhamento para as crianças. Embora 

hoje, eles já tenham acesso à televisão, naquele período, não tinham 

intimidade com os desenhos animados da programação televisiva. Com os 

recursos disponíveis na ilha de edição do Labcom, foi possível fazer as 

animações e concluir esta fase da confecção deste curta-metragem.  

As imagens deste curta-metragem eram híbridas: fotografias, desenhos 

produzidos pelas crianças e gravações em fitas mini-dv. As fitas tinham 

capacidade de armazenamento de uma hora, em formato digital, com uma 

qualidade razoável, em relação aos padrões daquele momento, em 2007, pois 
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era superior ao formato BetaCam, analógico e inferior ao formato DVCam 

digital.  

A construção deste filme já fazia parte desta cultura de convergência 

proposta por Jenkins (2009). O material a ser editado reunia diferentes 

materialidades e diferentes perspectivas culturais. Estavam envolvidas 

diferentes instituições e interesses: universidade, Funai e a sociedade Asurini. 

Este foi o primeiro filme com uma narrativa Asurini que contou com este tipo de 

edição. Infelizmente, como o projeto se concluía com a entrega dos filmes, não 

pude acompanhar os efeitos que causaram entre eles. 

 

1.3.3. Os Filmes Aikewára  
Em 2010, ainda no LABCOM  da UNAMA, participei da edição de três 

filmes curtas-metragens sobre narrativas orais da sociedade indígena Tupi 

Aikewára, o terceiro povo Tupi a que tive acesso.  

Os filmes faziam parte do projeto da Universidade da Amazônia - 

Unama “Crianças Suruí-Aikewára: entre a tradição e as novas tecnologias na 

escola”, coordenado pelas pesquisadoras e professoras Ivânia Neves e Alda 

Costa. O projeto foi um dos selecionados pelo Criança Esperança da Rede 

Globo em parceria com a UNESO para o ano de 2010.  

O objetivo da produção destes filmes foi conciliar a tradição cultural dos 

índios Aikewára com as novas tecnologias, “de tal maneira, que as produções 

em audiovisual servissem de apoio à estrutura de ensino da Cultura Aikewára” 

Neves e Corrêa  (2011). Durante a realização do trabalho de edição dos filmes, 

percebi que os discursos colocados em circulação sobre os indígenas não se 

limitavam a descrevê-los como exóticos. Na grande mídia, assim como nos 

livros didáticos, as imagens dos indígenas procuram explorar o índio exótico e 

homogêneo.  

 A imagem a seguir é a capa do DVD documentário “Tekweté: a rede 

Aikewára” (2010), que mostra o processo de confecção da rede Aikewára, 

dirigido por Maurício Neves. 
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Figura 09: Filme A Rede Aikewára 

 
Arte: Maurício Neves

 Novamente, durante a edição do filme, ainda que já conhecesse uma 

visualidade diferente nas experiências anteriores, as diferenças culturais 

sempre atravessavam minha compreensão das práticas culturais indígenas. A 

princípio, não entendi por que os Aikewára desfizeram uma rede que estava 

quase pronta. Quando perguntei ao diretor, deste curta, por que eles estavam 

desfazendo a rede, ele me informou que uma índia jovem havia passado por 

cima da rede, antes dela ficar pronta e que para os Aikewára, isto era sinal de 

má sorte para as pessoas envolvidas na confecção da rede. Depois deste 

acontecimento, entendi que a relação dos Aikewára com a rede tem um 

pertencimento às suas práticas culturais e eles dão um significado  espiritual 

para sua redes, diferente da  relação que os não índios estabelecem com elas. 

 A edição do DVD de música dos índios Aikewára, o “Sapurahai” (2010) 

também trazia uma estética musical diferenciada. De imediato, não conseguia 

ver muitas diferenças entre elas, pois eram muito longas, para os padrões 

ocidentais. Algumas duravam quase meia hora, sempre no mesmo ritmo. No 

começo, tentei interferir, a partir da edição, cortando o vídeo, colocando alguns 

efeitos, mas Maurício Neves ponderou novamente e esclareceu que eu não 

 
 



37 
 

poderia cortar o vídeo, pois as músicas estavam em sequência e naquele 

espaço de tempo havia várias músicas.  

 A partir daquele momento, passei a perceber que para os Aikewára as 

canções são um dos elementos mais bonitos e significativos de sua cultura. 

Eles exibem com orgulho suas antigas cantigas e seus passos de danças, 

firmes e fortes. 

  Na edição do filme do ritual do Karuara, observei que durante a filmagem 

da festa, os aspectos multimidiáticos se encontravam presentes nesta 

celebração: era um hibrido de performance, representação visual, som 

ambiente, tudo acontecendo ao mesmo tempo. No Karuara, acontecem todas 

estas linguagens simultaneamente.      

    

 Para Packer (2010) A multimídia é um termo inteiramente mal 

compreendido, usado para descrever a variedade de aplicações que integram 

tipos diferentes de mídia, do CD-ROM à performance ao vivo na internet. A 

multimídia, no entanto, é uma construção que vem de um processo histórico, 

das tradições orais, das festas, dos rituais e que reúne diferentes mídias, mas 

não necessariamente digitais.  

 Segundo Correa e Neves (2010), o Karuara é uma festa sagrada que faz 

parte do ritual dos Aikewara que ocorre em 4 em 4 anos  e que envolve música 

danças, culinária, arte, pintura e os espíritos dos antepassados: com o objetivo 

de abençoarem a queimada da  roça para e o plantio  que será iniciado. A 

figura abaixo é a capa do DVD do curta metragem da festa do Karuara nela 

estão presentes algumas representações que acontecem neste ritual com as 

danças, a pintura e a casa dos espíritos dos antepassados. 
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Figura 10: Filme Sapurahai Karuwara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Arte: Maurício Neves

 

*** 

Apesar destas sociedades indígenas com que trabalhei serem do troco 

Tupi, elas possuem culturas e história que se aproximam e que a diferenciam 

uma das outras. Todos os filmes a que tive acesso me ajudaram a 

compreender um pouco mais sobre diversidade cultural, que está presente nos 

objetos, no corpo, na música, nos desenhos.  

 

1.4. Comunicação, cultura e linguagens: entre a técnica e o social 
 Depois destas experiências, na edição dos filmes, a possibilidade de 

fazer o mestrado surgiu, ainda durante a realização do projeto "Crianças Suruí-

Aikewára entre a tradição e as novas tecnologias na escola". As ações 

desenvolvidas com os Aikewára indicavam a necessidade de um curso voltado 

para letramento digital, baseado tanto na questão do software como nos 

hardware entre os jovens indígenas.  

O desejo de fazer a pesquisa e a necessidade do trabalho com o  

letramento digital ficou mais fortes, quando em julho de 2010, começou a 

construção de uma nova escola estadual na Terra Indígena Sororó. Nela 

 
 



39 
 

haveria uma sala de informática com acesso à internet. Os mais jovens e as 

crianças, principalmente, ficaram bem animados com a possibilidade de um 

acesso fácil à rede mundial de computadores.  

O objetivo geral da pesquisa era elaborar um projeto de letramento 

digital para a escola Aikewára, que considerasse suas demandas sociais e 

possibilitasse aos alunos mais condições de trânsito na internet. A proposta era 

realizar uma pesquisa ação, pois ao mesmo tempo em que eu acompanharia a 

inclusão digital desta sociedade, eu deveria formular estratégias para que esta 

inclusão acontecesse.  

Meus objetivos eram: construir propostas de atividades na internet a 

partir do diálogo com as demandas sociais dos Aikewára; analisar os 

processos discursivos de construção de projetos de inclusão digital entre 

sociedades indígenas; desenvolver experiências inéditas ao pesquisar formas 

de aprendizagem no mundo digital, capacitar os alunos da escola Aikewára 

com noções básicas de informática (software e hadware).  

Dois acontecimentos, no entanto, não permitiram que déssemos 

prosseguimento ao trabalho com os Aikewára: com a mudança do governo 

estadual, a banda larga não chegou à Sororó e a escola foi inaugurada sem a 

sala de informática e, no início de 2012, os conflitos armados que envolveram 

esta sociedade, impediram que o projeto entre eles continuasse. Diante desta 

situação, eu redefini meu projeto de dissertação e, em vez de fazer um trabalho 

de pesquisa ação, passei a analisar a relação das sociedades indígenas com a 

internet, inclusive procurando identificar as dificuldades técnicas e históricas 

destes processos.  

Durante o mestrado, entrei em contato com os campos de estudo da 

Análise do Discurso, especificamente os estudos de identidade e mídia, a partir 

das formulações de Rosários Gregolin, no Brasil, dos estudos de Michel 

Foucault sobre as relações de poder e saber, assim como as discussões 

fomentadas pelos Estudos Culturais Latino-Americanos, que me deram base 

teórica para discutir o tema proposto por esta dissertação. 

 Os processos que envolvem comunicação, na perspectiva das 

abordagens desta dissertação, serviram como fio condutor, entre os dois 

campos de estudos citados anteriormente. Para entender que a internet não é 

algo separado da realidade, já que ela também serve como veículo para 
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exploração do poder econômico, a violência étnica, a manipulação política, e 

todos os males sociais da vida real.   

A virtualidade da internet e a realidade social aqui agora, não são dois 

mundos paralelos, e sim convergentes, uma vez que entre eles há uma relação 

de complementaridade, dependência recíproca e dinâmica conflitantes entre o 

velho e o novo. 
 

1.5.  Convergências tecnológicas e culturais 
 Os movimentos da história das tecnologias não são estáticos e nas 

décadas de 1990 e 2000 a velocidade acelerou. Elas podem sofrer mutação, 

ou desaparecer; podem experimentar tudo, menos permanecer inflexíveis no 

tempo. Isso é quase uma máxima em se tratando de tecnologia, nas quais o 

desenvolvimento normalmente está mais relacionado às questões de mercado 

de se fabricar e vender novas tecnologias, para substituir a anterior.  

 Embora os meios para alcançar resultados tenham mudado, a 

fabricação de vídeos digitais requer métodos e procedimentos semelhantes aos 

da fabricação de vídeos no mundo analógico, pois algumas etapas são 

necessárias para que o resultado final fique satisfatório: pensar a edição, 

construir um roteiro, cortar uma sonora, colar a imagem em sequência. O que 

mudou foi a forma de trabalhar, que agora acontece com a manipulação de bits 

e com recursos antes impensados em uma ilha de edição. Também, agora, 

podem-se fazer modificações em tempo real, sem tanta dificuldade, pois os bits 

podem ser transportados e manipulados, sem perder qualidade. Para Jenkins 

(2009, p. 30):  

A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais 
sofisticado que venha a ser. A convergência ocorre dentro dos 
cérebros de consumidores individuais em suas interações 
sociais com os outros. Cada um de nós constrói a própria 
mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de 
informações extraídas do fluxo midiático e transformadas em 
recursos através do quais compreendemos nossa vida 
cotidiana. Por haver mais informações sobre determinado 
assunto do que alguém possa guardar na cabeça, há um 
incentivo extra para que conversemos entre nós sobre a mídia 
que consumimos.  

Com a expressão “novas tecnologias”, definem-se as tecnologias da 

informação e da comunicação, compostas por um conjunto de discursos, que 
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estão inseridos em diversos campos facilitados, pela utilização dos  

computadores: sistemas de interação de computador e usuário, digitalização da 

informação, comunicações via satélite, telefonia e redes de comunicação, além 

do desenvolvimento dos meios audiovisuais, com os quais os computadores e 

sujeitos interagem. Elas se apoiam na tecnologia digital e na tecnologia 

tradicional por meio dos bits e átomos, mediante os quais se processam, 

acumulam e  transmitem as informações. 

A nova sociedade globalizada se constitui em um momento que nem é 

novo e nem antigo, pois tudo acontece ao mesmo tempo. O tradicional e o 

contemporâneo convergem para processos de recepção e aqueles que 

possuem mais acesso a estes meios, tem maiores possibilidades no processo 

comunicacional. Neste cenário, no entanto, nem todos estão conectados aos 

emaranhados tecnológicos e este acesso também não é homogêneo e se 

diferencia de um território para outro. Sobre estes processos de recepção, 

Henri Jinkins afirma (2009, p. 30): 

A expressão cultura participativa contrasta com a noção mais 
antiga sobre a passividade dos expectadores dos meios de 
comunicação. Em vez de falar sobre produtores e 
consumidores de mídia como ocupantes de papeis separados, 
podemos agora considerá-los como participantes interagindo 
de acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de 
nós entende por completo. Nem todos os participantes são 
criados iguais. Corporações – e mesmo indivíduos dentro das 
corporações da mídia – ainda exercem maior poder do que 
qualquer consumidor individual, ou mesmo um conjunto de 
consumidores. E alguns consumidores tem mais habilidade 
para participar desta cultura emergente do que outros.  

  A escola deixou de ser o local preferencial e quase exclusivo de 

aprendizado. O que agora se observa é que a informação e o conhecimento 

transitam pelos mais diferentes lugares seja no carro, na internet, pelo celular 

ou em uma viagem de avião, porém nem um equipamento tecnológico ou 

tradicional que comportam esta mídia é completo, ou seja, todas as mídias. 

Diferente de algumas previsões, os vários suportes tecnológicos não 

convergiram para um único equipamento. Ao contrário, o homem 

contemporâneo precisa de vários objetos tecnológicos para satisfazer suas 

novas necessidades e nem um meio cancela o outro, como observar Henri 

Jinkins (2009, p. 41 e 42): 

 
 



42 
 

Palavras impressas não eliminaram as palavras faladas. O 
cinema não eliminou o teatro. A televisão não eliminou o rádio. 
Cada meio antigo foi forçado a conviver com os meios 
emergentes. É por isso que a convergência parece mais 
plausível como uma forma de entender os últimos dez anos de 
transformações dos meios de comunicação do que o velho 
paradigma da revolução digital.  Os velhos meios de 
comunicação não estão sendo substituídos, mas propriamente, 
suas funções e status estão sendo transformados pela 
introdução de novas tecnologias.  

Durante o século XX, os meios massivos de comunicação foram 

dominados por grandes grupos empresariais, que fizeram da circulação da 

informação um grande negócio. A rede mundial de computadores, que 

timidamente começou a se estabelecer nos anos de 1980, e a princípio era 

entendida como uma espécie de evolução natural da televisão, nos anos de 

1990 sofreu um profundo golpe, que ficou conhecido como o estouro da bolha. 

Em sua primeira versão comercial, conhecida como web 1.0, os sites 

comerciais viram se dissolver a perspectiva de obter muito lucro, a partir das 

altas taxas que cobravam de seus usuários.  

O que se observa, atualmente, no entanto, é que novas formas de lucrar 

com a comunicação surgiram, mesmo diante da imprevisibilidade dos 

acontecimentos provocados pelas convergências midiáticas. A web 2.0, com 

seus blogs e sites de relacionamentos bem mais dinâmicos, ampliou o número 

e as possibilidades dos usuários. Estamos agora inseridos em uma nova forma 

de globalização, cuja velocidade da informação a torna bem menos controlável. 

Podemos analisar uma série de acontecimentos na web, mas, de fato, não é 

possível fazer uma previsão dos rumos que a comunicação e a tecnologia irão 

tomar. 

 

*** 

Neste capítulo, a partir de uma narrativa que envolve minha trajetória 

profissional, atravessada por experiência com a edição de filmes de sociedades 

indígenas e as transformações ocorridas no universo das tecnologias da 

comunicação e da informação (TIC), apresentei minha inserção nesta 

pesquisa. No próximo capítulo, retomo algumas das considerações feitas neste 

primeiro capítulo, para analisar mais especificamente a construção do 
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aikwara.blog.spot.com e a complexidade que o envolve, pensar da participação 

indígena na internet, hoje.  
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Capítulo 2 
Convergências, dispositivos de controle e processos de distribuição  

 
As inovações tecnológicas, a expansão dos impérios globais da 

mídia, uma explosão de novos tipos de mídia e um ilimitado 
bombardeio comercial a crianças têm contribuído, atualmente, para a 

formação de um ambiente em que a juventude está crescendo num 
mundo mediado, muito diferente do de qualquer geração anterior. Se, 

por um lado, os avanços tecnológicos criaram novas possibilidades 
para o livre fluxo de informações, o uso de redes sociais e o ativismo 

global, por outro lado, há também o potencial que as empresas e 
governos exercem de ampliar seu controle sobre os meios de 

comunicação, restringir o fluxo de informações e apropriar-se dessas 
novas ferramentas para o seu próprio lucro e controle, à custa da livre 

expressão e da democracia. 
 

Douglas Kellner e Jeff Share  
 

As tecnologias da informação e comunicação, com suas mídias digitais 

e a internet assumiram grande importância dentro do funcionamento das 

empresas, representam um dos principais meios de divulgação do 

conhecimento e servem de meio de relacionamento, contribuindo para 

construção de uma nova realidade, a virtual.  

As pessoas que tem acesso à internet passaram a incorporar em suas 

práticas sociais esta multiplicidade de serviços ofertados pela evolução 

tecnológica. Neste novo momento, gerado pelo desenvolvimento da rede de 

computadores, é necessário estar em constante aprendizado, haja vista que as 

linguagens e o conhecimento tecnológico se tornam rapidamente 

ultrapassados.  

 Estamos cercados de emaranhados tecnológicos, de cunho 

computacional que adentra a realidade diária e controla as atividades das 

pessoas. Este processo tem se intensificado diariamente. Exclui os que se 

encontram desatualizados e os obrigam a procurarem a reinserção em um 

ambiente constituído de grandes novidades tecnológicas que as tornam 

dependentes diretos desta revolução técnico-científico-informacional, como 

podemos observar na colocação de Castells (1999).  

 A chegada de novas tecnologias da informação sempre dividiu bastante 

as opiniões: de um lado os entusiastas que veem nelas a redenção da 

humanidade, através da democratização da informação e de outro, os mais 

críticos, e por vezes extremados e pessimistas, que procuram analisar as 
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relações de poder e os impactos nas práticas sociais. A citação a seguir ilustra 

uma visão bastante otimista em relação à tecnologia digital: 

Esse efeito harmonizador da vida digital já é aparente, quando 
se considera que disciplinas e empresas antes 
compartimentalizadas vêem-se hoje não competindo, mas 
colaborando umas com as outras. Surge uma língua comum, 
outrora inexistente, permitindo às pessoas se entenderem 
independentemente das fronteiras. As crianças na escola têm 
hoje a oportunidade de examinar uma mesma coisa de muitas 
perspectivas diferentes. Um programa de computador, por 
exemplo, pode ser visto tanto como um conjunto de instruções 
quanto como um poema concreto, formado pelos espaços que 
antecedem seus comandos em seu texto (NEGROPONTE: 1995, 
p. 198). 

 Do outro lado, bastante desconte com a suposta “vulgarização” da 

cultura, afirma Andrew Keen (2007: p.8): 

A tecnologia de hoje vincula todos aqueles macacos a todas 
aquelas máquinas de escrever. Com a diferença de que em 
nosso mundo Web 2.0 as máquinas de escrever não são mais 
máquinas de escrever, e sim computadores pessoais 
conectados em rede, e os macacos não são exatamente 
macacos, mas usuários da internet. E em vez de criarem obras-
primas, esses milhões e milhões de macacos exuberantes — 
muitos sem mais talento nas artes criativas que nossos primos 
primatas — estão criando uma interminável floresta de 
mediocridade. Pois os macacos amadores de hoje podem usar 
seus computadores conectados em rede para publicar qualquer 
coisa, de comentários políticos mal informados a vídeos 
caseiros de mau gosto, passando por música 
embaraçosamente mal-acabada e poemas, críticas, ensaios e 
romances ilegíveis. 

Neste capítulo, a partir do funcionamento da convergência tecnologia e 

os usos sociais que delas podem fazer as sociedades indígenas, passo a 

analisar, na primeira parte, os processos de convergências midiáticas e mostro 

como eles acontecem entre o povo Aikewára, que mesmo sem ter acesso 

sistemático à internet, conseguem ter contato com as mídias digitais. Na 

segunda parte, faço um levantamento dos níveis de exclusão digital, a partir 

dados divulgados da pesquisa concluída em maio de 2012, pela Fundação 

Getúlio Vargas e a Fundação Telefônica, que mapeou o acesso à Internet nos 

domicílios brasileiros. Encerro o capítulo com algumas reflexões sobre as 

práticas de letramento digitais. 
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2.1. Henry Jenkins e Beto é do Mal 
 

 Bem-vindo à cultura da convergência, 
onde as velhas e as novas mídia colidem, 

onde a mídia coorporativa e a mídia 
alternativa se cruzam, onde o poder do 

produto da mídia e o poder do consumidor 
interagem de maneiras imprevisíveis. 

 
Henry Jenkins  

 
 Os produtos midiáticos que estão em circulação na web são bastante 

voláteis. Não é possível o controle total sobre esta mídia, uma vez que ela 

pode ser acessada em toda parte do planeta em que exista conexão com a 

internet. Além de haver a possibilidade de ela ser transportada em um suporte 

de armazenamento como CD, DVD, HD, Celular. 

 Para demonstrar a convergência midiática da contemporaneidade, Henry 

Jenkins (2009) analisa uma situação inusitada que aconteceu no outono de 

2001, nos Estados Unidos, quando um estudante do ensino médio filipino 

americano criou, no programa de computador Photoshop, uma colagem do 

personagem Beto, do programa infantil Vila Sésamo.  

 O menino criou uma série de imagens 

denominada “Beto é do Mal”, que foi postada em 

sua página na internet. Nas imagens, Beto 

aparecia como membro da Ku Kux Klan, ao lado 

de Hitler, vestido como o Unabomber, ou 

transando com Pâmela Anderson, mas o que 

gerou a polêmica foi a imagem em que o 

personagem aparecia junto com Osama Bin 

Laden. Seu objetivo era apenas construir algumas 

brincadeiras com o personagem da série da TV americana.     

Figura11: Beto é do Mal 

Disponível em: http://www.e-
farsas.com/osama-bin-laden-ao-lado-de-

um-muppet.html 

 Logo após os atentados de 11 de setembro, um editor de Bangladesh 

procurou imagens de Bin Laden para imprimir cartazes, camisas e pôsteres 

antiamericanos. Vila Sésamo é exibida no Paquistão num formato adaptado; o 

mundo árabe, portanto, não conhecia Beto e Ênio, que sempre aparecem 

juntos na série de TV. O editor não tinha contexto para reconhecer Beto e a 

imagem lhe pareceu um bom retrato do líder da Al-Qeada. A imagem acabou 
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em uma colagem de fotografias similares que foi impressa em milhares de 

pôsteres e distribuída em todo o Oriente Médio. 

 Repórteres da CNN registraram a improvável cena de uma multidão 

enfurecida marchando em 

passeada pelas ruas, 

gritando slogans 

antiamericanos e agitando 

cartazes com Beto e Bin 

Laden. Representantes do 

Children’s Television 

Workshop, criadores do 

programa Vila Sésamo, 

descobriram a imagem na 

CNN e ameaçaram processar 

os responsáveis pelo uso indevido da imagem e tomar medidas legais. E nisso 

residia uma grande questão: quem era o responsável? Difícil responder a esta 

pergunta. 

Figura 12:  Beto e Bin Laden 

Disponível em: http://www.e-farsas.com/osama-bin-laden-ao-lado-de-um-
muppet.html 

 
De seu quarto, Ignacio desencadeou uma controvérsia 
internacional. Suas imagens cruzaram o mundo, algumas 
vezes vinculadas por meio comerciais, outras por meio 
alternativos. E, no final, inspirou seguidores de sua própria 
seita. Com sua popularidade crescendo, Ignacio ficou 
preocupado e finalmente decidiu tirar seu site do ar: “acho que 
tudo isso chegou perto demais da realidade... “Beto é do Mal” e 
seus seguidores sempre estiveram controlados, longe dos 
grandes meios de comunicação. Essa questão os trouxe ao 
conhecimento público. (JENKINS: 2009, 28/29) 

  
 O desfecho da história foi tão improvável como os acontecimentos que 

lhe deram origem. Neste momento, ainda não é possível determinar, ao certo, 

os rumos que a comunicação vai tomar a partir da internet. Este acontecimento 

analisado por Jenkins ajuda a pensar os processos improváveis da 

comunicação nas mídias digitais. 

 O acesso à internet é bastante diferenciado, dependendo da região do 

planeta onde se esteja. Desta forma, em 2001, nos Estados Unidos, um garoto 

sabia mexer no Photoshop e tinha acesso à banda larga. No Brasil, está não é 

a realidade da maioria das pessoas, como mostrou o Mapa Digital de 2012. Na 
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Amazônia, onde vive a maior parte dos povos indígenas brasileiros, os níveis 

de acessos são bem baixos e em alguns lugares ainda não se tem sequer 

acesso à energia elétrica.  

 No próximo tópico, mostro como as convergências midiáticas 

atravessam a vida do povo indígena Aikewára, e os acontecimentos são bem 

diferentes daqueles que envolveram a série “Beto é do Mal”. Em 2001, este 

povo ainda não tinha sequer energia elétrica na aldeia. De qualquer forma, o 

período de tempo em que aconteceram estas duas situações, é bastante curto, 

mas, diante da velocidade das transformações tecnológicos das duas últimas 

décadas, parece até que o tempo mudou sua configuração.  

 
2.2. Convergência entre os Aikewára 
 Em maio de 2012, Tiapé e Murué Suruí, um jovem casal da sociedade 

Aikewára, concedeu uma entrevista sobre novas tecnologias de comunicação e 

práticas culturais ao projeto Narrativas Orais na Amazônia Paraense. Quando 

começaram a falar, a primeira preocupação foi explicar que na Terra Indígena 

Sororó, à época da entrevista, ainda não havia antena de nenhuma operadora 

de celular, nem ponto de internet. 

  Esta situação, no entanto, não impedia que os mais jovens tivessem 

contato com os filmes que circulavam no YouTube, porque um dos irmãos de 

Tiapé, jogador de futebol, goleiro do time Parakatejê, formado só por indígenas, 

morava em Marabá e tinha acesso constante à rede mundial de computadores.  

 Sempre que visitava sua família, ele levava os vídeos, gravados em seu 

celular e mostrava para os mais novos. Como muitos Aikewára, neste período, 

já possuíam celulares, algumas vezes, conseguia transferir os arquivos para 

estes aparelhos. Eles lamentam que exista pouco conteúdo envolvendo sua 

cultura, um blog, alguns filmes no YouTube e algumas matérias feitas por 

emissoras de televisão. Por outro lado, sabem que sobre muitas sociedades 

indígenas não há nada na internet, nem na televisão, nem nas emissoras de 

rádio. 

 Pelas informações que chegam nas memórias dos celulares, e através 

dos projetos educativos desenvolvidos entre eles, mesmo sem contato direto 

com a internet, a sociedade Aikewára estava conectada à vida digital. Assim 

como acontece com muitos outros povos indígenas, no Brasil, entre eles, há 
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uma série de objetos tecnológicos da atualidade: celulares, MP3, 

computadores, filmadoras, aparelhos de TV, CD e DVD. A realidade recente do 

povo Aikewára ilustra bem aquilo que Henry Jenkis definiu como cultua da 

convergência, esta multiplicidade de mídias, que convergem para uma grande 

diversidade de possibilidades de produção de sentidos entre os usuários. 

 Também a partir da realidade dos Aikewára é possível compreender a 

crítica que Jenkins (2010, p. 41) faz sobre a “caixa preta”, quando afirma que o 

computador, ou o celular, ainda que reúnam diferentes suportes midiáticos, não 

representam os aparelhos para onde todas as mídias convergiram. Na 

atualidade, criou-se a necessidade de vários objetos tecnológicos e nas casas 

dos Aikewára, é comum encontrar esta variedade. 

 A circulação dos filmes do YouTube entre os Aikewára, assim como o 

acontecimento envolvendo a criação da série “Beto é do Mal” representam 

exemplos de que não temos controle total sobre o conteúdo midiático que 

circula na internet. No entanto, embora esta dinâmica da internet apresente 

estas possibilidades, não se pode ignorar que também existem métodos de 

controle, como será demonstrado no próximo tópico. 
 
2.3.  Indicadores dos usos de internet no Brasil 

Reiterando as formulações de Jenkins (2009), os meios de comunicação 

são mais que sistemas de distribuição e, como já exemplificado, mesmo sem 

acesso direto à internet, os Aikewára, no sudeste do estado do Pará, 

conheciam filmes postados no YuoTube. Por outro lado, ainda que a 

imprevisível complexidade dos meios midiáticos permita e até favoreça este 

tipo de situação, não se pode, a partir destes acontecimentos, afirmar que 

todas as sociedades indígenas da Amazônia paraense tem acesso à internet, 

ao computador, ou outro suporte midiático. 

Neste tópico, analiso os dados divulgados da pesquisa concluída em 

maio de 2012, pela Fundação Getulio Vargas e a Fundação Telefônica que 

mapeou as diversas formas de acesso à tecnologia digital no Brasil. Esta 

pesquisa apresenta problemas por não levar em consideração outras formas 

de conexão à internet.  a metodologia da pesquisa considera a realidade do 

centro sul do Brasil. 
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Em muitas localidades da Amazônia, onde não há serviço de internet, 

através das operadoras de celular, as pessoas conseguem utilizar o celular 

como modem e acabam acessando a web. O meu objetivo aqui não é trabalhar 

com a precisão desses dados, mas relativizá-los, pois entendo que eles traçam 

um cenário da inclusão digital no Brasil.  

A pesquisa apontou que, no estado do Pará, apenas 13,7% dos 

domicílios têm microcomputadores com acesso à internet. Menos de um quarto 

das residências paraenses têm computador, sendo que parte considerável 

desta conexão está na região metropolitana de Belém, por apresentar uma 

infraestrutura de rede de internet, mesmo que limitada e de alto custo. 

 

Quadro 01: mapa digital 

 
Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do Censo/IBGE 

 

Na pesquisa, o Pará desponta com o mais baixo percentual de 

domicílios com computadores e acesso à internet de banda larga ou internet 

discada. O estado aparece na terceira pior colocação no acesso da internet, 

atrás do Piauí e do Maranhão.  

Quase metade das pessoas que utiliza a internet no país acessa por 

banda larga nos domicílios localizados nas regiões metropolitanas. Apenas 

uma, em cada dez pessoas, ainda utiliza o acesso discado. Na Amazônia, as 

capitais  Boa Vista, Macapá, Manaus e o interior do Pará lideram o acesso por 

conexão discada. Macapá também lidera o uso de internet discada nas escolas 

e nas lanhouses. A principal dificuldade apresentada para mudar o perfil de 
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acesso na região norte foi o isolamento e a distância dos centros tecnológicos 

do país.  

O nordeste do Pará a microrregião do Guamá  e Bragantina são as mais 

prejudicadas do estado. Nelas estão os municípios com menos domicílios com 

microcomputadores, como Cachoeira do Piriá e Augusto Corrêa, que não 

chegam a ter, juntos, nem 3% de domicílios com computadores ligados a 

internet. Em São João da Ponta, segundo a pesquisa, a situação é ainda mais 

grave, além de não ter 1% dos moradores com computadores em casa, 

nenhum deles está conectado à internet.  Esta realidade, inclusive, se repete 

em outras duas cidades paraenses, ambas localizadas na região do Marajó: 

Chaves e Gurupá.  

A falta de estrutura de rede, o problema de especificação de operação e 

o alto custo dos componentes utilizados (transmissores, receptores e cabos) 

representam o principal obstáculo para transpor os rios e as florestas na região 

amazônica. Além do descaso das políticas públicas com a exclusão digital.  

 

Quadro 02: Microcomputador com internet - 1   

 
Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do Censo/IBGE 

Com 34,26% de domicílios com acesso a internet através de um micro 

computador, Belém o culpa posição de 650 no ranking conexão por município. 

A capital paraense está acima da média nacional que é 33% de domicílios que 

acessam à internet através de um micro computador. No entanto, quando a 

pesquisa aborda os domicílios que possuem computador, mas não possuem 

acesso à internet, Belém ocupa a 796ª posição entre todos os municípios do 

país, o que corresponde segundo os dados do estudo a 42,52% dos 
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computadores nos domicílios da capital paraense não possuem acesso a 

internet. Contrastando com estes dados, São Caetano do Sul, em São Paulo, 

tem 77,07% das residências com computadores que usam a internet.  

Embora os resultados obtidos no Mapa Digital de 2010 não revelem 

avanços nos níveis de acesso na Amazônia, a pesquisa indica perspectivas 

mais otimistas para o futuro próximo. Especula-se que em 2015 as regiões 

norte e nordeste tenham mais possibilidade de acesso à internet tanto nos 

domicílios como nos centros públicos que provavelmente vão oferecer uma 

internet de qualidade e sem custos para o usuário. 

 No Sudeste do estado do Pará, onde vivem algumas sociedades 

indígenas, o nível de conexão nos domicílios é muito baixo, se comprado com 

os municípios do sudeste do país.  O povo Gavião que vive a 20 quilômetros da 

cidade de marabá no Pará tem mais possibilidade de acessar à internet, uma 

vez que o município de Marabá tem 17,1 % de domicílios com computadores 

com acesso à internet. Nada por acaso, uma vez que é na região de Marabá 

que fica o polo mineral e tecnológico da empresa Vale.  

Quadro 03: Microcomputador com  internet - 2   

 
Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do Censo/IBGE 

 

 Já para a sociedade Aikewára, que cuja terra indígena está na jurisdição 

de São Geraldo do Araguaia, de quem falarei em mais especificamente no 

próximo capítulo, as possibilidades de conexão são pouco prováveis, uma vez 

que o município tem apenas 6,04% de domicílios com computadores com 

acesso à internet. Diante destes dados, a possibilidade de conexão à internet 

dos povos tradicionais como os indígenas na Amazônia se tornam muito 

pequenas. 
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Entre as conclusões da pesquisa, chama bastante atenção o fato de que 

nas capitais e nas cidades das regiões mais ricas do país, há um maior número 

de centros públicos de acesso, já em cidades de renda per capta mais baixa, 

como Macapá, Manaus e São Luís, há um predomínio das lanhouses. O Brasil 

está acima da média mundial de acesso à internet, mas algumas regiões, como 

a amazônica, estão muito longe de alcançar o que propõe a ONU em termos 

de direito à informação. É preciso ter conexão de qualidade para que as 

possibilidades sejam iguais para todos. 

Ainda segundo a pesquisa, os principais motivos da exclusão são 

desinteresse (33%) e incapacidade de operar a tecnologia (31%).  Estas 

conclusões, no mínimo, podem gerar alguns questionamentos. Como pode 

haver desinteresse de grande parte da população da região amazônica se a 

internet nem sequer chega a algumas localidades?  E como é possível 

dimensionar a capacidade de operacionalizar a tecnologia se as interfaces dos 

softwares são muitas vezes escritas com linguagem técnica, e estrangeira? 

Apesar de todo investimento empresarial, no setor da informática, ainda são 

necessárias interfaces mais amigáveis que atendam à demanda dos 

moradores da região. Sobre este distanciamento, há duas décadas, afirma 

Negropontes (1995: 81): 

Computadores não têm de ser complicados, e "ser digital" não 
precisa ser tão difícil. A evolução da informática vem ocorrendo 
num ritmo tão acelerado que apenas recentemente passamos 
a dispor de um poder de processamento a um preço baixo o 
bastante para podermos gastá-lo livremente no 
aperfeiçoamento da facilidade de interação entre você e seu 
computador. Dedicar tempo e dinheiro à interface com o 
usuário era considerado um frívolo desperdício, pois, sendo os 
ciclos do computador tão preciosos, eles tinham de ser 
empregados no problema, e não na pessoa.    

Diante destas novas formas de comunicação, é bastante urgente pensar 

em quanto os desafios aumentaram para implantar uma rede de acesso à 

internet na Amazônia. Também é necessário conhecer detalhes de como 

evoluíram as necessidades de comunicações e de como o governo está 

tentando dar solução a estas demandas.  

A solução mais viável em relação à região seria a implantação de um 

satélite, para cobrir toda a Amazônia brasileira. Esta alternativa, possivelmente, 



54 
 

possibilitaria uma conexão de baixo custo para populações mais carentes, para 

os povos tradicionais e para escolas. A comunicação via satélite se dá com 

base em dois elementos componentes do sistema: os satélites e as estações 

terrenas. Ela pode ser compreendia como uma comunicação entre duas 

estações terrenas, cujo sinal é repetido pelo satélite.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Satelíte 

 

 

 

 

  
Fonte::www.img.lx.it.pt/~fp/cav/ano2007_2008/MEEC/Trabalho_9/html/html/t

ecnologia.htm  

 

O satélite tem como característica de utilização a disponibilização de 

acesso para diversos tipos de usuários simultaneamente (TV a cabo, Celular, 

Internet, GPS). A comunicação via satélite proporciona aos usuários a 

capacidade de contornar as estações das operadoras de comunicação 

convencional e difundir informações para vários locais a um custo mínimo. 

Em entrevista ao Portal Terra, o ministro das comunicações, Paulo 

Bernardo, em abril de 2012, mais uma vez assinalou um interesse 

governamental em levar o acesso a regiões mais distantes. O planejamento 

atual fala na construção de um satélite que demandará um investimento de R$ 

750 milhões.  
O ministro explicou que o satélite vai permitir oferecer conexão 
de banda larga a municípios da região amazônica e outras 
áreas remotas difíceis de cobrir. "Temos um número muito 
grande de municípios e localidades em regiões mais afastadas 
onde a construção de cabos ou de tecnologia por rádio 
convencional encontra muitas dificuldades", disse Bernardo. 
(PORTAL TERRA, 02/04/2012) 
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A chegada da banda larga na Amazônia não representa o fim da miséria 

e da pobreza herdada do período colonial, que se mantém no Estado 

Brasileiro, a partir de projetos de exploração quase predatória na região. Por 

outro lado, o acesso vai poder abrir oportunidades de estudo, de trabalho, além 

de garantir um dos diretitos fundamentais do ser é humano, que é o direito à 

informação.     

Também é necessário considerar que apenas o acesso não garante a 

inclusão digital. As pessoas precisam ser preparadas para interagir com as 

novas tecnologias. Então, o direito à informação se dá pelo acesso, mas 

também pelas possibilidades dos usos sociais da tecnologia e eles não 

acontecem sem que os usuários tenham condições de se posicionar 

criticamente diante das transformações. Para isso, são necessárias práticas 

pedagógicas que preparem as pessoas para receber a web. No tópico 

seguinte, analiso esta relação. 

 
2.4. Práticas de letramento digital ou midiático? 

O Letramento Digital está ligado à organização de operacionalizar e 

entender as informações contidas em variadas mídias eletrônicas e tornar este 

conteúdo em ferramenta para resolver problemas do dia a dia como podemos 

observar na colocação de Martins & Silva (2004, p. 12): 

Diz-se que estamos na “sociedade da informação” na 
“sociedade da comunicação” ou na “sociedade do 
conhecimento”. Refuto. Estamos em sociedade de informação, 
de comunicação e de conhecimento. Claro que estamos em 
sociedades de informação até do ponto de vista físico, da teoria 
da informação, basta pensar nas tecnologias digitais (DVD, 
televisão digital, etc.), que são aplicações da teoria da 
informação. Mas a informação, mesmo no sentido jornalístico 
da palavra, não é conhecimento, pois o conhecimento é o 
resultado da organização da informação. 

 
A tecnologia potencializa as habilidades humanas nas diversas áreas 

do conhecimento, desde que o indivíduo saiba utilizá-la adequadamente como 

ferramenta de construção do saber para resolver algum problema do cotidiano.  

Ela se renova a cada dia, é o celular que ganha repercussão no modo de vida 

das pessoas, a comunicação rápida e fácil, relógio, e-mail, máquina fotográfica, 
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despertador, câmera, rádio, televisão, ou seja, a convergência das mídias, 

como já referido. A portabilidade ganhou destaque no meio social e a 

computação prioridade no cotidiano de uma parcela significativa da população 

mundial que tem acesso às tecnologias.  

É difícil imaginar nosso cotidiano hoje sem as tecnologias. 
Inúmeras práticas, possíveis a partir do uso de determinadas 
tecnologias, passaram a ser normalizadas socialmente. Lemos 
jornais na Internet. Fazemos compras pela rede. Checamos e-
mail praticamente todos os dias. Trabalhamos no computador. 
Mantemos contatos pessoais através de mensagens 
instantâneas. Não apenas isso: o acesso ao mercado de 
trabalho exige dos cidadãos o que costumamos chamar de 
"alfabetização digital". Não dispor de noções básicas de 
informática e não ter acesso às informações disponíveis na 
rede se tornou mais uma modalidade de exclusão social, 
denominada "analfabetismo digital”. (GREGOLIN E MAZZOLA: 
2012, p. 263, 264) 

Saber conduzir o computador é essencial hoje, tal qual dirigir um carro 

ou jogar em um videogame, máquinas que possuem um grande aparato 

tecnológico por trás. Neste contexto de acesso ao computador é que se entra 

no âmbito do letramento digital, pois a cada momento surge uma nova 

tecnologia e grande parte da população mundial ainda nem conseguiu o 

domínio completo da anterior. 

 
La necesidad de plantear la conceptualización de la 
competencia mediática conduce a una perspectiva más amplia 
en la que convergen aspectos vinculados a la competencia 
audiovisual y a la competencia digital. Ambas constituyen el 
marco de referencia de «El tratamiento de La información y 
competencia digital», competencia básica del currículum 
vigente en nuestro país. A pesar de las experiencias que se 
están llevando a cabo tanto e  comunicación audiovisual como 
digital, aún son pocas las tentativas para definir, de manera 
precisa, los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios 
para considerarse competente en sendos ámbitos, ineludibles a 
la hora de llevar a cabo los procesos de enseñanza-
aprendizaje. (PÉREZ y DELGADO, 2012) 
 

 
Em função das transformações nos sistemas de distribuição da 

informação, em muitas sociedades, a escola deixou de ser o local preferencial 

e quase exclusivo de aprendizado. O que agora se observa é que a informação 

e o conhecimento transitam pelos mais diferentes lugares seja no carro, na 

internet, pelo celular ou em uma viagem de avião.  
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Aprendizagem permanente trata-se de um conceito de 
mercado de trabalho de corrente dos constantes avanços em 
áreas como computação, engenharia genética, administração, 
que provocam o rápido envelhecimento dos conhecimentos 
técnicos. Até a década de 1980, as universidades eram vista 
como local de instrução definitiva, exatamente como na época 
em que foram criadas: quem recebia treinamento em medicina 
na escola de Salerno (Itália), o primeiro centro de estudo do 
século IX, a conquistar fama em toda a Europa, era 
considerado suficientemente par ser médico em qualquer corte 
real, sem jamais ter que rever os seus conhecimentos. Hoje o 
profissional que não se mantém atualizado corre o risco de se 
ver defasado poucos anos depois de formado, necessitando 
adotar o hábito da aprendizagem para poder acompanhar as 
transformações do mercado (DIMENSTEIN: 2005, p. 10) 

O letramento digital, sem dúvida, depende de competências de leituras 

dos diferentes meios midiáticos que convergem para o mundo digital, está, 

portanto, ligado à organização de entender a informação contida em variadas 

mídias. Mas é preciso ir além de uma simples compreensão das informações. 

Para Kellner  e Share (2008, p. 690): 

 
No contexto da contínua expansão da transformação 
tecnológica e econômica, a alfabetização crítica da mídia é um 
imperativo para a democracia participativa, pois as novas 
tecnologias de informação e comunicação, associadas a uma 
cultura de mídia com base no mercado, fragmentaram, 
conectaram, convergiram, diversificaram, homogeneizaram, 
estabilizaram, ampliaram e remodelaram o mundo. 

 
 

As possibilidades do letramento digital estão diretamente relacionadas 

à capacidade de integrar, incorporar o conhecimento do mundo virtual na vida 

cotidiana das pessoas.  

 
A alfabetização crítica da mídia é uma resposta educacional 
que amplia a noção de alfabetização, incluindo diferentes 
formas de comunicação de massa, cultura popular e novas 
tecnologias. Ela também aprofunda o potencial da 
alfabetização para analisar criticamente relações entre a mídia 
e as audiências, informação e poder. Com essa análise 
corrente, a produção de mídia alternativa dá aos alunos o 
poder de criar suas próprias mensagens, que podem desafiar 
textos e narrativas de mídia (KELLNER e SHARE: 2008, p. 
691)  

 
Uma outra questão a respeito da inclusão digital, que se repetiu diante 

da chegada dos meios massivos de comunicação, como a televisão e o rádio, é 
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a tendência de se atribuir à internet a responsabilidade pelo aumento da 

violência e da delinquência. Estes problemas sociais sempre existiram atribuí-

los à internet é tirar o foco dos seus responsáveis, que são: a política, a 

situação social e educacional do país. Estes ecos não são novidades, como 

destaca Martins & Silva (2004, p. 13): 

Nos Estados unidos, nos anos trinta do século passado, havia 
uma grande inquietação: imaginava-se que o cinema 
estimulava a “infração social”. Depois, passou-se a fazer a 
mesma acusação com a televisão. Enfim, concepção 
totalmente vulgar do marxismo, embora sustentada por autores 
como Marcuse, defendeu que a mídia favorecia alienação de 
trabalhadores, impedindo-os de tomar consciência dos seus 
próprios problemas.   

A difusão da tecnologia digital possibilitou, de certa forma, a 

democratização da informação, antes bem mais manipulada pelos meios 

massivos de comunicação. Guardadas as devidas desigualdades de acesso e 

dispositivos de controles, a internet fez com que o centro cultural do mundo 

mudasse e se tornasse plural, basta estar conectado de qualquer lugar do 

globo e ter acesso as mais variadas informações seja ela econômica, política, 

cultural e podendo interagir com elas.  

 
2.5. Dispositivos de controle e democracia no ciberespaço 
 A web 2.0 é uma tendência que vem mudando a cara da internet de 

forma interativa e inovadora, bastante flexível do ponto de vista da 

portabilidade da mídia. O termo Web 2.0 é utilizado para descrever a segunda 

geração da World Wide Web, tendência que reforça o conceito de troca de 

informações e colaboração dos internautas com sites e serviços virtuais. A 

tendência é que o ambiente online se torne mais dinâmico e que os usuários 

colaborem para a organização de conteúdo. 

Enquanto os meios massivos de comunicação transmitem informações 

verticalmente para sua audiência, aplicações web 2.0 disseminam informações, 

alteram a forma de se comunicar, abrem novos canais de diálogos em rádios 

online, produzem vídeos, postam assuntos delicados em redes sociais e blogs, 

comentam sobre temas políticos, sociais e fazem valer os direitos da provável 

democracia na rede. 
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 O mundo digital surgiu segundo Pierre Levy (2004), como uma 

plataforma propícia a desenvolver cenários de interação, “democratizando”, até 

agora, o acesso à comunicação e ao conhecimento.  Ricarte e Braga (2005: p. 

24) defendem:  

A Internet oferece atualmente um conjunto enorme de 
comunidades virtuais que agregam pessoas de cidades, 
regiões e mesmo de países diferentes, mas que têm interesses 
e preocupações em comum. Nesse sentido, saber – ou não 
saber – usar o computador e a Internet pode ser fundamental 
para as oportunidades de acesso que são oferecidas aos 
indivíduos na sociedade atual e esse conhecimento deve ser 
também entendido como parte da formação necessária para o 
exercício da cidadania. 

 No entanto, o acesso a esta cidadania não é muito tranquilo, já que 

grande parte da população brasileira está excluída desse processo por falta de 

recursos, ou por não ter competência em manusear a tecnologia, alguns povos 

indígenas da Amazônia também estão excluídos do contato com o computador 

e a internet, mas algumas iniciativas isoladas contribuem para inclusão das 

sociedades indígenas no mundo digital. 

A empresa Google, preocupada em alcançar “usuários online”, em 2011, 

fez a primeira demonstração do sistema operacional OS Chorome, que vai bem 

além do navegador Chrome, já em uso na web. O objetivo do OS Chrome é 

revolucionar o segmento de sistemas operacionais com seu armazenamento 

em nuvem, que será explicado mais adiante. Trata-se de uma iniciativa da 

Google de criar um sistema baseado na internet, mas para regiões onde não 

há conexão com a rede mundial de computadores, como em grande parte da 

Amazônia.  

Além da questão da acessibilidade, um dos aspectos que merecem 

crítica sobre a comunicação em rede digital  é que a internet não é o sinônimo 

de democracia, uma vez que nem todos tem acesso à tecnologia dos 

computadores e nem privacidade na rede. Um bom exemplo desta situação 

são os arquivos ou computadores em nuvens. Não se pode deixar de lado que, 

não há como as empresas que trabalham com arquivos em “nuvens” garantam 

a privacidade dos dados, seja no envio ou no armazenamento. Na verdade, 

não dá para arriscar deixar um arquivo somente na nuvem.  



60 
 

A computação em nuvens (do inglês cloud computing) coloca em 

circulação um discurso perigoso de que ninguém mais precisaria instalar 

programa algum em seu computador para realizar desde tarefas básicas ou até  

trabalhos mais complexos, porque todos estes programas estarão disponíveis 

na internet, inclusive o seu armazenamento. O acesso poderia ser realizado em 

qualquer lugar, desde que exista uma conexão com a internet disponível. A 

questão é que neste sistema de armazenamento, os usuários ficariam ainda 

mais expostos ao controle e à vigilância, na rede. 

É possível pensar que a internet hoje funciona como um sistema 

panóptico. Os governos e as grandes empresas com seus diferentes 

interesses, acabam também tendo acesso a todos os dados da população que 

circulam na web: atividades financeiras, escolar, previdenciária da população. 

Outro aspecto panóptico bastante fortalecido pelas novas tecnologias digitais 

se traduz nos sistemas de controle e vigilância feitos por câmeras, que captam 

passo a passo o indivíduo. Onde quer que seja o local de acesso que a pessoa 

esteja, o seu comportamento na rede, que hoje, inclusive, vai além dos 

computadores está sendo observado.  

Segundo Foucault (1987, p. 166), esta vigilância se define da seguinte 

maneira: 
 
O dispositivo Panóptico organiza unidades especiais que 
permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente. Em 
suma, o princípio da masmorra é investido; ou antes, de suas 
três funções – trancar, privar de luz e esconder – só se 
conserva a primeira e suprimem-se as outras duas. A plena luz 
e o olhar de um vigia captam melhor que a sombra, que 
finalmente protegia. A visibilidade de uma armadilha. 

 
Embora a fluidez das redes sociais permita acontecimentos como os 

que envolveram a série “Beto e do mal”, as sociedades em rede estão, em 

grande medida, conectadas em uma grande rede controlada pelos governos e 

empresas. 

 A web é uma estrutura social baseada em redes operadas por 

tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na microelectrónica 

e em redes digitais de computadores que geram, processam e distribuem 

informação de todos os cidadãos a partir de cadastros armazenados nos nós 

dessas redes. Os nós dessa rede seriam os grandes bancos de dados, tanto 
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em caracteres ou como imagens armazenadas pelos circuitos e pelas câmeras 

espalhadas por esta rede. Através desse sistema operativo do poder o 

indivíduo está sendo sempre vigiado e esta exposição determina bastante o 

seu comportamento na web. Para exemplificar, atualmente, na hora de 

procurar um emprego, os candidatos devem tomar bastante cuidado com as 

postagens de seus perfis.  

Para Michel Foucault (1997), O conceito de disciplina é definido pelas 

técnicas de controle e sujeição do corpo com o objetivo de tornar o indivíduo 

dócil e útil, capaz de atender as ordens sociais estabelecidas.  

Daí o efeito mais importante do Panóptico: induzir no detento 
um estado consciente e permanente de visibilidade que 
assegura o funcionamento automático do poder. Fazer com 
que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se é 
descontínua em sua ação; que a perfeição do poder tenda a 
tornar inútil  a atualidade de seu exercício; que esse aparelho 
arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar uma relação 
de poder independente daquele que o exerce; enfim, que os 
detentos se encontrem presos numa situação de poder em que 
eles mesmos são os portadores. Para isso, é ao mesmo tempo 
excessivo e muito pouco que o prisioneiro seja observado sem 
cessar por um vigia: muito pouco, pois o essencial é que ele se 
saiba vigiado; excessivo, porque ele não tem necessidade de 
selo efetivamente. (FOUCAULT: 1987, p. 166,167). 

Neste aspecto levantado anteriormente do controle do governo sobre a 

sociedade através da rede tecnológica, é importante destacar que existem 

mecanismos como o letramento digital que possibilitam algumas sociedades a 

utilizarem a tecnologia em seu beneficio rompendo, mesmo que 

momentaneamente, este controle.  

Em todos os lugares do planeta em que rede mundial de computadores 

chegou, as reflexões sobre seus usos estão em discussão. Com base no 

quadro “O ranking da liberdade na Internet”, divulgado pela Revista Época, em 

abril de 2011, podemos pensar que os interesses nem sempre estão voltados 

para a democratização do acesso. O ranking mostra que nos países com 

regimes autoritários a questão é criar mecanismo de controle na internet e em 

outras mídias digitais. Já na Europa e em boa parte dos países americanos  a 

preocupação e preparar as pessoas para terem competência e habilidades 

para identificar os riscos e  os benefícios propostos por estas novas mídias. 
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Em contrapartida à ciberdemocracia, que pode ser ameaçada por 

qualquer queda de conexão, ou interrupção na conexão, existem ainda outros 

dispositivos de controle, que são menos velados que a visibilidade nos perfis e 

sites. A pesquisa divulgada em 2011 pela ONG Freedom House de 

Washington, no quadro a seguir, aponta o Brasil na oitava posição em 

liberdade na rede. O país, de 2009 a 2011 cresceu em liberdade na rede, mas 

o panorama da conexão poderia estar melhor, como aponta a pesquisa se não 

fossem as restrições da justiça brasileira a alguns blogs, e a falta de estrutura 

de rede de internet em algumas regiões como a Amazônia. 

Gráfico 01: Filtro na internet 

 
Fonte: Revista época de 25-04-2011 

 

O tipo de controle na internet mais comum é o uso de filtros técnicos no 

nível dos provedores de serviços de internet (ISP), que impede o acesso a 

determinados sites. Quando empregados de maneira mais generalizada, os 

filtros apagam trechos de informação. Eles podem visar palavras-chave, 

determinados endereços da web, ou nomes de domínios como um todo. Sua 

utilização também permite localizar qualquer usuário em questão de segundos. 

Estes filtros são capazes de interromper fóruns de discussão online que 

abordam assuntos proibidos, como violações dos direitos humanos, crítica de 
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figuras políticas ou corrupção de autoridade e muitos outros assuntos que 

interessem a quem os controla. Como no Brasil há uma relativa liberdade na 

rede, a maioria dos usuários brasileiros não entra em contato frequente com 

eles. 

À medida que o acesso às tecnologias tem crescido de forma 

exponencial nos últimos anos, a internet tem oferecido mais oportunidades 

para enriquecer o discurso público, expor abusos de poder. A internet passou a 

ser uma ferramenta muito importante para a comunicação das populações 

tradicionais, como os indígenas, que tinham muita dificuldade em se fazer ouvir 

nos meios massivos de comunicação. 

 

2.6. Movimento indígena na internet  
 A presença indígena, ainda que seja muito pequena, já começa a 

aparecer os primeiros resultados positivos em relação à internet. Em outubro 

de 2012, uma onda de protesto contra uma sentença da justiça, que dava 

ganho de causa aos fazendeiros da região de Dourados, no Mato Grosso do 

Sul e arbitrava a saída de 170 Kaiowá-Guarani invadiu as redes sociais. Os 

grandes grupos de comunicação e o Governo Federal silenciavam a situação.  

 No Facebook, os links direcionavam os usuários para  duas postagens 

que embalaram o movimento de resistência dos Gurani: uma carta anunciando 

o suicídio coletivo do grupo que seria obrigado a deixar suas terras e a 

fotografia de um garoto Guarani, cujo corpo se encontrava em estado de 

decomposição, depois de ter se suicidado.  Logo abaixo segue um trecho da 

carta anunciando o suicídio de muitos indígenas  Kaiowá. 
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Figura 14: Trecho da carta anunciando o suicídio coletivo do grupo dos Kaiowá 

 
Disponível em: http://blogapib.blogspot.com.br/2012/10/carta-da-comunidade-guarani-kaiowa-de.html 

 Pelas redes sociais, especialmente pelo Facebook, houve uma 

mobilização nacional que se materializou numa série de ações espalhados pelo 

país inteiro: passeatas, uma instalação em frente ao Palácio do Planalto, em 

Brasília, com 5.000 cruzes brancas, representando a morte dos indígenas, uma 

série de reuniões entre antropólogos, advogados, lideranças indígenas. Uma 

das formas de protesto foi a alteração nos nomes de muitos usuários, que 
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incluíram  Kaiowa em seus sobrenomes, como podemos observar na figura 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 15: Perfil povo Guarani-Kaiowá 

Disponível em: http://www.facebook.com/search/results.php?q=kaiow&init=quick&tas=0.8261816107718901 
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Espalhados pelas plataformas da blogspot e da worldpress, vários blogs 

passaram a ser conectados, a partir de perfis do Facebook, onde 

supostamente haveria mais informações sobre a situação, mas numa pesquisa 

preliminar, a maioria deles trazia uma única postagem, cujo teor já estava 

disponível no próprio Facebook, que de fato foi o palco principal das 

manifestações de apoio aos Kaiowá-Guarani. 

 A pressão das redes sociais, que revoltou usuários europeus e da 

América do Norte, resultou, desta vez, na revisão da sentença. O Ministério 

Público Federal recorreu ao resultado da sentença e a interferência direta da 

presidente Dilma Russef e o despejo foi suspenso. Não se pode esquecer, no 

entanto, que nem sempre é assim, pois em relação à construção de Belo 

Monte, que envolve várias sociedades indígenas do Xingu e se constitui a partir 

de uma complexidade maior de interesses, ainda que haja uma mobilização 

planetária, nas redes sociais, a posição do governo brasileiro é irredutível.  

 Esta onda de protesto no Facebook contra o despejo dos Guarani-

Kaiowá, no entanto, mereceu uma reação por parte dos administradores deste 

site de relacionamento, que reagiram à posição dos usuários.  

O Facebook está impedindo que os usuários mudem seu 
sobrenome para “Guarani-Kaiowá”, um movimento que se 
tornou popular na internet para dar suporte a causa dos 
problemas sociais da sociedade indígena em questão. 
Atualmente, quem tenta trocar seu nome não consegue e quem 
já usa a expressão reclama que foi obrigado a voltar ao nome 
anterior    (Portal G1: 11-01-2013). 

 Os discursos nas redes sociais são selecionados, filtrados e 

classificados através de relações de poder, como se pode observar em relação 

a esta situação. Segundo um post divulgado pela usuária do Facebook Vânia 

Carvalho, desde 7 de janeiro no  blog Portal de Agroecologia da Amazônia,  a 

rede social impede que as pessoas permaneçam com os nomes das 

sociedades indígenas  como sobrenome. Ela explica que trata-se de uma 

“forma de estar junto” e espalhar para seus contatos da rede informações sobre 

a questão indígena no Brasil. 

 

http://redeanaamazonia.blogspot.com/
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Figura 16: Blog Portal de Agroecologia da Amazônia 
 

 
 

Disponível em: http://redeanaamazonia.blogspot.com.br/ 

 O blog Portal de Agroecologia da Amazônia é formado por um grupo de 

militantes, pesquisadores, agricultoras, artesãs, estudantes que trocam 

informações sobre políticas públicas na área de agricultura e meio ambiente e 

acompanham e apoiam as mobilizações sociais em defesa das mulheres, da 

agricultura familiar, povos indígenas e populações tradicionais.   

Esta situação em relação aos sobrenomes indígenas não é um 

procedimento isolado de controle. Como podemos observar é crescente o 

número de usuários que reclamam da atitude da rede social.  Quando 

http://redeanaamazonia.blogspot.com/
http://redeanaamazonia.blogspot.com/
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acontecem situações que desagradam os administradores, o Facebook pode 

bloquear a pessoa, ou mesmo enviar ao usuário uma mensagem pedindo a 

mudança de nome. 

 

*** 

 

Neste capítulo, procurei mostrar que as redes sociais oferecem um novo 

espaço de comunicação para as minorias que sempre estiveram à margem dos 

meios massivos de comunicação. Mas, também me detive em analisar os 

dispositivos de controle e vigilância na web e assinalar que os interesses tanto 

de governos como de empresas são bem diferentes e grande parte deles não 

está interessada em garantir o direito à informação. 

Por outro lado, os episódios narrados por Jenkins e a convergência 

midiática entre os índios Aikewára, assim como o movimento de apoio aos 

Kaiowá-Guarani também evidenciam que por mais poderosos que sejam os 

filtros na internet voltados para selecionar, classificar e excluir, ainda as 

sociedades indígenas e outras minorias de poder encontram brechas para 

fazer valer o seu ativismo.   

No próximo capítulo, analiso mais especificamente o funcionamento do 

aikewara.blogspot.com, procuro aplicar algumas categorias de análise 

relacionadas aos usos sociais  dos blogs e das redes de compartilhamento 

através da convergência tecnológica, cultural e midiática proposta por Jenkins 

(2010).  
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Capítulo 3 
Análise do aikewara.blog.spot.com: estrutura, interlocuções e 
aproximações 

 
Os Aikewára convivem com o dígito de seus cartões 

bancários, os dígitos eleitorais pintados nas paredes de suas 
casas, os dígitos do registro de luz elétrica, os dígitos dos 

aparelhos receptores das parabólicas e os com os celulares. 
E diferente do que aconteceu com muitas sociedades 

indígenas, a experiência entre eles, durante a realização do 
projeto “Crianças Suruí-Aikewára: entre a tradição e as novas 

tecnologias na escola”, financiado pela UNESCO / Criança 
Esperança, mostrou que, quando possível, estes sujeitos, 

com suas identidades cambiantes, escrevem com jenipapo e 
urucum sua identidade Aikewára na telinha. 

 
Ivânia Neves  

  
Depois das discussões teórico-metodológicas, neste capítulo, pretendo 

aplicar algumas categorias de análise relacionadas aos usos sociais da 

tecnologia e à convergência midiática deste início de século na construção e no 

funcionamento do aikewara.blogspot.com. Como este blog foi criado dentro de 

um projeto educativo realizado com o povo indígena Aikewara, começo  

fazendo uma descrição do povo indígena Aikewára e do projeto Crianças 

Suruí-Aikewára: entre a tradição e as novas tecnologias na escola". Na 

sequência, mostro como este blog se estabeleceu como fonte de referência de 

pesquisa escolar, acadêmica, científica. 

Na segunda parte, passo à análise do funcionamento do blog, mas, para 

ampliar um pouco mais a discussão, trazendo um parâmetro comparativo da 

presença indígena na rede mundial de computadores, incluo o Portal Kaingang, 

que apresenta uma singularidade bastante relevante, é o único sítio todo feito 

em língua indígena disponível na internet. Tomo a questão da oralidade como 

uma regularidade que atravessa a constituição de todos os objetos midiáticos 

postados nestes dois espaços de convergências. 

Aqui, experimento o método multiperspectívico proposto por Kellner 

(2001), que trabalha com variáveis como classe, raça, gênero e região através 

de uma abordagem ampla. E é neste víeis que procuro entender a presença 

indígena a partir de perspectivas que se entrelaçam, mas são de ordens 

diversas: sistemas de distribuição, armazenagens, meios de comunicação e a 

produção de sentidos. 
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3.1. Quem são e onde vivem os Aikewára? 
Os Aikewára são índios castanheiros, que pertencem ao tronco 

linguístico e à tradição cultural Tupi (NEVES: 2009). Atualmente, há quase 400 

indígenas desta sociedade e, devido ao grande índice de natalidade entre eles, 

é difícil determinar ao certo quantos são no momento, no final do projeto, em 

2011, somavam 348.  

 A autodominação do grupo é Aikewára, mas eles ficaram conhecidos 

como Suruí, ou Suruí do Pará. Em 2010, eles entraram com uma ação na 

justiça para pedir a mudança de nome. Os índios preferem que seja 

reconhecida a sua autodenominação visto que a forma como são identificados 

em seus documentos oficiais foi imposta pelo governo brasileiro. 

 A história recente deste povo indígena fala de uma grande tragédia que 

aconteceu, quando eles entraram em contato sistemático com a sociedade 

envolvente. 
Nos anos de 1960, as constantes perseguições de fazendeiros 
e madeireiros da região contra os Aikewára e o surto de gripe e 
varíola entre eles quase dizimaram este povo. A sociedade 
indígena Aikewára sofreu uma depopulação chegando a ficar 
apenes 33 sobreviventes. Diante dessa circunstância, alguns 
estudiosos da história indígena chegaram a anunciar a extinção 
dos Aikewára. (NEVES: 2011, 52 ) 
 

 Apesar do contato com os não índios das cidades próximas, os Aikewára 

mantêm suas praticas culturais através da comida, de suas danças, cantos, 

pintura com jenipapo e urucum e sua história. O mosaico de fotografias 

seguintes traduz bastante este momento deles: as crianças estão pintadas com 

o grafismo e usam adereços Aikewára, mas também estão vestidas com  

roupas ocidentais, ao mesmo tempo.  
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Figura17: Crianças Aikewára 

 
Fotos: Maurício Neves

 

A mesma situação acontece em relação às suas práticas diante dos 

objetos tecnológicos, como televisão, do aparelho de DVD: eles assistem aos 

canais abertos, compram filmes dos mais diferentes gêneros, mas também, 

hoje, veem seus próprios filmes e os filmes de outras sociedades indígenas. 

Eles vivem na região Sudeste do estado do Pará, na Terra Indígena 

Sororó, situada entre São Domingos do Araguaia e São Geraldo do Araguaia. 

O mapa abaixo identifica mais precisamente onde está localizada Sororó.  

 

Figura 18: Terra Indigena Sororó 

Fonte:https://maps.google.com.br/maps?q=S%C3%83O+GERALDO+DO+ARAGUAIA&oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF-
8&ei=FwyXUI2vEYaE8AS_moC4Bg&ved=0CAsQ_AUoAg 

À esquerda, está o mapa do estado do Pará e a parte em destaque, do 

lado direito, está Sororó, onde aparece uma forma de um quadrado verde 
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escuro. É uma imagem de satélite, que revela a realidade ambiental desta 

região, pois a única área da localidade que ainda se encontra preservada é a 

terra dos Aikewára. 

 

3.1.1. Projeto Criança Suruí Aikewára 
O meu contato com os Aikewára aconteceu a partir do projeto “Criança 

Suruí-Aikewára: entre a tradição e as novas tecnologias na escola” financiado 

pelo “Criança Esperança”, em parceria com a Rede Globo e UNESCO, 

desenvolvido pela UNAMA (Universidade da Amazônia) entre janeiro de 2010 e 

abril de 2011. Como já referido no primeiro capítulo, participei como editor dos 

filmes produzidos por este projeto. 

Este projeto deu uma nova dinâmica ao cotidiano das crianças e dos 

jovens Aikewára na Terra Sororó. Sua principal estratégia era fazer com que 

alguns índios desta sociedade se apropriassem das novas tecnologias da 

informação e dessem um sentido social para as mídias dentro de suas práticas 

culturais. Bem dentro da perspectiva de apropriação definida por Martín-

Barbero (2004: p.19):  

A apropriação, ao contrário, se define pelo direito e capacidade 
de fazer os nossos modelos e as teorias, venham de onde 
venham, geográfica e ideologicamente. Isso implica não só a 
tarefa de ligar, mas também a mais arriscada e fecunda de 
redesenhar os modelos para que caibam nossas diferentes 
realidades, com a conseqüente e inapelável necessidade de 
fazer leituras oblíquas desses modelos, leituras “fora de lugar”, 
a partir de um lugar diferente, a partir de um lugar diferente 
daquele no qual foram escritos.  

O desafio de inserir e representar o povo da Terra Sororó nas práticas 

comunicacionais das novas tecnologias, de uma forma diferente das que 

estavam acostumados, provocou uma série de reflexões sobre os usos sociais 

da tecnologia e do agenciamento das identidades pelos meios de 

comunicação. Para os Aikewára, isso representou a possibilidade de ter 

escutas em território nunca antes frequentado, nesta condição. 

Antes do projeto, os Aikewára já haviam tido contato com as novas 

tecnologias da informação, como celular e até mesmo a internet, nas cidades 

vizinhas. Contudo, eles não se viam representados nos conteúdos disponíveis 

nestas mídias. No primeiro capítulo, quando descrevi minha experiência com a 
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edição dos primeiros vídeos envolvendo sociedades indígenas, falei do meu 

estranhamento diante da diversidade cultural e fiquei surpreso ao constatar que 

para eles também era, de certa forma, uma novidade ver suas práticas culturais 

nas telas. Eles também não conheciam sua imagem na tela. Os saberes 

produzidos pelos indígenas da Terra Sororó ficavam fora de alcance das 

possibilidades oferecidas pelas novas mídias. 

O principal desafio deste projeto é traduzir a cultura Aikewára 
para os registros escritos e audiovisuais, respeitando suas 
singularidades. Nosso objetivo é contribuir com a construção 
de um currículo escolar que traduza a cultura tradicional desta 
sociedade e favoreça a efetivação de uma escola indígena 
realmente diferenciada. (NEVES: 2011, 54) 

O mosaico a seguir, reúne as capas dos 03 livros e de 04 filmes 

produzidos pela equipe do projeto. 

 

Figura 19: Capa de Livros e DVDs 

 
Arte das capas: Maurício Neves 
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Na parte superior, as capas dos três livros, um deles, inclusive é de 

autoria de uma escritora Aikewára, Murué Suruí. Na parte de baixo da imagem, 

estão os curtas-metragens, dirigidos por Maurício Neves Corrêa: "A Comida 

Aikewára" (2010), em que estão registrados os depoimentos das   índias     

mais velhas, responsáveis pela comida entre eles; "A Rede Aikewára"(2010), 

que retrata a relação dos indígenas da Terra Sororó com a rede, sua produção 

e os aspectos rituais; "Tapi’i’rapé: O caminho da Anta"(2010), que conta a 

história de como os animais subiram ao céu através de uma escada de flechas, 

mas caíram quando a Anta, muito pesada,  partiu a escada e assim a Anta, o 

Veado, a Onça e o Jabuti formaram as constelações; e por fim "Sapurahai", um 

filme com 18 músicas e danças tradicionais do povo Aikewára. 

 Como já falei no primeiro capítulo, fui responsável pela edição destes 

filmes e hoje entendo que estávamos todos envolvidos em uma prática 

pedagógica. Ao mesmo tempo em que nós, detentores deste saber tecnológico 

e seus sentidos sociais, aprendíamos a cultura Aikewára, eles aprendiam a 

compreender a tecnologia. E neste processo, a curiosidade dos Aikewára 

diante da ilha de edição, quando estiveram em Belém, também me fazia olhar 

de uma forma diferente para os equipamentos.  

Quando ingressei no mestrado, o objetivo de minha pesquisa seria 

acompanhar as primeiras transformações das práticas culturais dos Aikewára, 

no momento em que fosse instalado o ponto de acesso à internet, na escola. 

Para isso, eu desenvolveria, junto com eles, uma série de atividades voltadas 

para o letramento digital. Este projeto inicial nasceu a partir do anúncio do 

governo estadual que inauguraria uma nova escola em Sororó, onde haveria 

uma sala de informática com acesso à internet. O que, de fato, até o início de 

2013 não aconteceu. 

 O projeto Crianças Suruí-Aikewára não previa uma preocupação com a 

rede mundial de computadores, mas o anúncio feito pelo governo estadual e a 

necessidade da própria equipe do projeto em divulgar os resultados das 

oficinas, reorientou as ações nesta direção. Em maio de 2010, passamos a 

trabalhar na construção de uma página na internet para os Aikewára.   

A produção dos filmes e dos livros, os registros fotográficos e todo o 

material produzido nas oficinas resultaram em um acervo digital sobre a cultura 

Aikewára. Esta produção, somada à perspectiva da possibilidade de um ponto 
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de acesso na aldeia, aceleraram um pouco as convergências midiáticas 

Jenkins (2009), já referida no primeiro capítulo, quando descrevi as 

transformações do aparato tecnológico das ilhas de edição em Belém. Se 

naquele momento eu acompanhei a mudança tecnológica, durante o projeto, 

eu vi outro lado deste processo, como a tecnologia interferia nas práticas 

culturais dos Aikewára. 

Atualmente, além de uma parte das produções está disponível na 

internet, este material está sendo usado como material didático na escola de 

Sororó, que era um dos objetivos deste projeto. Em 2012, um grupo de jovens 

Aikewára começou a cursar o Magistério Superior Indígena e este grupo foi 

bastante participativo nas atividades do projeto. É bem possível que as 

experiências vividas com as tecnologias de informação e comunicação, agora, 

passem a fazer parte mais sistematicamente das práticas escolares da 

sociedade Aikewára.  

 

 
3.1.2 Entre armazenagem e sistemas de distribuição: o 
aikewara.blog.spot.com 

No período de 2006 a 2010, o governo do estado implantou em muitas 

cidades paraenses o Navega Pará. Este projeto tinha por objetivo levar pontos 

de acesso gratuitos de internet para todas as regiões do estado, onde não 

havia estrutura de internet. Nas cidades em que não havia fibra ótica, o 

governo fazia uma parceria com as empresas privadas de telefonia móvel para 

emitir o sinal da internet através de ondas de rádio, até que conseguisse a 

infraestrutura para colocar a fibra ótica. Normalmente estes pontos ficavam 

próximos às escolas e havia a expectativa de que um destes pontos fosse 

instalado em Sororó. 

Com a mudança do governo estadual em 2011, o projeto ganhou uma 

nova dinâmica e a expansão da fibra ótica se revelou inviável na floresta 

amazônica, pois representa um impacto ambiental considerável. Ao que tudo 

indica, como já referido no capítulo 2, a solução mais viável seria a transmissão 

via satélite. A escola de Sororó foi inaugurada, mas como o ponto de internet 

não chegou, a administração do blog não passou para os Aikewára, pois ele 

não tem acesso sistemático à internet. 
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Durante a realização do projeto, um grupo de jovens Aikewára cursava o 

ensino médio, a partir de módulos e os professores da SEDUC- Secretaria de 

Educação do Estado do Pará, que lecionavam na escola da aldeia falavam 

muito nas possibilidades do acesso a internet. A criação de um blog sobre a 

cultura Aikewára já era, de certa forma, fomentada. As lideranças Aikewára não 

desconheciam o alcance das redes sociais, embora não tivessem acesso 

sistemático a elas. 

Diante deste cenário, em abril de 2010, a equipe do projeto “Crianças 

Suruí-Aikewára: entre a tradição e as novas tecnologias na escola“,  começou a 

discutir como as mídias produzidas pelas atividades do projeto iriam para 

internet. Primeiro pensamos em colocar todas as informações e os produtos no 

sitio institucional da Unama, mas os responsáveis pela manutenção avaliaram 

que, naquele momento, não seria possível armazenar e nem suportar a 

interface gráfica dos produtos do projeto.    

A segunda opção seria a construção de um sitio na linguagem Java que 

daria mais possibilidade de implementação da interface e dos produtos 

midiáticos do projeto. Estas reflexões remetem às formulações de Klitler (2006)  

sobre os meios de comunicação já referidos. A dificuldade residia no 

armazenamento e no sistema de distribuição: um banco de dados online e o 

domínio em um provedor. Esta opção foi descartada, pois no momento em que 

os próprios Aikewára passassem a administrá-lo, sentiriam muita dificuldade 

com a linguagem Java.  

Como terceira alternativa, eu e Maurício Neves criamos um projeto 

gráfico e midiático para um blog na plataforma WordPresse,   de domínio  

pago, que oferecia um espaço de armazenamento de mídia considerável com 

tendência de expansão conforme a necessidade do projeto. Embora a 

utilização desta plataforma seja mais simples do que o sitio em Java, ela ainda 

é bastante complexa. Porém como o projeto com os Aikewára tinha duração de 

um ano e os recursos não atendiam este tipo de mídia na internet sairia muito 

caro manter o blog no ar e depois os próprios Aikewára é que deveriam arcar 

com esta despesa. Esta alternativa também foi descartada.  

A decisão final foi criar um blog hospedado no Blogspot, que é uma 

plataforma gratuita. Em maio de 2010, Maurício Neves construiu o 

aikewra.blogspot.com. O Blogger, também conhecido como Google Blogs e 
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Blogspot, é uma plataforma grátis para criação de blogs adquirida em 2003 

pelo Google. Com ele, é possível criar desde um blog simples até um mais 

profissional, desde que você conheça a suas linguagens de marcação XML1 e 

XHTML2.  

Embora concorra com plataformas mais profissionais, como o 

WordPresse e Joomla que são pagas, o Blogger possui uma vantagem trazida 

da efervescência da web 2.0: é gratuito em todos os sentidos e qualquer 

pessoa, que domine o básico de informática pode criar um blogspot sem 

dificuldade. Porém o Google Blogs é uma plataforma restrita que permite fazer 

alterações controladas diretamente no código de marcação do XML, portanto 

exige um pouco mais de trabalho de edição nos algoritmos.  

 A vantagem de se ter criado o blog dos Aikewára em uma plataforma 

gratuita é que não se depende de recursos financeiros para mantê-lo no ar. É 

simples a sua operação de postagem, não é preciso se preocupar com a 

hospedagem e permite a interação com outras mídias. Em contrapartida a 

estas facilidades, os usuários dividem com o administrador, a plataforma 

Blogger, a propriedade das postagens. Também não existe a facilidade dos 

plugins para a implementação de novos recursos, por ser uma plataforma 

desenvolvida com linguagem de marcação em XHTML. 

A armazenagem de vídeo direto no blog é outro problema encontrado 

pelos usuários da plataforma blogspot, pois muito rapidamente se chega ao 

limite de capacidade de armazenagem. A solução encontrada pela equipe do 

projeto foi disponibilizar os vídeos em outra plataforma, no YouTube. Em 

outubro de 2012, pelas estatísticas fornecidas por estas duas plataformas, que 

não são exatamente da mesma ordem, o acesso ao YouTube é bem superior 

ao acesso aos filmes no blog. É possível imaginar que se estes filmes 

estivessem disponíveis no banco de dados do blog, eles fossem mais 

acessados, no entanto, não há dados suficientes para se afirmar isto.  

 

 
                                                            
1  Segundo Costa  (2007), o HTML Hypertext Markup  Language  –  é    a  linguagem padrão utilizada para o  acesso  e  exibição de 
páginas Web em que as linhas de códigos  são interpretadas pelo browser (como Mozilla Firefox e Internet Explorer), sem precisar 
ser compilada (Compilador é um programa que transforma a linguagem (sintaxe) de programação em comandos  de bits). 
 
2 O XHTML, ou extensible Hypertext Markup Language, é uma reformulação da linguagem de marcação HTML baseada em XML. 
Combina as tags de marcação HTML com regras da XML; este processo de padronização tem em vista a exibição de páginas Web 
em diversos dispositivos (televisão, palm, celular, etc). 
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3.1.3 Convergências midiáticas: Aikewára.blogspot.com 
Durante a realização do projeto, em vários momentos, o blog dos 

Aikewára representou uma destas iniciativas proposta pelos Estudos Culturais 

Latino Americano de apropriação da mídia em um sentido social. Este blog  

passou a ser um meio de divulgação do material midiático produzido pelo 

projeto através de registro de sua cultura e de inclusão de alguns índios no 

acesso à internet.  

As estatísticas fornecidas pela plataforma indicam que até o dia 07 de 

novembro de 2012, houve 23.495 acessos ao aikewara.blog.spot. As 

postagens(tecnologia de distribuição), no início, estiveram voltadas para os 

resultados do projeto e mostraram vários aspectos da cultura Aikewára, como 

narrativas, fotografias, matérias exibidas na televisão, os referenciais de 

astronomia. Também há algumas postagens de aspectos culturais de outros 

povos indígenas, como referências aos Tembé, aos Apinagé, aos Asuriní do 

Xingu e até mesmo aos povos isolados que vivem na Amazônia. 

O aikewara.blogspot.com passou a ser o espaço que reunia as 

diferentes linguagens em que a cultura Aikewára começou a se traduzir: 

música, dança, filme, fotografia, desenhos, textos escritos e a linguagem de 

processamento. Os acessos ao blog também traduzem a convergência entre 

diferentes meios de comunicação, pois, sempre que uma matéria era exibida 

pela televisão, era possível observar um aumento nas estatísticas. A seguir, 

analiso algumas das situações em que isto aconteceu. 

 Como depois da finalização do projeto, os Aikewára ainda não tinham 

acesso sistemático, as postagens diminuíram em número: há algumas feitas 

por Murué e Tiapé, quando vem a Belém e outras voltadas para informar os 

usuários sobre as questões mais urgentes da causa indígena. Entendo que o 

acesso a este blog pode ajudar a derrubar estereótipos sobre a cultura dos 

povos indígenas, porque fala das singularidades de uma sociedade indígena. 

 
3.1.4. O blog e a TV Globo 
 O projeto Criança Esperança da Rede Globo financia ações afirmativas 

e sociais em quase toda parte do Brasil, os recursos são liberados assim que 

os projetos iniciam, no mês de janeiro e no início de junho, as equipes da TV 

Globo começam a visitar e fazer as matérias sobre o andamento dos projetos 
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financiados pela emissora. A presença da equipe da  Rede Globo, além de ser 

uma forma de divulgação e fiscalização dos trabalhos desenvolvidos durantes 

estes meses, tem o objetivo de fazer a propaganda do Criança Esperança para 

receber novas doações nos meses seguintes.  

 No final de junho de 2010, a equipe da rede Globo chegou à aldeia para 

fazer uma matéria de divulgação do projeto. Mas os Aikewára não ficaram 

passivos diante dos jornalistas e eles mesmos deram o direcionamento da 

matéria, pois começaram a dançar e cantar as músicas tradicionais, o 

"Sapurahái", como coloca Neves (2010, p. 58):     

Enquanto a jornalista circulava pela aldeia, entrevistando as 
pessoas, eles se reuniram e realizaram o Sapurahai, música e 
dança tradicionais. A força com que dançavam e cantavam nos 
obrigou a parar o que estávamos fazendo e a matéria se voltou 
para o Sapurahái. Eu e minha equipe, diretamente, não 
tínhamos nada a ver com isso. 

 As imagens abaixo destacam a chamada da matéria dos Aikewára pelos 

jornalistas e William Bonner e Fátima Bernardes, no Jornal Nacional, no dia  08 

de agosto de 2010. E logo ao lado a imagem da equipe da TV Globo, na terra 

indígena Sororó composta pela jornalista Poliana Abritta e o Cinegrafista 

Wesley Araruna, entrevistando o menino Aikewára Hércules Suruí.  

 

Figura 20: Jornal Nacional 

 
      Fonte: www.youtube.com/watch?v=vxrsUSFaSio                                              Foto: Gil Xavier           

Embora na matéria não tenha sido divulgado o blog do projeto, este 

espaço de visibilidade aumentou consideravelmente o acesso à página. A 

postagem que mostra a reportagem e a análise que remonta a uma das 

principais categorias da antropologia, que é o “estar lá”, de Clifford Geertz, 

ainda hoje, continua recebendo muitos acessos. Como a postagem é bilíngue, 
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e não há dados específicos sobre quem acessou, é difícil saber o que chama 

mais a atenção dos usuários. 

   

Figura 21: Postagem Sapurahái e a Rede Globo 

 
Fonte: aikewara.blogspot.com.br 

 O gráfico a seguir toma como referência o período de 10/10/2012 a 

08/11/2012, como demonstra o primeiro gráfico. No dia em que tirei o relatório 

do  blog, até aquele momento havia recebido duas visitas, no dia anterior 16, 

no mês 755 e no total 23. 538. No início de 2013, o número de acesso somava 

um pouco mais de 25.000. Neste período, esta postagem é a terceira mais 

acessada no blog com 19 acessos, mas esta posição oscila e em vários 

momentos ela já foi a mais acessada. 

  As estatísticas oferecidas pela plataforma não são muito precisas, mas 

de qualquer forma, deixam ver dados aproximados que são relevantes para 

compreender o funcionamento deste blog. Ainda que por razões diferentes, 

 
 



81 
 

uma postagem relacionada a uma matéria veiculada na televisão continua 

sendo uma das mais acessadas no blog. 

 

 

 

 

Gráfico 02: Estatística de acesso Sapurahái  e a Rede 
Globo

Fonte: aikewara.blogspot.com 
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3.1.5 A TV Nazaré, o lançamento do livro de Murué Suruí e os acessos na 
África 

No dia 07 de maio de 2011, a escritora Aikewára Murué Suruí e a 

pesquisadora Ivânia Neves, participaram do programa Diálogo Aberto da TV 

Nazaré, para falar do lançamento do livro de narrativas orais, que conta a 

história do povo Aikewára. Logo abaixo o cartaz de  lançamento do livro. 

 

 

Figura 22: Postagem  Livro História dos índios Aikewára 

 
Fonte:.aikewara.blogspot.com 

O sinal de transmissão da TV Nazaré tem alcance internacional e 

durante a entrevista, o blog foi mencionado, inclusive o link que lhe dá acesso 

foi exibido várias vezes. Logo após a exibição do programa nesta emissora, o 
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blog Aikewára teve vários acessos internacionais, entre eles, em Angola e 

Moçambique na África, em lugares em que o acesso à internet ainda é bem 

restrito.  

 

Figura 23: Acesso internacional ao blog dos Aikwára

Fonte: http://www.revolvermaps.com/?target=enlarge&i=168rx5HRZR6&color=ff0000&m=0&ref=null 

Este mapa, retirado do blog dos Aikewára, mostra os registros de acesso 

internacional. Estes registros também não são muito precisos e divergem das 

estatísticas oferecidas pela plataforma. Dia 08 de novembro de 2012, as 

estatísticas indicavam 23.538 acessos, enquanto o mapa indicava apenas 

11.357 visitas. Também há de se considerar que este gadget3, com o mapa, foi 

instalado no blog um mês depois da primeira postagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
3 Parte de uma estrutura do blog em que pode se adicionar os componentes adicionais 
oferecidos pela plataforma 
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3.1.6 Tiapé fala sobre a divisão do Pará 
 A figura abaixo é uma postagem feita por Tiapé Suruí em 2011. Ele falou 

sobre a divisão do estado do Pará.  

 

 
Terça-feira, 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Divisão do estado do Pará 

 
Fonte: aikewara.blogspot.com.br

A convergência midiática discutida por Jenkns (2009), atravessa o blog. 

Quando sai alguma reportagem nas mídias tradicionais (TV, Radio e Impresso) 

referente a alguma causa indígena na Amazônia, os acessos ao blog 

aumentam.  

 

3.1.7 Os Munduruku e o Facebook 
No início de junho de 2012, um grupo de índios Munduruku invadiu a 

delegacia da cidade de Jacareacanga, no Pará. A afiliada da Rede Globo em 

Belém, TV Liberal, durante os dias em que aconteceu a rebelião dos indígenas, 

apresentou uma série de reportagens bastante negativas em relação à posição 
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 deles. Estas reportagens estão disponíveis na internet, no Porta ORM. Nas 

redes sociais, sobretudo no Facebook, imediatamente aconteceu uma reação 

de vários indígenas e militantes. A professora Ivânia Neves fez uma postagem 

em defesa dos Munduruku. De forma reduzida, ela colocou em seu perfil do 

Facebook e esta postagem recebeu 27 comentários e 55 curtidas. No blog, 

onde o texto estava completo, houve 11 visitas, como demonstra o quadro a 

seguir:  

O texto do Facebook era menor e a dinâmica deste site de 

relacionamento favorece que mais usuários entrem em contato direto com as 

postagens. Esta situação, das postagens sobre as sociedades indígenas,  

aponta para uma tendência do momento em relação às redes sociais.  

 

Gráfico 03:  Visualização de acesso as páginas do blog - 1

Fonte: aikewara.blogspot.com.br 

Os dados divulgados pelo Facebook Brasil indicam que a maioria de 

seus usuários, que soma mais de 30 milhões, passa a maior parte do tempo 

que estão na internet, navegando apenas nos seus espaços.  
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3.1.8. A postagem mais acessada 

O número de acesso mensais deste blog, nos anos de 2011/2012 se 

manteve em média de 500, à exceção do mês de abril, quando em função do 

dia do índio os acessos chegaram a mais de 1.000. As informações mais 

diretas sobre as culturas indígenas estão presentes nas postagens mais 

acessadas. O gráfico abaixo mostra as postagens mais acessadas até o mês 

de dezembro de 2012 

 
Quadro 03: Mais acessado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:www.blogger.com/blogger.g?blogID=1146531726339629399#overviewstats  

 

 E, sem que se possa entender exatamente por que, a postagem mais 

acessada não se refere aos Aikewára, mas sim a uma outra sociedade 

indígena, é o Zodíaco da Sociedade Indígena Tembé-Tenetehara, que aparece 

a seguir na próxima página. 
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Figura 25:  Zodíaco do povo Tembé

 
Fonte: aikewara.blogspot.com.br 
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 Em fevereiro de 2013, o quadro geral de acessos reforçava esta 

tendência. Mas, não há dados suficientes para que se possa avaliar esta 

situação.  

                                Quadro 05:  Postagens em 2013

 
                            Fonte: aikewara.blog.spot.com 

 

O quadro seguinte apresenta o número de acessos nacionais e 

internacionais, superiores a 40 acessos. 

Quadro 04: Acesso ao blog  por países 

 
 

 
Fonte: http://aikewara.blogspot.com.br/ 
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Uma das dificuldades no acesso ao blog ocorre em lugares onde não há 

banda larga. Na região onde moram os Aikewára, como mostrei no segundo 

capítulo, ainda hoje, a maioria dos acessos é por conexão discada, e como a 

plataforma Blogspot suportar muitos recursos midiáticos, é necessário um bom 

fluxo de bits e a conexão discada não suporta. Nestas localidades, a interface 

do blog aparece de imediato apenas as postagens em texto para se visualizar 

um vídeo demandam-se muito tempo e geralmente a conexão cai.  

A partir destes dados houve a necessidade de se fazer algumas 

adaptações no blog, como postar imagens, vídeos, e textos que demandem 

poucos recursos de bits, para que os usuários destas  áreas do interior da 

Amazônia consigam acessar os recursos mínimos que o blog dos Aikewára 

oferece.   

Mesmo que estes números de acesso não sejam relevantes, se 

consideradas as estatísticas dos grandes portais de internet como G1 e UOL, 

os quais  atingem mais de 10 mil acessos diários, porem a maioria das pessoas 

que acessam o blog está atrás de informação sobre a questão indígena e com 

isso aos poucos o blog dos Aikewára vem se consolidando como uma 

ferramenta que representa as sociedades indígenas da Amazônia 

internacionalmente. 

 

3.1.9. Entre o aikewara.blogspot e o Portal Kaingang 
 Nesta segunda parte, vou me deter a analisar a circulação dos sentidos 

sobre sociedades indígenas na internet especificamente no 

aikewara.blog.spot.com e no Portal Kaingang. A opção em incluir o portal 

Kaingang, além do significado que ele tem como espaço de identidade de 

línguas minoritárias, já que é um sítio todo construído em língua indígena, 

aconteceu porque ele também reúne uma série de diferentes mídias, assim 

como o blog dos Aikewára. 

  Nestes dois espaços, as culturas buscam a afirmação de uma 

identidade, tanto nas imagens, como na presença de narrativas tradicionais 

através do audiovisual. Acredito que existam mesmo novas modalidades de 

oralidade na internet, a partir de postagens em blogs, sites e na rede social 

Facebook. Esta nova modalidade de oralidade retoma a presença do sujeito 

histórico e traz, a partir de novas performances, a sua voz. Incorporado pelo 
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presente cronológico ou não, as postagens através das imagens, revelam e 

escondem o lugar de onde este sujeito fala. 

 A fotografia, ao lado, foi retirada do 

aikewara.blogspot.com. Na postagem, Tiapé fala 

sobre sua posição a respeito da divisão do 

estado Pará. Dificilmente ele seria ouvido em 

outro espaço midiático.  Segundo relatos da 

professora Ivânia Neves, na hora de colocar uma 

imagem sua, Tiapé escolheu, mais uma vez, esta 

fotografia. Para ele, é importante aparecer 

pintado. Significa marcar sua identidade 

indígena. 

Figura 26: 
TiapéSuruí

 
Disponível em: 

http://aikewara.blogspot.com.br  
 

Seria redutor entender que há apenas passividade diante do 
agenciamento coletivo da subjetividade; pelo contrário, há pontos 
de fuga, de resistência, de singularização. A subjetividade é 
fabricada e modelada no registro social, mas os indivíduos vivem 
essa subjetividade tensivamente, re-apropriando-se dos 
componentes fabricados e produzindo a singularização, criando 
outras maneiras de ser. (GREGOLIN: 2007,08) 

 
As poucas sociedades indígenas, que tem acesso à internet, foram 

beneficiadas pela tendência da web 2.0. Nas postagens em blogs e sites 

realizadas por diferentes usuários que se assumem como indígenas, é possível 

encontrar elementos de afirmação de uma identidade indígena, tanto nas 

materialidades verbais como visuais. São enunciados que visitam memórias e 

representações, antes invisibilizados pelo rádio, televisão e cinema, além das 

imposições da cultura letrada ocidental, que toma a escrita como uma verdade 

e desde os primeiros escritos dos viajantes impunha uma versão da história em 

que os indígenas não eram ouvidos.  

Segundo Pollak (1988), em se falando de identidade e memória, a 

escrita e a voz (oralidade), possuem a mesma importância. 

Se a memória é socialmente construída, é óbvio que toda 
documentação também o é. Para mim não há diferença 
fundamental entre fonte escrita e fonte oral. A crítica da fonte, 
tal como todo historiador aprende a fazer, deve, a meu ver, ser 
aplicada a fontes de tudo quanto é tipo. Desse ponto de vista, a 
fonte oral é exatamente comparável à fonte escrita. Nem a 
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fonte escrita pode ser tomada tal e qual ela se apresenta. 
(POLLAK 1988, p. 8). 

 Por outro lado, estes indígenas que estão na web também se 

atravessam por tantos outros discursos em circulação neste espaço. Este 

movimento dinâmico, envolvido em relações de poder, reforça o discurso que 

as identidades são plurais e cambiantes. 

A questão da identidade está sendo extensamente discutida na 
teoria social. Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas 
identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, 
estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 
fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um 
sujeito unificado. A assim chamada "crise de identidade" é vista 
como parte de um processo mais amplo de mudança, que está 
deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 
modernas e abalando os quadros de referência que davam aos 
indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. (HALL: 
2007, p. 7) 

 A presença indígena, na internet, levanta, inclusive, uma grande 

discussão sobre identidade. Principalmente porque para muito analistas, a 

identidade ainda é concebida como uma unidade hermeticamente fechada, fixa 

dentro de uma tradição isolada dos movimentos da história. E, naturalmente, 

existem aqueles interessados em determinar quem pode ou não assumir uma 

identidade indígena na web (MONARCHA, 2012). 

 

3.2. Oralidade e Tecnologia 
Para iniciar a discussão sobre oralidade, primeiro, é necessário revisitar 

e deslocar a discussão feita sobre a “Galáxia de Gutenberg”, por McLuhan 

(1962) para o movimento da história de nossos dias. O autor deu grande 

impulso ao debate sobre a rápida aceleração tecnológica e os efeitos 

ideológicos dos meios de comunicação sobre as pessoas, contextualizando, 

assim, o nascimento da cultura contemporânea midiática.   

Quando analisa os meios de comunicação, o autor distingue a história 

em três grandes períodos, culturas ou galáxias. A cultura oral ou acústica, 

própria das sociedades não letradas, cujo meio de comunicação é a palavra 

oral (falada e escutada), em que os saberes eram transmitidos oralmente. A 

memória auditiva e visual eram os únicos recursos de que dispunham as 

culturas orais para o armazenamento e a transmissão do conhecimento às 
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futuras gerações. Segundo ele, a inteligência estava intimamente relacionada à 

memória pessoal.  

A segunda galáxia é dinamizada pela introdução do modelo técnico 

tipográfico, que caracteriza as sociedades letradas, pelo privilégio atribuído à 

escrita e, consequentemente, à leitura, e à habilidade de apropriação deste 

conteúdo impresso no papel. Nesta sociedade, estão os indivíduos letrados, ou 

aqueles que dominam a palavra escrita e não fazem mais apenas o uso da 

tradição oral para a transmissão da cultura e outros saberes.  

O terceiro período cultural, ou galáxia, está caracterizado através da 

apresentação da Aldeia Global, simultaneidade, restrição do tempo e espaço, 

uma nova visão plural do mundo em que todos podem se comunicar 

simultaneamente ou não, através da inforpistas eletrônicas (ondas e micro 

ondas eletromagnéticas). Na época em que viveu, os principais meios que 

representam esta galáxia eram o rádio, o cinema, a televisão.  

Segundo MacLuhan, as possibilidades estruturais destes, então novos 

canais de comunicação, passaram a revisitar e a usar de forma bastante 

efetiva os elementos da tradição oral. Colocados dentro de uma nova dinâmica, 

com novos interesses, os múltiplos sentidos e as emoções da oralidade 

passaram a disputar espaço com a linearidade da escrita. 

Ao se fazer um deslocamento temporal dos discursos de McLuhan, 

poderíamos considerar que a explosão do mundo digital, através da rede 

mundial de computadores, seria o quarto período cultural ou galáxia, 

proporcionado pelo desenvolvimento do processo eletrônico midiático e 

informacional, que vai além dos wats e chega aos bits. O principal meio de 

circulação de conteúdo passou a ser o meio digital e a oralidade ganhou mais 

espaço através de outros elementos proporcionados pela acessibilidade do 

mundo digital, agora dinamizado pelos computadores. 

É possível considerar, nos dias de hoje, que na comunicação através da 

rede mundial de computadores, os usuários utilizam diversas estratégias que 

simulam a linguagem oral. Nas redes sociais, como no exemplo a seguir, 

retirado do Facebook, é comum a utilização de onomatopeias como o “kkkkkkk” 

e “rsrsrsrs”, numa tentativa de traduzir para a web os recursos da fala. 
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Figura 27: Comentário do facebook 

 

Disponível em : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=290766124351326&set=a 

 

Além desse recurso, há também a presença do audiovisual que traz em 

seu conteúdo aspecto forte da oralidade, através de componentes visuais  

como signos, imagens, desenhos, gráficos etc. e sonoros como a  fala do 

sujeito, música. Na verdade, tudo que podemos ver e ouvir através de um 

suporte digital. 

A oralidade, marcada pela espontaneidade, é a forma menos 

administrada de conteúdo, ou seja, tudo o que se faz verbalmente através de 

uma simples conversa entre pessoas. O diálogo pouco mediado pode tomar 

novas proporções, a partir do momento em que passa a circular na 

comunidade a qual o falante pertence. No mundo digital, esta informalidade 

ganha novos rituais, pois além de ficar registrada, poderá ser acessada por  

milhões de pessoas conectadas através da internet.  

O Facebook também é um espaço onde circulam sujeitos, que contam 

suas histórias e pelas particularidades das postagens, neste site de 

relacionamento, é possível encontrar características muito próximas à 

oralidade. Neste sentido, portanto, as postagens, cujo formato mais se 

aproxime dos rituais da oralidade, isto é, que seja marcado pela informalidade, 

também são passíveis dos métodos de análise da história oral, principalmente 

porque elas marcam um lugar mais subalterno, meio marginal, porque muito 

popular. 

 

 

 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Signo
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A história oral é uma história construída em torno de pessoas. 
Ela lança a vida para dentro da própria história e isso alarga 
seu campo de ação. Admite heróis vindos não só dentre os 
líderes, mas dentre a maioria desconhecida do povo. (...) 
propõe um desafio aos mitos consagrados da história, ao juízo 
autoritário inerente a sua tradição. E oferece os meios para 
uma transformação radical no sentido social da história. 
(THOMPSON,1992:44) 

 

3.2.1.  Vozes indígenas nas redes sociais 
As vozes indígenas também circulam nas redes sociais. Hoje, nos blogs 

e no Facebook, é possível encontrar postagens de indígenas nas mais variadas 

situações. Alguns procuram mostrar seu cotidiano e manter um diálogo com 

outros índios. Algumas lideranças encontram um espaço de denúncia na 

internet. Grande parte destas postagens também está voltada para os não 

índios. Em muitas destas situações, a linguagem, dentro deste espaço de 

ritualização em que se transformou a internet, vem atravessada pelos recursos 

da oralidade e de suas performances. O acesso à internet também pode 

representar um campo de pesquisa para a história oral, uma vez que privilegia 

a posição de um sujeito que dificilmente poderia falar na grande mídia.  Para 

Michael Pollak(1989. p.3): 

Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e 
das minorias, a história oral ressaltou a importância de 
memórias subterrâneas que, como parte integrante das 
culturas minoritárias e dominadas, se opõem à "memória 
oficial", no caso a memória nacional. Num primeiro momento, 
essa abordagem faz da empatia com os grupos dominados 
estudados uma regra metodológica e reabilita a periferia e a 
marginalidade.  

Na postagem abaixo, o indígena Jecinaldo Sataré convoca os povos 

indígenas que vão participar da Rio + 20 para realização de manifestações 

para cobrar do governo uma posição mais firme sobre a demarcação das terras 

indígenas. 
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Figura 28: Postagem Jecinaldo Sateré 

disponível em 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=290766124351326&set=a.241046472656625.57168.226

As postagens permitem que o sujeito apareça, mesmo que seja de forma 

virtual, e a construção de uma identidade indígena, neste espaço, remete a 

uma “memória subterrânea”, silenciada pela memória oficial construída pela 

grande mídia. Também, nestas postagens, aparecem outros acontecimentos, 

que procuram traduzir este entrecruzamento de identidades, que levam a 

pensar nas razões por que os indígenas estão na internet. 

O indígena está na internet para se comunicar com os seus pares e 

outros grupos, manifestando suas opiniões, buscando seu direito e procurando 

construir seu espaço de representação. O rádio e a televisão, mesmo quando 

chegavam à realidade das aldeias, na maioria das vezes, silenciavam as 

práticas tradicionais destas sociedades, quando criavam uma versão 

estereotipada, e não ofereciam espaço para sua oralidade.  

A postagem do Facebook na próxima página é, uma colagem de fotos 

em que a indígena Kauana Kamayura, que mora na cidade de São Paulo,  faz 

questão de mostrar que tem uma ligação com a sua aldeia.   
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Figura 29 : Postagem Kuana Kamayurá  
  

 

 

 

 

 

 
  Disponível em: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=212119945516589&set=a.212119942183256.52
189.212119155516668&type=1&theater  

 

O Facebook se mostra como uma ferramenta de encontro, de 

convocação para as lutas das causas indígenas, e pode dar visibilidade às 

diferentes histórias e culturas indígenas. É importante destacar, no entanto, 

que grande parte desses indígenas presentes neste site de relacionamento são 

aqueles que residem na cidade e tem acesso sistemático à cultura letrada. 

 

3.2.2.  Entre Aikewára e Kaingang: marcas da oralidade na internet 
 Os Aikewára são um Povo Tupi que habitam na região Sudeste do 

estado do Pará, na Terra Indígena Sororó, com já dito.  Os Kaingang vivem 

uma realidade muito diferente, são mais de 30 mil indígenas e vivem em 

aldeias das regiões sul e sudeste do Brasil, eles representam uma das cinco 

maiores populações indígenas do país. 

Retomando os dados da pesquisa do mapa digital, discutida no capítulo 

anterior, estes dados são generalistas. Embora haja um percentual baixo de 

acesso, em Sororó não se tem acesso à internet. Não se pode afirmar também 

que todos os índios Kaingang possuem acesso a internet, porque nas regiões 

em que vivem os índices são bastante elevados. O mapa “Possibilidades de 

acesso entre Aikewára e Kaingang” na próxima página representa, de acordo 

com a pesquisa do mapa digital, a possibilidade de conexão nestas regiões.    
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Figura 30: Possibilidades de acesso entre Aikewára e Kaingang 

Média de acesso a internet – 6,04% 

                                             Média de acesso a internet – 68,41% 
 
Fonte:CPS/FGV a partir dos microdados do Censo/IBGE 

As home page dos indígenas:  http://aikewara.blogspot.com.br e o 

http://kanhgag.org/ apresentam algumas particularidades.  Diferente do 

Facebook, embora contem com a participação efetiva dos indígenas, ainda são 

mediados por não índios. As duas nasceram a partir de iniciativas de 

professores universitários, interessados na inclusão digital indígena. O Portal 

Kaingang é uma iniciativa do professor Wilmar D’Âgelis, da Unicamp. Diferente 

da realidade do Facebook, onde há usuários indígenas. 

Nas figuras seguintes, as duas páginas mostram, respectivamente, 

Kaingang e Aikewára participando de eventos científicos em universidades. 

Atualmente, muito em função da lei sobre a diversidade étnico-racial já há 

estudantes indígenas espalhados por universidades de toda país, tanto em 

cursos de graduação como de pós-graduação. A expectativa é que páginas de 

internet administradas por estes estudantes se ampliem nos próximos anos. 

 

 
 

http://aikewara.blogspot.com.br/
http://kanhgag.org/
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Figura 31: Indígenas Kaingang na Unicamp                                   Figura 32: Indígenas Aikewára na UNAMA 
        

Fonte: http://aikewara.blogspot.com.br/search?updated-
min=2010-01-01T00:00:00-03:00&updated-max=2011-01-
01T00:00:00-03:00&max-results=29 

Fonte: http://kanhgag.org/node/3335 
 

No blog dos Aikewára e no site dos Kaingang é possível encontrar, nos 

conteúdos postados, diferentes gêneros da oralidade, estes registros estão 

inseridos nos  audiovisuais das narrativas orais destes povos e nos videoclipes 

de música tradicional, a seguir, as postagens retiradas das duas páginas 

representam bem isto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Vídeo o Caminho da Anta Figura 34: Vídeo música em Kaingang 

 
                       Disponível em http://kanhgag.org/            disponível  em: http://aikewara.blogspot.com.br/ 

 

 
 

http://aikewara.blogspot.com.br/
http://kanhgag.org/
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O blog da sociedade Aikewara marca uma identidade indígena tupi na 

rede digital. Através das postagens, também podemos compreender ver 

posições políticas relacionadas às causas indígenas na Amazônia, como a 

construção da hidrelétrica de Belo Monte e a questão da divisão do estado do 

Pará. O blog é uma ferramenta que dá escuta e voz no mundo digital para os 

Aikewára através das postagens nesta ferramenta. 

 

Figura 35: Queimada na Terra Sororó 

Foto: Orlando Calheiros  

Postagem feita por Tiapé Suruí fala sobre as queimadas ocorridas na 

terra indígena Sororó: “O fogo pode ter começado de pontas de cigarros que os 

motoristas que passam pela rodovia jogam, e que devido às temperaturas 

deste período do ano acabam por intensificar estas queimadas.”  

O site http://kanhgag.org/, lhgfdsxcv, escrito em língua Kaingang, causa 

um grande estranhamento ao usuário da web. Aos brasileiros, parece logo se 

tratar de uma língua estrangeira e, embora aqui, eu não tenha me proposto a 

fazer especificamente esta discussão, não posso deixar de assinalar que a 

iniciativa de produzir este site traz para a rede mundial de computadores uma 

nova formar de marcar a identidade indígena. 

Alguns ícones podem ser identificados pelo aspecto visual, há um 

espaço destinado a login e senha, um vídeo disponível. Em uma das abas está 

escrito “vocabulário” e isto dá um certo conforto, é familiar. Mas uma das 

primeiras sensações, diante da página, é sair clicando, para ver o que vai 

aparecer. 

 
 

http://kanhgag.org/
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Figura 36: Site Kaingang, 

 
disponível em   http://kanhgag.org/ 

 
 

http://kanhgag.org/
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Os blogs e o Facebook representam um avanço para o processo 

comunicacional das sociedades indígena, haja vista que a internet contribui 

para afirmação de identidades indígenas. Não se pode tomar o blog dos 

Aikewára ou o site dos Kaingang como materialidades de uma mesma cultura, 

eles representam diferentes sociedades, que escrevem diferentes histórias em 

relação às tecnologias da comunicação. e neste sentido, também ajudam a 

desconstruir o discurso estereotipado de que só existe uma sociedade 

indígena, homogênea 

 Este processo, no entanto, não é tranquilo, não podemos ignorar o lugar 

de onde a pessoa fala e nem de onde a pessoa escuta.  O acesso à internet é 

diferente para cada povo indígena, as que estão inseridas as proximidades das 

metrópoles do sul e sudeste do país, não necessariamente possuem um 

acesso à internet de banda larga de qualidade ou até mesmo acesso à internet 

discada. E em grande parte da Amazônia a situação ainda é mais preocupante. 

Outro aspecto relevante a esta pesquisa que estou desenvolvendo diz 

respeito ao número de acessos que estes blogs e sites tem. Certamente, eles 

estão longe de superar os grandes portais, e, neste sentido, é possível se fazer 

uma leitura “apocalíptica” da situação. Por outro lado, a possibilidade de fala e 

de escuta é real, o que nos leva a um olhar mais “integrado”, mas sabemos 

hoje que a “aldeia global”, proposta por MacLuhan está profundamente 

atravessada por relações de poder e que a web também é um lugar marcado 

por desigualdades.  

 

*** 

 Neste capítulo, procurei mostrar os processos de criação do 

aikewara.blog.spot.com e como ele funciona desde 2010. Segundo Monarcha 

(2012), a maior parte dos blogs relacionados às culturas indígenas apresentam 

poucas postagens e a presença indígena pode ser mais sentida no Facebook. 

Talvez a dinâmica deste site de relacionamento se aproxime mais das culturas 

indígenas, mas ainda é cedo para se fazer esta afirmação e esta não foi uma 

das investigações de meu trabalho. 

 Como o blog dos Aikewára traz postagens dos próprios Aikewára e uma 

série de informações sobre a cultura deste povo, atualmente ele consta como 

 
 



102 
 

 
 

referência na Enciclopédia Digital dos Povos Indígenas, disponibilizada pelo 

ISA- Instituto Socioambiental. 

 Apesar de todas as possibilidades que a web oferece, de forma geral, a 

inclusão digital no Brasil, ainda é marcada pelas desigualdades sociais. O 

direito de produzir e receber informação ainda precisam ser ampliados. 
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Considerações Finais 
 

As redes sociais têm servido  
de importante instrumento articulador  

de revoltas e movimentos políticos pelo mundo,  
como a primavera Árabe e  

o Occupy Wall Street. Nesse sentido,  
elas representam uma transformação  

comparável apenas à Revolução Industrial,  
que mudou o mundo no século XIX. 

Andrew Ken 
 

Afinal, em um país com 305 sociedades indígenas em que a maioria 

está desassistida pelas políticas publicas, qual o sentido de se falar em 

letramento digital? O “analfabetismo digital” não seria uma decorrência da 

exclusão social? Seu enfrentamento não seria conseqüência da melhoria de 

condições de vida das sociedades indígenas brasileiras? Em outras palavras, 

até que ponto o combater a essa exclusão digital seria importante diante de 

tantas carências? 

Segundo o IBGE (2013):  
 

O Censo 2010 investigou pela primeira vez o número de etnias 
indígenas (comunidades definidas por afinidades linguísticas, 
culturais e sociais), encontrando 305 etnias, das quais a maior 
é a Tikúna, com 6,8% da população indígena. Também fora  
identificadas 274 línguas indígenas. Dos indígenas com 5 anos 
ou mais de idade 37,4% falavam uma língua indígena e 76,9% 
falavam português. 
Mesmo com uma taxa de alfabetização mais alta que em 2000, 
a população indígena ainda tem nível educacional mais baixo 
que o da população não indígena, especialmente na área rural. 
Nas terras indígenas, nos grupos etários acima dos 50 anos, a 
taxa de analfabetismo é superior à de alfabetização. 
Entre os indígenas, 6,2% não tinham nenhum tipo de registro 
de nascimento, mas 67,8% eram registrados em cartório. Entre 
as crianças indígenas nas áreas urbanas, as taxas são 
próximas às da população em geral, ambas acima dos 90%. 
 

A inclusão Digital dos indígenas não passa apenas pelo acesso ao 

computador e à internet, é necessário também que se leve políticas públicas e 

medidas mais universais que permita a expansão a manutenção e a 

continuidade aos benefícios e as oportunidades trazida pelas novas mídias ou 

meio de comunicação no caso o Facebook e os blogs. 

Aos pouco, as sociedades indígenas vão se apropriando das 

ferramentas da web que ainda são gratuitas,  como blogs e redes sociais e vão 
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experimentando a transição midiática provocando uma ruptura, com antigos 

modelos de comunicação dinamizados pelo rádio e pela televisão. E 

participando de um novo entendimento através de suas práticas sociais, 

culturais, econômicas, tecnológicas, em que eles são protagonistas de sua 

própria história.      

Nas redes sociais, nas escolas, na programação televisiva, entre 

outros espaços de mediação, está bastante presente uma memória discursiva 

construída pelos “civilizados” que vivem na cidade e longe do contato com os 

povos indígenas que coloca o índio como preguiçoso, como um problema 

social para o país, pois não paga imposto e que possui muita terra e não sabe 

aproveitá-la.  Estes estereótipos, que começaram a ser construído no início da 

colonização, não desapareceram e mesmo com todo avanço tecnológico 

continuam bem presentes na web.      

Antes de o Brasil ser colonizado, as sociedades indígenas “estavam 

adaptadas aos ambientes mais variados, como florestas e savanas tropicais, 

regiões semi-áridas  e campos temperados, planícies e montanhas,  habitavam 

todo território brasileiro” (MELATTI, 2007). Eles vivam em sociedades 

organizadas e estruturadas, até a chegada do europeu, que por possui o 

domínio do metal e da pólvora, destruiu grande parte das estruturas destas 

sociedades. 

Ao desenvolver os estudos sobre o funcionamento da convergência 

tecnológica e os usos sociais que delas podem fazer as sociedades indígenas, 

procurei apresentar a relação que existe entre o processo midiático que se 

configura através dos meios de distribuição e de comunicação; mediações  e 

apropriação que favorecem os usos sociais das ferramentas oferecidas pelas 

novas mídia como as postagens nos blogs e na rede social Facebook, que 

passaram a fazer parte das  práticas culturais de algumas sociedades 

indígenas  com  acesso à conexão de internet.  

A abordagem metodológica que norteou essa pesquisa procurou autores 

que dialogam com o tema “Presença indígena na internet: exclusões, 

convergências e o aikewara.blogspot.com” e que  compartilham de métodos de 

análise semelhantes. Este estudo teve base na análise do discurso de 

tendência francesa, para analisar as relações entre as novas tecnologias e as 
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práticas sociais que envolvem sociedades indígenas, especificamente o povo 

Aikewára, na contemporaneidade, com base nas reflexões de Gregolin (2006) 

e de Michael Foucault (1979, 2000 e 2005). E também com o intuito de 

identificar os acontecimentos históricos em relação à produção e distribuição 

da informação e das convergências midiáticas.  Buscando compreender Como 

os discursos atravessam as sociedades indígenas através das postagens na 

internet.   

   As reflexões de Martín-Barbero  (2004), teórico dos Estudos Culturais 

Latino-Americano, também serviram de  ferramenta de análise para esta 

pesquisa, no momento em que  este estudo aponta as possibilidades e 

dificuldades de apropriação tecnológica para o uso social das novas mídias 

pelas sociedades indígenas.  

No segundo momento, a pesquisa foi direcionada para a web com base 

nos dados divulgados da pesquisa  realizada pela Fundação Getúlio Vargas e 

Fundação Telefônica. E também a partir do funcionamento do blog 

aikewara.blogspot.com  e das postagens realizadas pelos indígenas na rede 

social facebook.  

 Este estudo identificou que a inclusão digital indígena é importante 

porque dá outra possibilidade de dialogo, do ativismo, e de novas possibilidade 

de  negociação  das causas indígenas mais urgentes com  sociedades 

envolventes. Na medida do possível, procurei observar o lugar de fala da dos 

indígenas através de suas postagens na web. Também tentei não perder de 

vista o lugar de onde eu mesmo falava, de um programa de mestrado 

interdisciplinar e da minha formação na área de informática.  

  Procurei mostrar como as sociedades indígenas que  estão na internet 

através de seus blogs e de suas postagens na rede social Facebook estão 

inserida em uma nova ordem  (FOUCAULT, 2006), porque passaram a produzir 

e difundir suas próprias verdades, que nas mídias tradicionais como o cinema, 

o rádio e a televisão, quando apareciam eram de certa forma estereotipada e 

mediada por um discurso histórico hegemônico e colonizador.    

Procurei abordar que a multimídia não está na história desta forma que 

encontramos hoje tecnologicamente, ela já se fazia presente nos rituais e nas 

tradições indígenas. Foi valoroso para esta pesquisa pensar tecnologia a partir 



106 

 

de uma abordagem histórica, analisando os  acontecimento   que envolveram 

as sociedades indígenas, nas suas postagens, identificando  que elas também 

passavam por um controle e seleção com o intuito de estabelecer também um 

relação de poder. 

Toda sociedade possui sua  vontade de verdade, que se   estabelece a 

partir de saberes  e da relação de poder. E isto muda constantemente, pois 

novas ordens são criadas, modificadas ou substituídas (FOUCAULT, 2007).  

Então alimento o desejo de que em um futuro próximo a vontade de verdade, 

das sociedades indígenas da Amazônia também seja respeitada, vontade de 

verdade de ter suas terras demarcadas, ter apoio político e social para garantir 

direitos fundamentais e manter suas tradições, ter acesso à inclusão digital e 

acesso de qualidade e gratuito a uma conexão de internet para publicar suas 

verdades. 
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