
1 
 

UFF- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

IEAR- INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS 

 

 

 

 

 

 

DAIANE DOS SANTOS DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS IMPACTOS DAS TIC’s ENTRE OS JOVENS E ADULTOS GUARANI MBYA 

DA ALDEIA SAPUKAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGRA DOS REIS 

2014 



2 
 

UFF- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

IEAR- INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS 

 

 

 

 

 

 

DAIANE DOS SANTOS DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS IMPACTOS DAS TIC’s ENTRE OS JOVENS E ADULTOS GUARANI MBYA 

DA ALDEIA SAPUKAI 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Universidade Federal 

Fluminense – Instituto de Educação de 

Angra dos Reis como requisito parcial 

para obtenção do grau Licenciatura em 

Pedagogia. 

 

 

 

Orientador: Profº. Drº. Domingos Barros 

Nobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGRA DOS REIS 

2014 



3 
 

DAIANE DOS SANTOS DE FREITAS 

 

 

 

OS IMPACTOS DAS TIC’s ENTRE OS JOVENS E ADULTOS GUARANI MBYA 

DA ALDEIA SAPUKAI 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Universidade Federal 

Fluminense – Instituto de Educação de 

Angra dos Reis como requisito parcial 

para obtenção do grau Licenciatura em 

Pedagogia.  

 

 

Orientador: Profº. Drº. Domingos Barros 

Nobre 

 

 

 

 

Aprovada em       de Junho de 2014. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Domingos Barros Nobre (orientador) 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Augusto Cesar Gonçalves e Lima 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Dagmar Mello e Silva 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

ANGRA DOS REIS 

2014 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha mãe, 

por ter me incentivado 

em todos os momentos e 

por me fazer acreditar. 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao meu noivo Erick Martins, que colaborou de modo significativo – apoiando, 

respeitando, escutando – enfim, ajudando em tudo em que eu precisei e entendendo a 

minha ausência. Obrigada pela compreensão.  

A minha mãe Juçara e minha avó Denair por me apoiarem nessa caminha e 

entenderem minha escolha.  

Ao meu orientador Profº Doutor Domingos Barros Nobre, coordenador do 

Programa de Extensão: “Magistério Indígena e Escolarização Guarani Mbya do Estado 

do Rio de Janeiro”, por me fazer encantar pelos Guarani e acreditar no projeto de 

pesquisa, recomendando leituras e orientando caminhos para a compreensão e imersão 

nesse universo complexo que é a sociedade indígena. 

Aos jovens Guarani Mbya da Aldeia Sapukai, que me possibilitaram outro olhar 

para os valores essenciais que permeiam nossa existência. 

Aos professores doutores que fizeram parte da banca, Augusto Cesar Gonçalves 

e Lima e Dagmar Mello e Silva, que ao longo do curso contribuíram para a minha 

formação. 

Às minha amigas Juliana Viterbo e Renata Emily, do Curso de Pedagogia, que 

estiveram junto a mim desde o início do mesmo, me orientando, apresentando 

seminários, estagiando e participando de congressos. Obrigada por vocês me apoiaram 

durante esses quatro anos e meio. 

Às minhas companheiras bolsistas, Ester Gomes, Cássia Vieira, Kerle Lino, Ana 

Paula Treva, Carolina Miranda e Marjhorie Queiróz por me apoiarem durante toda a 

trajetória do Programa de Extensão e me incentivarem nos momentos difíceis. 

 

 

 



6 
 

 
 

 EPÍGRAFE 

 

 

Etnografia no Cinema 

 

Aos Guarani,  

que curtem se filmar,  

aqui e acolá. 

 

Nobre (2011) 

 

Cenas na tela para edição 

Ilha de imagens 

Filme documentário 

Documenta 

O inventário  

da memória da Aldeia 

 

Saberão os Guarani suas próximas cenas? 

 

No filme: 

O velho xamã alerta sobre os perigos da tecnologia na Aldeia 

A velha conta porque não manda seus netos pra escola, pois os educa melhor em casa 

A velha  parteira diz que as moças não deviam ganhar seus filhos no hospital 

 

Mas filmam uma cena onde garotos jogam playstation 

e editam imagens de meninos navegando na internet 

e decupam vídeos gravados no próprio celular 

 

Seres do devir 

Saberão como serão, 

no filme? 

 

Saberão o que serão, 

na cena, 

para os juruá? 

 

Como terminar esse filme tão longo? 

Longínquo projetor do futuro 

esse longa que não termina 

no telão improvisado 

da longa vida 

 

O que pareceremos 

aos juruá? 

O que mostraremos  

aos parente? 

Como ficar bem na fita? 

 

Essa vida não termina 

Esse filme não se acaba. 

Só movimenta 
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Será que crêem que não há mais Terra Sem Males? 

Ou pela crença nos males da terra não crêem mais? 

 

O que esperar no fim do filme? 

O que projetar  

se o futuro está cada vez mais distante? 

Aqui na vida, 

o fim é um infortúnio 

Lá no filme,  

toda cena  

pode ser um fim 

 

O que são agora? 

O que serão amanhã? 

 

No caminho 

Fica a cena 

No caminho 

Futuro encenado 

 

Cena do caminho 

Do caminhar 

Cena do andar 

 

Estar 

e ser 

andando 

na cena 

encenando 

sua eterna andança 

que o movimenta  

para o eterno 

na dança  

do movimento 

dos pés  

na dança  

do Xondaro 

guardião 

do futuro 

 

 

Muitos movimentos movem os Guarani: 

 

 

Escola e Casa de Reza 

Cachimbo e Cachaça 

Xondaro e Forró 

Pastor e Xamã  

Xipá e Coca-Cola 

Reza e Baralho 

 

constância e inconstância 

abertura e teimosia 

infortúnio e felicidade  

aliança e inimizade  
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resistência e subordinação 

 

 

É esse movimento de cena  

que constitui o Guarani 

Ser e não-ser 

É estar  

aqui e acolá 

que o constitui 

que o marca  

 

Marca da cena 

Cena marcada 

Futuro incerto 

Contradança 

Melancolia 

Eternidade 

 

Filme na eterna busca de um fim. 
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RESUMO 

 

 

A comunidade indígena Guarani Mbya tem enfrentado o desafio de sobreviver 

de acordo com suas tradições, interagindo com a sociedade brasileira. Eles vêm 

selecionando e incorporando às suas tradições e valores as novas necessidades e 

conhecimentos advindos dessa relação. Tendo em vista o desenvolvimento da 

globalização e a expansão do alcance da tecnologia digital, as sociedades indígenas aos 

poucos vão sendo introduzidas no mundo digital. A monografia ressalta os impactos das 

Tecnologias de Comunicação e Informação – TIC’s entre os jovens e adultos Guarani. 

Há de se pensar sobre os impactos das tecnologias entre as crianças e jovens indígenas. 

O acesso a esses aparatos tecnológicos, como o celular, a televisão, a filmadora, o 

computador, a internet, o vídeo game introduziram uma nova natureza de linguagem e 

expressões que alteram o dia a dia na aldeia, trazendo novas maneiras de se viver, 

diferentes dos tradicionais hábitos e costumes.  

 

 

 

Palavras-chave: Tradição, tecnologias, impactos, jovens e adultos, Guarani Mbya. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Existe no litoral do Estado do Rio de Janeiro, uma população indígena Guarani 

Mbya, distribuída em seis aldeias situadas nos municípios de Angra dos Reis, Parati e 

Maricá: Aldeia Sapukai (Angra dos Reis), Aldeia Itaxi (Parati), Aldeia Arandu Mirim 

(Parati), Aldeia Guyraytapu (Parati), Aldeia Jahape (Rio Pequeno) e a Aldeia Semente 

Tekoamboyty em Maricá.  

Escolhi dentre essas seis aldeias, a Aldeia Sapukai para realizar a minha 

pesquisa por ter feito parte do Programa de Extensão: “Magistério Indígena e 

Escolarização Guarani Mbya do Estado do Rio de Janeiro”, que trabalha com essa 

comunidade, e agora integro o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 

que deu continuidade a esse estudo. 

A Aldeia Sapukai é localizada no Bracuí, no município de Angra dos Reis, com 

a população estimada de 320 indivíduos, a maior população das seis aldeias do Estado 

do Rio de Janeiro. Os Guarani
1
 Mbya, de Angra dos Reis, vivem no alto da serra em 

meio à Mata Atlântica, de onde podem avistar o mar. Escolheram esse local porque 

segundo Pissolato (2007, p.34), “a identidade do Guarani está centrada na busca do bem 

estar”. 

A vida na aldeia destaca-se por ser o espaço denominado por eles como tekoa
2
, e 

ao observarmos suas relações, entendemos melhor os sentidos que esse termo assume 

para o modo de ser e viver dos Mbyá, caracterizado, portanto, como o lugar que 

possibilita não apenas sua subsistência, mas como a materialização de seus costumes e 

práticas espirituais (MELIÁ, 1990, p.36).  

 

                                                           
1
 Segue-se aqui a norma culta da Convenção para a Grafia dos Nomes Tribais, estabelecida pela 

Associação Brasileira de Antropologia (ABA) em 14 de novembro de 1953. Ela indica o uso de 

maiúsculas para os nomes tribais – mesmo quando a palavra tem função de adjetivo – e o não-uso do 

plural. Como a primeira norma é uma influência da língua inglesa, adaptou-se da seguinte maneira: 

quando a denominação de uma etnia é um adjetivo, é escrita com minúscula (“língua guarani”); quando é 

substantivo gentílico, com maiúscula (“os Guarani”). A segunda forma – a inflexão no plural – deve-se à 

intenção de evitar o hibridismo do acréscimo do “s”, pois são palavras em línguas indígenas (que podem 

já estar no plural, ou que não existam no plural naquela língua). 
2
 O termo “significa lugar em que se produzem ao mesmo tempo as relações econômicas, relações sociais 

e organização político-religiosa essenciais para a vida Guarani” (MELIÁ, 1990:36). 
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Pissolato (2007), afirma que:  

A realização Guarani estaria associada não à busca por um ideal de 

vida ou lugar, mas pela procura de melhores condições de 

durabilidade das experimentadas no presente. A mobilidade teria lugar 

central nas histórias de vida, sendo uma capacidade conquistada ao 

longo do tempo, que operaria a atualização do parentesco e que, no 

limite, teria em vista a satisfação pessoal e a duração da pessoa. (2007, 

p.101) 

Na busca incessante dessa terra, que segundo a tradição pode ser alcançado em 

vida, eles precisam cumprir e respeitar um conjunto de regras e condutas de ordem 

“divina” que lhes são transmitidas pelos xamãs. São elas que norteiam as relações que 

mantém com a natureza, com todos os seres humanos e com os espíritos. É o modo de 

ser Guarani, o Nhandereko.  

Um bom lugar para viver, de acordo com o seu Nhandereko, é próximo ao mar, 

mas distante dele. Onde possam plantar alimentos de sua cultura: milho, mandioca, 

bata-doce; possam pescar e caçar. A mata é necessária para os indígenas, porque através 

dela podem colher o material necessário para a construção de casas, cestos (artesanato), 

arcos, ornamentos e objetos de rituais. 

O mito da ‘Terra Sem Mal” é considerado um sonho correspondente ao ideal de 

cultura aceito pela tribo, segundo a qual as atividades exercidas à maneira tradicional 

continuam fazendo parte integrante da felicidade, não sendo aceito como algo 

indesejável (Schaden, 1962). 

De acordo com Meliá (1990), a busca da “Terra Sem Mal” é o motivo 

fundamental e razão explicativa da migração desse povo. A “Terra Sem Mal” é 

essencial para a construção do modo de ser Guarani, pois é nela que vão encontrar a paz 

e a fartura. 

O modo de ser Guarani buscaria então, encontrar a “Terra Sem Mal”. Para eles, 

essa Terra deve ser um local como um paraíso, que irá representar o término de todas as 

privações e sofrimentos, que podem vir a ocorrer nos núcleos familiares. Um local onde 

eles possam cultivar sua agricultura, viverem livres, felizes, manterem seus costumes, 

preservarem sua cultura em geral. 
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Os Mbya são falantes da língua Guarani, pertencente à família linguística Tupi-

Guarani, confeccionam seu artesanato, cantam seus cantos sagrados e cumprem seus 

rituais na Opy (Casa de Reza). Estes grupos fazem parte, hoje, da diversidade e da 

riqueza cultural de nosso estado. Apesar da riqueza ancestral de que são detentoras sua 

memória e sua cultura, há um desconhecimento e uma desvalorização de seus saberes, 

de suas tradições e de sua própria presença no estado do Rio de Janeiro.  

Me proponho investigar como as TIC’s
3
 contribuem ou não para a manutenção 

dos costumes da cultura Guarani.  

A cultura oral tem muita importância no contexto guarani, pois através dela os 

mais velhos, os sábios, os rezadores, transmitem seus saberes para as próximas 

gerações. Dessa forma a oralidade tem sido o modo como essas comunidades preservam 

sua memória. Memória essa, de grande importância para sobrevivência da cultura da 

comunidade e meio de resistência ao contato da cultura juruá (não indígena).  

A cultura tecnológica, por sua vez, trás alguns avanços. A partir dela está 

surgindo a possibilidade de documentação da cultura desse povo, que vem sendo 

realizada através de documentários filmográficos que podem contribuir para a 

continuidade da cultura Guarani. Em nosso projeto, entendemos que este se constitui 

um meio de preservar a cultura desse povo, que poderia ser esquecida ao longo dos 

anos, tais como: cantos, histórias, lendas, mitos, rezas, brincadeiras infantis, ritos de 

passagem, entre outros. Assim como a escola, que tem como objetivo ensinar às 

crianças a história do povo Guarani para garantir a continuidade da cultura. 

Nas minhas idas à Aldeia Sapukai, em atividades culturais oferecidas pela 

Universidade Federal Fluminense ou em aulas da EJA Guarani, pude observar que os 

jovens indígenas estão “superligados” com a cultura tecnológica: possuem telefones 

celulares de última geração; possuem contas nas redes sociais; baixam músicas através 

internet. E a comunidade indígena em geral, não fica atrás: possuem sites que contam a 

história de seu povo; casas com luz elétrica; recursos de mídia na Escola Estadual 

Indígena Karai Kuery Renda; laboratório de informática; sinal de internet por satélite. 

                                                           
3
 Tecnologias de Comunicação e Informação. 
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Em julho de 2011, o professor Domingos Nobre, coordenador do Programa de 

Extensão: ‘‘Magistério Indígena e Escolarização Guarani Mbya do Estado do Rio de 

Janeiro’’, criou um Grupo de Estudos pelo qual me interessei. O tema era bastante 

curioso, pois não conhecia a cultura indígena e não imaginava que os povos indígenas 

lutavam por uma escola que atendesse à demandas específicas de sua cultura. 

Na medida em que ia frequentando as reuniões do grupo, fui me interessando 

ainda mais pelo tema. Nessas reuniões, o professor Domingos orientava suas bolsistas 

sobre os objetivos do programa, fariam um curso de vídeo e ajudariam a produzir 

material didático para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) Guarani e para o 

Magistério Indígena.  

Nas reuniões em que eu participava como integrante do grupo de estudos, nosso 

tema era focado na ‘‘Antropologia da Criança’’. Tive a oportunidade de ler textos muito 

interessantes a respeito da infância e escolarização indígena. Os encontros foram sempre 

muito ricos. Através deles, adquiri conhecimentos extraordinários, que uma pessoa que 

não conhece a cultura indígena nunca poderia imaginar que existisse. 

Com os encontros acontecendo, algumas bolsistas foram deixando o programa e 

vagas foram surgindo. Consequentemente fui selecionada como bolsista de extensão. 

Assumida a função de bolsista, comecei a participar de todos os encontros. Dei início a 

inúmeros fichamentos de artigos, teses e dissertações relacionados à infância e 

escolarização indígena, publicados no período de 1999 a 2009, com o objetivo de ajudar 

na produção do livro: ‘‘Todo Índio na Escola!: Escolarização Indígena e Infância 

Guarani Mbya: Um Balanço da Arte (1999-2009). Esses fichamentos eram lidos e 

discutidos em grupo, pelas bolsistas e pelo orientador. 

Participei também, do curso de captura e edição de vídeo oferecido pelo 

programa. Filmamos uma aula do Projeto Autonomia realizado na escola da Aldeia 

Sapukai e, com a ajuda do professor Edmar (que coordenou o curso de vídeo), editamos 

a aula filmada por nós, além de um documentário intitulado “Entre a Casa de Reza e a 

Escola”, gravado por nosso orientador. O curso de vídeo resultou em um documentário 

intitulado de “Entre a Casa de Reza e a Escola”, no qual as lideranças indígenas Guarani 

Mbya de todo o país se posicionam a respeito da importância e do impacto de escolas 

em suas aldeias. 
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No ano de 2012, finalizamos os fichamentos e começamos a participar de 

Encontros de Planejamento Curricular para a criação do Curso do Magistério Indígena 

no Estado do Rio de Janeiro. Também estamos participando de aulas da EJA Guarani, 

no qual professores de várias Universidades do país participam dando aulas de suas 

especialidades. Uma vez por semana, professores regentes do município de Angra dos 

Reis trabalham o conteúdo deixado por esses especialistas, trabalhando a questão do 

bilinguismo. Nessas aulas, nós bolsistas realizamos filmagens, relatórios e ajudamos o 

professor no que for preciso. O objetivo do Magistério Indígena é que, em quatro anos, 

os indígenas se formem no ensino médio, se habilitem em Magistério Indígena e 

possam dar continuidade a seus estudos. 

A proposta de Projeto de Extensão foi baseada principalmente na oferta de um 

Curso de Extensão: “Magistério Indígena Garani Mbya do Estado do Rio de Janeiro”, 

para o período de 2012 a 2015, na modalidade “Treinamento e Qualificação 

Profissional”, fruto do trabalho coletivo e ininterrupto dos educadores indígenas guarani 

e de um conjunto de técnicos, assessores de entidades governamentais e não 

governamentais junto às comunidades indígenas Guarani do Rio de Janeiro ao longo de 

15 anos, tendo sua base conceitual construída nos últimos 03 anos de funcionamento do 

NEI-RJ – Núcleo de Educação Indígena do Estado do Rio de Janeiro (de 1999 a 2001). 

O projeto que eu participei foi fruto das discussões ocorridas ao longo do ano de 

2003, no CAIK – Centro de Assessoria Intercultural Kondó - com educadores e 

lideranças indígenas Guarani e algumas entidades parceiras, ficando a sua redação final 

sob a coordenação do Prof. Domingos Nobre.  

O objetivo é habilitar educadores indígenas Guarani através de um curso de 

Magistério na modalidade nível médio. O Curso de Magistério Indígena pretende 

atender demandas de formação de educadores indígenas Guarani Mbya dos Municípios 

de Angra dos Reis, Paraty e Maricá, no Estado do Rio de Janeiro, em regime regular, 

assim como, para jovens e adultos que desejam obter o Ensino Médio para 

prosseguimento dos estudos. 

O Curso era para ser implantado concomitantemente com uma turma de EJA-

Guarani, visando à escolarização de jovens e adultos Guarani Mbya, mas entraves 

burocráticos na SEEDUC-RJ retardaram o início das ações do Curso de Magistério 
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Indígena priorizamos então os Seminários de Planejamento Curricular, como 

preparatórios à implantação do Curso. 

O objetivo da EJA Guarani é acompanhar pedagogicamente um Curso de EJA - 

Guarani de 2º Segmento do Ensino Fundamental (6º a 9º anos) promovendo atividades 

de extensão articuladas ao ensino e à pesquisa, em parceria com a SEEDUC-RJ e SECT 

de Angra dos Reis, visando a inserção da temática da interculturalidade e diversidade 

cultural no currículo da EJA-Guarani e das escolas não indígenas, prevista na Lei: 

11.645/2008. 

Por participar de todas essas atividades, optei por desenvolver minha monografia 

tomando por questão o impacto das tecnologias na cultura da comunidade indígena 

Guarani Mbya de Angra dos Reis, na tentativa de entender como essas tecnologias 

contribuem ou não para a manutenção da cultura Guarani. 

A questão dos impactos das tecnologias na cultura Guarani é de grande 

importância, pois ela interessa a toda à comunidade indígena Guarani Mbya. Nos dias 

atuais, de acordo com o documentário “Tape Nhemoexakã Porã Ve´a. Caminhos de 

Reflexão” (Nobre, 2009), vejo que os jovens e os mais velhos vivem numa contradição 

com a introdução das tecnologias de informação e comunicação no cotidiano Guarani. 

A partir dessa discussão, os Guarani sabem que as tecnologias distanciam os mais novos 

da tradição e os afastam do convívio com os mais velhos. As lideranças tem a prova de 

algumas mudanças sociais ocorridas na comunidade indígena Guarani, como exemplo, 

quando chega a tarde em vez de irem para Casa de Reza estão assistindo televisão e 

jogando vídeo game. 

Todos os indígenas que moram nessa comunidade estão passando por essa nova 

situação desde a chegada da luz elétrica na aldeia.  Nos relatos do documentário, jovens 

e adultos, afirmam que as TIC’s causaram e estão causando algum impacto na vida 

cotidiana da aldeia. Os jovens relatam que esse contato é bom, pois podem aprender 

mais sobre sua cultura, podem usar as tecnologias em favor deles. Já os mais velhos 

questionam esse uso cotidiano, consideram que já vêm causando algum mal, pois os 

mais jovens estão deixando de procurar os conselhos dos mais velhos, não frequentam 

como frequentavam a Casa de Reza, não procuram pelos remédios de cura tradicionais, 
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nem pelas parteiras da aldeia, etc.. Está claro para os mais velhos que não saber dosar o 

uso das tecnologias, afastará cada dia mais os mais novos da tradição Guarani. 

O objetivo geral desta monografia foi analisar os impactos das TIC’s - 

Tecnologias de Informação e Comunicação – entre os jovens e adultos alunos da EJA 

Guarani. 

O objetivo específico da mesma foi observar as mudanças ocorridas nessa 

comunidade a partir da interseção entre a tradição e as novas tecnologias. 

As questões de estudo analisadas foram as seguintes: Quais os impactos das 

TIC’s - Tecnologias de Informação e Comunicação entre os jovens e adultos Guarani 

Mbya na preservação de sua cultura?; Quais mudanças ocorreram nessa comunidade a 

partir da interseção entre a tradição e as novas tecnologias? 

Para alcançar os objetivos propostos, utilizei-me da abordagem de Estudo de 

Caso, pois essa metodologia “impõe a adoção de um desenho investigativo e sugere o 

emprego de métodos convergentes com tal orientação”, conforme Sarmento (2003, 

p.152). 

De acordo com Sarmento (2003, p.153), esse tipo de metodologia, visa 

apreender a vida, tal qual ela é quotidianamente conduzida, simbolizada e interpretada 

pelos atores sociais nos seus contextos de ação. 

Sarmento aponta que,  

                                             o modo de investigação relaciona-se com os métodos utilizados 

para recolha, análise e tratamento da informação. Esses métodos 

centrais da investigação etnográfica são: a observação participante das 

práticas quotidianas nas escolas, as entrevistas aos alunos, aos (às) 

professores (as) e outros membros das comunidades educativas, e a 

análise de conteúdo do conjunto de documentos produzidos pela 

escola (2003, p.156). 

No primeiro método: da observação participante, observei as aulas da EJA 

Guarani e utilizei-me de três documentários, relacionados à Escolarização e Infância 

Indígena Guarani Mbya produzidos pelo professor Domingos Nobre. Isto é, utilizei-me 

de meus relatos de campo, durante meu acompanhamento das aulas de Língua 

Portuguesa enquanto bolsista do Programa de Extensão: “Magistério Indígena e 
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Escolarização Guarani Mbya do Estado do Rio de Janeiro” – PROEXT-MEC, no 

período de 2012 à 2013 e durante as aulas de Ciências enquanto bolsista do projeto 

PIBID, de Iniciação à Docência da Universidade Federal Fluminense, no período de 

março à maio de 2014. 

No segundo método: das entrevistas, optei por trabalhar com a técnica de Grupo 

Focal por reconhecer que esta ferramenta viabiliza o acesso, através da interação grupal, 

às visões e aos dados que dificilmente seriam disponibilizados sem a situação peculiar 

de troca e debate (MORGAN, apud MINAYO, 1999, p.23).  

No terceiro e último método: da análise de conteúdo, fiz um levantamento 

bibliográfico, de diversos tipos de textos (livros, dissertações, teses, artigos), 

acumulando assim, um considerável material teórico para elaboração da presente 

pesquisa. 

Para Sarmento (2003, p. 156), o cruzamento da informação recolhida a partir da 

observação, das entrevistas e dos documentos permite realizar a triangulação. 

A triangulação é o procedimento metodológico apropriado – a par da 

reflexividade metodológica, que, recordamos, é um princípio epistemológico – para o 

investigador abdicar do efeito de totalização distorçora a que os monopólios geralmente 

impele, tendo de fazer prova, pelo cruzamento triangulado das fontes, tipo de dados e 

métodos, de que as suas interpretações têm uma base empírica de sustentação 

(Sarmento, 2003, p.158). 

A análise foi realizada tendo como referencial teórico Nobre (2013, p.85), que 

afirma, que as crianças guarani mbya não são mais as mesmas depois da luz e da escola. 

As concepções de infância entre os Guarani também vem se transformando, mas 

mantém, como seres do devir que ainda são, uma indelével marca guarani mbya que os 

projeta dubiamente ao futuro, mesmo que incerto. Por trás da língua e da religião, que a 

maioria ainda preserva, uma nova identidade híbrida se constitui com as mudanças 

trazidas pela luz e pela escola. 

Para Viveiros de Castro (1984), os Guarani, seres do devir, seriam um povo que 

está por se realizar, que projeta para o futuro suas realizações, bem diferente de um 
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povo deprimido, mas um povo que anda sempre em movimento, buscando uma 

sociedade feliz, mais justa. 

Bergamaschi (2005) relata que, a educação guarani não se separa espacial e 

temporalmente das outras práticas, por isso vêem a escola como sua própria vida. O 

espaço físico (ocidental) da escola ganha novos significados na medida em que os 

indígenas constroem suas próprias formas de ensinar e aprender, e sua própria forma de 

lidar com esses novos tempos e espaços tentando adaptá-los ao cotidiano da vida na 

aldeia. 

Segundo a autora, os Guarani possuem duas formas de aprender, uma está ligada 

ao esforço pessoal, à curiosidade e a outra à revelação, que não deixa de ser um esforço, 

pois, a pessoa precisa viver de acordo com o “Nhande Rekó”. O conhecimento, para 

este povo, estaria na busca de cada um junto aos mais velhos e na escuta da revelação. 

Durante uma de minhas visitas à aldeia, me deparei com um jovem indígena que 

acompanhava o grupo de alunas da UFF, ele segurava em suas mãos um aparelho 

celular, que parecia ser de última geração e ouvia música através de fones de ouvido. 

Não se sabe qual tipo de música que ele estava ouvindo, se era guarani ou “juruá”, 

apenas sei que muitos Guarani gostam dos ritmos forró e funk. 

Lévy (1993) categoriza o conhecimento existente nas sociedades em três formas 

diferentes: a oral, a escrita e a digital. Embora essas formas tenham se originado em 

épocas diferentes, elas coexistem e estão presentes na sociedade atual. No entanto, elas 

nos encaminham para percepções diferentes, racionalidades múltiplas e 

comportamentos de aprendizagem diferenciados. A forma escrita de apreensão do 

conhecimento é a que prevalece em nossas culturas letradas, mas a linguagem oral 

ainda é a que predomina em todas as formas comunicativas vivenciais. 

Lévy (1993, p.7) considera que, a nossa primeira tecnologia foi a linguagem 

falada, uma “tecnologia da inteligência” sem instrumentos concretos para a 

manipulação, mas evidentemente um recurso ou “uma extraordinária construção viva”. 

O autor diz que, é a partir da linguagem que o homem se distingue do restante da 

natureza e “dispõe desse extraordinário instrumento de memória e de propagação das 

representações” (ibid, p. 76). 
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Baseada nas lembranças dos seus membros, a sociedade oral caracteriza-se pela 

repetição. Circulares, as histórias se repetem pelas gerações e adquirem novos 

contornos, mas são estruturalmente as mesmas. “Possuindo apenas os recursos de sua 

memória de longo prazo para reter e transmitir as representações que lhes parecem 

dignas de perdurar, os membros das sociedades orais exploraram ao máximo o único 

instrumento de inscrição de que dispunham” (ibidem, 1993, p. 77). 

Na comunidade indígena não é diferente, a linguagem oral também é muito 

importante, através dela é que o povo Guarani mantém suas tradições, pois os 

conhecimentos, tradições, culturas e valores do grupo são mantidos através de músicas e 

versos, de histórias contadas em meio a fogueira à noite, quando as famílias se juntam 

para ouvirem mitos, etc., transmitidas através das gerações.  

Danças e rituais são formas didáticas de transmitir os conhecimentos 

considerados valiosos e que precisam ser preservados. Circulares e repetitivas as 

cantigas e lendas contam as tradições e culturas dos povos. Assim como circular era a 

disposição dos homens em volta da fogueira para ouvir as histórias e os ensinamentos 

dos sábios. As trocas de informações vinham carregadas de sentimentos e afetos. Em 

geral, eram acompanhadas por movimentos, danças, gestos, músicas e expressões 

faciais. 

Segundo Lévy, a linguagem digital dar-se-ia no espaço das novas tecnologias 

eletrônicas de comunicação e de informação. A tecnologia digital rompe com a 

narrativa contínua e sequencial das imagens e textos escritos e se apresenta como um 

fenômeno descontínuo. Elas representam, portanto, outro tempo, outro momento, 

revolucionário, na maneira humana de pensar e de compreender. 

Acompanhando as aulas de Língua Portuguesa (07/11, 22/11, 07/12, 13/12 de 

2012), oferecidas pela EJA Guarani, pude observar como os jovens utilizam as 

tecnologias em seu favor. Num momento da aula, em que os alunos indígenas 

construíam um texto, descrevendo como era a sua aldeia, vi que os mesmos se 

comunicavam através de mensagem SMS enviadas de seus celulares, nessas mensagens, 

eles mandavam uns para os outros, frases que ajudassem a construir tal texto. Percebi 

que, esse gesto foi feito de uma forma bem natural, pois eles só permanecem em sala de 

aula enquanto se interessarem.  
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Jovens guarani aperfeiçoando seus conhecimentos com as novas tecnologias, 

participaram de cursos de vídeo organizados pelo Profº Domingos Nobre, que resultou 

na produção de materiais, em formato de documentários sobre a comunidade. 

Segundo Nobre (2013, p.12), buscou-se a produção de um filme documentário 

com as crianças, elaborado coletivamente com jovens e adolescentes guarani a partir de 

um II Curso de Produção de Vídeo
4
. De acordo com o pesquisador, os dois últimos 

filmes realizados na pesquisa: “Kyringue Mbya Reko” – “O Modo Mbya de Ser 

Criança” (Nobre, 2011) e “Entre a Casa de Reza e a Escola” (Nobre, 2012) são as duas 

primeiras partes de uma trilogia que constará de mais um filme: “Falas e Brincadeiras  

Infantis Mbya”, com imagens já gravadas e em fase de edição. 

Com esse aperfeiçoamento das tecnologias, os jovens Guarani, estão procurando 

registrar a tradição, a cultura, os costumes Guarani, com o objetivo de preservarem sua 

história.  

Saneto (2012, p.134), afirma que tradição e modernidade são interadas, 

refletindo nos Jogos dos Povos Indígenas traços de hibridação cultural, pautada numa 

constante transformação, como Almeida e Suassuna (2010) já haviam identificado. Essa 

hibridação pode ser compreendida como uma estratégia de continuidade, que tanto 

carrega as marcas das experiências e memórias, como a ressignificação de símbolos 

culturais tradicionais.  

Para Saneto (2012), as manifestações ritualizadas expandem seus sentidos e 

significados, criando-os e recriando-os. O deslocamento do olhar e a reinterpretação da 

tradição desvendam formas alternativas de organização das relações sociais e suas 

manifestações. 

Ela relata que o recorte dos rituais indígenas, para serem apresentados ao público 

durante o evento, passa pela a aprovação de várias lideranças nas aldeias, que avaliam 

as formas estéticas e a questão simbólica que transversaliza esses rituais, privilegiando e 

evocando as tradições. Nesse sentido, os rituais indígenas, manifestados no espaço e 

tempo dos jogos, assumem duas funções de acordo com os entrevistados. 

                                                           
4
 O I Curso de Produção de Vídeo foi realizado em 2009, dentro do Projeto de Extensão: “Cultura 

Guarani e Processos Educativos”, resultou no documentário: “Tape Nhemoexakã Porâ Ve´a” e contou 

com uma Bolsista de Extensão da UERJ. (N. A.) 
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Conforme a autora, as manifestações ritualizadas cumprem, primeiramente, um 

papel celebrativo em relação às tradições de cada etnia participante. Em segundo, as 

apresentações culturais são entendidas pelos indígenas como uma forma de divulgação 

de suas culturas, tradições e singularidade às autoridades, ao poder público, à sociedade 

e também aos parentes de outras etnias que transitam nos Jogos dos Povos Indígenas. 

Desse modo, entendo que a relevância desta pesquisa, está no fato de procurar 

entender o impacto das tecnologias na cultura da comunidade indígena Guarani Mbya 

de Angra dos Reis, na tentativa de identificar se elas contribuem ou não para a 

preservação dessa cultura. 

Esta monografia está organizada em três capítulos. No primeiro capítulo: “As 

TIC’s - Tecnologias de Informação e Comunicação”; tratarei de apresentar os 

fundamentos teóricos das tecnologias aplicados à educação.  

No segundo capítulo: “As TIC’s - Tecnologias de Informação e Comunicação 

entre os jovens e adultos Guarani Mbya”; será discutido como as tecnologias se 

estabelecem entre os jovens e adultos Guarani.  

No terceiro capítulo: “Os Dados de Campo”; analisarei os impactos das TIC’s - 

Tecnologias de Informação e Comunicação entre os jovens e adultos Guarani Mbya da 

Aldeia Sapukai. 
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CAPÍTULO I: “AS TIC’s - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO”. 

 

 

Conceitualmente, sociedade da informação é um sistema sócio-político e 

econômico em que o conhecimento e a informação constituem fontes fundamentais de 

bem-estar e progresso. O desenvolvimento desta nova sociedade requer a prática de 

princípios fundamentais como o respeito aos direitos humanos dentro de seu contexto 

mais amplo. Podemos colocar o direito à educação no centro desta questão, conforme, 

Barbosa; Moura; Barbosa (2004, p.3). 

A sociedade da informação se apoia no uso intensivo das novas tecnologias, 

particularmente, as tecnologias da informação e da comunicação. É uma forma de 

organização social moderna, na qual as redes de comunicações e os recursos de 

tecnologia de informação são altamente desenvolvidos. O acesso equitativo e 

onipresente às informações, o conteúdo apropriado, em formatos acessíveis e 

comunicação eficiente deve possibilitar que todas as pessoas alcancem o seu potencial 

pleno. O controle e o domínio dessas tecnologias têm decidido a sorte das sociedades 

(CHAHIN, apud, BARBOSA; MOURA; BARBOSA 2004, p.3). 

Conforme os autores, a sociedade da informação deve ter um viés inclusivo onde 

todas as pessoas possam ter a liberdade e as condições para criar, receber, compartilhar 

e utilizar informações e conhecimentos através da educação (ibid, p.4). 

Os autores afirmam que, nenhuma outra tecnologia introduziu tantas mudanças 

em tão pouco tempo e com tanta profundidade, em todas as áreas da atividade humana, 

como as TIC’s, intensificada nas últimas décadas com o uso do computador e da rede 

mundial de computadores – a Internet. O contexto mundial apresenta um verdadeiro 

desafio quanto à forma de assimilar as transformações que estão ocorrendo com o 

desenvolvimento das telecomunicações, da informática e de suas interações com o 

sistema educacional. Como consequência de avanços tecnológicos, vivemos hoje uma 

economia, na qual a informação e o conhecimento são considerados, para alguns 

teóricos, matéria prima de muitos processos produtivos. Só este fato já seria suficiente 

para justificar a necessidade de uma ampla revisão do sistema educacional em todos 

seus níveis (ibidem). 
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O desenvolvimento da sociedade depende, hoje, da capacidade de gerar, 

transmitir, processar, armazenar e recuperar informações de forma eficiente. Por isso, a 

população escolar precisa ter oportunidades de acesso a esses instrumentos e adquirir 

capacidade para produzir e desenvolver conhecimentos utilizando a TIC. Isto requer a 

reforma e ampliação do sistema de produção e difusão do conhecimento, possibilitando 

o acesso à tecnologia. Entretanto, o simples acesso à tecnologia, em si, não é o aspecto 

mais importante, mas sim, a criação de novos ambientes de aprendizagem e de novas 

dinâmicas sociais a partir do uso dessas novas ferramentas (MORAES, apud, 

BARBOSA; MOURA; BARBOSA 2004, p.5).  

Segundo Barbosa; Moura; Barbosa (2004, p.6), as novas tecnologias da 

informação e comunicação, especialmente a Internet, ampliaram o conceito de 

alfabetização para muito além do mero ato de ler e escrever. Cada vez mais, o cidadão 

se vê diante da necessidade de conhecer novos modos de representação do 

conhecimento, modelos de processamento simbólico e estruturas de linguagens que vão 

além do texto impresso, exigindo competências de hierarquia superior ao antigo 

conceito de alfabetização. 

Os autores ressaltam que, a implementação de programas de TIC’s nas escolas 

não se limita ao provimento de infra-estrutura de recursos técnicos ou conhecimentos 

específicos sobre as novas tecnologias. Torna-se, pois, imprescindível investir na 

formação de competências pedagógicas e metodológicas voltadas para a concepção e 

organização de novos ambientes de aprendizagem que permitam a formação de 

indivíduos capazes de lidar positivamente com o novo mundo científico e tecnológico 

que nos rodeia (ibidem). 

Em relação à democratização do ensino, Soares (2002) aponta que: 

Ao longo do tempo, o discurso pela democratização do ensino ora 

toma uma direção quantitativa, em defesa da ampliação de ofertas 

educacionais – aumento do número de escolas para as classes 

populares, obrigatoriedade e gratuidade de ensino elementar –, ora se 

volta para a melhoria qualitativa do ensino – reformas educacionais, 

reformulações da organização escolar, introdução de novas 

metodologias de ensino, aperfeiçoamento de professores (p.9). 

Para a autora, o discurso oficial pela democratização da escola, seja na direção 

quantitativa, seja na direção qualitativa, procura responder à demanda popular por 
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educação, por acesso à instrução e ao saber. A escola pública não é, como erroneamente 

se pretende que seja, uma doação do Estado ao povo; ao contrário, ela é uma 

progressiva e lenta conquista das camadas populares, em sua luta pela democratização 

do saber, através da democratização da escola (ibid, p. 9). 

Escola democrática, gratuita e de qualidade, deveria ser um direito do povo e 

dever do Estado. Porém, não existem em nosso país escolas que atendam todos os 

cidadãos de nosso país, principalmente as pessoas menos favorecidas e de regiões mais 

distantes. 

De acordo com Soares (2002), nessa luta, porém, o povo ainda não é vencedor, 

continua vencido: não há escola para todos, e a escola que existe é antes contra o povo 

que para o povo. Em primeiro lugar, para a autora, em muitos Estados brasileiros, cerca 

de metade da população entre 7 e 14 anos está fora da escola. Em segundo lugar, e 

principalmente: (...) a repetência – isto é, a não aprendizagem – e a evasão – isto é, o 

abandono da escola – explicam esse progressivo afunilamento, que vai construindo a 

chamada “pirâmide educacional brasileira” (p. 9). 

Conforme, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), “em relação 

ao censo de 2010, de 2000 para 2010, o percentual de jovens que não frequentavam 

escola na faixa de 7 a 14 anos de idade caiu de 5,5% para 3,1%. As maiores quedas 

ocorreram nas Regiões Norte (de 11,2% para 5,6%, que ainda é o maior percentual entre 

as regiões) e Nordeste (de 7,1% para 3,2%)”. 

São as camadas ditas “dominadoras” que ditam as regras do que deve ser 

ensinado nas escolas, principalmente sobre a cultura aprendida na mesma. O conteúdo 

passado nas escolas, quase sempre não são conhecidos e entendidos por todos os 

estudantes, gerando assim, o abandono da escola. Jovens que “fracassam” na escola, 

muitas vezes desistem dos estudos para continuar ajudando os pais nas lavouras, pois o 

que vivenciaram na escola era algo desconhecido e distante de sua realidade. 

A contradição de que a escola é antes contra o povo que para o povo é 

esclarecida por Soares (2002) a partir do discurso na perspectiva de três ideologias. Na 

primeira, a ideologia do dom, a função da escola seria, pois, a de adaptar, ajustar os 

alunos à sociedade, segundo suas aptidões e características individuais. Nessa ideologia, 
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o fracasso do aluno explica-se por sua incapacidade de adaptar-se, de ajustar-se ao que 

lhe é oferecido. E de tal forma esse conceito está presente na escola e internalizado nos 

indivíduos que o aluno sempre culpa a si mesmo pelo fracasso, raramente pondo em 

dúvida o direito da escola de reprová-lo ou rejeitá-lo, ou a justiça dessa reprovação ou 

rejeição. Assim, para a ideologia do dom, não é a escola que se volta contra o povo; é 

este que se volta contra a escola, por incapacidade de responder adequadamente às 

oportunidades que lhe são oferecidas (p. 11).  

Sendo realmente a função da escola, a de adaptar, ajustar os alunos à sociedade, 

segundo suas aptidões e características individuais, seria papel da escola não discriminar 

nenhum tipo de diferença, isto é, sabe-se que existem diferenças entre os alunos, entre 

as culturas dos alunos, então deveriam ser respeitadas essas diferenças. Não necessitaria 

ser imposto pela escola apenas a cultura da classe dominante, careceria ser estudada 

também, a cultura do povo, a cultura dos menos favorecidos. O aluno que fracassar, 

deverá ser acompanhado pela escola para resolução do problema, pois a escola não pode 

deixá-lo fracassar é dever da mesma regatar e incentivar esse cidadão. 

Na segunda ideologia, a da deficiência cultural, a análise do fracasso escolar das 

camadas populares e a busca de soluções para ele ocorrem, segundo Soares (2002), no 

quadro de uma verdadeira “patologia social”, em que as “doenças” do contexto cultural 

em que vivem essas camadas devem ser “tratadas” pela escola, cuja função seria 

“compensar” as deficiências do aluno, resultantes de sua “deficiência”, “carência” ou 

“privatização” culturais (p. 14). 

Contudo, de acordo com as ciências sociais e antropológicas, Soares (2002) 

afirma que não há culturas superiores e inferiores, mais complexas e menos complexas, 

ricas e pobres; há culturas diferentes, e qualquer comparação que pretenda atribuir valor 

positivo ou negativo a essas diferenças é cientificamente errônea (ibid). 

Não havendo culturas superiores e nem inferiores, a escola tem o papel de 

apresentar para todos os estudantes os diferentes tipos de culturas, sem discriminar e 

ocultar nenhum tipo, pois os estudantes têm o direito de conhecer a variedade cultural 

de nosso País, que por sinal é vasta e muito rica. 
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Na terceira ideologia, a das diferenças culturais, Soares (2002) ressalta que, a 

escola, como instituição a serviço da sociedade capitalista, assume e valoriza a cultura 

das classes dominantes; assim, o aluno proveniente das classes dominadas nela encontra 

padrões culturais que não são os seus e que são apresentados como “certos”, enquanto 

os seus próprios padrões são ou ignorados como inexistente, ou desprezados como 

“errados”. Seu comportamento é avaliado em relação a um “modelo”, que é o 

comportamento das classes dominantes; os testes e provas a que é submetido são 

culturalmente preconceituosos, construídos a partir de pressupostos etnocêntricos, que 

supõem familiaridade com conceitos e informações próprios do universo cultural das 

classes dominantes. Esse aluno sofre, dessa forma, um processo de marginalização 

cultural e fracassa, não por deficiências intelectuais ou culturais, como sugerem a 

ideologia do dom e a ideologia da deficiência cultural, mas porque é diferente, como 

afirma a ideologia das diferenças culturais. Nesse caso, a responsabilidade pelo 

fracasso escolar dos alunos provenientes das camadas populares cabe à escola, que trata 

de forma discriminativa a diversidade cultural, transformando diferenças em deficiência 

(p.16).  

Seguir um único modelo de educação e ignorar outro, por ser taxado de inferior, 

não atende as demandas por educação em nosso país, pois sabemos que existem 

variedades culturais, assim como, variedades linguísticas em todo nosso território. O 

aluno não familiarizado com a cultura dita como a “certa”, a dominante, com certeza irá 

passar por situações constrangedoras e sofrerá preconceito, podendo assim, fracassar no 

processo de escolarização, por apenas ser diferente e ser visto como deficiente, por não 

se enquadrar dentro da cultura dominante. 

É necessário destacar, conforme Soares (2002), que as relações entre linguagem 

e cultura constituem a questão fundamental, nuclear, tanto na ideologia da deficiência 

cultural quanto na ideologia das diferenças culturais. Em consequência, desempenham 

um papel central nas explicações do fracasso escolar, no quadro de cada uma dessas 

ideologias (p. 16). 

Soares (ibidem) argumenta que, o papel central atribuído à linguagem numa e 

noutra ideologia explica-se por sua fundamental importância no contexto cultural: a 

linguagem é, ao mesmo tempo, o principal produto da cultura, e é o principal 

instrumento para sua transmissão. Por isso, o confronto ou comparação entre culturas – 
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que é, em essência, o que está presente tanto na ideologia da deficiência cultural quanto 

na ideologia das diferenças culturais – é, básica e primordialmente, um confronto ou 

comparação entre os usos da língua numa ou noutra cultura.  

Sendo a linguagem o principal produto da cultura e o principal instrumento para 

sua transmissão, cabe à escola respeitar a variedade linguística dos estudantes, não 

impondo nenhum modelo a ser seguido, pois a linguagem interferida afetará a 

continuidade de uma cultura.  

 Em consequência, nesse quadro de confrontos culturais, Soares (2002, p. 17) 

afirma que, a linguagem é também o fator de maior relevância nas explicações do 

fracasso escolar das camadas populares. É o uso da língua na escola que evidencia mais 

claramente as diferenças entre grupos sociais e que gera discriminações e fracasso: o 

uso, pelos alunos provenientes das camadas populares, de variantes linguísticas social e 

escolarmente estigmatizadas provoca preconceitos linguísticos e leva a dificuldades de 

aprendizagem, já que a escola usa e quer ver usada a variante-padrão socialmente 

prestigiada. 

Ainda para Soares (2002): 

                                            (...) É fundamental que a escola e os professores compreendam que 

ensinar por meio da língua e, principalmente, ensinar a língua são 

tarefas não só técnicas, mas também políticas. Quando teorias sobre as 

relações entre linguagem e classe social são escolhidas para 

fundamentar e orientar a prática pedagógica, a opção que se está 

fazendo não é, apenas, uma opção técnica, em busca de uma 

competência que lute contra o fracasso na escola, que, na verdade, é o 

fracasso da escola, mas é, sobretudo, uma opção política, que expressa 

um compromisso com a luta contra as discriminações e as 

desigualdades sociais (p. 79). 

 

O uso da língua mãe nas escolas, pelas camadas populares, geram preconceitos 

linguísticos e induzem dificuldades de aprendizagem, pois a escola segue um padrão 

linguístico único, o da classe dominante, fazendo com que os alunos das classes 

desfavorecidas se sintam inferiores e fracassem. Quando se optar por ensinar em apenas 

uma língua, a do dominante, se opta por uma opção política que gera, assim, o fracasso 

da escola. 
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Em relação aos sistemas econômicos avançados, Carvalho (2005) aponta que: 

O papel crescentemente importante do conhecimento e da informação 

é uma característica dos novos sistemas econômicos avançados, 

transcendendo as características de outros modos de produção.” 

(Castells, 1993). Um novo tipo de economia, a economia 

informacional se articula em consonância com uma importante 

revolução tecnológica: a das tecnologias da informação. Estas geram 

“um novo paradigma tecno-econômico, que afeta toda a economia, 

baseado em um conjunto interligado de inovações em computação 

eletrônica, engenharia de software, sistemas de controle, circuitos 

integrados e telecomunicações, que reduziram drasticamente os custos 

de armazenagem, processamento, comunicação e disseminação da 

informação (FREEMAN, C., SOETE, L., apud, CARVALHO 2005, 

p.13).  

 

Segundo a autora, as transformações por que vem passando o mundo 

contemporâneo “fizeram emergir uma nova era, da sociedade de informação, 

impulsionada pela globalização e as tecnologias da informação, principalmente os 

computadores, inicialmente de grande porte e posteriormente os micros e, mais 

recentemente, a Internet e a Web” (PINHEIRO, apud, CARVALHO 2005, p.14). 

Assim, para a autora, o ponto alto na transformação da interação comunicativa e 

de informação aconteceu com o crescimento da Internet. Através dessa nova ferramenta, 

o usuário experimenta uma nova autonomia frente a um mar de informações, pelo 

acesso à “rede das redes”.  

A socialização da informação, é concebida “[...]como a construção, tratamento e 

divulgação da informação de diferentes tipos em parceria, ou seja, a partir da definição 

conjunta por parte de produtores e usuários, que aqui se confundiriam, de suas 

necessidades, e de quais seriam os caminhos (metodologias) mais adequados para 

atendê-los” (CHRISTOVÃO e BRAGA, apud, CARVALHO 2005, p.18 ). 

As metodologias de sistema de informação, privilegiam a implementação de 

sistemas de informação especializados, desenvolvidos quase exclusivamente para 

pesquisadores e canais formais de comunicação. Em geral, estes sistemas ignoram tanto 

os imprevisíveis caminhos da geração e busca da informação, como os interesses da 

comunidade não especializada, contribuindo, assim, para a desinformação e exclusão 

cultural de vastas camadas da sociedade. Para a autora, surge a necessidade de dispor de 
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mecanismos e metodologias eficientes, capazes de alargar os objetivos dos sistemas ou 

unidades de informação (LEITE, apud, CARVALHO 2005, p.18). 

A Internet permite a divulgação de produções próprias, sejam textos, imagens, 

vídeos, pequenos programas ou documentários. Ela facilita e estimula as interacções 

entre as pessoas, e representa um suporte do desenvolvimento humano nas dimensões 

pessoal, social, cultural, lúdica, cívica e profissional. Constitui um instrumento de 

trabalho essencial do mundo de hoje, razão pela qual desempenha um papel cada vez 

mais importante na educação. 

Poucos aparatos tecnológicos provocaram tantas mudanças em tão pouco tempo 

na sociedade como as novas tecnologias de informação e comunicação – TIC’s. Claro 

que, dentro dessas mudanças está incluída a educação. Por isso, podemos pensar em 

utilizar as novas tecnologias para facilitar a vida humana em diversos aspectos, 

inclusive o educacional. 

Para as escolas e educadores, a necessidade mais importante criada pelo uso 

generalizado das TIC’s, é saber como aplicar todo o potencial existente no sistema 

educacional, especialmente nos seus componentes pedagógicos e processos de ensino-

aprendizagem.  

A educação tem um papel fundamental no desenvolvimento pessoal e social e 

pode ser visto como um dos principais meios disponíveis para fomentar uma forma de 

desenvolvimento humano mais profundo e harmonioso na busca do conhecimento e 

habilidades, permitindo reduzir a pobreza, exclusão e ignorância (DELORS, apud, 

BARBOSA; MOURA; BARBOSA 2004, p.2). 

Como em outras épocas, neste momento, há uma expectativa grande de que as 

TIC’s nos trarão soluções rápidas para a melhoria da qualidade na educação. Porém, se 

a educação dependesse somente de tecnologias, já teríamos achado as soluções para 

essa melhoria há muito tempo. A escola, em relação às TIC’s, precisa estar inserida num 

projeto de reflexão e ação, utilizando- as de forma significativa, tendo uma visão aberta 

do mundo contemporâneo, bem como realizando um trabalho de incentivo às mais 

diversas experiências, pois as diversidades de situações pedagógicas permitem a 

reelaboração e a reconstrução do processo ensino-aprendizagem. 
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As escolas hoje em dia, se deparam com três direções: afastar as tecnologias e 

tentar ficar fora do processo; apropriar-se da técnica e transformar a vida em uma 

corrida atrás do novo; ou apropriar-se dos processos, desenvolvendo habilidades que 

permitam o controle das tecnologias e de seus efeitos. 

A terceira opção é a que melhor possibilita uma formação intelectual, emocional 

e corporal do cidadão, que lhe permita criar, planejar e interferir na sociedade. É 

importante que haja um trabalho pedagógico em que o professor reflita sobre sua ação 

escolar e efetivamente elabore e operacionalize projetos educacionais com a inserção 

das TIC’s no processo educacional, buscando integrá-las à ação pedagógica na 

comunidade intra e extraescolar e explicitá-las claramente nas propostas educativas da 

escola. 

No caso da escola indígena Guarani, os professores também deveriam estimular 

os alunos apropriarem-se desses processos, que desenvolve habilidades que permitam o 

controle das tecnologias e de seus efeitos. Para que isso ocorra, o professor deveria 

primeiramente, analisar como introduzir e sustentar essa nova metodologia em suas 

aulas, e também deveria refletir junto aos alunos sobre sua dosagem. Isto é, verificar o 

quanto as TIC’s  interferem em suas aulas.  

Com o auxílio desses mecanismos os alunos teriam a oportunidade de criar, 

planejar e interferir ainda mais em sua sociedade. Porém, deve-se levar em conta, que 

nem todos os alunos terão interesses em usufruir desses mecanismos, pois como em 

algumas sociedades, nem todos os indivíduos são obrigados a utilizarem os mesmos 

recursos de aprendizagem. Contudo, os professores, em alguns casos, poderiam apenas 

complementar as aulas utilizando esse suporte. 

Em seguida, discutirei quais são as TIC’s que se estabelecem entre os jovens e 

adultos da Aldeia Sapukai, para, a partir deste contexto refletir sobre o uso das mesmas 

entre o grupo. 

 

 

 



33 
 

CAPÍTULO II: “AS TIC’s ENTRE OS GUARANI”. 

 

De acordo com Leal e Neves (2011, p. 01), nas redes sociais, nas escolas, na 

programação televisiva, entre outros espaços de mediação, ainda hoje 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. Segundo os autores, estes estereótipos, que começaram a ser 

construídos no início da colonização, não desapareceram e mesmo com todo avanço 

tecnológico continuam bem presentes na web.  

Os autores afirmam que, antes do 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”. Eles viviam em sociedades organizadas e estruturadas, até a 

chegada do europeu, que por possuir o domínio do metal e da pólvora, destruiu as 

estruturas dessas sociedades (2011, p.02). 

Leal e Neves (ibid, p.02) apontam que se estas diferentes tecnologias 

relacionadas ao poder bélico dos europeus fizeram a diferença no início da colonização. 

Ao longo destes cinco séculos, também as tecnologias da comunicação e da informação, 

ajudaram a silenciar os povos indígenas. As representações a as memórias indígenas não 

se construíam a partir dos suportes ocidentais: letra, fotografia, vídeo como os 

“civilizados”. Aos poucos, no entanto, este quadro vem mudando e atualmente muitas 

destas tecnologias, inclusive as linguagens digitais, estão presentes nas aldeias e já 

fazem parte da rotina de algumas sociedades indígenas. 

Embora a internet possa ser considerada um espaço mais democrático que a 

televisão, a rede também é um espaço de disputa política na produção de sentidos. As 

sociedades indígenas também estão em disputa neste universo (BONI e RIPOLL, apud, 

LEAL e NEVES 2011, p. 6). 

Com o desenvolvimento da globalização e a expansão do alcance da tecnologia 

digital, as sociedades indígenas, aos poucos foram sendo introduzidas no mundo digital. 



34 
 

Mas existem diferenças entre estes processos, pois a realidade dos povos indígenas do 

sudeste do país (onde o acesso à internet é mais favorecido) é diferente dos povos 

indígenas do norte (locais onde não se tem sinal de telefonia) em relação ao próprio 

acesso e uso das novas tecnologias e da internet.  

Segundo Leal e Neves (ibid, p.08), o letramento digital não é apenas ensinar a 

digitar no computador, temos que formar sujeitos que possam usar a ferramenta 

informática para produzir sentidos para sua cultura. A internet pode ser usada como 

grande espaço de denúncia de desmatamento ou qualquer ameaça às comunidades 

indígenas. Além disso, o ciberespaço pode servir com um mecanismo de divulgação da 

cultura, de comercialização de artesanato, além de servir como local de mediação entre 

o mundo indígena e o mundo ocidental. Tudo vai depender da forma como estes povos 

vão se apropriar ou não desta tecnologia. 

De acordo com eles, gradativamente, uma parte das sociedades indígenas está 

percebendo que é possível se apropriar das novas tecnologias da informação. 

Historicamente, as tecnologias ocidentais sempre desestruturaram e silenciaram as 

culturas indígenas. Mas, dependendo de como se organizem os processos de letramento 

digital entre estas sociedades, a internet, com todas as suas possibilidades, pode 

representar um novo momento nesta relação tão desfavorável aos indígenas (ibid, p.10). 

Os Guarani Mbya também já estão sendo atravessados pela convergência digital. 

Na Aldeia Sapukai, percebemos vários aparelhos eletrônicos utilizados por eles, como 

televisão, celular, aparelho de DVD, vídeo game, máquina fotográfica, filmadora de 

vídeo, ou seja, já estão tendo acesso à informação digital diariamente. Isto é, esse grupo 

desfrutando do letramento digital, passará a produzir e divulgar através dos meios 

eletrônicos as suas próprias informações. Como por exemplo, a internet pode servir 

como espaço de divulgação da cultura indígena; também como espaço de denúncia da 

degradação do meio ambiente em suas reservas; possíveis invasões de grileiros; 

comunicação de parentes espalhados pelo país; etc. 

Sabendo que os povos indígenas vêm preservando, ao longo do tempo, suas 

tradições através da memória oral, é possível afirmar que sem linguagem não há 

memória e sem memória não há história.  Contudo, alguns grupos indígenas resolveram 

preservar sua língua e sua cultura através da Internet.  
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Diante disso, é possível perceber que os indígenas não são vistos mais naquele 

antigo imaginário didático e eles mesmos estão modificando o conceito da sociedade 

indígena, buscando através dos meios eletrônicos a identidade cultural de cada região e 

aldeia, resgatando seus valores. Esse processo de implantação destes recursos é muito 

lento, mas é possível que algum dia, muitos povos indígenas tenham acesso à Internet 

nas escolas e nas aldeias. 

Hoje vivemos a era da informatização, da globalização em todo o mundo. Da 

mesma forma que alguns povos do nosso país estão tendo acesso a esses mecanismos, 

outros povos ainda vivem mais afastados dos grandes centros urbanos, onde a 

linguagem oral é a mais importante de todas, passando de geração para geração. 

Conforme, Perogil & Abreu (2011, p.03), no ano de 2004, foi implantado o 

Programa “Luz Para Todos”, com o objetivo de atender as comunidades rurais, 

beneficiando assim também as comunidades indígenas, buscando trazer a elas “inclusão 

e bem estar social”, papel principal da figura do Estado. As autoras verificaram que os 

indígenas se colocam bastante satisfeitos com a implantação da energia elétrica em suas 

aldeias e residências, entendendo que isso trouxe muitos benefícios e melhorias para 

suas vidas, porém, ainda percebem a falta de conhecimento, sobre determinados 

aspectos do uso da energia, sendo necessária, a realização de processos orientadores. 

De acordo com elas, houve impacto com a instalação da energia elétrica, mas 

afirmar que a introdução das novidades advindas do acesso à energia elétrica é causa de 

mudanças de costumes dos índios seria precipitado. Também seria precipitado concluir 

que a chegada da energia poderá causar o “desaparecimento” dos costumes indígenas. 

Trata-se de compreender que no processo de contato entre diferentes culturas não é 

possível a manutenção das tradições em sua essência, condição própria das relações 

sociais e que em tempos de globalização impõem cada vez mais a homogeneização dos 

povos (ibid, p.04). 

No meu entender, os povos indígenas têm sofrido mudanças em seus costumes 

por terem contato com a luz elétrica e as tecnologias de informação e comunicação. A 

partir desse contato, as relações comunitárias ficam, entre esses povos, mais desatadas, 

com a introdução da televisão e do vídeo game. O tempo que tinham para conversas é 

menor em comparação com o tempo em que passam agora no interior de suas casas. A 
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cultura guarani vai aos poucos, com os usos das tecnologias de informação e 

comunicação, absorvendo elementos da sociedade não indígena. 

Klebis (2012, p. 2) relata que muitos medos de que estas tecnologias poderão 

influenciar na cultura guarani surgem e conflitos acontecem, principalmente quanto à 

necessidade que vem da flexibilização do horário dos rituais para não haver choque com 

horário da programação televisiva, o que é visto com grande resistência pelos mais 

velhos.  

De acordo com esse autor, além dos conflitos entre os gêneros, que têm gostos 

diferenciados pelos programas televisivos, há também conflitos intergeracionais no que 

se refere aos usos e costumes que começam a ser adotados pelos mais jovens, fruto da 

influência dos comportamentos vistos pela televisão em telenovelas.  

A relação dos Guarani com a tecnologia e tecnificação do espaço, espaço este 

agora cortado por postes e fiação elétrica, segundo o autor, envolve uma dialética que 

vem engendrando uma diferenciação social entre os Guarani que possuem e os que não 

possuem bens dessas tecnologias. A maior parte deles tem pelas tecnologias de 

informação e comunicação admiração, mas ao mesmo tempo são elementos presentes 

nas suas falas, o medo e a angústia às possíveis modificações culturais e suas 

consequências, a incerteza quanto à percepção que os jovens e crianças terão frente ao 

contato com a mídia e a publicidade da sociedade não indígena, mergulhada no 

consumo. Por isso, paradoxalmente, há a supervalorização dos elementos culturais 

guarani e a desesperada afirmação da identidade guarani (Klebis, 2012, p.02). 

 Klebis (ibid, p.02) relata que a eletrificação e as tecnologias de comunicação e 

informação, trouxeram também muitas coisas consideradas benéficas, entre elas a 

iluminação do período noturno, a melhora do entendimento da língua portuguesa e 

informações sobre a sociedade não indígena, uma nova dinâmica de ensino na escola 

Urui-ty
5
, que utiliza televisão, aparelho de DVD e computador como recursos para o 

processo ensino-aprendizagem, inclusive valorizando a língua nativa.  

O autor afirma que houve alterações na organização social destes indígenas 

bastante intensas pós-eletrificação e está em curso um processo de reelaborações 

                                                           
5 Escola situada na aldeia Guarani Urui-Ty, localizada no km 38 da Rodovia Padre Manoel de Nóbrega, Município de 

Miracatu, na mesorregião do Vale do Ribeira, litoral paulista. 
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culturais, em que esse povo revê seus valores, rituais e relações comunitárias. Entre as 

mudanças notadas, pode-se dizer que há a introdução da noção do individualismo como 

valor, além da diferenciação social relacionada à posse de novos bens como o celular e 

o computador, e do estabelecimento de novos conflitos advindos do consumo de bens 

simbólicos, como as novelas cujos horários são os mesmos dos rituais, o que gera 

menor sociabilidade e outras formas de socialização das crianças. Como forma de 

amenizar esses conflitos, os Guarani demonstram uma maior ênfase nos valores 

tradicionais e na desvalorização da ética e moral da sociedade não indígena, do “homem 

branco”, o “juruá” (ibid, p.03). 

De acordo com Nobre (2013, p.10), a criança guarani, que antes ficava todo 

tempo em contato com seus pais, parentes e outras crianças no seu joapygua
6
, aprendia 

todos os conhecimentos necessários para a reprodução de sua cultura a partir dos 

ensinamentos emanados do convívio social e prático do seu dia a dia. Hoje esta criança 

fica metade do seu dia na escola e se vê obrigada a aprender os conhecimentos 

selecionados pela escola, baseados prioritariamente nos conteúdos veiculados pela 

linguagem escrita, além de estar imersa no que chamamos de currículo oculto, onde 

também são trabalhados além dos chamados conteúdos conceituais, os conteúdos 

atitudinais e procedimentais, além de estratégias de controle disciplinar do corpo e 

formas de materialidade da ideologia no espaço/tempo escolar. Além disso, após a 

recente chegada da luz em muitas aldeias as crianças estão também em contato com 

diversas tecnologias que estabelecem novos suportes de letramento, assim como novas 

estratégias de produção de conhecimento e construção de sociabilidades e 

subjetividades. 

Em geral, os mais velhos e alguns professores, são unânimes em afirmar os 

efeitos negativos das TIC’s nas aldeias para a cultura tradicional guarani mbya.  

Conforme Nobre (2013, p.76), a escola ainda não foi totalmente incorporada, 

apropriada, absorvida, pelo menos, pelas comunidades guarani mbya. Apesar de alguns 

sintomas de domesticação dos corpos e mentes, em especial no segundo segmento do 

ensino fundamental, os conflitos ainda são presentes e fortes sinais de guaranização 

também são frequentes. As comunidades guaranizam a escola e imprimem suas marcas 

                                                           
6 Família extensa, composta de pai/sogro, filhos solteiros, filhas casadas, genros e agregados. 
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próprias à escolarização. As reuniões comunitárias, as assembleias, são realizadas no 

centro da Aldeia, em Sapukai e não na escola. Eles sabem o lugar da escola na 

comunidade. As reuniões realizadas na escola, são aquelas com entidades não indígenas, 

como: FUNAI, FUNASA, EMATER, SEEDUC, SMEs, Universidades, ONGs, etc.  

Na visão do autor, as crianças estão se envolvendo cada vez mais com aparatos 

tecnológicos de comunicação trazidos por diferentes agentes e em diferentes contextos, 

além daqueles adquiridos pelos jovens. Isso, segundo ele, cria espaços de aprendizagem 

diferentes daqueles produzidos pela escola. Outros espaços educativos, fora do contexto 

escolar. Existem na aldeia, espaços estes trazidos pela luz, onde as crianças e jovens se 

inserem com interesse e curiosidade.  

Vídeos produzidos pelos indígenas ou não, são elementos de aprendizado fora da 

escola entre os jovens guarani. O cinema tem se mostrado como um forte instrumento 

de reflexão política e cultural dos jovens que se apropriaram desta linguagem. 

Referindo-se ao papel do cinema como instrumento pedagógico, Nobre (2013) apontou 

que: 

  a apropriação e consequente manipulação de recursos audiovisuais por 

parte dos índios também tem representado um campo de pesquisa 

interessante, pois permite abertura de novos processos de 

reconstrução/reafirmação de identidades. Isso é possível com a 

transferência e disseminação de conhecimentos entre os índios de uma 

mesma região, entre as aldeias de uma mesma terra indígena e até 

mesmo entre os povos dominados e dominadores (FILHO, apud, 

NOBRE, 2013, p. 43). 

 

Ao possibilitar a instrumentalização dos recursos audiovisuais por parte de 

crianças, jovens e adultos indígenas, cria-se a possibilidade de ele pensar, discutir, 

executar, montar, exibir e analisar conteúdos audiovisuais, (FILHO, apud NOBRE 

2013) que reflitam sua cosmovisão, e reforcem no âmbito simbólico e cultural, seus 

projetos de futuro, reafirmando e fortalecendo identidades.  

Para garantir a participação dos jovens e dos mais velhos nessas produções, os 

filmes deveriam ser produzidos em sua língua mãe, o guarani. Dessa maneira, o uso de 

um novo suporte tecnológico de comunicação, que preserva a lógica de pensar e falar 

em Guarani é importante para manutenção de costumes e crenças, como exemplo, a 

comunicação oral tradicional em língua guarani.  
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Há de se pensar sobre os impactos das tecnologias entre as crianças e jovens 

indígenas. O acesso a esses aparatos tecnológicos, como o celular, a televisão, a 

filmadora, o computador, o vídeo game, segundo Nobre (2013, p.83), introduziu 

rapidamente as crianças indígenas num novo universo de linguagens e expressões que 

influenciam seu cotidiano, trazendo novos hábitos socioculturais em substituição aos 

antigos. Troca-se a conversa em torno da fogueira nos fins de tarde pela novela diária; 

troca-se a reza na Opy pelo videogame; troca-se a dança do Xondaro pelo forró. 

Nesse novo momento que vivem os Guarani, que transformações estão se 

processando? Que novos hábitos estão surgindo, a partir da inserção desses aparatos 

tecnológicos? Em que medida estes novos elementos culturais, essas novas linguagens e 

formas de expressão, podem ser trabalhados por eles na perspectiva de 

reforçar/fortalecer sua tradição? 

Diante disso, no próximo capítulo, intitulado de: “Os Dados de Campo”, 

analisarei os impactos dessas TIC’s entre os jovens e adultos Guarani Mbya, para, a 

partir deste contexto refletir sobre os impactos que essas tecnologias trazem para o 

grupo. 
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CAPÍTULO III: “OS DADOS DE CAMPO”. 

 

Nas minhas idas à Aldeia Sapukai, em aulas da EJA Guarani, constatei que os 

jovens guarani estão interligados com os aparatos tecnológicos. Em uma das aulas, um 

aluno pegou um microfone, que estava no armário, e começou a andar pela sala de aula 

entrevistando e filmando com seu celular seus colegas. Ele de certa forma estava 

imitando nós pesquisadores, pois eu, como bolsista, acompanho e filmo as aulas de 

Língua Portuguesa. O aluno fazia a seguinte pergunta em português: “Alguma dúvida?”, 

novamente estava imitando a professora que dava a disciplina. Após essa pergunta, os 

jovens falavam apenas em sua língua mãe, o Guarani. Em apresentações de atividades 

feitas em sala de aula os alunos também utilizam celulares para filmar as apresentações 

dos amigos. Esses jovens da EJA Guarani se sentem a vontade utilizando esse tipo de 

tecnologia, mas quando são eles o foco da filmagem se tornam tímidos e 

envergonhados. 

Em outras aulas observei que, muitos jovens estão se utilizando da cultura não 

indígena, pois muitos deles usam relógios de pulso, tiram fotos das atividades feitas na 

EJA Guarani, fazem cortes e tingem os cabelos, usam piercing, pintam as unhas, 

assistem desenhos animados e passam para o papel, escudos de times de futebol e 

personagens de desenhos, utilizam miçangas industrializadas para confecção de 

artesanato. Os jovens produzem vídeos caseiros do seu dia a dia, seja na escola ou na 

aldeia, e publicam no You tube.  

Os jovens Guarani também fazem uso das redes sociais e através dessa 

tecnologia eles podem se comunicar com familiares que estão em outras aldeias, pelo 

país a fora. Nos perfis dos jovens, nas redes sociais, percebo que fazem bastante uso da 

Língua Portuguesa e até mesmo da Língua Inglesa. Esses jovens possuem amigos tanto 

indígenas, quanto não indígenas, talvez seja por isso que utilizam a Língua Portuguesa 

em suas postagens.  

Os jovens indígenas, em geral, não utilizam a sua língua mãe em suas postagens 

em redes sociais, porque os sites são escritos na Língua Portuguesa e isso acaba 

influenciando-os a não usá-la, porém não são impedidos de escreverem em Guarani. 

Pois já vivenciei postagens em Guarani, cuja mensagem era destinada para outros 
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jovens da mesma etnia. Outro motivo seria porque os jovens também possuem amigos 

não índios e por conta deles não entenderem a Língua Guarani, não entenderiam o que 

eles postariam. Contudo, não é possível afirmar que as novas tecnologias distanciam os 

jovens de sua cultura ou de sua língua.  

De acordo com Soares (2006, p.80), há diferentes conceitos de letramento, 

conceitos que variam segundo as necessidades e condições sociais específicas de 

determinado momento histórico e de determinado estágio de desenvolvimento. 

Os jovens Guarani tem a liberdade de escolher qual língua irão usar em suas 

postagens em redes sociais, pois existem diferentes formas de letramento, que se 

modificam com as necessidades vivenciadas por cada grupo.  

Soares (2006) afirma que: 

                                           Além disso, do ponto de vista sociológico, em qualquer sociedade, 

são várias e diversas as atividades de letramento em contextos sociais 

diferenciados, atividades que assumem determinados papéis na vida 

de cada grupo e de cada indivíduo. Assim, pessoas que ocupam 

lugares sociais diferentes e tem atividades e estilos de vida associados 

a esses lugares enfrentam demandas funcionais completamente 

diferentes: sexo, idade, residência rural ou urbana e etnia são, entre 

outros, fatores que podem determinar a natureza do comportamento 

letrado (p.80). 

Cada cultura tem seu modo de agir próprio, assim cada grupo tem suas 

particularidades que influenciam o desempenho dos mesmos, na escola ou fora dela. 

A escola é que contribui para esse distanciamento, uma escola que não seja 

diferenciada, que não atenda os princípios de uma cultura indígena pode incentivar que 

os jovens façam mais uso da cultura não indígena. Em uma das aulas que estive 

presente percebi que um aluno ao produzir um pequeno texto sobre o que gostava de 

fazer no seu dia a dia, esse aluno naquele momento pensava somente na cultura não 

indígena, pois me relatou que sonhava em ser cantor, que gostava de jogar futebol, de 

namorar, passear pelo centro da cidade, seguir os cortes de cabelos da moda, etc. Na 

escrita desse aluno percebi que ele não escreveu nada referente à sua cultura indígena. 

Naquele momento pensei: Será essa uma forma de esquecimento/abandono da sua 

cultura indígena? Assim que ele deu por terminado o texto, perguntei-lhe se não iria 

escrever algo referente à sua cultura. Somente após o meu questionamento é que ele 
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escreveu algo referente a sua cultura. Porém, apenas escreveu duas coisas: “Estar com a 

família e fazer armadilha na mata com meu amigo”. 

Em outra aula de Língua Portuguesa descobri algo muito interessante. Alguns 

alunos que frequentam as aulas da EJA Guarani não sabem escrever em Guarani, porque 

foram alfabetizados diretamente em português. Em relação a preservação da cultura 

Guarani Mbya esse é um fato que contribui para o distanciamento da cultura de seu 

povo.  

                                             A pretensão de dar uma educação para o indígena se centra logo 

desde o início sobre a alfabetização. A educação para o indígena se 

abre com esse quase rito de ensinar a ler e escrever ao indígena. (...) 

Aliás, o fato de uma cultura não ter escrita, às vezes é progresso. A 

vontade e o interesse por alfabetizar o índio, tarefa que não está livre 

ou isenta de penosas dificuldades, é tão forte e tão apressada em 

muitos casos, que a gente se pergunta o porquê de tal exigência ( 

MELIÁ, 1979, p.58). 

Como se sabe, a alfabetização indígena vem sendo discutida ao longo de muitos 

anos, e vem sempre acompanhada de muitas dificuldades. Mesmo assim, apesar dos 

empecilhos que ocorrem ao longo do processo, ela não deixa de acontecer. 

Não somente índios já alfabetizados, mas também comunidades que 

não sofrem ainda a alfabetização, deseja veementemente 

alfabetizarem-se. As razões aduzidas para essa exigência são às vezes 

bastante complexas, entretanto nelas há interesses que nada tem a ver 

com a alfabetização (...). Os índios perceberam que permitindo a 

alfabetização, podem-se camuflar e ficar mais tranquilos no próprio 

modo de ser (MELIÁ,1979, p.59). 

Podemos dizer que, os povos indígenas deixaram-se alfabetizar com o intuito, de 

viverem como “verdadeiros” Guarani, isto é, de acordo com Nhandereko, próximo ao 

mar, mas distante dele, sem a interferência dos “juruá”. Acredito que desta forma, já 

alfabetizados, os povos indígenas permaneceriam sossegados. 

De acordo com Meliá (1979) a alfabetização entre os povos indígenas se deu 

através do contato com os brancos. Segundo ele, é o contato que está na origem de 

necessidade de alfabetização, mas ele se processa a partir de dois polos bem diferentes.  

Enquanto a sociedade nacional vê a alfabetização como a condição 

essencial para dar educação ao índio – supostamente sem cultura, 

porque é ágrafo –, a sociedade indígena, se não está demasiadamente 

deturpada, quereria usar a alfabetização como simples técnica 
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suplementar, tirada do branco, mas para resolver os problemas 

trazidos pelo contato. A alfabetização quer assimilar o índio; o índio 

quer assimilar a alfabetização, mas para não ser assimilado (ibid, 

p.60). 

Havendo a alfabetização entre os indígenas, consequentemente ocorrerá uma 

influência na educação indígena. Como aponta Meliá (1979), essa influência pode atuar 

de dois modos diferentes: como substituição da educação indígena, ou como 

complemento da educação indígena, a modo de prática paralela (p.60). 

No primeiro caso, ocorre uma ruptura, a educação é geralmente idealizada pela 

sociedade nacional; no segundo, a alfabetização é desejada pelo índio. 

Para Meliá (1979): 

é de importância capital que o problema da alfabetização indígena não 

pode ser resolvido com critérios de simples alfabetização, pois ela tem 

que considerar detidamente as condições pedagógicas nas quais vai 

ser feita e a situação linguística do índio, que vai ser alfabetizado e a 

política linguística a ser seguida (p.61). 

A alfabetização do indígena não pode se abstrair da realidade sociolinguística de 

cada povo indígena que vai passar pelo processo de alfabetização. 

A língua é tanto nosso meio de comunicação, quanto dos povos indígenas e é 

através dela é que entendemos as coisas; o outro. Conforme Meliá (1979), uma língua 

tem uma história. (...) A língua que é uma representação do espaço vital, é também o 

modo de vivê-lo socialmente, com todas as suas mudanças históricas. Nas línguas 

indígenas as diferenças de classes sociais apenas se fazem sentir, mas elas apresentam 

muitas vezes significativas diferenças culturais (p.65). 

Em uma aldeia, por exemplo, podemos ter essas diferenças culturais em relação 

à língua dos velhos e dos mais jovens, isto é, elas diferem. Outro exemplo é a língua 

destinada aos rituais que é distinta da língua coloquial. 

O bilinguismo é um conceito extremamente relativo. “O bilinguismo não é um 

fenômeno de língua: é uma característica do seu uso. Não é um aspecto do código, mas 

da mensagem. Não pertence ao domínio da língua, mas da fala”. (MACHEY, apud, 

MELIÁ 1979). Nenhuma língua é bilíngue. Isso é óbvio. São os falantes de uma língua, 

que podem usar também outra língua (Meliá, ibid, p.65). 
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Meliá (1979) aponta que: 

                                          Sendo o bilinguismo uma característica do uso de duas línguas, uso 

que tem uma história e se aplica em circunstâncias particulares, 

dificilmente é o domínio equânime, equilibrado e completo de duas ou 

mais línguas. O domínio de duas ou mais línguas nunca tem a mesma 

extensão e profundidade no mesmo falante. O bilíngue conhece 

ativamente uma língua e conhece passivamente as outras (p.66). 

Entendo que um indivíduo bilíngue faz uso de duas ou mais línguas, contudo ele 

não possui domínio total de todas elas, pois o mesmo foi alfabetizado em apenas uma 

língua. Isto é, ele pode ter o domínio de uma ou mais línguas, mas primeiramente irá 

“pensar” na língua que foi alfabetizado (língua mãe). O indivíduo apenas irá adaptar o 

método para o novo código. 

Segundo o autor, por muito tempo, durante décadas, alfabetizar o índio era 

sinônimo de alfabetizá-lo em português. O ensino obrigatório do português 

regulamentado por Pombal já em 1757 tinha se convertido em princípio praticamente 

inquestionável (Meliá, 1979, p.70). 

Meliá (1979, ibid) aponta que, por parte do índio, a razão mais comumente 

aduzida para ser alfabetizado em português, é que ele já conhece a língua indígena e o 

que necessita é saber português. Somente o português lhe poderá dar algum prestígio 

dentro da sociedade nacional. Ainda comenta que problema mais delicado é quando o 

português se tornou “língua materna” do índio. 

O direito do indígena de ser alfabetizado em sua própria língua muitas vezes lhe 

é negado. Conforme Meliá (1979), a alfabetização em língua indígena oferece também a 

grande vantagem de desenvolver com a língua indígena o prestígio eventualmente 

perdido no contato (p.73). 

Meliá (1979) afirma que: 

Tecnicamente, a alfabetização em duas línguas é impraticável. A 

alfabetização é um método para aprender a ler e escrever em uma 

língua, que como tal, é um sistema e uma norma distintos do sistema e 

norma de outra língua. A alfabetização se faz em uma língua só e 

quando se aprende em segunda ou terceira língua, o indivíduo não se 

alfabetiza por segunda ou terceira vez, mas somente adapta o método 

para o novo código (p.74). 
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 De acordo com esse autor, a alfabetização pode ser instrumento de assimilação, 

mas também pode ser de afirmação étnica. Acredito que a alfabetização dos povos 

indígenas deve se iniciar na língua indígena e se por vontade quiserem aprender outra 

ou mais línguas devem apenas adaptar o método para o novo código. 

Nos estudos de D’Angelis (2012), podemos ver que existem três grandes 

situações referentes a questão da alfabetização e língua indígena. A primeira é que em 

poucas escolas indígenas realmente alfabetizam as crianças na sua língua materna, 

indígena. Mas no segundo ano, estão preocupados em apresentar a escrita em Português 

(p.170). 

A segunda é que, em algumas outras, os professores indígenas fazem uma 

simulação de alfabetização. (...) Então, durante o primeiro ano escolar, trabalham com 

as crianças em liçõezinhas mal preparadas, sem nenhum empenho especial, e no 

segundo ano entregam rapidamente as crianças nas mãos do professor não índio, para 

que esse as alfabetize de verdade, em Português (ibidem). 

Na terceira situação, os professores e a direção da escola “decretam” que todas 

as crianças já sabem falar Português quando chegam ao primeiro ano escolar. E como 

há muitas crianças que só falam Português, decidem que todas elas sejam alfabetizadas 

em Português (ibidem). 

Os estudos desse autor mostram que ainda são poucas as escolas indígenas que 

priorizam a alfabetização dos indivíduos em língua indígena (mãe), quando não fingem 

que estão os alfabetizando, para já em seguida, inserirem o ensino em português e assim 

alfabetizá-los de verdade. Como aponta Meliá (1979), o indivíduo só poderá ser 

alfabetizado em apenas uma única língua e em outras, irá somente adaptar o método 

para o novo código. O convívio com um professor não índio também interfere nesse 

processo de ensino aprendizagem, pois é imposto por ele a comunicação e escrita em 

Língua Portuguesa, contribuindo assim, para o desuso e não aprendizado da Língua 

Indígena pelas crianças. 

Segundo D’Angelis (2012, p.171), na falta de bons modelos de alfabetização na 

língua materna da comunidade, em nome do “sucesso escolar” sacrifica-se a língua 

indígena, e se adota a alfabetização em Português. 
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D’Angelis afirma que: 

A triste inacreditável realidade é essa: a escola em muitas áreas 

indígenas trata a língua indígena como se fosse uma língua estrangeira 

em seu próprio território. Aliás, é bom deixar isso claro: a escola está 

em território indígena, e deveria ser, portanto, território da língua 

indígena. Mas a escola é, na grande maioria das vezes, em enclave, 

uma cunha, uma invasão: um território da língua portuguesa dentro da 

terra indígena (p.171). 

 

 Para um bom desenvolvimento dos alunos no processo escolar, a Língua 

Indígena é muitas vezes sacrificada por influência dos professores não índios, gerando 

assim, uma invasão do português em território indígena. Esse processo interfere na 

aprendizagem tradicional indígena, isto é, no convívio social indígena, entre os mais 

jovens e mais velhos. 

 D’Angelis ainda faz o seguinte questionamento: Se tudo o que posso fazer com 

meu idioma, posso igualmente fazer com a língua portuguesa e se, além disso, com a 

língua portuguesa posso fazer uma porção de coisas que em minha língua não se faz, 

então por que eu iria me preocupar de continuar empregando minha língua materna? 

(ibidem). 

Para D’Angelis (2012) se professores indígenas não forem capazes de responder 

teoricamente a essa questão, e se a escola na comunidade indígena não for capaz de 

responder de maneira prática a esse problema, então não podem descartar a morte da 

língua indígena em questão (ibidem). 

Os benefícios do uso da Língua Portuguesa geram entre os mais jovens 

questionamentos sobre a aprendizagem em Língua Indígena. Com as novas tecnologias 

que estão surgindo, a Língua Indígena poderá cair de desuso entre os mais jovens nas 

aldeias, pois a praticidade que elas oferecem contribui nesse processo. 

O impacto das TIC’s na cultura Guarani é de grande importância, pois ela 

interessa a toda à comunidade indígena Guarani Mbya. Nos dias atuais, de acordo com 

Nobre (2009), vejo que os jovens e os mais velhos vivem numa contradição com a 

introdução das tecnologias de informação e comunicação no cotidiano Guarani. A partir 

dessa discussão, os Guarani sabem que as tecnologias distanciam os mais novos da 
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tradição e os afastam do convívio com os mais velhos. As lideranças tem a prova de 

algumas mudanças sociais ocorridas na comunidade indígena Guarani. 

Descrevo abaixo algumas das falas do documentário “Tape Nhemoexakã Porã 

Ve´a. Caminhos de Reflexão” (Nobre, 2009), dos mais jovens e dos mais velhos, em 

relação aos impactos da luz elétrica e das tecnologias na Aldeia Sapukai. 

Depoimento Sr. José (curador):  

                                             “Daqui a uns dezesseis ou quinze anos os jovens vão estar se 

misturando muito com os brancos. Não vão mais se interessar em usar 

os remédios tradicionais, porque hoje se tem tudo e o pessoal não usa 

mais. Antigamente eles procuravam os rezadores, o pajé, mas hoje 

não, a maioria procura remédio do branco” (Nobre, 2009). 

 

Depoimento Sr. Raimundo (rezador):  

                                       “Daqui para frente, para os jovens vai ficar cada vez mais difícil porque 

não se interessam mais ir para Casa de Reza, os mais velhos 

continuam indo. Os jovens não se interessam, não respeitam mais, 

mas se for para eles pegarem a cultura de branco para eles é mais 

fácil, vai ser muito difícil eles serem brancos também. Não vão estar 

perdidos, pois sempre vai ter alguém interessado na preservação da 

cultura” (Nobre, 2009). 

 

Depoimento Seu João (Cacique):  

                                           “Bebida alcoólica, ruim, em todas as áreas muitas pessoas bebendo, 

principalmente lideranças, pajés, caciques em todas as aldeias. Os 

jovens se interessam pelo forró, se interessam mais pela cultura do 

braço. Dançar ali e ali acaba. Por isso que os rezadores falam que a 

cultura está acabando. A reza vai enfraquecendo. Nhanderu não aceita 

bebida alcoólica. Por isso, o casamento não é mais valorizado cm 

antigamente. A família era respeitada. A luz elétrica tira a nossa 

cultura, a televisão, aparelhos eletrônicos, o rádio são ruins para nós” 

(Nobre, 2009). 

 

Depoimento Dona Genira (parteira):  

                                          “Se quisermos mostrar nossa cultura, tem primeiro fazer a plantação 

tradicional de milho. Mostrar para as crianças a bebida tradicional. Os 

jovens não conseguem mais valorizar a comida tradicional. O jovem 

tem que estar preparado para fazer a comida. Os mais velhos ensinam 

para os mais novos. Para não se perder sempre temos que mostrar 
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como fazer. Hoje não vemos quase ninguém dando conselhos” 

(Nobre, 2009). 

 

Depoimento Dona Érica:  

                                         “Os jovens que assistem televisão direto e por isso vai se perdendo, 

não respeitam suas mulheres na aldeia. Não quero que as crianças 

aprendam isso” (Nobre, 2009). 

 

Depoimento Dona Jandira:  

                                            “Essas coisas prejudicam a nossa cultura, isso a gente entende. As 

crianças iam a tarde para a Casa de Reza, agora ficam assistindo 

televisão. Tendo televisão tem que ter controle na hora de assistir. O 

jovem que vai jogar futebol tem que ir e não ficar no bar” (Nobre, 

2009). 

 

Com base nessas falas, está claro para os mais velhos que não souber dosar o uso 

das tecnologias, afastará cada dia os mais novos da tradição Guarani. De acordo com os 

mesmos é necessário que os mais novos procurem ouvir os conselhos, as crenças, os 

mitos para que não caiam em esquecimento futuramente. Na opinião deles, os jovens 

devem estar mais envolvidos com o que acontece na aldeia, devem participar com mais 

frequência da Casa de Reza; aprender o artesanato, a tocar os instrumentos tradicionais 

e etc.  

Depoimento Lucas Benites (liderança): 

“Os mais velhos falavam com os mais jovens sobre a nossa cultura. 

Hoje, todo mundo fala que a nossa cultura tá acabando, mas a meu 

ver, o fim da nossa cultura vai depender da gente mesmo, das 

lideranças, da família, dos mais velhos. Há muitos jovens interessados 

em preservar a nossa cultura, valorizar a cultura e respeitar os mais 

velhos. Parece que os mais jovens estão esquecendo de tudo. Temos 

que mostrar para nossas crianças como são as nossas brincadeiras 

tradicionais. Tenho visto muitas crianças se interessando por coisas 

diferentes, brincadeiras diferentes. Por isso, que não brincam com as 

nossas brincadeiras tradicionais. Porque ficam escutando muito as 

músicas do branco, assistem muito televisão, mas tudo isso é próprio 

pai e mãe que mostram a brincadeira do branco, a dança, então, os 

pequenos não conseguem entender o que é a cultura, o que é a 

brincadeira. A gente pode mudar, se todos incentivassem nossos 

filhos, nossas crianças, nossa família a preservar, a voltar a praticar, 
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então elas vão se interessar. Se interessam-se a gente mostra pra eles. 

Antigamente, toda tarde se conversava com as crianças, com os 

jovens. Então podemos voltar a praticar. As crianças não conseguem 

dormir cedo, porque assistem televisão, não acordam cedo. As 

crianças, os jovens vão mudando, por isso os jovens não conseguem 

se levantar com disposição para o trabalho, para a brincadeira. Hoje 

dependemos muito os mais velhos, mas não vejo qual o mais velho 

que pode passar esses conselhos, quase não tem nenhum para ajudar. 

Mas existe liderança hoje que se interessa que fala, mas não consegue 

mostrar. Precisamos mostrar na prática. Vemos muitos jovens se 

interessar pelos instrumentos dos brancos, porque não se interessam 

pelos instrumentos musicais que fazem parte da nossa cultura? Na 

dança é preciso saber tocá-los, saber o significado da dança. Se o 

jovem não se interessa por isso, parece que pro jovem a música 

Guarani não é nada, não serve pra nada. O importante para nós é a 

dança, a cultura” (Nobre, 2009). 

 

                                             “Podemos ter tudo igual ao branco, roupa, sapato, celular, mas o 

importante é o coração da gente. Se a gente continuar com o 

pensamento Guarani, você pode ter tudo, mas se você tá com o 

pensamento Guarani, se você não tiver nada, mas tem o pensamento 

igual ao branco, se você quer pensar em outra cultura, você não 

precisa ter nada, mas o pensamento vai ser diferente, então o 

pensamento tem que ser de respeitar o cachimbo, de pensar na cultura, 

saber tocar os instrumentos, saber cantar a música Guarani, o porque 

as pessoas estão rezando, porque temos cultura diferente” (Nobre, 

2009). 

 

                                           “Eles se interessam pela cultura branca, pintam os cabelos, colocam 

piercing. Mas se queremos continuar a ser índio não precisamos usar 

nada disso” (Nobre, 2009). 

 

                                              “A tecnologia atrapalha muito, fazíamos armadilhas, ia para mato, 

acordava cedo, se reunia. Com a luz a coisa mudou, vão assistir DVD, 

jogar, ver televisão, não quero perder minha cultura, não quero ficar 

assistindo essas coisas. Preferem ter os bebês na cidade, é preciso que 

elas façam seu próprio artesanato. Se pensarem na sua cultura podem 

pensar e desenvolver projetos” (Nobre, 2009). 

 

Na opinião de uma jovem liderança a continuidade da cultura Guarani vai 

depender do próprio povo, isto é, dos jovens e dos velhos. Para ele, é de extrema 

importância mostrar as crianças que elas devem respeitar as tradições e os mais velhos e 

aprender com eles. Na visão dele, o uso desenfreado das tecnologias e da luz estão 

distanciando os jovens da cultura e dos costumes Guarani, isto é, os mesmos estão 

perdendo o interesse pelos instrumentos, cantos, rezas, brincadeiras tradicionais. Estão 
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incorporando e fazendo uso das músicas, brincadeiras e elementos tradicionais não 

indígenas. 

Entretanto, para alguns jovens e adultos o uso das tecnologias, assim como a 

interação com a cultura não indígena não trará problemas para a comunidade indígena. 

Depoimento Valdeci:  

                                       “Vejo que hoje tem muitas crianças que vão dar continuidade as danças, 

a cantar. Acho que o coral vai continuar, porque vão crescer e vai ter 

continuidade” (Nobre, 2009). 

 

Depoimento Leandro Chamorro:  

“Pra mim a tecnologia não prejudica, pois serve pra trazer mais 

informação pra gente. Aprendemos a nos comunicar através dos 

aparelhos. Ter informática aqui na comunidade é bom pra nós, porque 

é um ajudando o outro. Quero ensinar para eles o que aprendi 

também” (Nobre, 2009). 

 

                                             “Os mais velhos sabe dá conselho ao jovem, tratar a família, como 

respeitar a família, assim o jovem presenciando tudo isso, vai ter uma 

continuidade, vai ajudar a preservar, porque eles estão crescendo, 

ouvindo. O que fala português tem que respeitar a cultura e guardar o 

conselho do mais velho, levar os dois juntos. Aprender da nossa 

cultura e aprender a cultura do branco. A tecnologia vai servir para o 

nosso posto de saúde, para a escola, vai ajudar nos registros, na 

documentação. A informática é boa porque podemos registrar a nossa 

história que os mais velhos contam. Gravar CD, DVD para as crianças 

assistirem dentro da aldeia. Se eles aprenderem a usar o computador, 

eles podem produzir o material para as crianças registrar e preservar a 

nossa cultura” (Nobre, 2009).    

 

Depoimento Francisco (jovem):  

 

                                           “Acompanho as filmagens, porque quero mostrar pras crianças, pros 

adultos, pra todo mundo. Com a chegada da luz elétrica vem a 

televisão e a gente fica só assistindo e esquece de ir para a Casa de 

Reza” (Nobre, 2009). 
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Para alguns jovens e adultos a interação com a cultura “juruá” não trará 

problemas para a comunidade indígena. O uso das tecnologias, de acordo com os 

mesmos, serve de suporte para preservação e continuidade da cultura Guarani. Pois com 

ela os mais jovens podem registrar saberes que são poucos contados/passados que 

talvez, iriam se perder. Porém, não dosar o uso dessas tecnologias, afastará cada dia 

mais os mais novos da tradição Guarani. Para que isso na ocorra, segundo eles, é 

necessário que os mais novos procurem ouvir os conselhos, as crenças e os mitos 

tradicionais do grupo. Precisam estar mais envolvidos com o que acontece na aldeia, 

devem participar com mais frequência da Casa de Reza; aprender o artesanato, a tocar 

os instrumentos tradicionais e etc.  

Observo que os jovens e os mais velhos vivem numa contradição constante com 

a introdução das tecnologias no cotidiano Guarani. A partir dessa discussão, os próprios 

Guarani sabem que as tecnologias distanciam os mais novos da tradição e os distanciam 

do convívio com os mais velhos. Algumas mudanças sociais são presenciadas por todos 

na comunidade indígenas, como por exemplo, os jovens se esquecem de frequentar a 

Casa de Reza porque ficam horas jogando vídeo game e assistindo tele novelas.  

Contudo, a coleta de dados perdurou de fevereiro de 2012 a jumho de 2014. 

Para alcançar os objetivos propostos, trabalhei com a técnica de Grupo Focal por 

reconhecer que esta ferramenta viabiliza o acesso, através da interação grupal, às visões 

e aos dados que dificilmente seriam disponibilizados sem a situação peculiar de troca e 

debate (MORGAN, apud MINAYO, 1999, p. 23).  

De acordo com Minayo (1999), ao se utilizar essa técnica, é possível trazer à 

tona tanto as aspectos cognitivos (opiniões, influências, ideias) quanto os inter nacionais 

(conflitos, lideranças, alianças) e as vivências singulares dos indivíduos e do grupo de 

referência (p. 23). 

Entende-se Grupo Focal como uma determinada técnica de entrevista, 

direcionada a um grupo que é selecionado pelo pesquisador a partir de determinadas 

características identitárias, visando obter informações qualitativas (KRUEGER, 1994 

apud MINAYO, 1999, p. 23). 
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Esse tipo de metodologia trata-se de uma técnica de entrevista, portanto, é uma 

“conversa com finalidade”, isto é, possui um foco de interesse sobre o qual se 

desenrolará a conversa. 

O foco central da pesquisa foi coletar e analisar junto com o grupo escolhido, de 

jovens e adultos Guarani, a opinião dos mesmos sobre os impactos das TIC’s – 

Tecnologias de Comunicação e Informação entre os jovens e adultos Guarani Mbya da 

Aldeia Sapukai. 

Foram envolvidos na pesquisa 27 jovens e adultos da turma de EJA Guarani da 

Escola Municipal Professor Francisco de Assis de Oliveira Diniz, localizada no Sertão 

do Bracuí – Angra dos Reis.  

Para que a mesma acontecesse, foi necessário realizar uma sessão de uma hora, 

sucedida no dia 22 de maio durante a aula de Língua Portuguesa. A “conversa com 

finalidade” foi gravada com o consentimento de todos os participantes, entre eles a 

professora regente da turma e o professor Domingos Nobre, orientador dessa pesquisa. 

Elenquei as seguintes questões, para serem debatidas, pelo grupo escolhido, 

sobre o impacto das TIC’s entre os jovens e adultos Guarani Mbya: 

a) Na interação com a sociedade não indígena, como vocês enfrentam o 

desafio de sobreviver de acordo com suas tradições e costumes? 

b)  Quais necessidades e conhecimentos dos “juruá”, vocês veem selecionando 

e incorporando às suas tradições e valores?  

c) Na opinião do grupo qual a importância da cultura oral no contexto 

guarani? 

d) Quais TIC’s são mais usadas entre os jovens e adultos da aldeia?  

e) O grupo vê avanços ou melhorias trazidos pelo uso da tecnologia em 

relação ao contexto guarani? Quais?  

f) Existe algum conflito entre os mais jovens e os mais velhos, em relação ao 

uso das tecnologias?  

No decorrer da “conversa com finalidade”, discutimos sobre as questões 

apresentadas acima. Em relação à interação com a sociedade não indígena, os alunos 

expuseram que o uso das tecnologias é a maior necessidade que eles vêm selecionando e 
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incorporando às suas tradições. Os jovens possuem aparelhos celulares de última 

geração, enviam torpedos, acessam redes sociais, como o facebook, por exemplo.  

Um fato que me chamou bastante atenção foi que, nenhum aluno possui 

computador em casa, ou seja, ninguém teve condições para comprar um computador. Só 

utilizam a internet nos computadores da escola da aldeia ou no celular. Alguns Guarani 

ainda não sentiram a necessidade de fazer uso do computador e apenas seis alunos 

presentes no debate, não possuem contas nas redes sociais. 

Em seguida, foi perguntado ao grupo sobre o uso da tecnologia, se eles notam 

melhorias a partir desse uso. Os jovens relataram que existem melhorias com a interação 

de aparatos tecnológicos, pois a partir do seu uso, eles podem se comunicar com seus 

parentes distantes, por exemplo. A meu ver, a tecnologia também pode contribuir de 

modo que favoreça a comunicação e a divulgação dos povos indígenas, como por 

exemplo, a preservação de seus costumes e de sua cultura em geral. 

Ressalto que a principal tecnologia que os jovens utilizam é sem dúvida, o 

aparelho celular, pois conforme os jovens envolvidos na “conversa com finalidade”, 

com esse aparelho em mãos, enviam torpedos, acessam a internet e se comunicam com 

seus parentes de outras aldeias. 

No decorrer da discussão, os jovens relataram que hoje com a chegada da luz, 

eles acabam ficando mais dentro de casa, sendo assim, não se reúnem mais como 

antigamente. Isto é, não se reúnem ao final da tarde na Casa de Reza, ficam em suas 

casas assistindo jornais, tele novelas e jogando vídeo game. 

 Esses novos modos de viver aparentemente, podem afastar os jovens da cultura 

Guarani, porém para a maioria deles, isso não ocorre. Pois mesmo não frequentando 

como antes a Casa de Reza, eles realizam suas rezas em seus joapygua, nas pequenas 

Opy, dando seguimento a suas crenças e valores. Eles elencaram quatro Opy pequenas, 

onde se realizam cerimônias religiosas. 

Porém, conforme os jovens, a participação nesse espaço/momento não é 

obrigatória, eles decidem se ficam em casa ou se vão para a Casa de Reza. Também foi 

relatado que a Casa de Reza que fica no centro da Aldeia, somente é usada em grandes 

encontros, ou seja, visitas de parentes que vieram de longe e velórios, por exemplos. 
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Em outro momento, foi perguntado aos jovens se existe algum conflito entre os 

mais jovens e os mais velhos sobre o uso dessas tecnologias. Os mesmos relataram que 

existe conflito, há disputa para o que se deve assistir na televisão. 

Após esse momento, foi questionado sobre a importância da cultura oral em 

relação ao contexto Guarani. Eles expuseram que a cultura oral é de fundamental 

importância para se fortalecer e manter a cultura Guarani. Pois a oralidade é o meio 

principal de transmissão do conhecimento e da sabedoria do grupo. Através dela, o 

conhecimento e a sabedoria Guarani vem sendo passado de geração em geração. 

Como já foi relatado anteriormente, apenas seis alunos, do total envolvido na 

conversa, não possuem contas nas redes sociais, mas não é por esse motivo que os 

mesmos não utilizam as tecnologias. Eles possuem aparelhos celulares para se 

comunicarem com parentes distantes. 

Ressalto um benefício que a tecnologia trás para os povos indígenas, é que com 

a ajuda dela, do computador, por exemplo, eles poderão redigir documentos que são 

importantes no convívio com os não indígenas. Pois na cultura não indígena precisamos 

registrar em papel todas as nossas ações importantes, isto é, uma forma de registrar/ 

provar fatos importantes que precisam ser registrados. 

Por fim, a última questão debatida foi sobre a facilidade e/ou dificuldade de se 

escrever nas redes sociais, utilizando tanto a Língua Portuguesa quanto a Língua 

Guarani. A maioria dos jovens disseram não ter dificuldades em escrever nas duas 

línguas, porém alguns alunos ainda possuem dificuldades em escrever tanto em uma, 

quanto na outra língua, devido ao ainda frágil processo de letramento na escolarização. 

Nesse capítulo, buscou-se investigar o impacto das TIC’s entre os jovens e 

adultos Guarani Mbya, e refletir sobre o impacto que essas tecnologias trazem para o 

grupo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

  

Os Guarani tem enfrentado o desafio de sobreviver de acordo com suas 

tradições, interagindo com a sociedade brasileira. Eles vêm selecionando e incorporando 

às suas tradições e valores as novas necessidades e conhecimentos advindos dessa 

relação. 

Desse modo, se os Guarani estão fazendo uso da linguagem digital, é de se 

esperar que ela traga mudanças em seus modos de vida. Entendo que essas mudanças 

podem se refletir, também, nos modos de preservação e transmissão de seus costumes e 

tradições. Por outro lado, ela pode interferir nessa tentativa de preservação e 

transmissão, fazendo com que os mais jovens se distanciem cada dia mais dos seus 

costumes, suas tradições. 

No capítulo primeiro, intitulado “As Tecnologias de Comunicação e Informação 

- TIC’s”, apresentei os fundamentos teóricos das tecnologias aplicados à educação. 

Poucos aparatos tecnológicos provocaram tantas mudanças em tão pouco tempo 

na sociedade como as novas tecnologias de informação e comunicação. Essas novas 

tecnologias, especialmente a Internet, ampliaram o conceito de alfabetização para muito 

além do mero ato de ler e escrever.   

Assim, torna-se, pois, indispensável investir na formação de competências 

pedagógicas e metodológicas voltadas para a concepção e organização de novos 

ambientes de aprendizagem. 

A escola tendo a função de ajustar os alunos na sociedade, levando em conta 

suas habilidades individuais, é dever dela não discriminar nenhuma diferença entre os 

educandos. 

As TIC’s podem nos trazer soluções para o avanço da educação, mas a educação 

não depende somente das tecnologias. A escola deve implementar um projeto de 

reflexão e ação, visando um trabalho de estímulo às mais diferentes experiências, pois 
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as diversidades de situações pedagógicas permitem a reelaboração e a reconstrução do 

processo de aprendizagem. 

A escola nos dias atuais deve apropriar-se das tecnologias e desenvolver 

aptidões que permitam o controle das tecnologias e de seus efeitos. 

Desse modo, a escola possibilitará ao aluno uma formação intelectual, 

emocional e corporal, que lhe permita criar, planejar e interferir na sociedade. Para que 

isso ocorra é preciso que o professor reflita sobre sua prática escolar e organize projetos 

educacionais com a inclusão das TIC’s, buscando integrá-las à ação pedagógica na 

comunidade intra e extraescolar e explicitá-las claramente nas propostas educativas da 

escola. 

No capítulo segundo, intitulado “As TIC’s – Tecnologias de Informação e 

Comunicação entre os jovens e adultos Guarani Mbya”, discuti como as tecnologias se 

estabelecem nesse grupo. 

Com o desenvolvimento da globalização e a expansão do alcance da tecnologia 

digital, as sociedades indígenas, aos poucos foram também sendo introduzidas no 

mundo digital.  

Na Aldeia Sapukai, percebi vários aparatos tecnológicos entre os jovens e 

adultos. Através do letramento digital, esses indígenas poderão divulgar suas próprias 

informações. Como a internet, por exemplo, que pode servir como meio de divulgação 

da cultura indígena; também como elemento de denúncia da degradação do meio 

ambiente em suas reservas; possíveis invasões de grileiros e comunicação de parentes 

espalhados pelo país. 

Diante disso, é possível perceber que os indígenas estão buscando através dos 

meios eletrônicos a identidade cultural de cada região e aldeia, resgatando seus valores.  

Os Guarani sofreram mudanças em sua cultura a partir do contato com a luz 

elétrica e as tecnologias. Assim, as relações comunitárias entre eles ficaram mais 

desatadas, com a introdução da televisão e do vídeo game. O tempo que tinham para 

conversas foi reduzido em comparação com o tempo em que passam agora no interior 
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de suas casas. A cultura guarani vai aos poucos, com os usos das tecnologias, 

absorvendo elementos da sociedade não indígena. 

O acesso a esses aparatos tecnológicos, como o celular, a televisão, a filmadora, 

o computador, o vídeo game, trazem novos costumes socioculturais em substituição aos 

antigos.  Os jovens acabam trocando a conversa em torno da fogueira nos fins de tarde 

pela novela diária; trocam a reza na Opy pelo videogame; trocam a dança do Xondaro 

pelo forró.  

No capítulo terceiro, intitulado “Os Dados de Campo”, analisei os impactos das 

As TIC’s – Tecnologias de Informação e Comunicação entre os jovens e adultos 

Guarani Mbya da Adeia Sapukai. 

Observo que os jovens e os mais velhos vivem numa contradição constante com 

a introdução das tecnologias no cotidiano guarani. A partir dessa discussão, os próprios 

Guarani sabem que as tecnologias distanciam os mais novos da tradição e os afastam do 

convívio com os mais velhos. Algumas mudanças sociais são presenciadas por todos na 

comunidade indígenas, como por exemplo, os jovens se esquecem de frequentar a Casa 

de Reza porque ficam horas jogando vídeo game e assistindo tele novelas.  

Está claro para os mais velhos que não saber dosar o uso das tecnologias, 

afastará cada dia os mais novos da tradição guarani. Entretanto, para alguns jovens e 

adultos o uso das tecnologias, assim como a interação com a cultura não indígena não 

trará problemas para a comunidade indígena.  

Esse fato serve de alerta para essa comunidade, pois deixaram de praticar a reza 

todos os dias com todos reunidos, para ficarem em casa convivendo com a cultura 

juruá. Essas novas tecnologias que invadiram a aldeia já trazem problemas para o 

grupo, pois a vida sedentária que muitos indígenas estão levando podem trazer sérios 

riscos à saúde dos mesmos. Os povos indígenas de antigamente se movimentavam 

bastante, nas colheitas na mata, no corte da lenha, na caminhada e em seus exercícios 

em geral.  

Hoje em dia, muitos jovens já estão acima do peso e alguns poderão chegar à 

obesidade. Muitos desses jovens se alimentam só com a comida juruá e estão com o 

mau hábito de após as refeições deitarem para assistir televisão, deixando assim, de 
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praticar exercícios como antes. Esse é um abuso oriundo das tecnologias que acaba 

prejudicando o grupo como um todo, trazendo problemas de saúde, por exemplo. 

Vale apena salientar que as TIC’s podem trazer benefícios e malefícios para os 

jovens e adultos Guarani, pois se não souberem dosar o uso desses aparatos 

tecnológicos, os mesmos serão afetados diretamente.  

Como foi ressaltado no decorrer da pesquisa, os jovens conhecedores dessas 

tecnologias são beneficiados com o seu uso. Porém não praticam mais seus exercícios 

tradicionais, bem como, estão deixando se reunirem na principal Opy da aldeia. 

A pesquisa mostrou que, em relação à interação com a sociedade não indígena, o 

uso das tecnologias é a maior necessidade que jovens vêm selecionando e incorporando 

às suas tradições.  

Foi constatado que, os jovens Guarani Mbya, notaram melhorias a partir do uso 

das tecnologias. Os jovens relataram que existem melhorias com a interação de aparatos 

tecnológicos, pois a partir do uso dos mesmos, eles podem se comunicar com seus 

parentes distantes, por exemplo.  

Podemos chegar a seguinte conclusão: na tentativa de preservar ainda mais suas 

tradições e costumes, os Guarani ainda usufruem da cultura oral, pois a cultura oral, 

ainda é o elemento mais forte entre eles, pois através dela, os mesmos mantém seus 

valores, passando-os de geração em geração. Isto é, para os Guarani, a oralidade ainda é 

a principal fonte de transmissão de conhecimento entre o grupo. 
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