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Os setores público e privado, e a sociedade civil nos níveis local, 
nacional, regional e internacional, devem trabalhar para prover o 
recursos e tomar as medidas necessárias para diminuir as barreiras
linguísticas e promover a interação humana na internet através do 
incentivo à criação,  ao processamento e ao acesso a conteúdos 
educacionais, culturais e científicos em forma digital, de modo a 
garantir que todas as culturas possam expressar-se e ter acesso ao 
ciberespaço em todas as línguas, inclusive indígenas. 

UNESCO. Recomendação relativa à promoção e utilização do multilinguismo

e acesso universal ao ciberespaço.
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TESE  1

NEM TODA INSERÇÃO DE CONTEÚDO 

EM LÍNGUA LOCAL NA REDE MUNDIAL 

SIGNIFICA OU DEVE SER CONSIDERADA “INCLUSÃO DIGITAL”
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Quando a inserção de uma língua indígena na rede mundial não é inclusão digital ?

Quando apresenta algumas das seguintes características: 

- A inserção (no mundo digital) de conteúdos na língua local não está voltada, 

primordialmente, ao fortalecimento da língua em questão e da cultura própria da 

comunidade linguística que faz uso dela.  

- A inserção (no mundo digital) de conteúdos na língua local não está voltada ao 

atendimento de necessidades, interesses ou desejos da comunidade linguística

em questão (e por ela reconhecidos como tais). 

- Falantes nativos da língua em questão não têm acesso à internet ou perspectiva 

próxima desse acesso e de utilizá-la.

- A inserção (no mundo digital) de conteúdos na língua local atende a interesses

proselitistas (religiosos, políticos ou outros) orientados de fora da comunidade

linguística em questão. 

- A inserção (no mundo digital) de conteúdos na língua local  não pode ser objeto 

de observação e avaliação crítica de uma comunidade de falantes nativos.
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TESE  2

A INCLUSÃO DIGITAL DE LÍNGUAS INDÍGENAS

PODE CONTRIBUIR DE FORMA DECISIVA 

AO FORTALECIMENTO E SOBREVIVÊNCIA FUTURA DESSAS 
LÍNGUAS 
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Quando a inclusão digital de uma língua indígena contribui ao seu fortalecimento 
e sobrevivência  futura?

Quando estão presentes algumas das seguintes 
condições: 

- A comunidade linguística que faz uso da língua em questão distribui-se, 
espacialmente, por várias aldeias ou territórios (contínuos ou descontínuos)  e, 

quanto mais fragmentada em distintas comunidades e tanto mais ampla sua área 

de dispersão geográfica, tanto mais  encontrará valor e utilidade para a 

comunicação à distância via internet. 

- A língua indígena encontra-se ameaçada ou enfraquecida diante das 

investidas e do crescente emprego (mesmo que por falantes bilíngues) da língua 

majoritária, que toma espaços até mesmo da oralidade na comunidade indígena, 

de forma que a comunidade linguística em questão precisa descobrir, criar e 

explorar novos nichos, novos lugares de interação social relevantes para dedicá-

los à sua língua ancestral. 

continua
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- O desenvolvimento da escrita em língua indígena [não estamos falando de 

simples criação de ortografias ou de mera alfabetização] propicia oportunidades 

de (ou, que exigem a) modernização da língua, e a publicização na internet opera 

como um estímulo (editorial) à produção escrita. 

- O rádio, a televisão, o vídeo, o cinema, o CD, os computadores e a internet são 

alguns dos lugares sociais de mais prestígio criados, mantidos e

instrumentalizados pelos não-índios para dar divulgação e credibilidade às suas 

idéias, crenças e valores, e para emprestar força e respeitabilidade às suas 

línguas,  partidos, instituições, religiões e culturas. Não usar essas ferramentas 

em favor das sociedades indígenas, suas línguas, suas culturas e seus valores, 

quando tais instrumentos atingem suas populações diretamente, na língua do 
colonizador , é de uma ingenuidade atroz.  
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TESE  marginal  2 - A

A RECUSA DO DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA

EM LÍNGUAS INDÍGENAS POR PARTE DE AGENTES INDIGENISTAS

(EDUCADORES, ANTROPÓLOGOS, ETC.) 

PROVÉM DA IDÉIA EQUIVOCADA 

(FRUTO DE JULGAMENTO BASEADO NO SENSO COMUM) 

DE QUE ESCRITA E ORALIDADE DE OPÕEM 

E CONCORREM ENTRE SI.  

A ESCRITA É UM RECURSO A MAIS 

QUE AS LÍNGUAS TÊM À SUA DISPOSIÇÃO. 
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TESE  3

UMA INCLUSÃO DIGITAL PRÓ-ATIVA

É O ÚNICO MODELO COMPATÍVEL 

COM A PERSPECTIVA DA AUTONOMIA  

E COM O CONCEITO DE USO LIVRE 

(PORQUE ESSE SUPÕE AQUELA)
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Quando a inclusão digital pode ser conceituada como “pró-ativa” ?

Quando estão presentes algumas das seguintes 
condições: 

- Quando o fluxo da informação e dos conteúdos se dá bidirecionalmente.

- Quando os temas de interesse, as pautas da produção de conteúdos e o 

julgamento da pertinência e da adequação dos conteúdos divulgados são 

decididos com a participação da comunidade concernida.  

- Quando as manifestações e formas linguísticas e culturais próprias das 

comunidades concernidas são privilegiadas na veiculação dos conteúdos

publicizados nos sítios ou páginas de seu interesse. 

- Quando as ferramentas e instrumentos materiais e intelectuais necessários 

aos processos de inclusão não permaneçam na dependência de terceiros, mas 

sejam de conhecimento e controle das comunidades envolvidas ou sejam de 
uso público, acessível a elas.  
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TESE  4

A  PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS EM LÍNGUA LOCAL

( MAIS DO QUE SUA CONVERSÃO AO MUNDO DIGITAL )

É O GRANDE DESAFIO A SER ENFRENTADO

E A GRANDE TAREFA A SER CONDUZIDA

POR AQUELAS COMUNIDADES OU MINORIAS

INTERESSADAS NA INCLUSÃO DIGITAL PRÓ-ATIVA DE SUAS LÍNGUAS

PARA NÓS O CUSTO É DIGITALIZAR; 
PARA ELES, AINDA É PRIMORDIALMENTE DIGITAR
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Que meios poderiam garantir essa produção de conteúdos  em língua local ?

Os mesmos governos e Estados nacionais responsáveis por políticas

integracionistas, que envolvem desde a disseminação de escolas e materiais 

didáticos em língua portuguesa até a construção de empreendimentos 

hidrelétricos e de transporte de pessoas e cargas em territórios indígenas, ou a 

universalização do acesso à televisão, estão moralmente obrigados a prover as 

mesmas comunidades das condições e recursos necessários a seus projetos ou 

programas de inclusão digital pró-ativa.  

Projetos de inclusão digital, envolvendo a produção de conteúdos em língua 

local  bem como a criação, disseminação e democratização dos instrumentos e 

ferramentas intelectuais para sua implementação, não podem ser conduzidos 

como ação marginal de programas de formação (inicial ou continuada) de 

professores  indígenas e práticas similares. Tais projetos exigem formulação 

independente, coordenação local próprias e recursos específicos para seu 

planejamento e execução. 
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Como muitas sociedades já praticaram (incluindo Estados Nacionais), o 

recurso à tradução de obras clássicas ou, por algum critério, importantes, 

produzidas em outras línguas, é um dos valiosos recursos para rápida 

produção de conteúdo em línguas locais, ao mesmo tempo em que, pelos 

desafios que oferecem ou impõem, contribuem decisivamente à

modernização da língua. Trata-se de obras literárias, científicas, artísticas 

(teatro e cinema), etc. 

Uma outra forma de produção rápida em língua local é a gravação (e 

veiculação) de entrevistas ou depoimentos com falantes nativos (em geral 

aproveita-se o recurso para o registro da memória histórica, de experiências 

pessoais marcantes, de conhecimentos particulares desenvolvidos por 

indivíduos diferenciados do grupo, etc.). 
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TESE  5

NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

( E EM PARTE IMPORTANTE DA AMÉRICA DO SUL )

BIBLIOTECAS  DIGITAIS  EM LÍNGUAS INDÍGENAS 

TERÃO MENOS RELEVÂNCIA E POUCO CONTEÚDO A ARMAZENAR, 

DE MODO QUE  REPOSITÓRIOS DIGITAIS SÃO,

NESSE CASO, MAIS  COMPATÍVEIS COM O ESTADO ATUAL 

DESSAS LÍNGUAS E MAIS ADEQUADOS AOS SEUS USUÁRIOS

PODENDO INCLUIR TANTO MATERIAIS ESCRITOS, 

QUANTO ICONOGRÁFICOS 

E  EM ÁUDIO-VÍDEO  ( INCLUINDO JOGOS )
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TESE  6

OS POVOS INDÍGENAS E SUAS LÍNGUAS SÃO REFÉNS, 

NO BRASIL, DE UM MERCADO DE SERVIÇOS DE PESQUISA, 

CONSULTORIA E DOCUMENTAÇÃO 

QUE MOVIMENTA MILHÕES DE DÓLARES ANUALMENTE. 

NENHUMA AUTONOMIA LHES SERÁ POSSÍVEL

EM QUALQUER PROGRAMA QUE TENHA POR COORDENAÇÃO DE 
AÇÕES  OU SEDE A FUNAI, O CNPI, O MUSEU DO ÍNDIO, O MEC, O MMA 

ou “CORPORAÇÕES” ONGistas  COMO  ISA  E  SIMILARES. 

UM PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS 

DE INCLUSÃO DIGITAL PRÓ-ATIVA DESSAS LÍNGUAS 

DEVERIA SER GESTADO, ENTÃO, NO CAMPO PRÓPRIO DAS 
TECNOLOGIAS  (MCT) , COM MAIS CHANCES DE ÊXITO.
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TESE  marginal  6 - B

AS  PRÓPRIAS LÍNGUAS DEVERIAM SER ESTIMADAS,

PROTEGIDAS E COMPREENDIDAS 

COMO E ENQUANTO TECNOLOGIAS SOCIAIS 

ALTAMENTE SOFISTICADAS. 

PROJETOS DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO CONDUZIDOS DA EUROPA
SOBRE A AMÉRICA LATINA E BRASIL (COM ANUÊNCIA/SUBSERVIÊNCIA DA FUNAI) 

PARTEM DESSA COMPREENSÃO 
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dangelis@unicamp.br 

www.webindigena.org 

www.kanhgag.org 
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Quechua
8 a 10 milhões de falantes (Peru,  Bolívia e Equador)

Tikuna e  Guarani
mais de 30 mil falantes cada uma, em território brasileiro

Kaingang:  

mais de 30 mil indígenas, estimados em aprox.  18 mil falantes 
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