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Introdução 

 Na sociedade atual as organizações sociais estão sujeitas a influências de várias naturezas, em alguns casos essas 

mudanças são mais constantes em função do fluxo de pessoas, acarretando em miscigenação ou até mesmo em perda de 

sua cultura e mesmo vocabulário, tais como nas comunidades indígenas. No passar dos anos a bagagem cultural de um 

povo vai sofrendo intervenções externas, a tecnologia como uma delas traz mudanças significativas, mas que podem ser 

utilizadas para ensinar e inclusive para o fortalecimento da identidade de cada grupo social. A tecnologia possibilita a 

integração entre culturas e no caso indígena pode funcionar como preservação de seus costumes, dialetos e até mesmo 

crenças.  

Atualmente observa-se a crescente evolução tecnológica que aos poucos também chega ao ambiente indígena, seja 

através dos aparatos eletrônicos ou inclusão digital. O uso do computador e sistemas criados para a transmissão do 

conhecimento evidenciam as inovações nas formas de transmitir os saberes. Como observado por Mendonça et al. [1] 

“aceito para publicação”, nas aldeias e comunidades indígenas que já possuem certo grau de desenvolvimento 

tecnológico (telecentros de inclusão digital, computadores, internet e etc), a utilização do computador é crescente, seja 

na escrita de projetos sociais, acesso a internet, ou para o estudo. 

O uso de recursos computacionais já está sendo difundido nas aldeias indígenas em função das facilidades 

proporcionadas por meio da internet no uso de e-mails, redes sociais e etc. Entretanto, dentro desta realidade observa-se 

que a transmissão do conhecimento (cultura indígena) é feita de forma oral pelos índios, ainda há carência da utilização 

de recursos de documentação, como uma forma de armazenar a escrita de sua língua, tão pouco armazenar sua correta 

pronuncia. Incluir esses indivíduos nas novas tecnologias à medida que aprendem e reestruturam sua língua indígena não 

é simplesmente capacitá-los para que sejam capazes de interagir com as máquinas, mas é promover uma mudança social 

com foco na preservação de sua identidade cultural em especial de seu vocabulário.  

Neste contexto, as tecnologias, através dos sistemas de informação, trazem uma contribuição importante para a 

recuperação e a transmissão da cultura indígena. Na visão de Lima [2] esses sistemas “podem ser entendidos como um 

meio de coletar (dados), processar e disponibilizar a informação”. Apresentam-se como soluções para processos de 

armazenamento e produção de informações a partir da transformação de dados e através da aplicação da interpretação 

desses conteúdos. 

Dentro desta temática abordamos o caso do povo Xakriabá, uma comunidade indígena localizada em São João das 

Missões-MG, de modo a propor o uso da tecnologia (sistema de informação) no armazenamento e resgate de seu 

dialeto. Escobar [3] lembra que o povo Xakriabá possui ramificações diversas que ajudaram a constituir sua identidade 

e seu vocabulário, que inclusive é determinante em sua classificação.  

Reviver a língua indígena dos Xakriabás permite resgatar a história dessa comunidade, facilitando o repasse das 

palavras indígenas ainda faladas, garantindo que novas gerações tenham acesso a todo esse material linguístico. 

Iniciativas como o da Google que lançou em 2012 um projeto para preservar e garantir a sobrevivência de dialetos 

indígenas no mundo, “Idiomas em Risco
1
”, um site que reúne um catálogo de culturas espalhadas pelo mundo [4]. 

Apesar da iniciativa a plataforma é confusa, pesada e tecnológica demais para a realidade que se apresenta nas aldeias. 

No Brasil aparelhos celulares foram usados para ajudar a coletar histórias da literatura oral indígena. O australiano 

Steven Bird, professor da Universidade de Melbourne, criou um sistema chamado “Aikuma” [5]. O aplicativo se 

preocupa com o áudio, mas não possui a possibilidade de armazenamento escrito da palavra, além disso, o produto final 

é um CD, dificultando a possibilidade de inserção de novas informações. 

Levando-se em conta o crescimento da população indígena em todo o mundo, onde há comunidades (tribos) 

longínquas que demandam por serviços específicos, fica em evidência a necessidade de investir em inovações 

tecnológicas, ou seja, sistemas informatizados que facilitem a comunicação e integração entre elas.  

 
________________ 

 
1 Projeto Idiomas em Risco - http://www.endangeredlanguages.com/ 



 

 

Neste contexto, a inovação nesta pesquisa está em abordar a questão da preservação da cultura indígena através do uso 

da tecnologia e sistemas de informação. Uma forma de armazenar, preservar e compartilhar a cultura indígena, em 

especial a língua desses povos [1]. A relevância está na apresentação do Sistema para Catalogar Palavras Indígenas 

(SISCAPI), a fim de demonstrar como os recursos tecnológicos podem ser utilizados para a reestruturação das línguas 

indígenas e construção de uma comunidade voltada ao resgate cultural das tribos. 

 

Material e métodos 

A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica e qualitativa tendo como método a pesquisa exploratória descritiva 

de forma a atribuir e analisar as características linguísticas pertencentes ao povo indígena. Foram utilizados 

levantamentos bibliográficos e documentais como referenciais teóricos, e por fim, utilizada a observação sistemática 

com entrevista qualitativa com moradores da aldeia Xakriabá.  

A coleta de dados foi feita por meio de entrevista combinada com a observação e pesquisa o que ajudou a identificar 

os seguintes problemas da falta de registro escrito das línguas indígenas: 

I – Registro escrito inexistente ou pouco efetivo da língua indígena: o povo Xakriabá apesar de ainda falar sua 

língua indígena de origem não a registra efetivamente, muitos poucos escritos e palavras Xakriabás são verdadeiramente 

encontradas e grafadas.  

II – Transmissão apenas oral das palavras indígenas (pronúncia): a transmissão do conhecimento (língua) Xakriabá 

é realizada apenas oralmente e através de intercambio linguístico entre povos parentes, não é utilizado material escrito, 

também não existe um padrão gráfico para representação escrita da língua. 

II – Grande distância física entre povos que ainda falam a mesma língua indígena: os Xakriabás possuem 

correspondência linguística com o povo Xerente, estes por sua vez estão localizados no estado do Tocantins, a troca e 

aprendizagem linguística são feitas através de visitas entre os povos, mas apenas uma pequena parcela dos Xakriabás 

consegue faz esse contato e troca de conhecimentos.  

IV – Falta de correspondência ou tradução entre a língua indígena e a língua portuguesa: os Xakriabás falam 

perfeitamente o português, mas não fazem correspondência entre a língua indígena, são duas línguas que eles não fazem 

associação, assim o aprendizado fica mais difícil e demorado. É bem trabalhoso descobrir o significado de uma palavra 

Xakriabá, pois não existe muita correspondência e similaridade com o português. 

V – A palavra é transmitida oralmente sem vinculação de uma identidade visual: apesar dos Xakriabás serem bons 

desenhistas e até mesmo trabalharem com conteúdo audiovisual, não existe vinculação deste material (desenhos e 

figuras) e a língua indígena. Falta uma correspondência e identidade visual para a língua Xakriabá. 

VI – Inexistência da gravação (áudio) da pronúncia indígena palavra por palavra permitindo repetição quando 

necessário: o repasse é feito de falante para falante, apesar de existir CDs e materiais de áudio referentes a cantos e 

histórias Xakriabás, não existe o som gravado palavra por palavra, permitindo a delimitação de cada som referente a 

cada palavra para aprendizado e repasse. 

VII – Falta de material (escrito ou on-line) contendo as palavras indígenas e informações: não foram encontrados 

materiais escritos sobre a língua Xakriabá e dicionário indígena até o momento, na web apenas algumas palavras 

Xakriabás são encontradas, mas elas já estão obsoletas, visto que foram colhidas por pesquisadores estrangeiros já há 

alguns anos.  

A. Estratégia Adotada 

Foi desenvolvido o Sistema para Catalogar Palavras Indígenas (SISCAPI) com a proposta de ser uma ferramenta que 

registra o vocabulário indígena através do cadastro e armazenamento das palavras indígenas (texto, som e imagem). 

  

Resultados e Discussões 

O SISCAPI busca integrar os povos indígenas através da disponiblização de seus dialetos de forma online. O acesso 

ao sistema é realizado via autenticação, a catalogação é realizada através de pessoas autorizadas pela própria 

comunidade indígena e que mantém o base de dados web. 



 

 

Na verificação do sistema realizaram-se testes com especialistas da área de desenvolvimento de sistemas, juntamente  

com membros da comunidade Xakriabá, assim foi  possível verificar sua aplicação em atividades de resgate e 

armazenamento de sua língua nativa. 

O SISCAPI, em sua primeira versão, já está disponível na web para todos os interessados no assunto. No endereço 

eletrônico www.palavrasindigenas.com.br é possível conhecer mais sobre suas funções e solicitar a participação; 

aconselha-se o uso do navegador Google Chrome. 

A. Desafios e Possibilidades 

A inserção do índio no uso das novas tecnologias sem perder sua identidade e cultura é um grande desafio para a área 

de informática. Por isso, o desenvolvimento e a disponibilização de ferramentas que atendam a essas necessidades é uma 

alternativa para permitir a inclusão digital nos ambientes indígenas. O SISCAPI surge como uma proposta de sistema 

on-line, contribuindo no registro, resgate e armazenamento dos dialetos e auxiliando em seu processo de ensino- 

aprendizagem. 

 

Conclusão 

Considerando que um dos principais problemas que se perpetua ao longo dos anos é a carência de registros das 

práticas, culturas e línguas dos povos indígenas, entende-se que a tecnologia pode contribuir significativamente para a 

perpetuação de sua memória. Os recursos tecnológicos são alternativas viáveis de serem demonstrados e aplicados para 

minimizar o problema apresentado nesta pesquisa, que é a carência de registros do vocabulário dos índios. 

 Neste contexto o uso da tecnologia torna-se necessário para atenuar a chamada “info-exclusão” termo usado por 

Freire [6], que representa os desprovidos de conhecimento tecnológico e digital. É preciso condições necessárias para 

que o aprendizado feito através dos suportes técnicos digitais possa ser empregado no cotidiano e efetivamente 

assimilado. Na comunidade Xakriabá inclusive já existem escolas, professores indígenas que utilizam a internet para 

pesquisa e comunicação, redes sociais, e-mails, etc. A disponibilização do vocabulário indígena próprio on-line pode ser 

uma alternativa para tornar o aprendizado mais agradável, fazer com que o índio se sinta inserido na construção do 

conhecimento e capaz de lidar com os diversos recursos tecnológicos. 

O SISCAPI é uma solução que disponibiliza o acesso facilitado às informações (palavras), coleta de dados, 

armazenamento, busca e seleção. Sua função é servir como instrumento de organização e recuperação de informações 

relacionadas ao vocabulário indígena e às práticas ligadas a sua preservação, que podem servir para diferentes 

propósitos, tais como: auxiliar no processo de ensino aprendizagem de idiomas indígenas, apoiar atividades de 

alfabetização em tribos, funcionar como recurso de compartilhamento de informações dessas comunidades entre outros. 
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