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O	 Facebook	 é	 uma	 rede	 social	 digital	 popular	 entre	 as	 comunidades	 indígenas	
Mbya-Guarani	 das	 aldeias	 localizadas	 nos	municípios	 de	 Estrela	 Velha	 e	 Salto	 do	 Jacuí,	
Estado	do	Rio	Grande	do	Sul,	região	sul	do	Brasil.	Essa	rede	social	é	usada	como	meio	de	
comunicação	entre	os	parentes	e	também	com	não	 indígenas,	em	intensa	alteridade.	O	
objetivo	 deste	 trabalho	 é	 conhecer	 as	 relações	 estabelecidas	 pelos	 Mbya-Guarani	 por	
meio	do	Facebook,	as	trocas	interculturais,	os	processos	educativos	estabelecidos	a	partir	
desta	rede	social,	cujo	acesso	foi	facilitado	a	partir	da	implantação	de	políticas	públicas	de	
conexão	 com	 a	 internet.	 Para	 elaboração	 deste	 trabalho,	 foram	 realizadas	 visitas	 às	
aldeias,	 entrevistas	 com	usuários	 e	 não	 usuários	 do	 Facebook.	 As	 trocas	 realizadas	 por	
meio	 do	 Facebook,	 com	 a	 pesquisadora	 e	 outros	 interlocutores,	 também	 se	 tornaram	
importante	espaço	para	desenvolvimento	do	trabalho	e	conhecimento	do	jeito	de	ser	dos	
interlocutores,	 da	 sensibilidade	 de	 mundo	 (MIGNOLO,	 2013)	 que	 possuem	 e	 as	
cosmologias,	 dimensões	 reveladas	 em	 cada	 postagem	 efetuada	 nessa	 rede	 social.	 Foi	
analisada	 a	 possibilidade/viabilidade	 de	 uso	 do	 Facebook	 como	 plataforma	 de	
aprendizagem	em	espaço	não-escolar.	Esta	pesquisa	foi	realizada	em	um	viés	etnográfico	
(GEERTZ,	 2013).	 As	 vivências	 nas	 aldeias	 ajudam	 a	 conhecer	 e	 a	 compreender	 as	
mensagens	postadas	e	o	comportamento	que	apresentam	e	que	se	reflete	no	facebook.	A	
destacar	a	alteridade	indígena	nas	relações	interculturais	e	os	espaços	de	aprendizagem	
descobertos	por	eles	com	o	uso	do	Facebook.	
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Início	da	trajetória	

É	 evidente	 e	 facilmente	 observável	 que	 as	 mudanças	 geradas	 pelos	 avanços	

tecnológicos,	principalmente	com	as	conexões	digitais,	têm	levado	ao	estabelecimento	de	

novas	relações	comunicativas,	novas	formas	de	 interação	entre	pessoas	e	de	veiculação	

das	 informações.	 es	 de	 conexões	 virtuais	 à	 nossa	disposição.	 Cada	 vez	mais	 as	 pessoas	

estão	 se	comunicando	por	meio	de	mensagens	eletrônicas	 (e-mails,	 fóruns,	Messenger,	

blogs,	 redes	 sociais,	 whatsApp,	 etc.).	 Essa	 pesquisa	 se	 situa	 na	 comunicação	 virtual	

estabelecida	entre	indígenas.	
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O	 evento	 desencadeador	 desta	 pesquisa	 foi	 uma	manifestação	 de	 um	professor	

Mbya-Guarani1,	 feita	 em	 um	 encontro	 ocorrido	 na	 aldeia	 de	 Estrela	 Velha,	 município	

localizado	na	região	central	do	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul,	no	ano	de	20132.	Estavam	

presentes	professores	indígenas	de	escolas	das	aldeias	Mbya	da	região,	com	o	objetivo	de	

tratar	 de	 questões	 relativas	 à	 escola	 diferenciada	 e	 à	 educação	 guarani.	 Em	 dado	

momento	do	encontro,	um	dos	professores	Mbya	expressou	sua	 inconformidade	com	a	

orientação	 dos	 membros	 mais	 velhos	 da	 sua	 aldeia,	 os	 quais	 estabeleciam	 restrições	

quanto	 ao	 acesso	 e	 ao	 uso	 recorrente	 da	 Internet	 e	 do	 Facebook3.	 Para	 o	 professor,	 e	

para	outros	Mbya,	como	verifiquei	ao	longo	da	pesquisa,	Internet	e	Facebook	são	meios	

de	comunicação	importantes	e	não	desejam	deixar	de	usá-los.		

A	popularidade	do	Facebook	entre	os	Mbya	e	entre	as	comunidades	ameríndias	é	

notória.	 Na	 comunicação	 entre	 eles	mesmos	 e	 eles	 e	 os	 não	 indígenas,	 o	 Facebook	 se	

tornou	o	canal	mais	rápido	e	efetivo.	E	a	manifestação	do	professor	Mbya	suscitou	uma	

série	 de	 interrogações	 e	 deu	 origem	 a	 esta	 pesquisa	 etnográfica	 (GEERTZ,	 2013),	 que	

ocorreu	 em	 duas	 aldeias,	 Tekoá	 Ka	 Agui	 Poty	 –	 Aldeia	 Flor	 da	 Mata,	 localizada	 no	

Município	de	Estrela	Velha,	e	Tekoá	Porã	–	Aldeia	Bonita,	no	Município	de	Salto	do	Jacuí,	
																																								 																				 	

1	 	Os Guarani ocupavam a região litorânea compreendida entre Cananeia, cidade localizada no 

interior do Estado de São Paulo, e o Rio Grande do Sul; estendiam-se ao interior, até os rios Paraná, Uruguai 

e Paraguai. Da confluência entre o Paraguai e o Paraná, as aldeias distribuíam-se ao longo de toda a margem 

oriental do Paraguai e pelas duas margens do Paraná. Esse território era limitado ao norte pelo rio Tietê e a 

oeste pelo rio Paraguai (CLASTRES, 1978). Os três maiores grupos da etnia Guarani do Brasil são Nhandeva, 

Kaiowa e Mbya. Essa distinção foi proposta por Egon Schaden, nos anos 1950, e embora questionada por 

alguns estudiosos, essa tem sido a classificação mais utilizada e leva em consideração as diferenças observadas 

nos dialetos, nos costumes e nas práticas rituais entre este povo.  

2	 	Grupo de estudos “Educação Ameríndia, Princípio Biocêntrico e Movimentos Sociais”, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Santa Cruz do Sul, RS, (PPGEduc-UNISC) 

3	 	Facebook é, em síntese, uma rede social lançada em 2004, fundada por estudantes da 

Universidade de Harvard (Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris 

Hughes). A denominação face (cara ou face em português) e book (livro). Na tradução literal, Facebook pode 

ser "livro de faces". Trata-se de uma mídia social com acesso gratuito aos usuários, sustentado por receita 

proveniente de publicidade. Os usuários criam perfis que contêm fotos e listas de interesses pessoais, 

trocando mensagens privadas e públicas entre si e participantes de grupos de amigos, informações que ficam 

registradas em uma linha do tempo. A visualização de dados pessoais dos usuários pode ser restrita aos 

membros de uma mesma rede ou amigos confirmados, ou pode ser livre para qualquer um. Qualquer pessoa 

com idade superior a 12 anos pode criar uma conta (individual ou comunitária) e convidar amigos para 

integrá-la.  



3	
	

ambos	na	região	centro-oriental	do	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul,	extremo	sul	do	Brasil,	

com	o	objetivo	de	conhecer	as	 relações	estabelecidas	pelos	Mbya-Guarani	por	meio	do	

Facebook,	as	trocas	interculturais	e	os	processos	educativos	estabelecidos	a	partir	desta	

rede	ou	mídia	social.		

O	 acesso	 a	 essa	 rede	 social	 foi,	 inicialmente,	 facilitado	 e	 estimulado	 pelas	

operadoras	 de	 telefonia	móvel	 que	 ofereciam	 acesso	 gratuito	 ao	 Facebook	 no	 caso	 de	

contratação	de	planos	de	acesso	à	 internet.	 Em	paralelo,	 a	 implantação	de	políticas	do	

governo	brasileiro	de	inclusão	digital,	lançada	a	partir	de	2005	também	foi	um	facilitador	

desse	processo.	E	as	comunidades	 indígenas,	paulatinamente,	 foram	se	dando	conta	da	

importância	da	 Internet	e	passaram	a	se	apropriar	de	suas	 funcionalidades,	não	apenas	

como	uma	forma	de	comunicação	mas	também	como	uma	forma	de	conhecer	melhor	a	

sociedade	dos	brancos.	Também	um	espaço	em	que	a	tradição	oral	passou	a	ser	expressa	

de	 outras	 formas,	 escrita,	 imagética,	 e	 também	 oral.	 Em	 manifestações	 coletivas	 e	

individuais	(SOUZA,	2015).	Seja	em	páginas	individuais,	coletivas	ou	comunitárias.	

Alguns	 acontecimentos,	 principalmente	 na	 relação	 Facebook-tecnologias-

cosmologia,	 dão	 conta	 de	 que	 a	 introdução	 das	 tecnologias	 nas	 aldeias	 parece	 ser	 um	

processo	irreversível,	apesar	do	sentimento	dos	membros	mais	velhos	das	comunidades	

que	temem	sobre	o	significado	dessa	situação	para	a	preservação	da	cosmologia	e	para	a	

tradição	Mbya.		

No	 desenvolvimento	 da	 pesquisa,	 que	 se	 deu	 em	 um	 viés	 etnográfico	 (GEERTZ,	

2013),	 com	 o	 objetivo	 de	 compreender	 a	 relação	 dos	 Mbya	 com	 a	 internet	 e	 mais	

especificamente	 com	 o	 Facebook,	 procurei	 estar,	 sempre	 que	 possível,	 nas	 aldeias,	

participei	 de	 encontros,	 reuniões,	 em	 atividades	 diversas,	 observando,	 colaborando,	

interagindo.	 Realizei	 entrevistas,	 pernoitei	 nas	 aldeias.	 Assim,	 fui	 estreitando	 laços	 de	

amizade	 e	 conhecendo	 as	 rotinas	 e	 procurando	 identificar,	 nessa	 rotina,	 os	momentos	

dedicados	 ao	 acesso	 à	 internet	 e	 ao	 Facebook.	 Essa	 aproximação	 também	me	 abriu	 o	

acesso	 às	 redes	 de	 amizades	 deles	 no	 Facebook,	 o	 que	 me	 permitiu	 uma	 observação	

privilegiada,	além	de	passar	a	interagir	também	no	ambiente	virtual.	E	o	ambiente	virtual	

como	 campo	 de	 pesquisa	 interétnica	 complementou	 o	 convívio	 nas	 aldeias	 e	 revelou	

vários	aspectos	não	percebidos	no	dia-a-dia	da	convivência	nas	aldeias.		

Foi	possível	observar	que,	enquanto	na	aldeia,	a	minha	interação	se	concentrava	

na	pessoa	dos	caciques	e	familiares	mais	próximos,	no	Facebook,	se	ampliava	para	todos	
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aqueles	que	passaram	a	integrar	minha	rede	de	amizades.	Um	fator	que	já	revela	como	

eles	se	sentem	à	vontade	ao	se	manifestar	nessa	rede	social.	

Essa	convivência	–	presencial	e	virtual	-,	foi	importante	para	compreender	que	ser	

índio,	como	refere	Viveiros	de	Castro	(2010),	nem	sempre	é	algo	aparente	ou	evidente,	é	

uma	questão	de	estado	de	espírito;	um	modo	de	ser	e	não	um	modo	de	aparecer.	Essa	

convivência	 também	contribui	 para	 compreender	que	o	 tempo	em	uma	aldeia	não	é	o	

tempo	 cronológico,	mas	um	 tempo	que	 flui	muito	particularmente	entre	 as	 vivências	 e	

aprendizagens	que	se	experimenta.	

Mas	 até	 que	 houvesse	 o	 fortalecimento	 dos	 laços	 relacionais,	 um	 processo	 que	

depende	de	uma	 relação	de	 confiança,	 algumas	dificuldades	 são	encontradas,	mais	 em	

razão	 de	 práticas	 de	 outros	 pesquisadores,	 algumas	 vezes	 criticados	 pela	 forma	 como	

agiram.	Fui	advertida	sobre	a	prática	comum	de	o	pesquisador	chegar	na	aldeia,	fazer	a	

pesquisa,	 publicar	 livro,	 ganhar	 dinheiro	 e	 nunca	 mais	 aparecer.	 Nesse	 aspecto,	 a	

existência	 de	 um	 vínculo	 prévio	 ao	 início	 da	 pesquisa	 facilita	 a	 aproximação	 com	 as	

aldeias	e	a	manutenção	desse	vínculo	é	importante,	não	só	como	pesquisadora	mas	como	

um	projeto	pessoal	de	alteridade	e	de	completude.		

Mais	 tarde	compreendi,	 também,	a	dimensão	desses	 laços	e	do	que	significa	ser	

“eternamente	 responsável	 por	 aquilo	 que	 cativas”	 (SAINT-EXUPÉRY,	 2015),	 pois	 essas	

relações	são	inesquecíveis	e	seguem	presentes	e	recíprocas.	

Ao	 iniciar	 a	 pesquisa,	 apenas	 na	 escola	 do	 Salto	 do	 Jacuí	 havia	 computadores	 e	

internet	instalada.	Na	aldeia	de	Estrela	Velha,	chegaram	alguns	equipamentos	usados	no	

segundo	 semestre	 de	 2014,	 e	 o	 Cacique	 providenciou	 o	 acesso	 à	 internet.	 Todavia,	 a	

forma	 de	 acesso	mais	 popular	 à	 internet	 é	 por	meio	 do	 smartphone,	 equipamento	 de	

amplo	 uso	 nas	 aldeias	 e	 que	 tornou	 “portátil”	 a	 internet	 e	 se	 tornou	 uma	 das	

preocupações	 dos	 karaí,	 conselheiros	 das	 aldeias.	 Essa	 preocupação	 tem	 forte	 relação	

com	 o	 tempo	 que	 é	 dedicado	 ao	 acesso	 e	 à	 interação	 na	 internet	 e,	 também,	 com	 o	

conteúdo	das	postagens	no	Facebook	e	das	mensagens	trocadas	com	outros	usuários	por	

meio	 do	 Messenger.	 E	 na	 medida	 que	 as	 postagens	 se	 multiplicam,	 maior	 é	 a	

preocupação,	 uma	 vez	 que	 essa	 comunicação,	 no	 entendimento	 deles,	 pode	 ir	

fragilizando	a	rede	de	proteção	existente	no	espaço	da	aldeia	e,	também,	pode	ir	atraindo	

o	Mbya	para	fora	da	aldeia.	
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A	 interação,	 no	 caso,	 possibilita	 ir	 construindo	uma	aprendizagem,	um	processo	

complexo	e	inacabado;	uma	dinâmica	própria	marcada	pelo	conjunto	de	ações	e	reações	

dos	 interlocutores,	“cada	um	interpretando	e	reinterpretando	os	atos	próprios	e	os	dos	

outros”.	(CAJAL,	2001,	p.	128,	apud	DORSA	e	outros,	2015).	É	um	canal	que	encontraram	

para	acessar	o	mundo	não-indígena,	 “navegar”	por	ele	e	 se	apropriar	desse	mundo	até	

mesmo	como	uma	forma	de	acessar	direitos.	

Um	 aspecto	 a	 destacar	 é	 a	 relação	 dos	Mbya	 com	 o	 smartphone	 usado	 pelos	

Mbya,	 como	 de	 sorte,	 por	 todos	 os	 indígenas,	 o	 que	 facilita	 e	 populariza	 o	 acesso	 à	

internet	 e	 principalmente	 ao	 Facebook.	 Esse	 objeto	 que	 tornou	 portátil	 o	 acesso	 à	

internet	 possui	 agência,	 tem	 intencionalidade	 e	 foi	 ressignificado	 numa	 dimensão	

corporal,	 em	 detrimento	 de	 outros	 objetos	 tecnológicos.	 O	 smartphone	 parece	 ter	 se	

tornado	um	símbolo	de	uma	dimensão	individual	do	Mbya.	Quando	comentei	a	respeito	

do	uso	do	 smartphone,	 com	um	dos	meus	 interlocutores	 indígenas,	ele	me	 respondeu	

que	 era	 sua	 privacidade;	 o	 outro	 referiu,	 em	 tom	 de	 brincadeira,	 que	 era	 um	

companheiro.	 De	 qualquer	 maneira,	 são	 objetos	 inseparáveis	 e	 raramente	

compartilhado	com	outros	Mbya.	

A	 rede	 social	 é	 acessada	 com	 bastante	 frequência,	 tanto	 para	 postagem	 de	

registros	 fotográficos	 como	 para	 interagir	 com	 as	 postagens	 de	 amigos	 ou	 para	 postar	

mensagens.	É	mais	efetiva	do	que	mensagem	enviada	por	correio	eletrônico,	a	qual	nem	

sempre	 é	 respondida.	 Muitos	 dos	 Mbya	 afirmam	 que	 uma	 mensagem	 de	 correio	

eletrônico	 não	 é	 entendida	 como	 algo	 que	 deve	 ser	 respondido.	 Já	 as	 mensagens	

enviadas	pelo	Facebook	são	respondidas	com	mais	rapidez.	Um	fator	a	contribuir	com	a	

rapidez	 nessa	 reposta	 é	 a	 fotografia	 do	 emissor	 e,	 posteriormente,	 do	 destinatário.	

Parece	ser	mais	fácil	responder	e	interagir	com	alguém	que	possui	uma	imagem	associada	

ao	seu	nome	no	ambiente	do	que	responder	para	apenas	um	nome	ou	a	um	remetente	

de	correio	eletrônico.		

Sobre	 a	 preocupação	 dos	 mais	 velhos,	 karaí	 e	 conselheiros,	 em	 relação	 ao	

Facebook	e	à	internet,	Pissolato	(2006)	refere	o	mbyarekó,	ou	o	modo	de	ser	mbya,	como	

um	sistema	fundado	na	ética	religiosa,	um	modo	econômico	de	se	relacionar	e	um	código	

de	 solidariedade;	 um	 modo	 de	 estar-no-mundo	 herdado	 dos	 ancestrais	 e	 cuja	 a	

continuidade	é	buscada	para	ser	vivida	em	diferentes	contextos.	Esse	costume	ou	modo	

de	ser	envolve	conhecimentos	ancestrais	 transmitidos	oralmente	há	gerações.	Também	
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diz	respeito	a	um	conjunto	de	mitos	que	orientam	a	existência	e	dão	sentido	à	vida.	São	

costumes	 e	 crenças	 dinâmicos	 e	 que	 se	 atualizam,	 num	 caminho	 contrastivo	 ao	modo	

juruá	 ou	 não	 indígena.	 E	 os	 Karaí	 e	 conselheiros	 são	 os	 sujeitos	 fundamentais	 na	

sustentação	do	Mbyareko.		

Com	a	situação	fundiária	crítica	enfrentada	pelos	indígenas,	nos	últimos	anos,	são	

muitas	 dificuldades	 para	 a	 prática	 desse	 sistema,	 principalmente	 em	 razão	 da	 falta	 de	

acesso	 a	 um	 espaço	 minimamente	 delimitado	 que	 não	 tenham	 que	 disputar	 com	 o	

agronegócio	ou	ceder	para	grandes	empreendimentos	comerciais	e	que	possibilite	viver	o	

costume.	 Um	 costume	 cujo	 núcleo	 cultural	 é	 a	 prática	 religiosa	 que	 deve	 ser	 sempre	

recriada	na	terra.		

Nesse	aspecto,	será	que	o	grande	temor	dos	karaí	e	conselheiros	das	aldeias	pode	

se	 confirmar,	 ou	 seja,	 o	 uso	 das	 tecnologias,	 o	 acesso	 à	 internet	 e	 ao	 Facebook,	 pode	

“puxar	 os	 mbya”	 para	 a	 cidade,	 como	 me	 falou	 um	 dos	 caciques?	 Pode	 afastá-los	 da	

convivência	com	os	parentes,	dos	costumes,	da	mitologia	e	da	cosmologia?	E	assim	afetar	

o	Mbyareko?	

O	 tema	 “tecnologia”	 foi	muito	 frequente	 nas	 conversas	 com	 os	 caciques	 e	 com	

outros	 interlocutores.	 Sobre	 a	 importância	 da	 internet	 e	 das	 tecnologias	 dentro	 das	

aldeias,	um	dos	professores	me	relatou	que,	em	determinada	época	da	sua	vida,	decidiu	

morar	 com	 sua	 avó,	 que	 vivia	 na	 Aldeia	 da	 Pacheca,	 uma	 região	 próxima	 à	 Lagoa	 dos	

Patos,	no	município	de	Camaquã,	uma	das	mais	antigas	aldeias	guarani	do	Estado	do	Rio	

Grade	do	 Sul.	No	 local	 não	havia	 fornecimento	de	 energia	 elétrica,	 nem	equipamentos	

elétricos-eletrônicos,	como	televisão,	refrigerador,	internet	e	sinal	de	telefonia	celular.	A	

experiência	 não	 ultrapassou	 um	mês	 e	 ele	 decidiu	 se	 transferir	 para	 outra	 aldeia,	 pois	

seus	hábitos	já	haviam	incorporado	várias	funcionalidades	trazidas	pela	energia	elétrica	e	

pela	internet.	

Esse	 diálogo	 me	 evidenciou	 a	 importância	 das	 tecnologias	 para	 os	 Mbya	 e	

particularmente	da	internet	e	do	Facebook.			

As	tecnologias	

Conversando	sobre	esse	tema,	um	dos	caciques	referiu	que	o	guarani	reconhece	

que	 os	 atrativos	 da	 tecnologia	 têm	 reduzido	 o	 contato	 com	 os	 mais	 velhos.	 Ele	 e	 os	

demais	adultos	moradores	da	aldeia	 lembram	das	histórias	contadas	pelos	mais	velhos,	

dos	 sábios	 e	 conselheiros	 das	 aldeias	 em	 que	 viviam.	 Esses	 relatos	 são	 associados	 a	
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momentos	alegres,	de	convivência	familiar,	de	emoções,	de	sentido	de	pertencimento,	de	

ancestralidade.	 Nos	 dias	 atuais,	 esses	 encontros	 parecem	 estar	 mais	 escassos	 ou	 com	

uma	participação	reduzida	em	razão	da	concorrência	com	outras	atividades	que	recebem	

a	atenção,	como	a	televisão,	o	futebol	e	a	internet,	mas	também	atividades	de	sustento	

da	 família,	 como	o	 trabalho	nas	 lavouras,	 trabalhos	 temporários	de	colheita	ou	plantio,	

assim	 como	 inúmeras	 outras	 atividades	 a	 serem	 realizadas	 fora	 das	 aldeias	 e	 que	

representem	algum	ganho	financeiro	que	vai	garantido	a	sobrevivência	da	família,	como	o	

deslocamento	para	as	cidades	próximas	para	venda	de	artesanato.	

Em	 relação	 à	 internet	 e	 ao	 Facebook,	 essa	 situação	 somente	 se	 modificaria	 se	

houvesse	uma	 liderança	 forte,	 segundo	meu	 interlocutor,	 embora	não	pareça	que	haja	

uma	 ideia	muito	clara	do	que	essa	“liderança	 forte”	 faria	e	essa	manifestação	soa	mais	

como	esperança	ou	como	algo	que	deve	ser	assumido	por	alguém,	que	deve	ser	feito.	

Interessante	referir	que	esses	momentos	de	encontro	com	os	mais	velhos	são	de	

convivência	 em	 comunidade.	 As	 atividades	 diante	 da	 televisão	 e	 mesmo	 o	 futebol	

também	 são	 eminentemente	 voltadas	 para	 a	 convivência	 dentro	 da	 aldeia	 ou	 com	

parentes	 próximos,	 mas	 não	 preservam	 o	 costume,	 nem	 representam	 encontros	 para	

contar	 histórias	 dos	 ancestrais,	 nem	 para	 dar	 conselhos.	 Uma	 cultura	 de	 tradição	 oral	

como	a	Guarani	tem	nos	encontros	e	nas	relações	com	os	mais	velhos	a	preservação	da	

história,	da	mitologia	e,	principalmente,	do	Mbyareko.		

Nesse	sentido,	o	sentimento	em	relação	ao	Facebook	se	assemelha	à	ambiguidade	

e	 à	 contradição	 vivida	 nas	 comunidades	 Guarani	 em	 relação	 à	 escola	 –	 no	 querer	 ou	

rejeitá-la.	 A	 escola,	 assim	 como	 o	 Facebook,	 pode	 significar	 espaços	 de	 movimento	 e	

diversidade,	 lugar	onde	as	coisas	 se	 "misturam",	onde	ocorre	a	hibridação,	da	qual	 fala	

Canclini	 (1997).	A	escola	Guarani	 como	espaço	de	 fronteiras,	 "de	 trânsito,	articulação	e	

troca	 de	 conhecimentos,	 assim	 como	 espaços	 de	 incompreensões	 e	 de	 redefinições	

identitárias	dos	 índios	e	não	 índios"	 (TASSINARI,	2001,	p.	50).	Um	espaço	de	alteridade.	

Como	costumam	afirmar	os	estudiosos	da	escola	diferenciada	indígena,	o	sentimento	de	

querer	ou	não	querer,	o	ter	ou	não	ter	a	escola	de	modelo	ocidental	dentro	das	aldeias	é	

sempre	uma	decisão	em	aberto.	A	resistência	em	relação	ao	modelo	de	escola	ocidental	

é,	também,	um	processo	de	resistência	e	de	preservação	do	Mbyareko.	Por	outro	lado,	a	

própria	escola,	na	medida	em	que	possibilita	a	preservação	da	língua,	ainda	que	em	um	

modelo	 ocidental,	 também	 se	 torna	 um	 instrumento	 de	 resistência.	 E	 o	 Facebook	
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também	 possui	 essa	 dimensão	 de	 interação,	 articulação	 e	 troca	 de	 conhecimentos	 e,	

como	tal,	um	instrumento	de	resistência	e	preservação	da	cultura.	

Nesse	 aspecto,	 é	 importante	 buscar	 uma	 apreensão	 sensível	 do	 mundo	

(MIGNOLO,	2013),	no	 lugar	de	visão	de	mundo,	no	qual	a	visão	apresenta-se	como	um	

conceito	privilegiado	nas	epistemologias	ocidentais.	E	o	autor	nos	desafia	a	pensar	como	

habitantes	da	fronteira	entre	mundos	moderno	e	colonial,	do	bloqueio	dos	afetos	e	dos	

campos	sensoriais,	e	nos	transportarmos	corporalmente	para	a	fronteira	descolonial.	É	a	

partir	dessa	fronteira	que	procuro	compreender	a	relação	dos	Mbya	com	o	Facebook.	E	

nesse	campo,	o	Facebook	se	torna	um	espaço	ou	um	canal	de	 interação:	aprendizagens	

para	 se	 apropriar	 dos	 mecanismos	 da	 sociedade	 não	 indígena	 e	 usá-los	 em	 benefício	

próprio,	inclusive	e,	principalmente,	no	que	se	refere	ao	acesso	a	direitos	fundamentais.		

Essa	 interação	 digital	 também	 é	 uma	 forma	 de	 ampliar	 a	 rede	 de	 contatos,	 as	

interações	e	o	potencial	de	trocas;	é	uma	oportunidade	de	conhecer	outros	mundos	e	de	

encontrar	 outros	 meios	 para	 vivenciar	 o	Mbyarekô.	 É	 um	 processo	 potencializador	 de	

uma	 transformação	 sociocultural,	 inclusive	 da	 condição	 habitativa	 dessa	 cultura.	 Ao	

conectar-se	às	redes	digitais,	a	comunidade	expande	seu	território	e	seu	ecossistema	e	o	

conecta	com	outros	contextos	de	cultura,	com	outros	mundos	(PEREIRA,	2013).		

Mais	 uma	 vez	 é	 preciso	 acionar	 a	 sensibilidade	 necessária	 para	 compreender	 o	

movimento	 de	 não	 se	 fixar	 numa	 estrutura	 própria	 do	modelo	 ocidental.	 Inconstância,	

indiferença,	olvido	-	Viveiros	de	Castro	(2013)	refere	que	essa	inconstância	é	a	constante	

da	equação	ameríndia	e	é	um	tema	que	ressoa	em	múltiplas	dimensões.	Mas	ela	de	fato	

corresponde	a	vivências	comuns	em	muitas	 sociedades	ameríndias,	algo	 indefinível	que	

marca	 o	 tom	 psicológico,	 não	 só	 na	 relação	 com	 os	 juruá,	 mas	 também	 nas	 relações	

internas,	consigo	mesmo.	Hoje	estão	no	Facebook;	amanhã,	a	conta	é	bloqueada.	Hoje,	

não	tenho	tempo;	amanhã,	crio	uma	conta	e	passo	a	postar	intensamente.	

Esse	modo	de	ser	é	observável	também	no	Facebook,	sendo	mais	forte	em	relação	

às	 páginas	 das	 comunidades	 Mbya,	 as	 quais	 são	 criadas	 mas	 poucas	 se	 mantêm	

atualizadas	 e	 acabam	 caindo	 no	 esquecimento,	 principalmente	 em	 relação	 à	 senha	 de	

acesso.	 Em	 relação	 às	 páginas	 pessoais,	 há	 os	 que	 não	 tinham	 interesse	 e,	 por	 algum	

motivo,	passaram	a	tê-lo.	Algumas	mulheres	Mbya,	sem	tempo	para	Facebook,	ocupadas	

com	 os	 afazeres	 da	 família,	 decidiram	 criar	 suas	 contas,	 algumas	 sem	 postar	 com	

regularidade;	 outras	 passam	 a	 fazê-lo	 com	 regularidade.	 Essa	 situação	 que	 ilustra	 essa	
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ambiguidade	e	o	cuidado	de	não	se	fixar	em	modelos	ocidentais,	mas	sempre	procurando	

conhecer	o	que	é	e	como	funciona,	como	uma	forma	de	se	apropriar	dessas	tecnologias	

produzidas	pelo	não	indígena.	O	espaço	é	de	descobertas.	

E	 no	 caso	 da	 Internet,	 as	 questões	 assumem	 uma	 nova	 dimensão:	 o	 acesso	 à	

internet	 ou	 ao	 Facebook,	 por	 exemplo,	 principalmente	 por	meio	 do	 smartphone	 ou	 do	

tablet,	 acontecem	 em	momentos	 mais	 reservados.	 Mas	 essas	 atividades	 que	 parecem	

solitárias	 no	 âmbito	 da	 aldeia	 e	 que	 geram	 tanta	 preocupação	 aos	mais	 velhos,	 estão,	

também,	estabelecendo	uma	ponte	com	o	outro,	com	novas	alteridades,	outras	relações.	

O	 Facebook	 foi	 escolhido	 pelos	Mbya	 como	 um	 espaço	 para	 essa	 abertura	 ao	

outro,	 à	 alteridade.	 E	 não	 ficou	 clara	 ou	 evidente,	 durante	 as	 atividades	 de	 campo	 e	

mesmo	 em	 reflexões	 posteriores,	 a	 incompatibilidade	 entre	 as	 funcionalidades	 e	

facilidades	proporcionadas	pelo	uso	da	internet	e	o	Mbyareko.		

Em	 várias	 comunidades	 indígenas	 de	 outras	 etnias,	 as	 tecnologias,	 em	 várias	

oportunidades,	são	utilizadas	como	instrumento	de	resistência	e,	em	aparatos	bem	mais	

complexos	do	que	o	Facebook,	como	no	caso	dos	Huni	Kuin,	uma	tribo	localizada	no	Acre,	

na	 fronteira	com	o	Peru.	Essa	 tribo	 integra	um	projeto	que	 tem	como	propósito	ajudar	

um	grupo	de	programadores	e	gamedesigners	a	criar um	jogo	eletrônico	baseado	em	sua	

própria	 cultura.	 O	 nome	 do	 jogo	 é	Huni	 Kuin:	 os	 caminhos	 da	 Jiboia,	 com	 cinco	 fases,	

contando	a	história	da	etnia	desde	sua	origem	mais	remota.	Para	a	criação	desse	game,	

os	próprios	Huni	Kuin,	por	meio	de	oficinas,	registraram	suas	histórias,	desenhos	e	cantos,	

que	 instrumentalizaram	a	atividade	dos	designers.	Neste	projeto	 também	foi	criado	um	

fundo	 para	 a	 instalação	 de	 energia	 solar	 e	 a	 implementação	 de	 pequenos	 pontos	 de	

cultura	indígenas	nas	aldeias	do	Rio	Jordão,	buscando	a	melhoria	das	condições	de	vida	e	

a	capacitação	dos	jovens	no	manuseio	de	tecnologias	digitais.	

Outras	 experiências	 pioneiras	 como	 o	 Centro	 Yorenka	 Ãtame,	 projeto	 da	

comunidade	Ashaninka,	consorciado	com	a	Rede	Povos	da	Floresta,	que,	desde	agosto	de	

2003,	 conecta	 à	 internet	 índios,	 quilombolas,	 ribeirinhos	 e	 populações	 extrativistas;	

investe	 na	 infraestrutura	 de	 comunicação	 e	 informação,	 inclusão	 digital	 e	 intercâmbio	

entre	os	diversos	povos	tradicionais	através	de	georreferenciamento,	radiofonia	e	acesso	

à	internet.	É	uma	revitalização	da	Aliança	dos	Povos	da	Floresta,	criada	nos	anos	1980	por	

lideranças	 como	 Chico	 Mendes,	 Ailton	 Krenak,	 David	 Yanomamy,	 Antônio	 Macedo	 e	

Francisco	Ashaninka,	dentre	outros.		
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Em	 tempos	 de	 alteridades	 deslocativas,	 espaço	 sem	 lugar	 e	 território	

desterritorializados	(PEREIRA,	2013),	também	desenvolveram	(ou	recuperaram)	o	sistema	

de	rastrear	os	contatos	por	meio	do	Facebook,	o	que	também	pode	ser	considerada	uma	

atualização	de	uma	prática	ancestral	da	predação	agora	em	ambiente	digital.		

E	 esse	 comportamento	 pode	 ser	 potencializado	 em	 um	 chamamento	 de	

recuperação	das	raízes	ancestrais,	facilitado	pela	estrutura	da	Internet,	a	qual	possibilita	

transpor	o	espaço	e	as	distâncias	sem	sair	do	local,	encontrar	pessoas,	vê-las	e	ouvi-las,	

num	movimento	que	lembra,	de	alguma	forma,	uma	estrutura	xamânica.	Como	já	referi	

em	 outro	 trabalho,	 o	 Facebook	 integra	 um	 sistema	 de	 comunicação	 que	 transforma	

radicalmente	 o	 espaço	 e	 o	 tempo;	 o	 tempo	 é	 apagado	 e	 presente,	 passado	 e	 futuro	

podem	ser	programados	para	interagir	entre	si.	O	espaço	de	fluxos	e	o	tempo	intemporal	

são	as	bases	principais	dessa	nova	cultura,	que	transcende	e	inclui	a	diversidade,	onde	a	

cultura	da	virtualidade	real	-	o	faz	de	conta	vai	se	tornando	real	(CASTELS,	2011,	p.	462).	

Nesse	 contexto,	 é	 possível	 que	 estejamos	 navegando	 em	 uma	 zona	 em	 que	 os	

encontros	 e	 as	 diferenças	 entre	predação,	 alteridade,	 amizade	e	 reciprocidade	–	 sejam	

tênues,	até	mesmo	como	uma	estratégia	de	manutenção	e	de	atualização	da	cosmologia	

e	do	modo	de	ser	Mbya.	A	dinâmica	dos	grupos	aponta	para	inovação	e	mudança.	E	essas	

mudanças,	 de	 alguma	 forma,	 contribuirão	 para	 constituir	 o	 novo.	 Esse	 é	 um	 ambiente	

próprio	para	experimentar.	

Descola	(1998),	a	respeito	da	dádiva,	da	reciprocidade	e	da	predação,	entende	que	

pertencem	 a	 um	 sistema	 de	 relações	 entre	 animais	 e	 humanos	 de	 uma	 forma	 mais	

particularizada	 e	 como	 três	 modalidades	 lógicas	 e	 sociológicas	 de	 integrar	 a	 oposição	

universal	 entre	 eu	 e	 outrem.	 A	 reciprocidade	 busca	 a	 compensação	 numa	 forma	 de	

vitalidade	 humana;	 a	 predação	 dispensa	 qualquer	 contrapartida	 dos	 humanos;	 dádiva	

significa	 oferta	 sem	nada	 esperar	 em	 troca.	Nessa	 relação	 entre	 humanos	 e	 animais,	 a	

dádiva	é	uma	forma	de	amor;	as	demais,	de	forma	dissimulada	sob	a	aparência	de	uma	

relação	consentida,	contêm	uma	violência	efetiva	entre	caçador	e	caça.	Embora	Descola	

(1998)	admita	que	matar	um	animal	que	se	acredite	que	vá	reencarnar	 imediatamente,	

não	 significa	 matar,	 mas	 ser	 o	 agente	 de	 uma	 metamorfose;	 igualmente,	 matar	 um	

animal	que	se	acredite	poder	substituir	ao	fim	por	almas	humanas,	é	menos	matar	do	que	

aceitar	o	adiantamento	de	uma	vida.	A	violência,	então,	de	certa	forma,	desaparece,	não	

porque	 seja	 recalcada,	mas	porque	não	poderia	 ser	efetiva	em	cosmologias	 concebidas	
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como	sistemas	 fechados	nos	quais	a	 conservação	do	movimento	dos	 seres	e	das	coisas	

exige	que	as	partes	troquem	constantemente	de	posição	(DESCOLA,	1998,	p.	40).	

	

Reciprocidade	

O	Mbyarekô,	como	já	referido,	é	também	um	modo	econômico	de	se	relacionar	e	

um	código	de	solidariedade.	Os	Mbya	 têm	na	economia	das	 trocas	ou	da	 reciprocidade	

(mborayu)	uma	base	importante	do	jeito	de	ser.	

O	dar	e	retribuir,	no	campo	da	antropologia,	é	conhecido	como	reciprocidade,	um	

estatuto	criado	pelos	indígenas	(MAUSS,	1974).	Essa	relação	de	reciprocidade	se	dá	tanto	

entre	parentes,	comunidades,	com	juruá	e,	também,	com	a	natureza,	de	forma	integrada	

ao	cosmos.	

Observei	que	o	Facebook	foi	incorporado	a	esse	estatuto	indígena	e	tornou-se	um	

espaço	para	 troca	de	 informações	e	notícias	 sobre	parentes	e	conhecidos,	brincadeiras,	

comunicação	em	guarani	ou	em	português	e	muitos	registros	fotográficos,	assim	como	a	

troca	 de	 mensagens	 reservadas.	 Eles	 parecem	 se	 sentir	 muito	 à	 vontade	 nessa	 rede	

social.	 Nos	 contatos	 realizados,	 principalmente	 entre	 juruá	 e	 Mbya,	 comparando	 as	

mensagens	trocadas	por	correio	eletrônico	ou	pelo	Messenger,	estas	são	mais	efetivas	do	

que	 aquelas,	 e	 muitas	 vezes	 mais	 efetivas	 até	 mesmo	 do	 que	 aqueles	 realizados	 por	

telefone.	

O	Facebook	também	se	tornou	um	espaço	para	desabafo	e	para	pedido	de	ajuda.	

E	com	repercussão	contundente,	com	uso	habilidoso	da	imagem	e	da	mensagem.	

E	 os	 registros	 fotográficos	 são	 verdadeiras	 narrativas	 do	 cotidiano	 da	 aldeia.	

Registram	 atividades	 com	 os	 filhos,	 em	 brincadeiras	 e	 ensinamentos,	 como	 coivara4,	

plantio	e	colheita,	pescaria,	novas	construções	na	aldeia,	festas,	visitas	etc.	Registros	de	

momentos	de	ternura	e	encantamento	dos	filhos	e	de	outras	crianças	da	aldeia,	deixando	

transparecer	o	carinho	pelas	crianças	e	a	sua	vivência	da	cosmologia	guarani.		

Esse	é	um	exercício	de	troca	simbólica	com	quem	o	acompanha	nas	postagens,	ou	

de	 dádiva,	 segundo	 denominação	 formulada	 por	 Mauss	 (1974),	 quando	 refere	 uma	

																																								 																				 	

4	 	A coivara ou fogo no roçado para limpar o terreno, adubá-lo com as cinzes e prepara-lo para o 

plantio, embora não permitida oficialmente pelos órgão de proteção ambiental, faz parte do costume 

guarani. 
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atividade	cíclica,	onde	está	contida	uma	relação	de	troca,	cujo	início	é	um	ato	voluntário	

de	dar	que	se	completa	pela	 retribuição.	Não	é	preciso	haver	um	pedido	explícito	–	na	

oferta	está	tacitamente	contida	ideia	da	retribuição.	Não	há	uma	ideia	de	gratuidade	se	

há	 a	 expectativa	 de	 retribuição,	 de	 reciprocidade.	 Nessa	 ideia	 de	 reciprocidade	 está	

inserida	a	ideia	de	generosidade.	A	reciprocidade	se	constitui	como	um	dos	fundamentos	

do	modo	de	ser	Mbya	(ASSIS,	2006).		

Nas	 narrativas	 imagéticas	 que	 fazem	 vão	 oferecendo	 afetividade	 e	 se	 abrindo	 à	

alteridade.	 Nesse	 agir,	 vão	 afetando	 a	 quem	 os	 acompanha.	 Deixam	 revelar	 suas	

procuras,	suas	dúvidas,	apreensões,	dificuldades,	conflitos	vividos,	preconceitos	sofridos	e	

os	 caminhos	 que	 vão	 trilhando.	 Também	 expressam	 espiritualidade	 como	 uma	 forma	

particular	de	construir	sentidos	(ARIAS,	2010).		

Esse	exercício	desconsidera	barreiras	étnicas	ou	culturais.	Não	há	hierarquia,	mas	

quem	convida	está	na	posição	de	abertura	ao	outro	e,	de	certa	forma,	detém	o	controle.	

Uma	 forma	 de	 revigorar	 a	 identidade	 Guarani	 na	 relação	 com	 a	 alteridade	 com	

juruákuéry,	os	não	indígenas	em	geral.	

Como	afirmava	um	 inesquecível	professor,	 compartilhar	o	que	o	homem	produz	

em	qualquer	cultura	e	em	qualquer	parte	do	mundo	 -	arte,	 técnica	ou	ciência.	 	Tudo	o	

que	o	homem	produz	de	belo	merece	ser	compartilhado.	E	os	índios	estão	abertos	para	

esse	diálogo.	O	problema	é	que,	historicamente,	nem	sempre	eles	tiveram	liberdade	de	

escolher	o	que	tomar	emprestado,	ou	o	que	trocar.	Historicamente	essa	relação	não	foi	

simétrica.	 Não	 houve	 diálogo,	 houve	 imposição	 do	 colonizador,	 e	 ausente	 o	 diálogo	

(BESSA	FREIRE,	2009)		

Esse	 transitar	entre	outras	culturas,	apesar	de	negada	aos	 indígenas,	acontece	e	

possivelmente	seria	mais	intensa	se	houvesse	mais	compreensão	e	abertura	à	alteridade	

por	 parte	 dos	 juruá.	 Ainda	 assim,	 a	 cultura	Mbya	 não	 se	 deixa	 congelar.	 Com	 ou	 sem	

liberdade	 de	 escolha,	 foram	 aprendendo	 a	 incorporar	 e	 a	 dispensar.	 A	 escola,	 as	

tecnologias,	o	Facebook	são	outros	exemplos	disso.	Mas	não	se	trata	de	apenas	exemplos	

inofensivos.	O	 álcool,	 a	 droga,	 as	 doenças	 sexualmente	 transmissíveis,	 a	 prostituição,	 a	

perda	da	 identidade	e	a	fome	não	foram	uma	escolha	–	tornaram-se	perdas	que	 jamais	

serão	 compensadas,	 ainda	 que	 houvesse	 determinação	 da	 sociedade	 civil	 e	 dos	 órgãos	

oficiais.	
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Nessa	abertura	à	alteridade,	as	relações	comerciais	estabelecidas	pelos	Mbya	são	

paralelas	ao	princípio	da	reciprocidade.	Mas	não	se	trata	de	trocas	de	natureza	mercantil.	

O	 movimento	 de	 alteridade	 parece	 ter	 como	 objetivo	 o	 afetar	 e	 se	 deixar	 afetar,	

intransigentemente	contra	a	indiferença;	lugar	e	instrumento	de	diferenciação	ontológica	

e	de	disjunção	referencial	(VIVEIROS	DE	CASTRO,	2004	apud	MACEDO,	2009).	Por	meio	de	

uma	relação	de	afeto	(no	sentido	de	algo	que	afeta,	atinge,	modifica,	comove,	abala),	o	

sujeito	 sai	 de	 sua	 própria	 condição	 e	 consegue	 estabelecer	 outra.	 Nesse	 devir,	 não	 há	

transformação	física	nem	 identificação	psicológica,	mas	uma	convergência	no	plano	das	

afecções,	em	que	aquilo	que	afeta	o	outro	pode	afetar	a	mim	e	a	minha	indiferença.	

Nesse	 sentido,	 alteridade	 não	 é	 considerada	 uma	 outra	 identidade,	 mas	 um	

processo	de	afirmação	da	 identidade.	É	o	que	nos	arranca	não	apenas	de	nós	mesmos,	

mas	 de	 toda	 identidade	 substancial	 possível	 (GOLDMANN,	 2005).	 Nesse	 aspecto,	 o	

Facebook	 passou	 a	 ser	 mais	 um	 espaço	 de	 alteridade	 e	 de	 aprendizagem	 de	 como	

conviver	com	a	sociedade	juruá.	Mas	esse	mesmo	espaço	pode	ser	também	empregado	

para	a	aprendizagem	formal.	

	

Facebook	como	plataforma	de	aprendizagem	

No	Ministério	 da	 Educação	 e	 Cultural	 da	 Presidência	 da	 República,	 a	 SECADI	 –	

Secretaria	de	Educação	Continuada,	Alfabetização,	Diversidade	e	Inclusão	responde	pela	

educação	 escolar	 indígena.	 As	 ações,	 projetos	 e	 programas	 da	 SECADI	 destinam-se	 à 

formação	de	gestores	e	educadores,	 à	produção	e	distribuição	de	materiais	didáticos	e 

pedagógicos,	 à	disponibilização	de	 recursos	 tecnológicos	e	 à	melhoria	da	 infraestrutura	

das escolas.	

Neste	 amplo	 escopo,	 há,	 estre	 as	 prioridades,	 o	 “fortalecimento	 das	 políticas	

educacionais	voltadas	para	a	educação	intercultural	dos	povos	indígenas”.	E	entre	metas	

qualitativas	 conta	 “elevar	 a	 taxa	 de	 atendimento	 escolar	 em	 todas	 as	 etapas	 e	

modalidades	 da	 educação	 básica”.	 Na	 estrutura	 organizacional	 da	 Presidência	 da	

República,	 o	 órgão	 que	 tem	 com	 responsabilidade	 finalística	 a	 política	 indigenista,	

vinculada	ao	Ministério	da	Justiça,	a	população	 indígena,	é	a	FUNAI,	Fundação	Nacional	

do	 Índio,	 um	 órgão	 da	 Administração	 Pública	 Indireta	 que	 exerce	 precariamente	 suas	

funções	 institucionais.	 A	 atuação	 da	 Funai	 está	 orientada	 pelos	 princípios	 do	

reconhecimento	da	organização	social,	costumes,	 línguas,	crenças	e	tradições	dos	povos	
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indígenas,	 buscando	 o	 alcance	 da	 plena	 autonomia	 e	 autodeterminação	 dos	 povos	

indígenas	 no	 Brasil,	 contribuindo	 para	 a	 consolidação	 do	 Estado	 democrático	 e	

pluriétnico.  

Dorsa	 e	 outros	 (2015),	 no	 estudo	 sobre	 a	 população	 de	 indígenas	 Terena,	

sustentam	que	a	internet	e	as	redes	sociais	oferecem	possibilidades	de	transformação	em	

nossas	relações	com	os	outros;	novas	maneiras	de	estar	juntos	e	interagir	emergem	nos	

ambientes	virtuais.	E,	segundo	os	mesmos	autores,	as	redes	sociais	virtuais	na	educação	

são	 um	 importante	 recurso	 de	 comunicação,	 interação	 e	 compartilhamento	 de	 ideias,	

informações	e	conhecimentos	de	forma	colaborativa.	

No	estudo	de	Dorma	e	outros	(2015),	um	dos	indígenas	entrevistados	afirma:		

A ferramenta chamada Computador eu não sei se é felizmente ou infelizmente, 
mas é um mal necessário para o nosso estudo, pois é através dela que podemos 
ampliar os nossos conhecimentos para escrever os nossos artigos, dissertações e 
teses e podemos ir além do mais, dependendo de como usamos essa 
ferramenta!!!!!!!!!! 
 

Felizmente	 ou	 infelizmente,	 essa	 ferramenta	 chamada	 computador	 é	 um	 dos	

meios	de	acesso	à	internet	e,	também,	às	redes	sociais.	

E	 o	 Facebook	 possui,	 entre	 seus	 usos,	 uma	 possibilidade	 muito	 grande	 para	 a	

aprendizagem	 formal;	 essa	 é	 uma	 das	 potencialidades	 dessa	 rede	 social,	 uma	

potencialidade	 que	 tem	 sido	 experimentada	 por	 inúmeros	 professores,	 do	 ensino	

fundamental	 à	 pós-graduação.	As	 denominadas	mídias	 sociais	 têm	ocupado	um	espaço	

importante	 na	 vida	 de	muitos	 estudantes.	 Cada	 vez	mais	 professores	 procuram	 formas	

criativas	de	uso	dessas	mídias.	E	o	Facebook,	mais	do	que	uma	rede	social	para	encontrar	

pessoas,	 pode	 ser	 uma	 ótima	 ferramenta	 de	 aprendizagem	 e	 de	 desenvolvimento	 de	

projetos,	 pois	 se	 trata	 de	 uma	 excelente	 plataforma	 de	 interação	 e	 comunicação	

fartamente	utilizada	pelos	indígenas.	

Pensando	 nessa	 potencialidade,	 os	 criadores	 e	 desenvolvedores	 do	 Facebook	

criaram	o	Facebook	para	educadores,	de	2011,	uma	espécie	de	guia	orientador	para	uso	

dessa	mídia	social	no	meio	escolar	e	universitário.	Este	tema	foi	muito	discutido	no	início	

desta	 década,	 quando	 essa	 rede	 social	 encontrava-se	 em	 um	 momento	 de	 expansão.	

Atualmente,	 a	 concorrência	 com	 outras	 mídias	 sociais	 aumentou,	 mas	 segue	 sendo	

utilizado	por	muitos	e	bastante	popular	entre	os	Mbya.		
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Os	Mbya	se	apropriaram	do	Facebook	e,	nas	explorações	que	realizam	nesse	meio	

digital,	 vão	 inovando.	 E	 à	 medida	 que	 desvendam	 os	 segredos	 dessa	 rede	 social,	 vão	

aprendendo	e	ensinado,	vão	se	apresentando	e	convidando	indígenas	e	não-indígenas	a	

integrar	a	rede	que	formam	no	Facebook.	(SOUZA,	2015,	p.	117).	E	os	não-indígenas,	ao	

integrar	essa	rede,	tornam-se	aprendizes	do	jeito	Mbya	de	ser	e	as	muitas	aprendizagens	

possíveis	 nas	 trocas	 e	 relações	 que	 estabelecem.	 De	 outro	 lado,	 os	 indígenas	 vão	

aprendendo	um	pouco	mais	sobre	os	juruákuéry.		

Nessas	interações,	aprendem	a	usar	a	língua	portuguesa	com	mais	segurança,	seja	

em	relação	à	grafia	de	palavras	em	guarani	ou	em	português.	A	cada	mensagem	trocada	

no	Messenger,	há	uma	observação	atenta	sobre	a	grafia	das	palavras	em	português	como	

uma	forma	de	aprendizagem;	há	uma	determinação	em	demonstrar	domínio	do	uso	da	

língua	portuguesa.	Há,	 também,	 troca	de	 conhecimentos	 sobre	 a	história	 e	 a	 língua	do	

povo	 Guarani,	 indo	 além	 das	 fronteiras,	 interagindo	 com	 argentinos	 e	 paraguaios.	

Enquanto	 isso,	 os	 não-indígenas	 que	 os	 acompanham	 e	 que	 com	 eles	 interagem	 no	

Facebook	 também	vão	 compartilhando	dessas	 trocas	 e	 conhecendo	um	pouco	mais	 da	

cosmologia,	em	uma	dimensão	virtual.			

As	manifestações	que	são	realizadas	em	guarani	versam	mais	sobre	questões	de	

interesse	reservado	aos	Mbya.			

Com	 tantas	 atividades	 e	 trocas	 que	 realizam	 informalmente,	 esse	 espaço,	 essa	

rede	 social	 poderia	 ter	 sua	 utilização	 também	 direcionada	 para	 aprofundamento	 dos	

conhecimentos	 da	 cosmologia,	 dos	 mitos,	 da	 história	 do	 povo,	 da	 língua	 entre	 eles	

mesmos.	 Esse	 pode	 ser	 um	 caminho	 para	 evitar	 que	 o	 conhecimento	 mitológico,	 as	

histórias	 e	 outros	 conhecimentos	 sejam	 preservados	 e	 compartilhado	 entre	 eles.	 Uma	

forma	de	preservar	esse	patrimônio	cultural	 inestimável.	Também	é	uma	forma	simples	

de	 registrar	 e	 compartilhar	 esses	 conhecimentos	 tendo	 os	 próprios	 Mbya	 como	

protagonistas	 desse	 processo,	 cabendo	 a	 eles	 a	 decisão	 sobre	 o	 que	 revelar	 aos	 não	

indígenas	e	o	que	reservar	ao	próprio	povo,	em	acessos	restritos	e	públicos.		

Vhera	 Poty,	 cacique	 da	 Aldeia	 de	 Itapuã	 (Porto	 Alegre),	 refletindo	 sobre	 as	

histórias	contadas	e	os	conselhos,	referiu	que	essas	histórias	são	ensinamentos;	sempre	

há	história	pra	contar,	elas	nunca	têm	fim,	sempre	há	o	que	contar	e	trazer	para	as	atuais	

gerações	os	 saberes	originários.	 Ele	 também	ressalta	que	a	escola	é	apenas	um	espaço	

inserido	dentro	de	uma	comunidade	e	que	não	é	a	aldeia	que	deve	se	adaptar	à	escola,	
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mas	 o	 contrário,	 a	 escola	 deve	 se	 adaptar	 e	 atender	 ao	 valores	 da	 aldeia.	 E	 esses	

ensinamentos	 não	 precisam	 ser	 realizados	 apenas	 pelos	 professores.	 “Nem	 sempre	

alguém	tem	que	ensinar,	mas	a	gente	pode	se	ensinar”.	Se	“a	gente	pode	se	ensinar”,	o	

Facebook	pode	ser	um	canal	a	disposição	desse	ensino	e	dessa	aprendizagem.	

Assim	como	a	escola,	o	Facebook	pode	 ter	 seu	uso	adaptado	aos	 fins	desejados	

pelos	 Mbya.	 São	 diferentes	 dimensões	 dos	 processos	 educativos	 e	 com	 as	 quais	 o	

Facebook	 pode	 contribuir	 e	 facilitar,	 sem	 ter	 que	 frequentar	 uma	 escola	 formal,	 com	

deslocamentos	 longos,	 diariamente,	 distanciando-se	 da	 família,	 da	 aldeia	 e	 com	

dificuldade	de	adaptação.		

Na	aldeia	Ka	Agui	Poty,	no	final	de	2014,	um	grupo	de	jovens	Mbya	completou	o	

ensino	fundamental	e	somente	não	seguiu	nos	estudos	porque	a	escola	de	ensino	médio	

fica	muito	 distante	 e	 não	 há	 transporte	 escolar	 disponível.	 Não	 fosse	 essa	 dificuldade,	

teriam	seguido	nos	estudos.	Mas	para	o	acesso	ao	Facebook	não	há	esse	dificultador.	

É	 preciso	 lembrar,	 também,	 que,	 para	 um	 povo	 com	 tradição	 oral,	 como	 os	

guarani,	 não	 há	 registros	 históricos	 escritos,	 e	 as	 histórias	 precisam	 ser	 contadas,	 ou	

então	serão	esquecidas.	A	alma	(nhe’e	=	alma-palavra)	é	o	fluxo	das	palavras,	e	o	guarani	

existe	porque	 fala	 (GUIMARÃES,	2005).	E	a	 tradição	vai	 sendo	preservada	por	meio	das	

histórias	 que	 são	 contadas.	 E	 o	 Facebook	 também	 possui	 instrumentos	 para	 registrar,	

oralmente,	 essas	histórias,	 e	 sem	que	 cheguem	ao	 conhecimento	de	 terceiros,	 se	 for	o	

caso.	Esse	controle	cabe	aos	protagonistas	do	processo.	

Esse	 pode	 ser	 um	 espaço	 para	 reunir	 as	 comunidades	 em	 um	 processo	 de	

construção	 conjunta	 de	 preservação	 da	 cultura	 e	 sem	 que	 sejam	 necessários	 altos	

investimentos	financeiros,	É	um	agir	exclusivamente	protagonizado	por	indígenas	ou	com	

um	pequeno	apoio	ou	incentivo	tecnológico	formal	ou	oficial.	

Há,	 na	 Internet,	 exemplos	portais	 em	que	ocorrem	 trocas	 semelhantes,	 como	O	

Portal	Índios	online	(www.indiosonline.net),	um	canal	de	diálogo	intercultural,	que	reúne	

sete	 etnias	 indígenas	 de	 diferentes	 estados:	 Kiriri,	 Tupinambá,	 Pataxó-Hãhãhãe,	

Tumbalalá,	 na	 Bahia;	 Xucuru-Kariri,	 Kariri-Xocó	 em	 Alagoas,	 e	 os	 Pankararu,	 em	

Pernambuco.	Além	de	servir	de	comunicação	entre	eles	também	dialoga	com	a	sociedade	

em	 geral.	Os	 índios	 se	 conectam	à	 internet	 nas	 próprias	 aldeias,	 numa	uma	 aliança	 de	

estudo	 e	 trabalho	 em	 benefício	 de	 suas	 comunidades.	 Criado	 com	 o	 apoio	 de	 uma	

Organização	não-governamental,	a	THYDÊWÁ,	e	do	Ministério	da	Cultura.		
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Já	os	Yanomami	possuem	uma	emissora	de	rádio	que	integra	e	ajuda	na	proteção	

das	aldeias,	também	com	o	apoio	diversos.	A	página	Os	mbya	guarani	no	Facebook	é	um	

lindo	espaço	com	registro	de	 imagens	e	de	percursos,	que	proporciona	aprendizagens	e	

ensinamentos,	sem	ter	essa	pretensão.	

Em	se	tratando	de	educação	formal,	outro	exemplo	inaugurado	em	maio	de	2015	

e	que	 faz	uso	de	plataforma	digital	de	educação	a	distância	da	Universidade	Aberta	do	

Brasil	(UAB)	é	a	primeira	faculdade	indígena	do	Brasil,	que	fica	na	Aldeia	de	Porto	Lindo,	

dentro	 do	município	 de	 Japorã,	 a	 480	 km	 de	 Campo	 Grande,	 no	Mato	 Grosso	 do	 Sul,	

numa	aldeia	guarani	kaiowá.	A	faculdade	oferecerá	o	curso	de	Pedagogia	para	40	alunos,	

sendo	 20	 guarani	 e	 20	 não	 indígenas.	 Essa	 experiência	 –	 curso	 superior	 a	 distância	 -,	

demonstra	 a	 potencialidade	 educativa	 de	 uma	 rede	 digital,	 o	 que	 vem	 reforçar	 a	

potencialidade	 do	 Facebook	 como	 uma	 plataforma	 de	 aprendizagem	 e	 preservação	 da	

cultura.	 Segundo	 a	 direção	 da	 universidade,	 outros	 cursos	 serão	 oferecidos	 na	mesma	

modalidade.	Essa	foi	uma	alternativa	aos	deslocamentos	e	aos	afastamentos	das	aldeias	e	

das	famílias.		

A	 educação	 a	 distância	 faz	 uso	 de	 diferentes	 plataformas	 e	 essas	 são	 abertas	 a	

interações	 com	 inúmeras	 mídias	 sociais.	 Mesmo	 assim,	 um	 curso	 a	 distância	 precisa	

possuir	 um	bom	projeto	 educacional	 para	 alcançar	 seus	 objetivos	 e	 não	 se	 estimular	 a	

desistência.	E	nessa	estratégia,	o	Facebook	pode	ser	uma	boa	ferramenta.		

Ademais,	as	inúmeras	funcionalidades	dessa	rede	digital	estimulam	a	refletir	sobre	

a	criação	de	portais	interculturais	de	aprendizagem	e	o	uso	dessa	plataforma	tão	popular	

como	 um	 espaço	 formal	 de	 troca	 de	 conhecimentos	 ou	 de	 encontros	 de	 formação	 de	

professores	indígenas	e	não	indígenas.	

É	 verdade	 que	 há	 inúmeras	 plataformas	 livres	 de	 aprendizagem,	mas	 nenhuma	

possui	uma	“navegação”	tão	intuitiva	e	já	popularizada	entre	os	Mbya	como	o	Facebook.		

O	Facebook	e	todas	as	suas	funcionalidades	são	gratuitas	e	possibilitam	uma	série	

de	 recursos	 e	 técnicas	 educativas,	 inclusive	 seminários,	 entrevistas,	 troca	 de	 material	

produzido,	publicação	de	vídeos,	entre	outros	inúmeros	recursos.	

	

Considerações	finais	

Ao	 chegar	 às	 aldeias,	 o	 Facebook,	 de	 certa	 forma,	 gerou	 uma	 situação	 de	 caos,	

uma	 desorganização	 em	 relação	 à	 vida,	 aos	 costumes	 e	 à	 tradição.	 Isso	 gerou	
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preocupação	 entre	 os	 conselheiros	 das	 aldeias.	 A	 presença	 dessas	 mídias	 sociais	 nas	

aldeias	gera	um	tensionamento.	Nesse	caos,	cada	um	procurou	seu	o	próprio	caminho	de	

organização.		

Nessa	 descoberta	 dos	 caminhos	 de	 organização,	 de	 tudo	 o	 que	 observei	 nas	

aldeias	nas	quais	convivi,	o	Facebook	tornou-se	um	espaço	de	atualização	e	revitalização	

dos	 sistemas	 tradicionais	 de	 trocas	 em	 um	 contexto	 de	 acesso	 à	 Internet,	 a	 partir	 de	

modos	criativos	e	inovadores	de	interação	e	popularizou-se	entre	os	Mbya-Guarani.	

Nesse	caminho	de	organização	percorrido	pelos	Mbya,	a	conexão	com	a	internet	e	

com	as	redes	sociais	tornou-se	uma	forma	de	ampliar	a	rede	de	contatos,	as	interações	e	

o	 potencial	 de	 trocas;	 também	 é	 uma	 oportunidade	 de	 conhecer	 outros	mundos	 e	 de	

encontrar	 outros	 meios	 para	 vivenciar	 o	 Mbyarekô.	 Trata-se	 de	 um	 processo	

potencializador	 de	 uma	 transformação	 sociocultural,	 inclusive	 da	 condição	 habitativa	

dessa	 cultura,	 a	 qual,	 ao	 se	 conectar	 à	 internet,	 expande	 seu	 território	 e	 estabelece	

pontes	com	outros	mundos.	

Outro	aspecto	que	a	destacar,	 em	meio	a	essa	 jornada	etnográfica,	 é	a	 relação	

dos	Mbya	com	o	smartphone,	esse	objeto	que	possibilita	a	portalização	da	internet	e	do	

Facebook	e	que	ajudou	a	causar	preocupação	entre	os	conselheiros	e	karaí	das	aldeias.	

Um	equipamento	que	possui	agência,	tem	intencionalidade,	que	foi	ressignificado	pelos	

Mbya	 numa	 dimensão	 corporal,	 em	 detrimento	 de	 outros	 objetos	 tecnológicos.	 O	

smartphone	se	tornou	praticamente	um	símbolo	da	dimensão	individual	do	Mbya.	

E,	em	meio	a	tudo	isso,	diante	das	inovações	que	se	apresentam	a	cada	instante	e,	

tendo	em	vista	as	dificuldades	vivenciadas	em	relação	ao	interesse	em	estudar	ou	avançar	

nos	estudos,	tanto	nos	deslocamentos	como	na	adaptação	em	ambientes	diferentes	das	

aldeias	e	longe	das	famílias,	a	facilidade	de	uso	demonstrada	pelos	Mbya	em	relação	ao	

Facebook	e,	também,	pelo	design	intuitivo	dessa	mídia	social,	esse	poderia	ser	um	espaço	

virtual	a	ser	usado	como	plataforma	de	educação	a	distância.	Essa	plataforma	pode	ser	

utilizada	para	fins	de	formação	de	professores	ou	formar	canais	para	viabilizar	ou	facilitar	

as	 trocas	 e	 a	 preservação	 da	 cultura	 na	 congregação	 de	 representantes	 de	 diferentes	

aldeias.	 E	o	 Facebook	possui	 um	design	que	estimula	o	uso.	 Se	 comparado	 com	outras	

plataformas	 de	 educação	 virtual,	 é	 mais	 intuitivo,	 já	 é	 conhecido	 e	 popular,	 pode	 ser	

acessado	 em	 smartphones,	 o	 que	 facilitaria	 a	 adaptação	 a	 essa	modalidade	 de	 estudo.	

Essa	forma	de	educação	já	demanda	muita	determinação	e	grande	disciplina	nos	estudos,	
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por	 isso	 a	 existência	 de	 facilidades	 e	 de	 familiaridade	 com	 essa	 mídia	 social	 pode	

estimular	a	persistência	nos	estudos.	

Ademais,	 as	 vivências	 nas	 aldeias	 ajudam	 a	 conhecer	 e	 a	 compreender	 o	

comportamento	apresentado	no	Facebook.	E	a	alteridade	indígena	manifesta	nessa	rede	

social	 fortalece	 a	 convicção	 de	 que	 esse	 é	 um	 espaço	 também	 com	 vocação	 para	 a	

educação.	
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