
RELATÓRIO DE WORKSHOP - FIB11

Perspectivas de multilinguismo e inclusão digital dos povos
indígenas na Internet do Brasil

1. Informações básicas sobre o workshop

Formato: painel

Proponentes  e co-proponentes:  Mark W.  Datysgeld,  Governance  Primer  (empresarial)  e
Sávyo V. de Morais, IFRN (governamental).

Palestrantes:
Mario Ramão Villalva Filho, UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(comunidade científica e tecnológica)
Mark W. Datysgeld, Governance Primer (empresarial) 
Sávyo V. de Morais, IFRN (governamental)
Pollyann Rigon Valente, ISOC Brasil (terceiro setor)

Moderador:  Mark W. Datysgeld, Governance Primer (empresarial)
Relatora: Jaqueline Trevisan Pigatto, UNESP - Universidade Estadual Paulista (comunidade
científica e tecnológica)

2. Estruturação do workshop

Objetivos Resultados

O workshop busca trazer casos concretos
de  multilinguismo  e  inclusão  digital  na
Internet  para  debate,  de modo a  expor  a
situação  atual  da  pauta  e  fomentar
discussões que agreguem ao tema a partir
de uma perspectiva brasileira.
Com  base  em  estudos  empíricos,
olharemos  para  a  questão  ponderando  a
perspectiva considerando a diversidade de
nosso país, com variedade impressionante
de línguas estrangeiras e nativas.
Assim,  estaremos  focados  principalmente
em ouvir  as impressões dos participantes,
para  trazer  preocupações  e  adições  que
ainda  não  conhecemos  em  um  primeiro
momento,  pela  falta  de  oportunidade  de
interações  desse  tipo,  tornando  a
oportunidade  valiosa  para  a  produção  de
um  relatório  a  ser  distribuído
posteriormente,  descrevendo  uma
impressão brasileira a respeito do tema.

Foram  apresentados  diversos  casos  de
sucesso  e  de  dificuldades  de  idiomas
nativos e de uso de caracteres especiais na
Internet.  Por  um  lado,  há  um  aumento
significativo  de  indígenas  brasileiros
presentes na Internet e nas universidades
brasileiras,  o que aumentou a  busca pela
preservação  cultural  e  identitária  desses
povos, como também a disponibilidade de
cursos  que  ensinam  idiomas  nativos.  Por
outro,  ainda  existem  barreiras  sistêmicas
como  o  próprio  sistema  escolar  e  o
preconceito.
Um caso de sucesso de parceria público-
privada  foi  trazido  da  Índia,  onde  há
legislação para levar suas principais línguas
nativas  para  os  eletrônicos  vendidos  no
país.  Desse  modo,  foi  falado  da
necessidade de mais iniciativas de tradução
de alguns softwares para idiomas nativos,
especialmente no Brasil.



Uma conclusão geral do workshop trata de
pensar  em  política  pública  como  aliar  o
técnico  e  o  cultural,  engajando  a
comunidade.

Justificativa em relação à governança da Internet

O  alcance  global  da  Internet  é  um  aspecto  inerente  à  forma  como  a  rede  foi
planejada, mas é inegável que o foco inicial de seu desenvolvimento era embasado em uma
perspectiva estadunidense, o que se somava a limitações técnicas e também à falta de uma
entidade de padronização como a Unicode,  o que levou a Internet  a ser pensada para
acomodar não muito mais que o padrão ASCII, com apenas 128 sinais.

Esses sinais não eram capazes de expressar a diversidade linguística mundial, o
que  levou  a  muitas  adaptações  para  possibilitar  o  progressivo  ingresso  de  diferentes
culturas à rede. Olhando para a própria língua portuguesa, é feito uso constante de escrita
que não é plenamente suportada na Internet, e mesmo que exista algum apoio por parte de
diferentes atores, a falta de um consenso real faz com que elementos como o “cê cedilhado”
sejam praticamente inexistentes em endereços de websites e de e-mail.

A  situação se torna ainda mais  complexa se pensarmos nas línguas nativas  do
Brasil, que possuem outras dependências linguísticas. Assim, a carência de estudos sobre
a forma escritas das línguas indígenas brasileiras na internet, o potencial não mapeamento
de seus caracteres especiais latinos e não-latinos no Unicode, e a não aceitação destes
caracteres por websites e plataformas acabam acentuando ainda mais a exclusão digital
destes povos.

Conforme  iniciativas  concretas  vão  sendo  fomentadas  em  espaços  como  o  da
ICANN  e  do  IGF,  se  fazem  necessárias  discussões  regionais  que  tragam  essas
preocupações  para  que  possam  ser  apreciadas.  Nacionalmente,  algumas  iniciativas
reduzem a exclusão digital e reforçam os aspectos culturais, como estudos publicados em
2018 e 2019 pelo UASG que mediram a aceitação caracteres especiais em endereços de e-
mail nos websites brasileiros, o Projeto Terena, apoiado pela ISOC no Chapterthon 2019,
que ajuda na produção de conteúdo em língua nativa juntamente com uma comunidade
indígena Terena no Mato Grosso do Sul. 

Metodologia e formas de participação desenvolvidas durante o workshop

Cada painelista fez uma exposição por 15 minutos, e ao final as questões do público
fomentaram um debate entre os participantes.

3. Síntese dos debates

Síntese dos posicionamentos e propostas apresentadas pelos(as) palestrantes e 
participantes 

Mark (abertura)
Proposta de abordar a inclusão pela perspectiva cultural e linguística. Além disso, trazer

outras  situações,  mas  pensando  a  questão  cultural,  de  individualidade  de  expressão.  Há
previsão de interação com atendentes. 



Tema das línguas, preservação linguística, porém muitas pessoas nunca tiveram contato
com essas línguas, por conta até mesmo de pouca mídia. Há muitas línguas indígenas faladas
dentro do território brasileiro.

[VÍDEO 1: “Xamoi Vicente Ñengavyju Vogado. Aula sobre Yjára, A Guardiã das Águas”]
O vídeo exibido ambienta/convida o público a conhecer uma língua indígena.

Prof. Mario
O  Prof.  Mario  trouxe  uma  exposição  a  respeito  da  diversidade  linguística,  que  se

encontra ameaçada. Muitos países na América Latina possuem diversidade linguística.
Há  um  número  crescente  de  ingressantes  indígenas  nas  universidades  tanto

públicas quanto privadas no Brasil. O Prof. traz a perspectiva dos estudos acadêmicos e
esforços de sistematização e preservação das línguas indígenas, de uma valorização da
história indígena.

Esforços  sobre  essa  preservação  são  identificados  na  Internet,  através  de
tecnologias e mídias variadas, como cinema e jogos. Alguns dos fatores que dificultam o
uso da língua indígena são: escolas, falta de material didático, desinteresse, desrespeito,
contexto político, preconceito.

Há  uma  crescente  dos  cursos  e  atividades  online  de  aprendizado  das  línguas
indígenas. No contexto da pandemia de COVID-19, há também diversos materiais em PDF
na Língua Guarani.

A  considerar:  estamos conseguindo  avanços no multilinguismo  no  Brasil?  Existe
luta,  está  havendo  um  empoderamento  pelas  tecnologias,  pela  Internet,  pelas
universidades. No entanto, nos últimos anos, a maior luta tem sido pela sobrevivência, há
um perigo de extinção.

[VÍDEO 2: “Dupla de anciões da aldeia Lagoínha”]
Combinação  de  expressões  -  multilinguismo.  Tem  relação  com  o  trabalho  feito  na

ICANN, no Grupo de Aceitação Universal.
Mark

ICANN trabalhando na inclusão do multilinguismo, para que não haja nenhum tipo
de  barreira.  Há  um  forte  trabalho  com  o  povo  indiano,  pois  eles  têm  um  trabalho  já
longínquo de preservação de suas línguas nativas. Há um esforço da Índia de levar suas
principais línguas nativas para os eletrônicos vendidos no país, inclusive com leis em torno
disso. Trata-se de parcerias público-privadas, que torna a experiência do usuário natural.

No Brasil, há esse tipo de política pública? Há um projeto de lei sobre tornar línguas
indígenas  como  idiomas  co-oficiais,  ainda  pendente  na  CCJ.  Exemplo  da  Motorola  de
inclusão  de  idiomas  nativos  brasileiros  que  estão  ameaçados  de  extinção:  Kaingang
(Sudeste) e Nheengatu (Norte), o que mostra iniciativa do setor privado.

Há também, em 2016, o trabalho da Universidade de Assunção para tradução de
alguns softwares para o Guarani.

[VÍDEO 3: “KaiKaiKaiKai Dot Thai”]
Sávyo

O conceito de Aceitação Universal e desenvolvimento de estudos nos últimos anos:
uso de caracteres especiais e caso de estudo em sites brasileiros. Há uma barreira, por
exemplo, em nomes de e-mail antes do “@” que levam acento, ou seja, na representação
escrita  da maioria  das línguas nativas  brasileiras,  a acentuação  gráfica  é um elemento



essencial de formação das palavras. Há um prejuízo até de preservação cultural de grupos
marginalizados, como os indígenas no Brasil.

Um segundo estudo, a nível global, mostrou resultados similares, onde há reduções
drásticas na aceitação de caracteres especiais em endereços de e-mail. Aproximadamente
30% dos sites testados não aceitavam os caracteres por estarem utilizando o campo “form”
do HTML5, o que provocou uma movimentação desse grupo da Aceitação Universal na
ICANN. Deve ser encaminhado um ofício da ICANN para o W3C para que ocorra uma
atualização e aceitação dos caracteres por parte dos navegadores.

Um  último  estudo  da  Aceitação  Universal,  publicado  neste  mês,  foi  dentro  das
comunidades do Github de Java e Python. Alguns utilizam bibliotecas desatualizadas, o que
está exigindo esforços da comunidade técnica com a comunidade Python. A abordagem
para com o Java deve incentivar uma preocupação maior por parte da comunidade.

[Vídeo ISOC Chapterton]
Pollyana

Relato  da  experiência  do  projeto  Terena  realizado  pela  ISOC,  com  redes
comunitárias,  que possibilitam o acesso.  Apesar  de o povo indígena já  ter  o  acesso à
Internet, havia a dificuldade da linguagem, já que não haviam conteúdos no idioma local. O
projeto  focou  em  como  as  pessoas  mais  velhas  podem  ter  esse  intercâmbio  de
conhecimento, junto aos jovens que falam tanto a linguagem terena quanto o português
brasileiro. Através da disponibilidade de câmeras e equipamentos afins, o projeto permitiu a
criação de conteúdo local.

Tal projeto permitiu o compartilhamento de conhecimento, o acesso à cultura desse
povo indígena e o enfrentamento de alguns dos obstáculos apontados pelo Prof. Mario, no
sentido de valorização da cultura local.

Pensar em política pública é aliar o técnico e o cultural, engajar a comunidade (não
apenas levar a conexão à Internet).  Há também uma questão de respeito,  de até onde
podemos avançar e auxiliar a comunidade.

Debate com o público do Workshop

Uma das questões levantadas pediu maiores informações acerca do processo de
aproximação e comunicação com as comunidades envolvidas nos projetos. O trabalho da
ISOC foi ressaltado nas respostas dos painelistas, enfatizando a aproximação com jovens e
anciãos para ensinar o uso de equipamentos e tecnologias que permitam uma inclusão de
fato desses povos na Internet. 

Uma  outra  participação  do  público  também  provocou  um  debate  sobre  a  não-
oficialização das línguas indígenas, especialmente em ambientes escolares e acadêmicos.

Identificação de consensos, pontos a aprofundar e dissensos

Os principais resultados e consensos do workshop são os seguintes:
● Identificação  dos  obstáculos  para  difusão  de  idiomas  indígenas,  como  currículo

escolar e preconceitos.
● Falta  de  políticas  públicas  no  Brasil  para  esse tipo  de inclusão  e  derrubada  de

barreiras.
● Necessidade  de  mais  iniciativas  de  tradução  de  alguns  softwares  para  idiomas

nativos.



● Pelo grupo de Aceitação Universal, deve ser encaminhado um ofício da ICANN para
o W3C para que ocorra uma atualização e aceitação dos caracteres por parte dos
navegadores.

● Pensar em política pública é aliar o técnico e o cultural, engajar a comunidade.

Não houve dissensos durante o painel.


