
Portal reúne indígenas na internet e 
vence prêmio sobre divulgação cultural 

 
O site www.indiosonline.org.br já recebeu mais de 1,8 milhão de visitantes e 

divulga a cultura e as tradições de 25 etnias de 12 estados brasileiros 
 
A dupla tradição cultural e inovação tecnológica é responsável por um site na rede 
mundial de computadores que já recebeu mais de 1,8 milhão de visitas em cinco anos 
de existência. A ação Índios On-Line (www.indiosonline.org.br) deu a vitória à 
organização não-governamental Thydêwá na categoria Divulgação, da edição 2009 do 
Prêmio Rodrigo de Melo Franco de Andrade, promovido pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. O site foi ao ar em abril de 2004, 
reunindo tecnologia e as tradições de sete nações indígenas do Nordeste brasileiro: 
Tupinambá, Kiriri, Pataxó Hãhãhãe e Tumbalalá, na Bahia, Kariri-Xocó e Xucuru-Kariri, 
em Alagoas, e Pankararu, em Pernambuco. Com a inovação, a partir de um 
computador conectado via satélite em cada uma das aldeias, os indígenas passaram a 
interagir com pessoas de todo o mundo. 
 
A ong Thydêwá é formada por indígenas e não indígenas e tem como objetivo 
promover a consciência planetária, por meio do diálogo intercultural, da valorização da 
diversidade e das culturas e conhecimentos tradicionais. O presidente da Thydêwá, 
Sebastián Gerlic, comenta que “os indígenas souberam se apropriar das tecnologias de 
informação e comunicação como máquinas de fotografia digital, celulares, 
computadores e a internet para pesquisar suas próprias realidades e postar as 
informações”. Segundo ele, o portal valoriza a diversidade cultural e a construção 
coletiva de uma cultura de paz para todos. Atualmente, Índios On-line reúne mais de 
cem indígenas pertencentes a 25 etnias de 12 estados da federação. É possível 
acessar, no portal, cerca de três mil matérias, mil fotografias e cem vídeos. O usuário 
também pode fazer comentários nas matérias publicadas, o que gera o diálogo 
intercultural e ajuda a diminuir o preconceito. O site contabiliza hoje mais de dez mil 
comentários e possui ainda um chat onde Índios On-line dialoga diretamente das 
aldeias com os internautas. 
 
Com o sucesso do site, os índios já foram convidados para palestras em escolas, 
universidades, associações e Câmaras de Deputados. Os responsáveis pelo portal 
Índios On-line já estiveram presentes nos lugares mais diversos, desde uma favela 
em Salvador-BA até o Parlamento Europeu, na Comissão de Direitos Humanos na 
Sessão Especial sobre Mudanças Climáticas e Povos Indígenas. O projeto tem 
incentivado os jovens indígenas a dialogar com os guardiões da memória de seus 
povos. Para o indígena Nhenety Kariri-Xocó, de Alagoas, “o computador é um 
instrumento de luta pelos nossos direitos. Com ele elaboramos projetos, estudamos e 
registramos nossa cultura, história e arte. Ele nos auxilia na preservação e na escolha 
de nosso futuro”, conclui. Desde 2005, Índios On-line conta com a parceria do 
Ministério da Cultura por meio do Programa Cultura Viva e, desde 2006, com a parceria 
do Instituto Oi Futuro. 
 
Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 
Instituído pelo Iphan em 1987, em reconhecimento a ações de proteção, preservação 
e divulgação do patrimônio cultural brasileiro, o Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade é uma homenagem ao primeiro dirigente da Instituição e é constituído de 
um troféu, um certificado e R$ 20 mil para cada vencedor. A participação é aberta a 



empresas, instituições e pessoas de todo o país com ações de preservação e 
divulgação do patrimônio histórico e artístico nacional. O prêmio será entregue no dia 
14 de outubro de 2009, em Brasília. 
 
 
Mais informações 
Assessoria de Comunicação Iphan / Monumenta 
Adélia Soares – adelia.soares@iphan.gov.br 
(61) 3326-6864 / 3414-6187 
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