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Resumo

No decorrer da história humana, nota-se que os conhecimentos tradicionais de um povo sofrem constante
interferências de uma cultura universalizada pela técnica. O objetivo deste artigo é refletir sobre as relações de cultura,
conhecimento e tecnologias digitais, quanto à interferência dessas tecnologias nas relações humanas, bem como o
impacto na manutenção da identidade da comunidade Retiro. Utilizamos a metodologia qualitativas e traços
etnográficos, através das técnicas do questionário, história oral e análise documental. Baseamo-nos em teóricos como
Lévy (1999), Laraia (2005), Reinholdo (1948), Conceição (2008). Percebemos com a pesquisa, a necessidade
econômica como fator que inseriu a tecnologia digital na comunidade Retiro e o uso excessivo no dia-a-dia sem os
cuidados necessários, o que está ocasionando um esquecimento da cultura tradicional pelos jovens e seu isolamento
social.

Palavras-Chave: Cultura, Tecnologias Digitais, Tradição.

Abstract

In the course of human history, note that the traditional knowledge of people suffering constant interference of a
universal culture technique. The purpose of this article is to reflect on the relationship of culture, knowledge and digital
technologies, as the interference of these technologies in human relations, as well as the impact on the maintenance of
the identity of the community Retiro. We use qualitative and ethnographic metodology, through the techniques of
questionnaire, oral history and documentary analysis. We rely on theorists like Lévy (1999), Laraia (2005), Reinholdo
(1948), Conceição (2008). We realize with the research, the economic necessity as a factor that entered the digital
technology in the community retreat and overuse in daily life without the necessary care, which is leading to an oblivion
of traditional culture by young people and your social isolation.

Keywords : Culture, Digital Technologies, Tradition.

Envolvida pelas maravilhas da tecnologia, a humanidade é inserida num acervo cultural impressionante. A era digital
que tem como função a transmissão de informações, é hoje um novo momento na história da humanidade. As
tecnologias digitais favorecem à construção de novos conhecimentos que podem elevar o poder de compreensão do
mundo. No entanto, pode também interferir na cultura tradicional de um povo e nas suas relações interpessoais pela
organização dessas relações, através da capacidade das informações transmitidas, afetando processos identitários.
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Aos benefícios dessas tecnologias, Pierre Lévy (1999) define o que chama de Cibercultura: a sociedade em rede,
através das redes de interconexão a internet; um espaço de interação pela realidade virtual, nascida da informática

O impacto das redes tecnológicas digitalizadas tem o poder de transformar a vida e o pensamento humano: a
educação, identidade, cultura. Tudo isso advindo das relações confrontadas entre o homem e a internet. Lévy (1999),
ao se referir a cultura cibernética, deixa claro que as pessoas, jovens e adolescentes são inseridos num processo de
novas experiências de espaço-tempo e que, pela rede, se explica a formação da” inteligência coletiva”.

Procuramos, a partir de uma contextualização entre cultura e as tecnologias digitais, mostrar as diferentes visões
referentes aos benefícios e malefícios ou problemáticas que o acesso dessas inovações ocasiona ao pensar e agir
das pessoas em suas particularidades, diante da sociedade.

O crescente uso das tecnologias trouxe mudanças significativas na produção cultural: democratização do acesso à
mídia, inserção a novos conhecimentos científicos, interação com outros grupos sociais. Porém, a inserção a esse
novo mundo cultural trouxe também consequências, como o distanciamento de tradições, confusão identitária,
isolamento, etc. As tecnologias digitais promovem tanto a participação, quanto exclusão de pessoas, novas ideias,
linguagens, identidades, que interferem nas relações humanas com dualidade de sentidos.

Então, que impactos as tecnologias da informação causam na cultura tradicional de um povo De que forma isso afeta
as relações interpessoais dos adolescentes e jovens de uma comunidade De que forma essas tecnologias
digitalizadas interferem em processos identitários do ser humano Que mudanças as tecnologias digitais promovem no
homem e na sociedade

Neste artigo, primeiro traremos uma breve contextualização de cultura e as relações com as tecnologias. Depois,
traremos uma abordagem sobre as tecnologias digitais e sua interferência nas relações culturais tradicionais
humanas; bem como, nas relações interpessoais, destacando assim os benefícios e malefícios nas produções
humanas. E por fim, traremos os resultados a que chegamos mediante a análise das informações coletadas em
trabalho de campo, ideias de possíveis mudanças, e sugestões como soluções possíveis ao problema.

Diferentemente de outros animais, o ser humano nasce dentro de regras, sendo levado a seguir normas, ritos
especiais, em um conjunto de costumes em que vai aprendendo a se humanizar, ao construir cultura e nela se inserir.
A cultura é diversificada e pode ser alterada, pois, a pessoa está sujeita a desenvolver novos aprendizados, alterando
seu comportamento.

Assim, o termo cultura é designado como o modo de viver. Linton (1979) assinala: “[...]cada sociedade tem uma
cultura, não importa quão simples ela possa ser, cada ser humano é culto, no sentido de participar de uma ou outra
cultura” (p. 42). Cultura é tudo aquilo gerado da criação humana. As culturas são diferentes umas das outras, pelas
maneiras de se viver. Assim não existe cultura superior nem inferior.

O ser humano desenvolve suas maneiras de viver, agir, sentir, pensar, se expressar. O comportamento
humano-cultural é transmitido socialmente em grupos, com os quais ele convive, permitindo o conhecimento de si
próprio, pelas inter-relações entre indivíduos e sociedade. A cultura está na alma de um povo. Desde sua origem, já
existiam diversidades nos modos de comportamento. A cultura está na natureza do homem/mulher. Confúcio (apud
LARAIA, 2005) diz que: “A natureza dos homens é a mesma, são seus hábitos que os mantém separados” (p.10).

Desde o início dos tempos, o homem/a mulher se desenvolve em grupos que têm costumes e maneiras de viver
próprias. No entanto, o contato com outros grupos, transforma sua cultura materna, interferindo na formação pessoal e
social dos novos indivíduos. A cultura é o termo usado para indicar os saberes aprendidos em uma sociedade,
englobando sua bagagem adquirida no cotidiano. Laraia (2005), opondo-se a ideia do senso comum daqueles que
defendiam que a cultura se desenvolvia através do instinto, diz: “ [...] mas, muito cedo, tudo o que fizer não será mais
determinado por instintos, mas sim pela imitação de padrões culturais da sociedade em que vive” (p.50).

As pessoas desenvolvem a cultura por meio da comunicação, através da linguagem. Reinholdo (1991) fala da
linguagem como: “meio poderoso para condicionar culturalmente os educandos, a linguagem informa, comunica,
conduz persuasivamente a ação, encaminha o pensamento ao rumo desejado por quem fala, desperta sentimentos,
interpreta a experiência[...]” (p.86).
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O ser humano se desenvolve em uma sociedade, a partir de sua convivência com diferentes grupos, cada um com
seu modo de viver, criando e desenvolvendo culturas, através da linguagem, transformando a si próprio e a outros
indivíduos. A partir de sua interpretação de mundo, vai se especializando pelas tecnologias que envolvem e que
exigem novas adaptações. “Se há uma linha sem solução de continuidade na transmissão da cultura, não é menos
verdade existirem modificações, as quais, como se tecem sobre o fluxo contínuo de cultura que vem do mais recôndito
dos tempos e ruma para o porvir” (REINHOLDO,1991, p.86).

Edward Taylor (1871) (apud LARAIA, 2005) define que: “Cultura é todo comportamento aprendido, tudo aquilo que
independe de uma transmissão genética” (p.28). Reinholdo (1991) classifica a Cultura como o modo de viver global,
em que participam um grupo social, um povo. E ainda afirma: “Cultura é um termo que dá realce aos costumes de um
povo, ao passo que o termo sociedade acentua o povo que põe em prática os costumes” (p.84).

Desde o início dos tempos, o desenvolvimento do ser humano se dá pelo contato com o ambiente físico e social ao
qual está inserido, assim, adquire uma cultura original enraizada, a cultura materna, que pode sofrer interferência
mediante novos aprendizados no cotidiano. A cultura compõe a identidade de um povo, visto que o comportamento, a
formação cultural do homem/mulher se constrói a partir do nascimento e sofre influência do seu grupo de convívio
sociocultural. Assim, ele/ela vai se inserindo nos conhecimentos, vai aprendendo a interpretar e dar sentido aos
saberes da sociedade que faz parte, intervindo também nesses saberes.

A pesquisa realizada teve como base abordagens qualitativas etnometodológicas e fenomenológicas, com traços
etnográficos como método; sendo este o percurso mais adequado para analisar a interferência das tecnologias digitais
nos aspectos culturais tradicionais; bem como, os impactos em processos identitários, principalmente entre os
adolescentes e jovens da comunidade natural da pesquisadora. Ludke e Andre (1986) classifica a pesquisa como
descritiva, a partir de uma inserção direta do pesquisador na situação estudada, dando voz aos participantes da
Comunidade Retiro. Utilizamos em nossa pesquisa as técnicas da história oral, análise documental e o questionário.

A fim de facilitar os resultados da pesquisa, analisamos um livro documentado da Comunidade Retiro, que traz relatos
e entrevistas feitas com sujeitos que conviveram com os primeiros moradores, conheciam bem os modos de viver e
tiveram participação relevante na comunidade. Neste livro, destacam-se os costumes desses primeiros moradores,
suas crendices e saberes, as relações dos sujeitos com a natureza, a religião. As mulheres praticavam artesanato,
curavam as doenças com chás naturais, de cascas e folhas, rezavam debaixo de árvores, faziam procissões. O
referido livro critica o acesso à tecnologia pelo uso do telefone e internet em relação a diminuição das práticas
tradicionais; comenta que antes as crianças e adolescentes viviam a brincar nas ruas e nos locais de encontro da
comunidade Retiro. Destaca as histórias contadas pelos mais velhos, que iam sendo transmitidas de pai para filho, ou
seja, mostra os modos de viver dos sujeitos da Comunidade Retiro.

Através dos mais velhos, a criança vai aprendendo e interiorizando referências culturais, ajustando-se a vida social,
enraizando-se e intervindo na cultura. Ao vivenciar os princípios, normas, regras do conjunto, o indivíduo, pela
interação, vai adotando uma conduta adequada aos princípios do seu grupo de convivência, podendo alterá-la. Essa
conduta planejada e incorporada vai dando continuidade às gerações futuras, seguindo assim uma continuidade do
modo de viver e agir, com algumas mudanças. Conforme a narrativa do Sr. Vieira (2017), obtida na história oral.

Os adolescentes eram assim...tinha só um forrozinho. Era a diversão que tinha naquela
época, forrozinho,ir para outro lugar, não tinha para onde ir. Era aqui mesmo na
comunidade. Esse forrozinho era constante, de vez em quando. Nos molhavam quando a
casa era pequena.se a sala fosse grande dançava na sala mesmo e se não fosse, fosse
menor eles molhavam o chão e dançavam ali mesmo.

Os adolescentes seguiam os costumes praticados pelos mais velhos e aos poucos, iam adquirindo a cultura de seus
antepassados, vivendo conforme o ritmo de vida da comunidade. Segundo Reinholdo (1991) “Se há uma linha sem
solução de continuidade, na transmissão da cultura, não é menos verdade existirem modificações, as quais como se
tecem sobre o fluxo contínuo de cultura que vem do mais recôndito dos tempos e ruma para o porvir”. Conforme a
evolução do sujeito, ele vai interiorizando os modos de vida de seus pais, vivendo as regras de convivência de seu
grupo social e assim, também transmite todo seu aprendizado aos seus filhos frente a um processo histórico, que o
tempo todo passa por transformações.
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As novas ideias que acompanham os avanços das tecnologias digitais, interferem na cultura tradicional, pois esta
exige respostas instantâneas, que ocorrem de forma devastadora de valores interiorizados no processo sociocultural
das tradições. Mudanças essas que exigem novas adaptações, novos modos de viver e interpretar o mundo. Assim,
jovens e adolescentes vão experienciando tais mudanças, impactando seus valores, podendo gerar conflitos internos
de identidade e conduta.

Reinholdo (1948) diz que a mudança cultural nunca abrange a renovação de todos os aspectos de uma cultura
tradicional. A interferência de uma cultura sobre outra pode ser desintegradora, súbita e violenta enquanto que não é
por substituição e sim por sufocamento do que já se tem aprendido.

Uma cultura tradicional pode sofrer interferências de outras, pois o ser humano é mutável, sendo capaz de aprimorar,
aperfeiçoar seus valores e desenvolver novos comportamentos. No entanto, esses valores tradicionais são fortes, uma
vez que se dão em um processo histórico de interiorização. Reinholdo (1948) afirma: “Os nossos valores ou, quiçá
desvalores, jamais erradicam por completo, os valores anteriormente existentes” (p.87).

O homem/mulher é capaz de adquirir a todo momento novos conhecimentos. Novos comportamentos aprendidos
colocam o sujeito em contato com regras e normas, que podem ser selecionados também pela pessoa. A inserção de
outras formas de viver interfere no cotidiano dos sujeitos. Como afirma Marvin Harris (1969) (apud LARAIA, 2005) “[...]
uma mudança no ambiente resulta numa mudança no comportamento (p. 26). Uma cultura pode sofrer interferências
de uma outra, pois, desde seu surgimento, o homem está, a partir de suas necessidades, acessível a mudanças de
comportamento e identidade.

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS: BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS À VIDA HUMANA

Nesse mundo social tecnológico, transformado pela mão humana, a base evolutiva foi o poder de comunicação, de
interação entre grupos diversos, ou seja, a linguagem possibilitou aos homens o acesso a novos conhecimentos,
novos modos de viver, agir e pensar o mundo. O desenvolvimento intelectual humano deu passagem aos meios
tecnológicos, que oportunizaram a inserção em novas culturas de formas rápida e fácil.

Seria o fácil acesso às tecnologias digitais, um fator que valorize a cultura tradicional Diante de tanto acúmulo de
informações sem uma perspectiva de uso, de entendimento de significante e de significado, os jovens, adultos e
principalmente adolescentes seriam capazes de diferirem de sua cultura tradicional, mantendo conexão desta com
novos aprendizados do seu cotidiano

Originada em uma cultura, a técnica acompanha as necessidades do ser humano, elemento essencial da era primitiva
aos dias atuais, para evolução psicológica e social do homem, no processo histórico, a fim de garantir a comunicação
entre os sujeitos. A era da informática, com os atuais aparelhos digitalizados tem beneficiado o homem/mulher, que
também sofreu os impactos do desenvolvimento das tecnologias. Hoje inovada, pelo método digital, a cultura, muito
mais que antes, sofre a interferência de outras culturas. Péricles (sd) (apud CONCEIÇÃO, 2008) expõe que:

Digital é o código binário que trabalha a informação através de unidades informativas
opostas, como ligado e desligado, aberto e fechado, claro e escuro. [...] assim as
tecnologias digitais são uma mera transformação de uma função técnica passada, que foi
aperfeiçoada para facilitar o cotidiano das pessoas (p.77).

Precisamos dar ênfase ao estudo do uso das tecnologias digitais. Percebe-se uma forma de manipulação dessas
tecnologias, de favoritismo a um interesse econômico dissimulado, a uma opinião de massa. Assim, não se pensa em
comunicação na sua qualidade, mas na garantia do acesso favorável ao interesse de alguma empresa. Milton Santos
(2001) (apud CONCEIÇÃO, 2008), ao se referir ao lado perverso da globalização, enfatiza: “um dos traços marcantes
do atual período histórico é, pois, o papel verdadeiramente despótico da informação. ” ( p.71). Revelando assim o
papel manipulador da grande mídia empresarial.

As chamadas tecnologias da informação, criadas e mantidas justamente para assegurar
o modo de vida comunitário que caracteriza toda organização social humana, podem
influenciar seu próprio comportamento, estabelecendo novos padrões sociais e
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determinando o surgimento, desaparecimento ou transformação de novas instituições,
novos organismos, novos valores de cultura, comportamento, ética, religião, etc.
(PÉRICLES, 2004 apud CONCEIÇÃO, 2008, p.78).

Os processos multimídicos são assim sujeitos a funcionar a serviço de lógicas de uma determinada cultura
empresarial. Assim, as informações são democratizadas por meio da digitalização, disponibilizada pela internet que,
acessível a computadores, é capaz de processar e armazenar informações. A digitalização abrange interfaces entre o
homem/mulher e a cultura digital. E, desde o surgimento do computador, em 1945, nos Estados Unidos e Inglaterra,
inovações e aperfeiçoamento em seus elementos, não param de crescer.

O mundo da informática sob o uso do computador, envolve várias atividades que englobam o homem/mulher e seu
pensamento. A técnica acompanha as pessoas nas suas esferas sociais. Na era digital, as atividades humanas se
modificam. Para Lévy (2009), as tecnologias digitais são dinâmicas e objetivas e podem ser compartilhadas por várias
pessoas. A construção dos saberes no mundo do trabalho, bem como suas transformações produzem aprimoramento
do pensamento dos homens/ mulheres.

Procurando ouvir as perspectivas dos adolescentes da comunidade Retiro, frente ao uso das tecnologias digitais,
realizamos um questionário com oito deles, contendo dezesseis questões abertas. Sobre disponibilidade de aparelhos
digitais em casa, todos os adolescentes pesquisados confirmaram fazer uso deles. No que se refere ao acesso à
internet, cinco dos adolescentes responderam que dispõem de internet em casa e os outros três afirmaram usar de
algum vizinho, amigos e bares nas proximidades do campo de futebol. Seis adolescentes responderam que ficam
mais de seis horas por dia, fazendo uso de aparelhos digitais com acesso à internet, de redes sociais e mantendo
contato com a família. Quanto aos tipos de redes, constatou-se que todos utilizam diariamente redes sociais, com
preferência pelo youtube, juntamente com o facebook, whatsapp, pesquisas no google e jogos de entretenimento.

A velocidade da informação, uma constante da Cibercultura traz a questão de impacto nos estilos de raciocínio e de
construção de conhecimento, novas formas de organização em tempo real no “Ciberespaço”. Na criação do
ciberespaço descrito por Lévy (1999), o saber tem a ver com uma nova visão de educação, através de novas
maneiras de construção de saberes. Assim, o ciberespaço é um espaço que possibilita novas formas de comunicação.

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de comunicação que surge
da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a
infra-estrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de
informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam
esse universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores
que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1999, p.17).

Como espaço de comunicação aberto entre as pessoas, por meio do virtual em computadores, o ciberespaço surge
como fronteira aberta para o acesso a várias culturas pelo acesso a informação.

A “Cibercultura” desenvolvida por Lévy (1999) visa reconhecer que o crescimento do “ciberespaço” se dá pelo querer
das pessoas, que desejam matar sua curiosidade, experimentar em coletivo diferentes formas de comunicação, de
interação com outros ambientes, pela mídia comunicacional. Estar apenas acessível a informações, não garante ao
indivíduo conhecer a si mesmo, mas pode aumentar o poder de interpretação dos saberes, seja popular ou científico.

Atualmente as novas tecnologias digitais colocam os jovens e adolescentes diante de uma variedade cultural, mas,
sem uma devida preparação. A inserção de tabletes, celulares, notebooks entre outros aparelhos têm levado os
adolescentes da Comunidade Retiro a se inserirem em uma variedade de conhecimentos; a desenvolverem seu
raciocínio de forma rápida e instantânea; a buscarem resolver problemas simples do cotidiano, a pensarem um futuro
profissional. No entanto, o uso excessivo desses aparelhos conectados à internet, apresenta um isolamento social e
familiar, afetando as relações interpessoais dos jovens e adolescentes, conforme observamos nas respostas dadas
nos questionários.

Questionados se há interferência das tecnologias na vida costumeira das pessoas da Comunidade Retiro, em
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processos identitários: sete dos adolescentes participantes afirmaram que sim. Como justifica um deles: “Sim. Não
temos mais encontros, não brincamos mais como antes, não nos falamos muito, não se tem conversa” (JOVEM 2,
2017). Outro jovem respondeu: “ Sim. Se afastando dos amigos e da igreja para viver na sua rede social ” (JOVEM 3,
2017).

Segundo Oliveira (2007), os pesquisadores apontam novos problemas e conflitos resultantes das novas tecnologias,
vícios de Internet, estresse tecnológico, depressão e outras formas de enxergar a individualidade, como certos
comportamentos que podem ser destruidores, como o jogo da “Baleia Azul”, que, ultimamente vem abrangendo a
mente de muitos jovens levando-os a praticar atos destrutivos, obedientes as regras dispostas no jogo, chegando até
mesmo a tirar a própria vida.

A CULTURA TRADICIONAL DO POVOADO RETIRO: INTERFERÊNCIAS DO USO DE APARELHOS DIGITAIS NO
COTIDIANO DE JOVENS E ADOLESCENTES.

A partir dos primeiros moradores da comunidade, os costumes de seus antecedentes ali se instalaram. O contato com
a natureza, respeito aos seus elementos, o sobrenatural, as crenças, superstições, hábitos, formas de viver, agir e
pensar. Tudo isso representa aquilo que foi enraizado como alicerce de sua cultura. Os pais foram transmitindo seus
conhecimentos, seus saberes aos seus filhos e assim, formando às novas gerações da comunidade Retiro.

Nós costumáva a ir pra roça e sabia a hora certa de parar pelo sol, a nossa sombra dizia a
hora para nós. Quando o sol ia subindo ela ia ficando perto de nosso corpo, quando nois
quase não podia ver a nossa sombra, nois sabia que já era meio-dia [...]. Nossos pais sabia
o tempo certo de plantar e colher era só prestar atenção nas fase da lua (PEREIRA, 2017).

Essa população consegue compreender a natureza e seus elementos. Saber a época certa do plantio e da colheita, a
partir da observação do tempo pelas estações do ano, através de ritos de passagem; orientam-se por astros, como a
observação das fases da lua, saber as horas através do sol. A agricultura assegura o sustento das famílias pelo
plantio do milho, feijão, abóbora, melancia, algodão, mandioca e outras. Homens e mulheres se ajudavam no roçado.
Criavam ovelhas, gados, cabras e animais domésticos como galinhas, cães, gatos. A caça é também elemento
essencial na cultura desse povo. Tatus-peba, preás, teiús, gambás, aves como, rolinhas, codornas, codornizes,
nambus, são alguns exemplos. As doenças eram curadas a partir da medicina natural, por saberes do povo. Suas
crenças em histórias sobrenaturais que eram assustadoras, “causos” contados à noite, à beira de fogueiras
asseguravam a atenção e aprendizado dos filhos. Distante das tecnologias, viviam uma vida por um lado difícil, porém
proveitosa e educativa, livre; pois tudo era aprendido de forma divertida e autônoma. Sabia-se o que era permitido e o
que era proibido. Os filhos deviam obediências rígidas para seus pais e as pessoas mais velhas da comunidade. A
religião é outro aspecto que merece destaque na comunidade Retiro. Das suas origens, um catolicismo fervoroso.
Distantes das tecnologias, não dispunham de eletrodomésticos, tampouco objetos midiáticos e aparelhos digitais.

A cultura tradicional aos poucos está sendo empobrecida. O que nos leva a indagar: o que motiva os jovens e
adolescentes a ficarem estressados, solitários

A inserção dos adolescentes e jovens a modos de vida de outras culturas tem desvalorizado aquela em que se
encontra internalizada desde o nascimento, que há muito influenciou sua identidade. Esses indivíduos não valorizam
os saberes, a experiência dos mais velhos, seus costumes, que estão se rompendo cada vez mais.

Os meninos de hoje não querem saber mais de obedecer aos mais velhos, não querem
mais ir para roça aprender a sabedoria do povo. Nós aprendemos a viver observando o
que fazia nossos pais. Hoje eles só querem saber de viver pendurado em um celular velho,
esquecendo de tudo o que aprendemos com os mais antigos (PEREIRA, 2017).

Aderindo a outras formas de viver, muitos adolescentes passam a buscar novos objetivos, além dos construídos por
seu grupo social, através das tecnologias digitais. Pierre Lévy (1999) fala desse mundo tecnológico e suas relações
culturais e interferência nos modos de vida das pessoas, que ele chama de “cibercultura”.

As “cibertecnologias” envolvem várias oportunidades a diversos interesses humanos, sejam positivos ou negativos, é
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espaço de competitividade, de solidariedade, desenvolvimento cognitivo, autonomia, criatividade, de dominação; é
espaço aberto ao capitalismo, ao consumismo e muitas outras possibilidades. A técnica é produzida frente a uma
cultura e essa condiciona a sociedade, abrindo novos horizontes em diferentes práticas culturais. O mundo da
“cibercultura” de Pierre Lévy (1999), é um mundo vasto de opções que necessita de interação, para assim ter acesso
ao conhecimento.

O conhecimento deve abranger profundamente o ser nas mais diversas esferas da vida, de forma a construir o ser
adulto e maduro do homem. Muitos adolescentes, por exigência da fase a qual se encontram, estão aguçados pela
curiosidade, pelo querer conhecer e aprender o novo. No entanto, ainda há adolescentes que ficam horas diante das
telas, isolando-se do mundo. O mundo tecnológico digitalizado promove novos aprendizados, coloca os adolescentes
e jovens frente a um mundo de variedades informacionais.

As “cibertecnologias” que envolvem competições econômicas das empresas tecnológicas, relações de dominação que
criam informações desconstrutivas, empobrecedoras, que não estimulam os usuários adolescentes a pensar
futuramente, a inserção de novas culturas que empobrecem a cultura tradicional; ocasionam conflitos internos.
Segundo Tomazi (2010), dependendo de como é utilizada, a internet pode empobrecer a capacidade de pensar ou ser
um instrumento para obtenção de conhecimento.

No mundo digital, as pessoas interagem, mas, são solitárias. O virtual não pode transmitir relações de afeto físico, o
tocar para sentir, o olhar para entender o que se passa com quem se comunica, e isso forma comportamentos
humanos. O real não pode ser confundido com o virtual, pois, dessa relação, os adolescentes tendem a se isolar de
sua existência, passando a ignorar seu semelhante.

Diante da preferência entre os amigos e uso de celulares por adolescentes da comunidade Retiro, das oito pessoas
que participaram do questionário, cinco deles afirmam que quase não conversam mais com os amigos, porque
preferem o uso destes aparelhos. E que têm abandonado a prática de certas atividades no dia-a-dia, devido ao uso de
aparelhos digitais, como a pratica do futebol, tarefas escolares, passeio com amigos e deixou de ajudar a família,
como descreve um deles: “[...] O uso do celular em excesso, ou seja, exagerado nos afasta de muitas coisas boas,
tipo: além da família e amigos, muitos não aproveitam a fase de criança e adolescente” (JOVEM 3, 2017).

Percebe-se na comunidade Retiro, um uso excessivo desses aparelhos digitais, observando-se um distanciamento da
cultura local que alicerçou o viver daquele povo. Envolvidos pelo saber científico e cultural de outras pessoas, o
desenvolvimento econômico empobreceu o uso da agricultura, que há muito tempo promovia uma vida saudável e
sustentável. Os adolescentes pouco acompanham os saberes dos mais velhos, aderindo a resolução dos problemas,
as soluções dadas pelo saber perante às tecnologias digitais. A exemplo, poucos sabem se orientar pelo sol, a época
certa para plantar, colher, diante da observação das estações do ano ou pelos ritos de passagem: as fases da lua. Os
jovens não mais valorizam os rituais do casamento, vivenciado pela tradição, até mesmo o lado mais solidário é
afetado. Não se tem mais recreação grupal, envolvendo brincadeiras antigas.

A partir da história oral, realizada com dois senhores idosos da comunidade, constatamos que as difíceis condições de
vida levaram os homens a irem para outras cidades, em busca de trabalho.

A vida costumeira das origens da Comunidade Retiro se resumia a comemoração em festas de casamento na
comunidade local e vizinhas, onde se divertiam, dançavam, conversavam com amigos; praticavam com fervor e
rigidez um movimento religioso denominada “penitência”, que foi algo forte na comunidade. Diante do relato sobre os
costumes locais, o senhor Luís Vieira (2017) afirma:

Religião, religião, a gente tinha um grupo que chamava penitentes, aí a gente tinha uma tal
disciplina. A disciplina era feita de lata que corta. Quando o pessoal sentia culpado de
alguma coisa, acho que para num pedi perdão, eu mesmo dava uma surra neles mesmo, aí
se cortava todo.

As pessoas não possuíam relógio, no entanto, se orientavam de acordo com a posição do sol, pela própria sombra.
Muitos adolescentes da comunidade não sabem dominar e tampouco conhecem esse costume. Também se destacou
a orientação pelas fases da lua, sabiam o tempo certo de cultivar a terra para plantar e colher e assim tentar garantir
uma boa safra de alimentos. A princípio, na comunidade, o único meio de comunicação acessível, era através da fala
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direta e da escrita, pois não dispunham de instrumentos tecnológicos eletrônicos, como: relógio, televisão, telefones,
rádios; também não tinham veículos, apenas alguns animais. Relacionando os costumes e a ausência da tecnologia, o
senhor Luís afirma:

[...] a gente tinha criação lá na Serra do Vento, mas só que não tinha relógio, né, então, só
ouvia o grito do velho Argemiro: vá dormir rapaz, quando o galo cantar a primeira vez é
hora de voltar para ajuntar as cabras. Inda bem que Deus era poderoso, oh que Deus bom!
[...]quando o galo cantava, eu tinha que sair pois ninguém tinha hora. Estavam dormindo, o
galo cantou era madrugada (VIEIRA, 2017).

Assim era de costume as pessoas da comunidade identificarem as horas pelo cantar do galo, que, tantas vezes,
dirigiu o dia a dia das pessoas dali, situando-os no tempo.

Conforme os relatos, as viagens de retorno a comunidade, pelos moradores que saiam, trouxeram consigo o primeiro
rádio a pilha, como descrito no relato: “Aqui, o primeiro relógio era um que tinha em casa e o rádio foi aqui, que era a
pilha, foi aqui em casa” (Vieira, 2017). Logo, a tecnologia foi adentrando a comunidade, mais adiante os homens que
viajavam traziam aparelhos de celular para a família. Lembra o senhor, que logo mais recente, foi inserindo na
comunidade, o uso de aparelhos digitais, afirmando que é algo muito bom, pois favorece e facilita a comunicação, mas
que as pessoas não sabem como utilizar e passam a dedicar-se ao uso em excesso e inapropriado. Vieira (2017)
afirma também: “agora com esse whatsapp aí, que danou tudo mesmo, você tanto vê, as pessoas conversar, vê né Só
tem muitos que faz besteira e só vive olhando para o célular”.

Comparando a vida antes e atual em relação ao acesso tecnológico pelo telefone celular, o senhor Vieira (2017),
lembra que antes os pais tinham seus costumes e hoje ninguém respeita mais; jovens e adolescentes se divertiam,
brincavam e hoje não se têm mais isso em todo local, só há pessoas “conversando” ao celular.

No passado os meninos se divertiam com brincadeiras, cantavam, conversavam,
acompanhavam festas de santo, orientavam-se pelo sol e pelas fases da lua. Hoje ninguém
quer mais esses modos de nossos pais. É preocupante os meninos de hoje, eles só
pensam em celular e esquece das amizades e da família (PEREIRA, 2017).

As tecnologias digitais abrangem o mundo do sujeito com uma dimensão complexa, transformando suas construções
e estes mergulham num mundo de facilidades, onde quase tudo é possível, transformando assim o dia a dia dos
sujeitos.

Direcionando um culto católico juntamente com alguns adultos da comunidade Retiro, afirmou um adolescente: “ Uso
o celular para acompanhar a liturgia da igreja durante a celebração, pois acho mais fácil porque pesquisamos os
cânticos e as leituras na internet e para não copiar acompanho pelo celular mesmo, é mais fácil e prático” (JOVEM 1,
2017). Percebemos nos espaços observados que adolescentes entre 12 e 17 anos fazem uso frequente de aparelhos
celulares.

Nos primeiros contatos com o campo, percebeu-se que há pouca comunicação entre os sujeitos, devido aos aparelhos
celulares. Como afirma Violeta (2017) “ Não tem graça esse lugar velho, porque a gente vem para cá bater papo com
os amigos e todo mundo só quer fala com o celular. Para todo canto que você olha está todo mundo falando no celular
e eu fico falando sozinha” E outro adolescente ainda diz: “ A gente fica mais usando o celular, todo mundo fica usando
as redes sociais porque tem muitas coisas boas” (LÍRIO, 2017).

Constatou-se que quase não se pratica mais as atividades costumeiras. Percebemos pela técnica do questionário, que
os aparelhos digitais estão muito presentes no dia-a-dia dos sujeitos da comunidade, e que os adolescentes fazem
uso deles em excesso, tanto na própria casa ou em locais onde costumam frequentar na comunidade, deixando de
praticar atividades importantes no dia a dia. Identificamos que todos declaram fazer uso das redes sociais, e destas,
há preferência pelo uso do youtube e facebook; google e whatsapp.

Nossos modos de viver, valores, princípios se defrontam atualmente com o mundo da informação, saberes que
confrontam o saber tradicional exigindo adaptação instantânea a novos valores e novos princípios. “A
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espetacularização do cotidiano é uma das formas de padronizar tempos-espaços díspares através de uma proposta
de modernidade estrangeira a uma realidade que se insere muito mais na forma de ver e pensar, do que de viver e
agir” (SANTOS,1996, apud ALAKIJA,1976, p.116).

As tecnologias digitais disseminam ideias de cultura ideal. Essa realidade está inserida em produções musicais, na
arte, nas danças, no vestuário, multifacetando comunidades tradicionais, como a exemplo a de Retiro. No espetáculo
que vive hoje o cotidiano humano, são afetadas as relações sociais, interferindo na identidade dos adolescentes/
jovens.

CONCLUÍNDO...

O mundo tecnológico tem sido base para o rápido desenvolvimento cultural e social do homem, visto que este se
encontra em constante desenvolvimento de comportamentos, a partir de novas aprendizagens. No entanto, os
conhecimentos tradicionais: crenças, hábitos, costumes, não deveriam ser esquecidos, uma vez que contribuem para
a identidade da comunidade local. O acesso às novas tecnologias digitais, é responsável pelas novas transmissões de
uma variedade de conhecimentos que vão interferindo nos gostos pessoais, as formas de relacionamento, o pensar, o
falar, ou seja, nos modos de viver, nos valores, na bagagem cultural das pessoas.

Os novos aparelhos digitais que se desenvolvem de forma acelerada levam os jovens e adolescentes e até mesmo
crianças a se envolver numa diversidade de culturas de outros grupos, tornando-se aculturados pela cultura padrão
social, transmitida por essas redes, através da internet, de jogos, linguagens.

Diante disso, interpretamos que as novas tecnologias digitais trouxeram o enriquecimento aos jovens e adolescentes
do povoado Retiro, pelo desenvolvimento econômico e social. Porém, ao passo que são inseridos no mundo das
tecnologias digitais, sofrem o empobrecimento e desvalorização de sua cultura tradicional. O uso excessivo sem
controle, afeta também as relações interpessoais em que esses indivíduos passam a viver entre o individual e o
virtual, isolando-se da família, dos amigos e de suas atividades no mundo real. Entende-se assim, que determinadas
culturas podem interferir na cultura tradicional, afetando processos identitários. Assim, é necessário que as
informações adquiridas no cotidiano pelo mundo virtual, a partir de aparelhos digitais advindas de outras culturas,
possam enriquecer o conhecimento, levando em conta os costumes, as crenças, o modo de viver e pensar das
pessoas, para que assim não se perca a identidade de um povo.
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