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RESUMO:  Este artigo apresenta uma análise de narrativas da TVE-TO, emissora pública 
de televisão, quanto às formas de abordar temáticas indígenas relacionadas aos Direitos dos 
Povos indígenas do Tocantins. Defendemos, nesta perspectiva de estudo, que o tratamento 
dado aos temas relacionados aos Direitos Indígenas configura-se, também, como um direito 
à Comunicação pública por parte da sociedade. Questionamos assim o papel educativo 
desta emissora pública de televisão.  Na discussão do modelo público, adotamos entre 
autores latino-americanos; Martín-Barbero (2002), Becerra, Castillejo, Santamaria e Arroyo 
(2012) e (Coutinho, 2013), principalmente no dispositivo teórico-metodológico; para 
definição categorias de análise das narrativas. Assim, esperamos contribuir para debate em 
torno dos direitos indígenas, mediante a constatação das limitações da TVE-TO no 
cumprimento do Direito à Comunicação. 
PALAVRAS CHAVES: narrativas televisivas; telejornalismo público; cultura indígena; direitos 
indígenas. 
 
 
Fundamentos à discussão teórica em torno da missão da Comunicação pública 
 

 O pensamento dos autores latino-americanos Becerra, Castillejo, Santamaria e 

Arroyo (2012), de que a construção de um modelo de mídias públicas que atenda aos 

anseios da população e dos segmentos comprometidos com a prestação do serviço público 

de qualidade constitui-se num grande desafio, aplica-se cada vez mais à reflexão sobre 

sistemas de comunicação em países, deste continente. Neles a crise de representatividade 

política, ou de Estado, como preferem alguns cientistas políticos, interfere diretamente na 

gestão do conjunto das políticas públicas, inclusive a da Comunicação. Conforme destacam: 

“Na cultura midiática latino-americana, a preocupação em garantir a diversidade de 

conteúdos e a distância informativa não conseguiu, até o presente, um consenso sólido e 

estável por parte das diferentes forças políticas e sociais”. (BECERRA, CASTILLEJO, 

SANTAMARIA E ARROYO, 2012, p.39)   

  Assim, quando buscamos estudar e entender as narrativas televisivas, não podemos 

desconsiderar a inexorável ligação entre o texto (te)jornalístico e o contexto sócio-político e 

econômico, concebendo princípios dialógicos e dialéticos, pelos quais percebemos a 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP de telejornalismo, no DT de Jornalismo no evento componente do 40º Congresso Brasileiro 
2Professora Associada I do curso de Jornalismo da UFT. Estágio Pós-doutoral no PPGCOM/UFJF. adrianatln@uft.edu.br 
3Orientadora do trabalho. Professora Associada II do curso de Jornalismo da UFJF e Pós-Graduação/PPGCOM. 
iluskac@uol.com.br 
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reflexibilidade da relação linguagem, enquanto super-estrutura, com o mundo social e as 

suas estruturas de poder. Partindo de tais postulados, é imprescindível contextualizarmos as 

interferências do atual cenário brasileiro tanto em relação à gestão pública da Comunicação, 

onde se insere o sistema de radiodifusão público brasileiro, quanto no que diz respeito aos 

demais setores da sociedade, a exemplo das políticas públicas voltadas aos povos indígenas. 

Por essa razão, entendemos ser necessário pontuar que, do mesmo modo como a 

Empresas Brasileira de Comunicação e a TV Brasil estão sob a ingerência do Poder 

Executivo Federal, no Governo Temer, entidades voltadas às questões indígenas, a exemplo 

da FUNAI, órgão na mesma esfera da administração pública federal, vêm passando por um 

processo de militarização, situação essa incongruente ao dever do governo no cumprimento 

das políticas públicas demandadas pelos povos indígenas. Aliás, a esse respeito lembramos 

que os direitos indígenas, inclusive o de serem consultados a cerca de tais decisões, estão 

assegurados, institucionalmente, na Convenção 169 da OIT- Organização Internacional do 

Trabalho, da qual o Brasil é signatário.  

Além do âmbito do poder executivo federal, levamos ainda em conta, o impacto 

deste cenário nacional no âmbito estadual, no qual outro conjunto de forças políticas, 

consonantes e dissonantes, é responsável pela gestão de uma emissora pública de televisão. 

Somente assim, acreditamos ser possível entender o desdobramentos de tais questões, 

mediante à complexidade da proposta de analisar a pauta indígena em uma emissora pública 

de televisão. Em outras palavras, ressaltamos que a análise da narrativa da TVE-TO sobre 

os Direitos Indígenas implica numa metalinguagem pela qual, ao investigar o modo pelo 

qual um leque de temas relacionados aos indígenas do Tocantins é tratado,   

simultaneamente, estaremos avaliando a qualidade da comunicação proporcionada no 

estado, ao telespectador. Por fim, consideramos a importância de ressaltar que tanto aos 

indígenas quanto à população de modo geral, a comunicação constitui-se em um direito.  

 Retomando a linha de pensamento da escola latino-americana de teorias críticas da 

Comunicação, recorremos a Martín-Barbero (2002, p.43), para quem é notável  a 

incongruência da mídia televisiva, no que diz respeito ao cumprimento da sua missão no 

modelo público, cultural ou educativo.  
Contraditória modernidade, a da televisão, nos países onde a desproporção do 
espaço social que o meio ocupa (pelo menos em termos da importância que 
adquire tudo que nele aparece), é, no entanto, proporcional à ausência de espaços 
políticos de expressão e negociação dos conflitos, e também a não representação, 
no discurso da cultura oficial, da complexidade e da diversidade dos mundos de 
viver e dos modos de viver dos seus povos. (MARTÍN-BARBERO, 2002, p.43) 
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 Diante disto, concordamos com o pensamento de que entre os três pontos críticos 

que afetam a mídia pública, apontados por Becerra, Castillejo, Santamaria e Arroyo (2012, 

p.46-47); a crise de audiência, crise de legitimidade e crise institucional, os dois últimos 

parecem mais graves na conjuntura atual da comunicação pública brasileira. 

 

Aspectos diferenciais da trajetória da TVE Tocantins- emissora  

  

 Para situar esta emissora pública, com outorga de universitária, enquadramento 

institucional, no que tange à dotação orçamentária, junto à Secretaria de Educação Estadual 

e linha editorial predominantemente governamental, devemos remontar à ocasião do Fórum 

das Emissoras do Campo Público de Televisão no Brasil. Esse espaço seria responsável por 

apresentar um panorama das TV´s universitárias, comunitárias, estatais, educativas e 

culturais, com o propósito de repensar diretrizes e marcos regulatórios da radiodifusão 

pública, quando a então TV Palmas foi identificada como sendo universitária, devido à sua 

ligação patrimonial com a Unitins, Fundação Universidade do Tocantins.  

 Desde agosto de 2012, a referida televisão passou a adotar a sigla TVE-Tocantins, 

mesmo sem ter a sua outorga modificada por continuar vinculada à Unitins, Universidade 

do patrimônio do Governo estadual do Tocantins. A emissora apenas passou a ser 

administrada pela Fundação Estadual Redesat-TO, cuja lei de criação de nº 9662, data de 

10/11/2011. Em relação ao vínculo com uma parceira (cabeça de rede), houve associações e 

buscas tanto da TV Cultura (SP) quanto da TV Brasil (Brasília); desde fevereiro de 2011 a 

emissora em análise voltou a retransmitir a programação nacional da TV Brasil. 

 Entre as definições jurídico-administrativas que tem a resolver a TVE-TO, encontra-

se diante do desafio de produzir “Informação que gera conhecimento”, conforme promete o 

seu slogan. Apesar de se inserir no quadro da comunicação pública que, no atual contexto 

político em que se encontra o nosso país, entre outros fatores já ressaltados, passa por uma 

série de contingências financeiras, a TVE-TO está sob nova gestão, devido à mudança na 

sua superintendência. Esse fato aponta para a possibilidade de que sejam revistas tanto a 

sistemática da sua produção quanto a avaliação da qualidade da programação própria. Esse 

material é elaborado em parte pelo Núcleo de Programação da emissora, e em parte pela 

Redação de jornalismo, que fica responsável pela cobertura noticiosa.  

 
Dimensionando princípios teóricos dos Direitos indígenas e do Direito à Comunicação 

Pública 
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Do ponto de vista conceitual, adotamos a perspectiva da Comunicação como um 

direito público, escopo este no qual abordamos as temáticas indígenas, considerando o fato 

das principais demandas desses povos constituírem-se em direitos individuais e coletivos 

conquistados legalmente. Ou seja, justificamos tal procedimento porque tanto a 

comunicação pública no Brasil, quanto os temas fundamentais à preservação dos índios 

brasileiros são direitos assegurados na Constituição Brasileira de 1988. 

Deste modo, concebendo o aspecto inexoravelmente imbricado, na relação forma x 

conteúdo, do nosso objeto de estudo, a narrativa da TVE-TO sobre temas que se constituem 

em Direitos Indígenas, analisaremos -concomitantemente- o tipo de abordagem da temática 

indígena e a sua relação com os preceitos da comunicação pública.  Assim, mais 

especificamente, nos propomos a analisar se os temas relacionados aos povos indígenas são 

tratados como um direito das etnias referidas nas narrativas e/ou entrevistadas nas 

reportagens e, ainda se, a depender o tratamento dado a tais questões, a televisão cumpre o 

seu dever de propiciar o direito à comunicação, ao qual todo público telespectador do nosso 

país deve ter acesso, na condição de cidadão brasileiro, inclusive o indígena.   

Antes de apresentar os fundamentos que nortearão a análise da temática indígena, 

destacamos que desde 2006, mais sistematicamente, instâncias no âmbito do Governo 

Federal, diversos Ministérios e a FUNAI, além de representantes dos governos dos estados, 

onde há território de povos indígenas e ainda, principalmente, os movimentos sociais e 

entidades do terceiro setor vêm dialogando em torno da (re)definição de diretrizes nacionais 

para as políticas públicas indigenistas. Esta ressalva faz-se pertinente pelo fato de que as 

pautas jornalísticas voltadas a esta temática, seguindo o preceito básico da relevância social, 

devem estar (direta ou indiretamente) relacionadas às pautas dos movimentos indígenas 

e/ou indigenistas, incluso os temas relacionados às políticas públicas. 

Nesse âmbito, ressaltemos que no contexto analisado existe uma coincidência, na 

concepção mais restrita do termo, ou seja, fatores que incidem num mesmo aspecto, 

mediante a constatação de ambos os agentes, comunicadores e gestores das políticas 

públicas se situarem no contexto público.  Por esta razão, partimos do pressuposto que, 

sendo a TVE-TO vinculada à Fundação gestora (Redesat), configura-se como uma empresa 

estatal da administração pública direta4 do Governo do Estado do Tocantins, situa-se na 

mesma esfera do poder executivo responsável pela gestão do conjunto das políticas 

                                                
4 Cf. Disponível em www.observatorioradiodifusão.net.br, acessado em 10.07.2017 
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públicas. Presume-se, de antemão, a interferência exercida na sua linha editorial, conforme 

a análise do corpus nos possibilita verificar, de modo a predominar a cobertura das ações 

governamentais afirmativas, em detrimento da abordagem de temas polêmicos, em relação 

aos quais o Governo estadual fosse questionado ou mesmo criticado por segmentos sociais, 

notadamente por representantes dos movimentos indígenas.  

A propósito das interferências do contexto político nos textos jornalísticos das 

narrativas televisivas, embora não seja o foco deste trabalho observar as relações de poder 

no conjunto da sociedade, consideramos importante mencionar que no cenário da região 

norte, a presença do poder econômico dos empreendimentos do agronegócio, com incentivo 

governamental, torna o estado parceiro, para não dizer conivente ou refém, dos interesses 

privados em detrimento dos públicos, nos quais se situam as reivindicações indígenas.   

 

Contextualizando aspectos conceituais da temática indígena fundamentais à definição 

da metodologia de análise das narrativas na TVE.   

 

Para definição das propostas prioritárias do movimento indígena brasileiro foi 

organizada, pela Comissão Nacional de Política Indigenista e FUNAI, e realizada em 

Brasília, em dezembro de 2015, a 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, da qual 

resultou um Caderno de Propostas Priorizadas, que sistematizou as ações em seis grandes 

eixos de temáticos: 1. Territorialidade e o Direito Territorial dos Povos Indígenas, 2. 

Autodeterminação, Participação Social e o Direito à Consulta, 3. Desenvolvimento 

Sustentável de Terra e Povos Indígenas, 4. Direitos Individuais e Coletivos dos Povos 

Indígenas, 5. Diversidade Cultural e Pluralidade Étnica no Brasil e 6. Direito à Memória e à 

Verdade.  

A título de esclarecimento do que será estudado nas narrativas analisadas adiante, 

nesse primeiro momento descreveremos, resumidamente, o teor de cada um dos seis eixos, 

conforme constam no Caderno de Propostas Priorizadas, publicado em abril de 2016, com 

base nas plenárias da referida conferência. 

 

I - Territorialidade e o direito territorial dos povos indígenas – Refere-se às seguintes 

questões: o reconhecimento de direito originário, o processo de demarcação, regularização, 

monitoramento, fiscalização e gestão de terras indígenas, as ações de proteção dos povos 
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indígenas isolados e de recente contato e a contribuição dos povos indígenas para a 

contenção do desmatamento. 

 II - Autodeterminação, participação social e o direito à consulta- Refere-se ao direito à 

consulta, à participação social e à autodeterminação dos povos indígenas, com o 

reconhecimento da autonomia de cada povo indígena para definição de suas formas de 

organização social e política e do tipo de relação que quer estabelecer com as iniciativas 

públicas e agentes externos às suas comunidades. 

 III - Desenvolvimento sustentável de terras e povos indígenas- Trata das políticas 

públicas e dos mecanismos de apoio à proteção dos territórios indígenas, tais como, as 

ações preventivas de proteção territorial, de gestão ambiental, de vigilância e de atividades 

produtivas. 

 IV - Direitos individuais e coletivos dos povos indígenas – Acompanha e avalia a 

implementação de políticas públicas para os povos indígenas em áreas específicas, tais 

como; os direitos culturais e de identidade, os direitos à educação, à saúde e ao emprego, o 

direito à língua, entre outros. 

 V - Diversidade cultural e pluralidade étnica no Brasil – Defende que as identidades 

culturais dos povos indígenas moldam diferentes realidades, nas quais se estabelecem 

distintas formas de convivência e interação com elementos culturais que os diferenciam do 

restante da sociedade brasileira, como língua, religião, modos de vida e formas de 

organização social. 

 VI - Direito à memória e à verdade – Pleiteia o aperfeiçoamento das instituições 

democráticas para a efetivação de políticas públicas de garantia aos direitos humanos, 

considerando que a luta pela terra foi, e continua sendo, o eixo central das graves violações 

de direitos humanos cometidas pelo Estado. 

 

Descrição do conjunto das reportagens e da seleção de três unidades de análise 
empírica  

 

Entre as onze reportagens produzidas no período entre a realização dos Jogos 

Mundiais Indígenas (outubro de 2015) até o Dia do Índio (19 de abril de 2016), dez foram 

veiculadas durante os JMPI e apenas uma no ano seguinte. Deste universo, oito se 

apresentam diretamente ligadas ao referido evento. São elas relativas aos seguintes sub-

temas;1ª. Transporte (indica de formas de acesso a arena dos jogos), 2ª.Hospedagem 

(mostra opções de acomodação alternativa aos hotéis e pousadas),3ª. Intercâmbio cultural 
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(ilustra a oportunidade de interação entre diferentes povos indígenas e o público visitante), 

4ª. Alimentação (explica o funcionamento do setor gastronômico interno, para os 

participantes indígenas e as pessoas que trabalham na logística do evento), 5ª. Jogos nativos 

(demonstra alguns dos torneios das etnias participantes do evento), 6ª. Apresentação 

Cultural (ilustra os rituais de dança, música e a pintura corporal de algumas etnias), 7ª. 

Fórum social indígena (refere-se aos debates reservados à Oca da Sabedoria) e a 8ª. 

Manifestação de indígenas contra a PEC 215.  

Algumas dessas reportagens já foram analisadas em publicações anteriores5 nas 

quais, mediante outras categorias de análise, investigamos desde o teor e o recorte dos 

temas tratados até a questão da representatividade das vozes sociais, razão pela qual apenas 

retomaremos, na contextualização do conjunto do corpus analisado, determinadas 

constatações que consideramos pertinentes para compreensão da cobertura da temática 

indígena por parte da TVE-TO. Uma delas refere-se ao fato de que metade das matérias, 

acima sublinhadas, ateve-se a situar os visitantes sobre como desfrutar da infra-estrutura 

interna, em torno da arena dos jogos, e externa, nas principais vias de  acesso da cidade, 

montada pela Prefeitura Municipal e empresas parceiras.  

Assim, cabe-nos ressaltar que a ligação direta destes quatro sub-temas sobre a infra-

estrutura do evento estabelece somente uma relação indireta com a temática indígena, 

sumária e tangencialmente abordada durante os jogos mundiais, em relação aos quais eram 

alardeados, pelos divulgadores oficiais e boa parte da mídia, dados do contingente de 25 

países e 24 etnias de povos indígenas participantes.  

Com relação às outras quatro reportagens mais diretamente relacionadas à temática 

indígena, em duas delas (a dos Jogos nativos e a da Apresentação cultural) predominou a 

abordagem do caráter festivo do evento, com as manifestações culturais e os torneios entre 

as etnias presentes, em detrimento de uma única referência a temas densos (a relativa ao 

Fórum Social, cuja narrativa dispersa será pormenorizada adiante). Ainda no tocante a este 

lote no âmbito dos indígenas, especificamente em uma delas, a que referiu ao Manifesto 

contra a PEC 215, a tônica predominante da narrativa, desde os aspectos ressaltados pela 

repórter até a seleção das fontes entrevistadas, foi de lamentação e crítica à forma como se 

deu o protesto entre as apresentações da programação oficial do evento.  

                                                
5 Pauta interétnica no contexto da TV pública: análise da temática indígena na TVE-TO-Brasil. Trabalho 
apresentado no GT Radio e Televisão, no XII Congresso da Lusocom/III Congresso da Mediacom, Praia-Cabo Verde, 
Outubro, 2016. 
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Deste modo, comentadas as oito reportagens produzidas em função dos JMPI, nos 

referiremos então às outras três que apresentam relação direta com a temática indígena e 

indireta com o evento dos jogos, tendo sido veiculadas, por esta razão, em outubro de 2015. 

São elas; a reportagem sobre o lançamento de um aplicativo de celular, tradutor de duas 

línguas de povos indígenas do Tocantins, e outra sobre um passeio de alguns índios a um 

Shopping Center da cidade. Além destas, a terceira, veiculada em abril de 2016, foi sobre 

uma exposição de temas indígenas na semana em que se comemorava o Dia do Índio.  

 

Os Direitos Indígenas como categorias de análise nas narrativas de três reportagens 
da TVE-TO entre os JMPI (10/2015) e o Dia do Índio 19/04/2016 
 

Com base em critérios de análise adotados na avaliação da qualidade da 

programação do telejornalismo público da TV Brasil, no que diz respeito ao modo de 

contemplar o interesse público e o direito à Comunicação (COUTINHO, 2013, p.28), 

dentro desta perspectiva, definimos como categoria de análise os direitos indígenas, para 

verificar de que modo as narrativas da TVE-TO tratam explicitamente de tais prerrogativas 

ou apresentam, implicitamente, alguma relação com temas definidos no âmbito dos seis 

eixos anteriormente expostos.  

Com o intuito de selecionar reportagens que apresentassem diferentes vínculos à 

temática indígena e aos eventos a eles relacionados, escolhemos duas veiculadas durante os 

JMPI, sendo uma direta e outra indiretamente relacionada aos jogos mundiais, enquanto a 

terceira foi realizada em abril de 2016, com outro gancho factual; a comemoração do dia do 

índio, 19 de abril, cujas descrições foram feitas anteriormente.  

 

1ª reportagem-vt- Traduzíndio-Sinopse e análise 

 

Sinopse- A reportagem apresenta um aplicativo criado por alunos e professores da 

Universidade Federal do Tocantins, a UFT, em parceria com a Agência Tocantinense de 

Ciência e Tecnologia, a AGETC, o Traduzíndio, que possibilita a tradução de duas das 

línguas indígenas; a  Akwe-Xerente e a Pahin-Apinajé para o idioma português-brasileiro e 

vice-versa.  

Análise- Em termos de adequação à categoria de análise adotada, a pauta sobre o 

aplicativo Traduzíndio está contemplada em um dos seis eixos dos direitos indígenas; 

aquele que se refere à diversidade cultural e pluralidade étnica no Brasil, considerando-se, 
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inicialmente, o teor da reportagem na divulgação de um produto de tecnologia da 

comunicação voltada à inclusão social dos indígenas, que, por outro lado, possibilita à 

sociedade, de modo gral, conhecê-los. 

 Observamos que na estruturação e desenvolvimento da sua narrativa, a reportagem 

apresenta o lançamento de um produto do mundo acadêmico, o citado aplicativo, 

destacando que, num primeiro momento, traduz a língua dos povos Akwe-Xerente e Pahin-

Apinajé, originárias de dois dos 7 povos indígenas do estado do Tocantins6. O repórter 

entrevista um aluno da UFT e o Profº Drº George Brito, identificado como diretor da 

AGETEC, ambos integrantes do projeto. O primeiro explica o funcionamento técnico do 

aplicativo e o segundo justifica a relevância social do produto.  

Porém, ainda que o pesquisador tenha destacado a importância da  acessibilidade 

proporcionada pelo aplicativo tanto para os indígenas quanto para o conjunto da sociedade, 

no sentido de possibilitar o conhecimento da cultura indígena e desmistificar estereótipos 

que tenha sobre os índios, na estruturação da narrativa não há um contraponto em outra 

perspectiva, a começar pela modo de ver do indígena.  

Então, constatamos que mesmo tendo sido a reportagem veiculada no contexto dos 

JMPI, a narrativa não se reporta a qualquer representante da cultura indígena, 

preferencialmente integrante de uma das duas etnias cujas línguas foram contempladas pelo 

Traduzíndio, nem entrevista sequer algum indigenista de alguma organização não-

governamental.  

Esclarecemos que o exercício do dialogismo (não necessariamente do contraditório, 

conforme os princípios do jornalismo), daria margem, talvez, a um duplo efeito de sentido. 

Poderia possibilitar tanto que um indígena se posicionasse sobre a validade ou não deste 

recurso tecnológico de comunicação, avaliando a efetividade da sua contribuição ao 

entendimento da diversidade cultural e da pluralidade étnica, quanto proporcionaria ao 

telespectador um conhecimento que se espera da linha editorial de uma televisão pública, 

ou seja, sem se limitar ou condicionar a mera divulgação de um produto gerado por uma 

agência de tecnologia e pesquisa do governo do estado.     

                                                
6 Na Conferência dos Povos Indígenas do Tocantins, realizada em Tocantínia, em novembro de 2016, com o propósito de 
criação do Conselho de Políticas Públicas para os povos Indígenas do Tocantins, as etnias reorganizdas, assim se 
apresentaram totalizando dez (10) em relação às sete (7) comunente referedias na literatura oficial;1) Xerente, 2) Karajá, 
3) Javaé, 4) Karajá-Xambioá, 5) Apinajé, 6) Krahô, 7) Kanela do Tocantins, 8) Krahô-Kanela, 9) Avá-Canaoeiro e 10) 
Krahô-Takaywrá. 
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Neste contexto, dois aspectos precisam ser assinalados, sendo um de ordem política 

e outro, teórica. No primeiro caso, cabe-nos esclarecer que por discordar do caráter festivo 

dos JMPI, algumas etnias do Tocantins não participaram do evento realizado em Palmas, 

entre elas, a Apinajé. Deste modo, devido ao local de origem desse povo indígena ser a 

região do Bico do Papagaio, um fator de ordem operacional pode ter interferido para a 

realização da entrevista, apesar da alternativa entrevistarem um representante da etnia 

Awke-Xerente, que se encontra mais próxima. Algumas aldeias estão a 20km de 

Tocantínia, cidade que se situa a cerca de 80 km da capital do estado.  

Quanto ao aspecto teórico, conforme abordamos em trabalhos anteriores, nos quais 

analisamos as formas de presença das vozes indígenas7, com base na teoria de enunciação 

polifônica (DUCROT, 1984), para a qual o “sujeito falante” (ser social) põe em cena dois 

ou mais enunciadores, (entendendo-se aqui enunciados como pontos de vista externados), 

não podemos associar, de forma direta e automática, o cargo ou papel social do entrevistado 

com a opinião ou perspectiva emitida. 

 Assim, contextualizando no universo investigado, não necessariamente um 

governante falará “em nome” do Governo que representa, do mesmo modo, nem sempre um 

indígena terá voz representativa das bases do seu povo. Dizendo com outras palavras, assim 

como um representante do Governo pode contemplar a perspectiva indígena na sua 

narrativa, com a qual esteja alinhado e comprometido em termos de cumprimento de 

direitos indígenas e adoção de política pública condizentes a esse povo, por outro lado, um 

indígena que esteja longe das bases e integrando uma assessoria governamental, pode falar 

em nome do governo, descomprometido politicamente com o seu ethos de origem e voz do 

seu povo.   

Ainda com relação à análise desta narrativa sobre o aplicativo, sem temer uma 

eventual contradição acerca do que afirmamos anteriormente, devemos provocar uma 

possível leitura, questionando em que medida a narrativa sobre o aplicativo contempla a 

diversidade cultural e pluralidade étnica se se condicionarmos o conhecimento do Outro, no 

sentido daquele que é diferente, ao fato de poder “traduzí-lo”, isto é, de tornar a 

compreensão da sua língua comum à minha! Para reafirmarmos que sim, que contempla um 

direito indígena, de se fazer conhecer e ter a sua cultura respeitada, teríamos de confiar no 

                                                
7 A (in)visibilidade das vozes indígenas nas narrativas da TVE-TO: o papel  da comunicação pública na 
(des)construção da cultura regional. Trabalho apresentado no II Simpósio Internacional Comunicacion y Cultura: 
Problemas y Desafios de la Memoria e História Oral, Colima-México, Abril de 2017.  
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êxito do caráter reflexivo do aplicativo, vislumbrando que as pessoas venham a conhecer as 

línguas Xerente ou Apinajé ao buscarem a tradução do português para uma das línguas 

indígenas. Do contrário, o aparato reforçará a perspectiva colonizadora, de simplesmente 

traduzir para o português a língua indígena, apagando as diferenças no reforço à 

predominância da cultura hegemônica da chamada sociedade envolvente.    

 

2ª reportagem-vt- Fórum Social-Sinopse e análise 

Sinopse- A reportagem começa com a abertura do repórter e se segue com quatro 

offs intercalados por duas sonoras. Apresenta a Oca da Sabedoria, local onde aconteceu o 

Fórum Social com debates de temas relacionados aos indígenas.  A primeira entrevista é 

com um cacique Xavante e a segunda com um representante governamental. 

Análise- Apesar das temáticas citadas, mudanças climáticas e o meio ambiente, 

relacionarem-se com a temática dos direitos indígenas, contemplados em dois dos eixos 

definidos na Conferência Nacional dos Povos Indígenas; o 1º- Territorialidade e o direito 

territorial dos povos indígenas e o 3º - Desenvolvimento sustentável de terras e povos 

indígenas, a narrativa construída pelo repórter, em conjunto com o depoimento dos 

entrevistados, não apresentou uma coerência interna de modo que se conhecesse a linha de 

pensamento de cada uma das partes. Na “deixa” para a sonora do cacique Jeremias 

Xavante, o repórter por meio de uma citação indireta, diz que o líder indígena destaca não 

serem (os indígenas) contra o desenvolvimento, mas era preciso ter bom senso, numa 

provável referência implícita àqueles (fazendeiros ou governantes?) que não demonstram 

tê-lo.  Tal menção não fica clara a quem se refere no apelo ao bom senso.   

Na sonora, o cacique Jeremias diz que “o meio ambiente e o progresso podem muito 

bem andar juntos à medida que nós nos entendermos em relação a isso”. Novamente o 

repórter não faz a intermediação, no sentido de esclarecer a quem se referia o cacique 

quando usa o pronome na 1ª pessoa do plural. Ou seja;  nós quem? Os indígenas que, em 

princípio representam a preservação do meio ambiente ou, do outro lado, fazendeiros e/ou 

governantes?. A narrativa delineada pelo repórter, enquanto fio condutor da reportagem, 

que poderia ser redefinida pelo editor de texto, no processo de edição, não estabelece tais 

nexos, o que interfere no efeito de sentido construído no conjunto da matéria.  

Além disso, o representante do governo apenas menciona os temas que são o 

objetivo do debate, sem se posicionar sobre eles: "A percepção dos povos indígenas sobre a 

mudança climática, o papel governamental e todas as ações referentes a esses cuidados com 
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a mudança climática hoje, esse é o principal objetivo da nossa reunião de hoje" (TVE-TO). 

 Tais informações poderiam constar no off que introduzisse uma sonora que, por sua 

vez, apresentasse outra perspectiva, provavelmente a de governantes sobre políticas 

públicas, visto que os fazendeiros não costumam estabelecer diálogo com lideranças 

indígenas e, desse modo, só poderiam ser questionados quanto aos seus posicionamentos 

em outro ambiente que não o Fórum.  

Na realidade retratada pelo documentário “A Sombra de um Delírio Verde” que, 

segundo a reportagem, abre o debate; é dito que “os Guarani estão reivindicando pequenos 

pedaços do imenso território que eles tinham”, ou seja, por outro aporte de informações 

correlatas, a exemplo de outro documentário Martírio, de Walter Carelli, e demais 

informações de determinados segmentos da imprensa8 e, principalmente provindo de 

Observatórios da Comunicação9, seria possível saber que a questão é muito mais densa e 

complexa do que a evasiva e inócua narrativa transmitida nessa reportagem. Aliás, uma 

moção Povo Guarani-Kaiowá em manifesto denunciando a violência e contra o JMPI foi 

distribuída durante o evento10. 

 

3º reportagem-vt- Exposição pelo dia do Índio-Sinopse e análise 

Sinopse- A reportagem apresenta uma exposição organizada pela Secretaria de 

Educação do Governo do Estado do Tocantins a respeito da cultura indígena, pela passagem 

do Dia do índio, no 10/04/2016 e traz algumas entrevistas com integrantes da pasta e 

pessoas que estavam, no local do evento, apreciando a mostra.  

Análise- No seu modo de estruturação, o off de abertura da reportagem  apresenta os 

objetivos da exposição e em seguida traz a entrevista com uma das integrantes da equipe da 

Seduc, a Profª Lídia Barroso, doutora em Antropologia, que destaca  a importância de 

                                                
8  “Os índios desta comunidade, 170 ao todo, vivem numa área de 2 hectares de mata ilhada entre um charco e 
o leito do rio Hovy, na divisa da reserva Sassoró com a Fazenda Cambará, propriedade de 700 hectares no 
município de Iguatemi, no sul do Mato Grosso do Sul” (cf.in Brasileiros Guarani-Kaiowás. Movimento 
indígena ganha força nas redes sociais. Revista Amazônia Viva.Nº11-Ano VII-2013. 
9 “Jornalismo legitima a violência contra os índios no Brasil”(Cf. Entrevista do jornalista e ambientalista 
Felipe Milanez concedida a Marcelo Parker (NUCOP/PPGCOM/UFRGS) em 16/06/2016 no OBCOMP-
Observatório da Comunicação Pública.  
10 "Anunciamos que não participaremos deste palco forjado e mentiroso e afirmamos que enquanto esta for a 
postura do Brasil o único jogo que jogaremos será o de recuperar os nossos territórios e partir para nossas 
retomadas mesmo que isto custe todas as nossas vidas, já que o país parece assistir calado, da arquibancada, o 
extermínio dos Guarani e Kaiowá [...]"Enquanto nós, Guarani e Kaiowá, enfrentamos um verdadeiro 
genocídio, marcado por ataques paramilitares, assassinatos, espancamentos, estupros e perseguição de nossas 
lideranças, o governo brasileiro debocha de tudo isso buscando criar folclore para distorcer a realidade e 
camuflar a real situação dos povos originários”. 
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preservação dos territórios indígenas, em razão da biodiversidade  neles contida. O teor da 

sua fala remete à questão da territorialidade, relacionada ao direito territorial dos povos 

indígenas, mas tal tema é apenas mencionado, sem ser desenvolvido ou explicado. Em 

seguida, a única pessoa entrevistada como observadora da exposição, apresentada também 

como funcionária pública, comenta apenas que se trata de uma oportunidade de ter mais 

conhecimento sobre o povo indígena. E a terceira sonora é com outra integrante da equipe 

pedagógica da Seduc que explica sobre o monitoramento pedagógico nas escolas da rede 

pública na aldeia. 

Diante disto, percebemos que a narrativa está mais centrada no trabalho da Seduc 

tanto em montar a exposição alusiva ao dia do Índio, quanto em manter assessoria às 

escolas das aldeias, do que propriamente dedicada a focar algum dos temas que integram o 

amplo leque da temática indígena. Apesar de Palmas, capital do estado do Tocantins, contar 

com uma notável presença indígena nas universidades e no próprio funcionalismo público 

estadual, nenhum indígena foi entrevistado sobre a exposição, ou a respeito das ações de 

monitoramento da Seduc às aldeias, ou ainda quanto à pertinência de se abordar a temática 

indígena em decorrência da passagem do dia 19 de abril, uma data de efeito simbólico no 

calendário nacional.  

 

Considerações Finais 

Diante do nosso propósito de analisar a narrativa da TVE-TO sobre temas 

relacionados aos Direitos Indígenas e, ao mesmo tempo, observar a relação dos modos desta 

abordagem, com o cumprimento ou não dos preceitos da comunicação pública, avaliamos 

ser importante colocar algumas questões pontuais, de ordem operacional, antes de apontar 

as considerações finais relativas ao trabalho de análise.   

Ressaltando que a própria amplitude do leque de temas indígenas, contemplados nos 

seis eixos que sistematizam o conjunto dos direitos desses povos, já representa um desafio  

à análise de qualquer narrativa, levamos em conta ainda nosso conhecimento técnico, não 

só teórico, do mundo televisivo. Queremos, com isso, dizer que a narrativa do tipo 

televisiva, ora analisada, apresenta características específicas da linguagem audiovisual, 

típicas das rotinas de produção jornalística diárias, aqui referidas não como forma de 

justificar alguns dos problemas encontrados (até porque não era esse o nosso objetivo), mas 

como uma maneira didática de compartilhar o nosso conhecimento prévio do mundo 

televisivo em função do qual presumimos as limitações de naturezas diversas, que se fazem 
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notar nas narrativas, tais como; a) pouca disponibilidade de profissionais no setor de 

produção para prospecção do tema em pauta, cuja apuração demandaria ida às aldeias, b) 

falta de condições logísticas de deslocamento das equipes de reportagem gravações externas 

no campo, c) Falta de conhecimento do assunto (temática indígena) por parte das equipes de 

reportagem, d) alternância das equipes responsáveis pela cobertura de um mesmo tema que, 

em função disso, perde o seu fio condutor, a depender do acompanhamento do editor de 

texto na edição final da matéria, e) necessidade de síntese em relação ao presumível tempo 

final de duração do VT, ainda que no formato de televisão pública este não fique tão 

delimitado ao exíguo padrão de um minuto e pouco; enfim uma série de fatores técnicos e 

conceituais, que se somam aos de ordem política e administrativa, já colocados na 

fundamentação que antecedeu a nossa análise.  

Então retomamos, a seguir, o que nos propusemos a analisar, especificamente; o 

modo de abordagem dos temas indígenas para, verificar se as narrativas os relacionava aos 

direitos dos povos indígenas e ainda, havendo tal constatação quanto ao tratamento desta 

temática, se poderíamos afirmar que esta televisão cumpre o seu dever de propiciar o direito 

à comunicação pública, ao qual –reforçamos- todo público telespectador deve ter acesso, na 

condição de cidadão brasileiro, inclusive o indígena.   

Portanto, considerando a inter-relação das variáveis, devemos dizer que tomando 

por base as narrativas das três reportagens analisadas; a do lançamento do aplicativo de 

celular de tradutor de línguas indígenas, a do Fórum Social na Oca da Sabedoria e a da 

Exposição Indígena, somente nesta última, um dos direitos indígenas foi diretamente 

mencionado. Em que pese o caráter factual tanto da proposta da exposição, quanto da 

reportagem, ao tratarem do tema na ocasião da passagem de uma data comemorativa, 

postura essa fruto da chamada cultura de eventos, na sua narrativa, a entrevista da 

pesquisadora em Antropologia remete ao primeiro dos eixos temáticos dos Direitos 

Indígenas; a Territorialidade e o Direito Territorial dos Povos Indígenas.  

Já a matéria sobre o aplicativo, apenas indiretamente, refere-se a outro direito, o da  

Diversidade Cultural e Pluralidade Étnica no Brasil, à medida que trata do conhecimento 

linguístico via tradução. Porém, como observamos na análise, destaca mais o produto, como 

ferramenta de comunicação, fruto da pesquisa científica e tecnológica de uma agência de 

pesquisa ligada ao governo do estado. 

Por fim, por paradoxal que pareça, a única reportagem que traz uma sonora com um 

indígena, seleciona um representante Xavante, etnia esta não pertencente ao estado do 
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Tocantins. Isto, porém, não vem a ser o problema da narrativa apresentar-se dispersiva e 

sim o fato desta demonstrar falhas na estruturação das suas partes constitutivas (abertura e 

off do repórter e sonora com representante governamental) , a ponto de não concatenar a 

fala do Xavante com a questão da luta pela demarcação das terras dos Guarani-Kaiowoá, 

nem mesmo com o tema da sustentabilidade mencionado pelo repórter, tão pouco com os 

objetivos do Fórum, apontados pelo organizador do evento no seu depoimento. 

 Diante do que analisamos, consideramos que as narrativas veiculadas pela TVE-TO 

no período estudado não apresentam a consistência necessária à configuração do exercício 

da Comunicação pública como um direito do cidadão. Deste modo, questionamos o caráter 

educativo de uma a televisão que diz produzir uma informação que gera conhecimento. 
 

 REFERÊNCIAS 

ALANIS, Rosânsela. Brasileiros Guarani-Kaiowás. Movimento indígena ganha força nas redes 
sociais. Revista Amazônia Viva, nº 11,Ano VII, 2013. 
BAKHTIN, Mikael. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1979. 
BECERRA, Martín; CASTILLEJO, Ángel; SANTAMARIA, Óscar e ARROYO, Luis. Caixas 
Mágicas - O Renascimento da TV Pública na América Latina. Madri- Editorial Tecnos- 2012 
CERTEAU, Michael. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 
COUTINHO, Iluska. Sobre o (Tele)Jornalismo Público: conceitos e métodos de análise in A 
Informação na TV Pública. Iluska Coutinho (org) Jornalismo Audiovisual. Florianópolis: Insular, 
2013a. 
________________Do Telejornalismo Público como um Direito: a oferta de informação na TV 
Brasil como potencialidades para comunicar as diferenças. In #Telejornalismo: nas ruas e nas 
praças. Flávio Porcello, Alfredo Vizeu e Iluska Coutinho (orgs) Jornalismo Audiovisual.V2. 
Florianópolis: Insular, 2013b. 
CUNHA, Manuela Carneiro da. Índios no Brasil: história, direitos e cidadania. São Paulo: Claro 
Enigma, 2012. 
DUCROT, O. Le dire et le dit. Paris: Les Éditions de Minuit,1984. 
GUIMARÂES, E. Os limites do sentido: um estudo histórico e enunciativo da linguagem. 
Campinas,SP: Pontes,1995 
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Televisão Pública, Televisão Cultural: entre a renovação e a invenção. 
Pública Televisão Pública: do consumidor ao cidadão. São Paulo: ILDES/FES, 2002. 
 
MINC. Caderno de Debates. Vol 1. Diagnóstico do campo público de televisão. I Fórum nacional 
de TV´s Públicas:Brasília,2007. 
______ Cadernos de Debates. Vol 2.Relatórios dos grupos temáticos de trabalho. I Fórum 
nacional de TV´s Públicas:Brasília,2007. 
Nilo, Adriana Tigre; COUTINHO, Iluska. Pauta interétnica no contexto da TV pública: análise 
da temática indígena na TVE-TO-Brasil. Trabalho apresentado no GT Radio e Televisão, no XII 
Congresso da Lusocom/III Congresso da Mediacom, Praia-Cabo Verde, Outubro, 2016. 
_________________________________. A (in)visibilidade das vozes indígenas nas narrativas 
da TVE-TO: o papel  da comunicação pública na (des)construção da cultura regional. 
Trabalho apresentado no II Simpósio Internacional Comunicacion y Cultura: Problemas y Desafios 
de la Memoria e História Oral, Colima-México, Abril de 2017.  
WEWERING, Sílvia Thêkla. Povo Akwe Xerente-Vida, cultura e identidade. Belo 
Horizonte,MG: Edtitora Roma, 2012. 
 


