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Resumo 

 

O trabalho aqui proposto visa refletir sobre o jornalismo como ferramenta de afirmação, 

luta e resistência das comunidades indígenas. Parte-se dos conceitos de identidade, 

cidadania e comunidades imaginadas para realizar o estudo de caso da Webradio Yandê, 

a primeira webradio indígena do Brasil. A metodologia inclui entrevista com uma 

jornalista da equipe e análise de material sonoro, audiovisual e textual da webradio, 

discutindo como tais produções contribuem para a representatividade indígena com a 

democratização e descolonização das mídias, por meio do etnojornalismo. 
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1. Introdução 

Nos últimos anos, muitos movimentos se fazem valer da democracia para dar 

voz a grupos minoritários, ao que se chama de democratização midiática, colocando em 

pauta, por meio de canais e veículos alternativos de comunicação, assuntos que são pouco 

abordados pela mídia tradicional. Para esses movimentos, as mídias, independentemente 

do veículo, raras vezes abordam questões das minorias de forma aprofundada. Negros, 

mulheres, LGBTs e índios, pouco se veem discussões sobre esses e outros grupos de 

minorias na grande mídia, e quando tratados, muitas vezes, são apresentados de forma 

marginalizada.  

A reflexão proposta neste artigo surgiu justamente da necessidade de discutir 

essas questões no universo acadêmico, buscando um maior entendimento sobre a 

produção jornalística feita inteiramente por índios, em que os próprios indígenas falam 

de si, não tendo assim, no processo de produção, nenhuma interferência do não-índio, que 

muitas vezes tem ideias ainda colonizadas sobre as comunidades indígenas, ou seja, que 
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2 Estudante de Graduação 3º. ano do Curso de Jornalismo da UEL, email: lucasrib.7@gmail.com 

 
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Jornalismo da UEL, email: mkaseker@gmail.com  

mailto:lucasrib.7@gmail.com
mailto:mkaseker@gmail.com


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

o índio ainda é aquele ser humano que vive isolado da vida social urbana, dentro da 

floresta, como quando os portugueses aqui chegaram. 

A produção jornalística das comunidades indígenas também abrange um tipo de 

jornalismo pouco falado nas universidades: o etnojornalismo, que permite que as etnias 

falem de si mesmas, produzindo e transmitindo uma realidade que muitos, fora daquele 

meio, não conhecem. Além disso, o etnojornalismo contribui para a comunicação entre 

diversas etnias, no compartilhamento de ideias, histórias e experiências.  

O interesse pela Yandê, que é a primeira webradio indígena do Brasil, como 

objeto dessa pesquisa surgiu, a princípio, com a produção de uma série de reportagens 

sobre os costumes e aspectos do cotidiano de uma etnia indígena da região de Londrina, 

no norte pioneiro do Paraná, chamada Kaingang. O fato de não ser índio dificultou, de 

início, minha compreensão sobre a realidade que aquela comunidade vivenciava em seu 

dia-a-dia. Na maior parte das vezes, tinha uma visão contaminada historicamente do que 

era ser índio. Aos poucos, no convívio com alguns membros da comunidade e também 

com pessoas que tinham um conhecimento mais aprofundado das questões indígenas, em 

especial dos Kaingangs, pude enriquecer meu entendimento sobre as transformações 

culturais, históricas e sociais indígenas. 

Um dos fatores que pude notar durante a produção da série de reportagens foi a 

dificuldade na abordagem dos índios para a produção das entrevistas. O fato de eu não 

ser índio contribuía para que eles ficassem receosos em falar sobre suas experiências. A 

princípio me enxergavam como um estranho na comunidade. Foram necessários alguns 

dias de aproximação com cada indígena a fim de criar confiança, para que eles pudessem 

contar aspectos de seus modos de vida. No processo de produção da série de reportagens, 

tomei conhecimento da webradio e me interessei em aprofundar o estudo sobre questões 

indígenas, focando na produção jornalística. 

 Buscando entender todo o processo de produção jornalística pela Webradio 

Yandê, faz-se necessário observar como a miscigenação de elementos culturais – mas 

também elementos sociais, econômicos e políticos – não-indígenas contribuíram nas 

transformações sofridas, ao longo dos anos, nas comunidades indígenas no que diz 

respeito à identidade, como nos põe a refletir Néstor García Canclini em Culturas 

Híbridas (2011). Além disso, Canclini também nos ajuda a compreender a noção de 

cidadania no campo da comunicação. 
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E, pensando na quebra de paradigmas midiáticos, Benedict Anderson com sua 

obra Comunidades Imaginadas (2008) contribui para entendermos a importância da 

produção jornalística realizada pelos indígenas sobre si mesmos. 

Partindo desses embasamentos teóricos, que serão aprofundados no decorrer do 

artigo, propõe-se um estudo de caso, nos termos propostos por Martins (2006), sobre a 

produção jornalística da Webradio Yandê e seu papel no fortalecimento da identidade 

indígena. 

 

2. As Transformações Culturais na Consolidação Indentitária Indígena  

As etnias indígenas enfrentam um paradoxo entre preservar aspectos tradicionais 

identitários e atualizar-se, adaptar-se ao longo do tempo à vida social contemporânea. 

Esse dilema é próprio do aspecto dinâmico da cultura, que está em constante 

transformação. Canclini enfatiza essa característica da cultura: 

A hibridação, como processo de interseção e transação, é o que torna possível que 

a multiculturalidade evite o que tem de segregação e se converta em 

interculturalidade. As políticas de hibridação serviriam para trabalhar 

democraticamente com as divergências, para que a história não se reduza a 

guerras entre culturas, como imagina Samuel Huntington. Podemos escolher 

viver em estado de guerra ou em estado de hibridação (CANCLINI, 2011, p. 

XXVI e XXVII). 

 

Essas nações e etnias também encontram maneiras de firmar sua identidade 

social, ao entrar em contato com outras comunidades que possuem modos distintos em 

sua organização. Ao confrontar duas realidades, é nítida a combinação de uma estrutura 

com outra, não para deixar de lado a identidade, mas para fortalecer laços entre elas, o 

que podemos chamar de interculturalidade. 

Essa interculturalidade pôde ser observada, principalmente, na época das 

Grandes Navegações, entre os séculos XV e XVII, em que os países europeus saíram em 

alto mar com o intuito de descobrir outros continentes. Aqui vale lembrar, especialmente, 

da chegada dos portugueses e espanhóis no continente americano, e de todo o processo 

de transformação cultural, a princípio forçado, no caso do Brasil, dos portugueses com 

índios que aqui habitavam. 

Os índios que estavam aqui no Brasil, na chegada dos portugueses em 1.500, 

tinham toda uma organização social, vale ressaltar em especial a questão religiosa, 

diferente da europeia. Enquanto os índios andavam descalços, nus, com o corpo todo 
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pintado, levavam uma vida selvagem4 e utilizavam armas artesanais, os portugueses 

andavam calçados, vestidos, portando joias e também possuíam arma de fogo, assim 

como outros objetos desconhecidos pelos índios. 

A transformação cultural dos indígenas aqui no Brasil parece obviamente ter 

começado de maneira forçada, a partir dos relatos que se têm em diversos livros de 

História, do processo de catequização e de escravização do índio, por exemplo.  Mas com 

o passar dos anos, ainda que com muitas dificuldades (como atualmente), as etnias 

indígenas começaram a mesclar aspectos da sua organização social e cultura, com 

aspectos da cultura europeia. 

Essa mescla cultural ocorrida com as comunidades indígenas no Brasil e também 

com tantas outras comunidades, não unicamente indígenas, mundo afora, pode ser 

entendida como processo de hibridação cultural, como explica o argentino Néstor García 

Canclini. Para ele, hibridação pode ser definida quando “processos socioculturais nos 

quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para 

gerar novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 2011, p. XIX). 

O conceito de culturas híbridas ou de processos de hibridação cultural não 

elimina o conceito de identidade cultural. Canclini esclarece a diferença entre hibridação 

e identidade. A identidade não é constituída por traços fixos, engessados, mas 

compreende a seleção de elementos de diferentes épocas que possam contribuir na 

organização social de determinado grupo no que diz respeito a “coerência, dramaticidade 

e eloquência” (CANCLINI, 2011, p. XXIII). Já os processos de hibridação cultural 

inserem a comunidade em novas condições de produção e mercado. 

Unindo os conceitos de processos de hibridação e de identidade, pode-se assim 

dizer que as comunidades não se estagnam no tempo, muito menos se fazem indiferentes 

às transformações sociais e também tecnológicas ao seu redor. Mas, se tratando da 

questão indígena no Brasil, percebe-se que o não-índio muitas vezes não está atento e 

nem mesmo compreende tais transformações ocorridas. 

Observa-se essa parcialidade do não-índio desde a educação. Livros didáticos de 

História contribuem para a perpetuação da imagem do índio de seis séculos atrás. Não 

são debatidas em ambientes escolares questões indígenas atuais. Portanto, os jovens e 

                                                 
4 Segundo Júlio José Chiavenato, em As lutas do povo brasileiro: do “descobrimento” a Canudos (1998), 

os indígenas “ganharam identificações carregadas de ideologia, como nativos e selvagens [itálico meu]” (p. 

65).  
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adultos, caso não se interessem pelo assunto, conservam uma visão totalmente colonizada 

do índio. 

Depois, pode-se observar na grande mídia uma abordagem muito próxima à da 

escolar. A representatividade e levantamento de pautas indígenas na produção de material 

indígena é quase zero, e quando há alguma abordagem nessa temática, muitas 

informações divergem da realidade das comunidades indígenas, devido, também, a uma 

comunicação colonizada.  

É possível ainda fazer uma analogia sobre a visão e abordagem colonizada, tanto 

do ambiente escolar quanto da mídia, com base no que diz Benedict Anderson. O autor 

discorre como a cultura e toda sua relação com a formação da sociedade é influenciada, 

principalmente, por “constelações políticas e ideológicas” (ANDERSON, 2008, p. 30), e 

assim permite a compreensão de como o sistema capitalista e toda a influência europeia, 

no que diz respeito à colonização do continente americano, em especial do Brasil, 

contribuiu para a formação do pensamento político e organizacional da sociedade 

brasileira a fim de apagar a identidade indígena. 

Com isso, o que se criou no território brasileiro foi uma comunidade imaginada 

pelos padrões europeus, transplantando para cá elementos culturais e industriais, e que 

resultou em um apagamento cultural e social das comunidades e etnias indígenas. 

Tal apagamento refletiu para os dias atuais em que mesmo que os veículos 

tradicionais de mídia abordem questões indígenas em suas pautas eventualmente, muitas 

vezes também o fazem de forma equivocada, não correspondendo à atual identidade 

indígena. Para isso se faz necessária a organização das etnias indígenas a fim de criar um 

movimento de inserção cultural, identitária e cidadã, promovendo a comunicação de 

dentro das comunidades tanto para os próprios índios, criando assim uma linha de frente 

representativa no campo comunicacional, quanto para os não-índios, a fim de informa-

los sobre suas realidades atuais, na perspectiva indígena, descontruindo conceitos que 

margeiam as visões colonizadas do índio brasileiro.  

Quando grupos marginalizados da sociedade, que não possuem pautas em 

discussão abertas na grande mídia, se organizam para eles mesmos darem voz a seus 

movimentos, confrontando muitas vezes informações equivocadas dadas pela grande 

mídia, surge o que chamamos dentro do universo da comunicação de mídia alternativa.  

Não é foco deste trabalho aprofundar-se na discussão sobre o conceito de mídia 

alternativa, mas cabe uma breve conceituação. Downing entende a mídia alternativa como 
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uma mídia “relativamente independente da pauta dos poderes constituídos e, às vezes, se 

opõe a um ou mais elementos dessa pauta” (2002, p. 39) em que grupos minoritários 

(negros, mulheres, LGBTs e indígenas) e até mesmo ONGs criam seus próprios meios de 

comunicação, trabalhando com informações, dados e pautas dentro do espectro político, 

social e econômico de luta e resistência. 

Sobre a representação desses grupos, mais especificamente das etnias indígenas, 

podemos recorrer ao que Canclini diz em Lectores, espectadores e internautas sobre o 

uso mais democrático dos veículos de comunicação como ferramenta de luta e resistência. 

“Associações civis e ONGs que representam setores antes marginalizados do sistema 

político ou que precisavam ser ouvidas, promovem rádios e televisões comunitárias.”5 

(CANCLINI, 2007, p. 40). 

Canclini aborda a questão do uso desses meios de comunicação por parte desses 

grupos, especialmente pelas etnias indígenas, com a finalidade de refletir sobre a 

cidadania dentro do espectro comunicacional diminuindo “[...] as desigualdades 

históricas entre nações ou etnias, campo e cidade, níveis econômicos e educacionais.”6 

(CANCLINI, 2007, p. 44). 

Podemos agora, com todo esse apanhado teórico, começar a compreender, 

finalmente, o trabalho da Webradio Yandê, que se ocupa da abordagem da identidade 

indígena atual, na descolonização dos meios de comunicação e, também, do sistema 

educacional. 

 

2.1 Webradio Yandê 

Sendo uma webradio, logo sabe-se que a plataforma utilizada para a produção e 

transmissão de conteúdo da Webradio Yandê é a Internet. E engana-se quem pensa que o 

índio não possui acesso à internet. O uso de telefones móveis por índios, dentro das 

aldeias e reservas, é muito comum, como foi possível observar durante a elaboração da 

série de reportagens sobre os Kaingangs, e reiterado no decorrer da entrevista com Renata 

Tupinambá, coordenadora e jornalista da Yandê.  

Mas por que utilizar uma webradio? É adequado, primeiramente, apresentar o 

conceito de webradio.  

                                                 
5 Tradução livre do autor. Texto original: “Asociaciones civiles y ONG que están representando a sectores 

antes marginados del sistema político o que carecían de voz para reclamar, promueven radios y televisiones 

comunitarias.” 
6 Tradução livre do autor. Texto original: “[...] las desigualdades historicas entre naciones o etnias, campo 

y ciudad, niveles económicos y educativos.” 
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“Por webradio entende-se a emissora radiofônica que pode ser acessada através 

de uma URL (Uniform Resource Locator), um endereço na internet, não mais por 

uma frequência sintonizada no dial de um aparelho receptor de ondas hertzianas.” 

(PRATA, 2009. p. 59). 

 

A principal vantagem da webradio é o fato de não precisar de concessão do 

Governo Federal, facilitando a produção de conteúdo por grupos sem alto poder político 

e econômico, diferentemente das emissoras de rádio por antena de transmissão de ondas 

que passam por um processo de regulamentação mais complexo. Outra vantagem da 

webradio é a convergência de mídias. No site da webradio, além do conteúdo sonoro, é 

possível, também, adicionar textos, fotos e vídeos a fim de ajudar o ouvinte a se inteirar 

sobre os assuntos pautados pela emissora. O conteúdo também pode ser acessado a 

qualquer momento e não mais, necessariamente, na hora em que o programa está sendo 

veiculado. Além disso, a instantaneidade das informações coloca a webradio em 

vantagem das emissoras que transmitem seus conteúdos por ondas hertzianas. 

É cada vez maior, hoje em dia, o número de emissoras na web representivas de 

grupos que dificilmente teriam o amparo da legislação para um espaço no dial. 

Na internet, no entanto, podem montar suas estações radiofônicas e transmitir 

suas programações sem maiores complicações. Alguns pesquisadores têm-se 

dedicado exclusivamente ao estudo da web como fórum de democratização da 

comunicação já que, pelo menos por enquanto, a rede é livre e plenamente 

acessível. (PRATA, 2009, p. 64 e 65). 

 

Esse é o principal motivo da escolha de um espaço virtual como canal de 

informação, trocas culturais entre etnias e o não-índio, afirmação identitária, luta e 

resistência, promovida pela Yandê. 

A Yandê é a primeira webradio do Brasil. Desde sua criação, em 2013, o intuito 

principal da webradio foi lançar uma mídia voltada para as questões indígenas, uma vez 

que as comunidades não se sentiam representadas pela mídia hegemônica e viam as 

coberturas jornalísticas tradicionais como preconceituosas e superficiais. 

O termo “yandê” vem do Tupi, que significa “nosso”, portanto Webradio Yandê, 

como diz o próprio slogan, significa “A Rádio de todos”. 

A Yandê possui três índios na coordenação central, em Niterói (RJ). São eles: 

Erick Anápuáka Muniz (Anápuáka Muniz Tupinambá Hã-hã-hãe)7, especialista em 

Gestão de Marketing; Renata Aracy Machado (Renata Tupinambá), formada em 

Comunicação Social (Jornalismo); e Denilson Monteiro (Denilson Baniwa), formado em 

                                                 
7 Todos os profissionais envolvidos utilizam, além do nome de registro civil em português, sua etnia 

como parte de sua identificação profissional, e em alguns casos também o nome de batismo indígena. 
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Publicidade e Propaganda. Além disso, espalhados pelo Brasil, a Yandê tem mais de 70 

correspondentes e colaboradores nas mais diversas comunidades indígenas. 

Em entrevista à Rádio Nacional Amazônia, da Empresa Brasil de Comunicação 

(EBC, 2017), datada de 19 de abril de 2016, Anápuáka disse que no início da webradio, 

entre a primeira semana e o primeiro mês, a Yandê teve apenas um ouvinte. Até 2016, a 

Yandê tinha mais de 500 mil ouvintes, conectados entre uma a seis horas por dia 

acompanhando a programação. Também até 2016, mais de 40 países ouviam diariamente 

a programação da Webradio Yandê. 

Além da veiculação dentro do país dos conteúdos produzidos, os conteúdos da 

Yandê são enviados, traduzidos e veiculados em webradios indígenas do Norte dos 

Estados Unidos, Canadá e para a macrorregião latino-americana, entre elas a Webradio 

Indian Country Today, que também envia conteúdos para a Yandê.  

 

2.2 O Estudo de Caso da Webradio Yandê 

Para desenvolver o estudo de caso da Webradio Yandê, foram utilizadas diversas 

técnicas como observação assistemática das produções, entrevistas, e pesquisa 

documental. Martins observa que o estudo de caso se estabelece “[...] em função das 

questões e proposições orientadoras do estudo, por meio de diferentes técnicas de 

levantamento de dados e evidências [...]” (2006, p. 9).  Neste caso, além de materiais para 

sustentação teórica, foram observadas as próprias produções da Webradio Yandê, a fim 

de compreender e analisar como é feita abordagem dos mais variados temas. 

Os materiais começaram a ser observados em fevereiro de 2017. Entrevistas, 

produções textuais, sonoras e audiovisuais disponíveis no site, e também nas redes sociais 

(em especial a página da Yandê no Facebook), constituíram o conjunto de produções e 

materiais observados. Além disso, matérias jornalísticas de outras mídias alternativas, 

como por exemplo, o jornal Brasil de Fato, contribuíram para a coleta de informações 

sobre a webradio. 

“Conheça a Yandê, a primeira rádio indígena online do Brasil”, uma entrevista 

com Erick Anápuáka Muniz (Anápuáka Muniz Tupinambá Hã-hã-hãe) à Rádio Nacional 

Amazônia (EBC, 2017), do dia 19 de abril de 2016– dia do índio –, foi o primeiro material 

consultado. Na entrevista, Anápuáka comenta o histórico da Yandê desde sua criação em 

2013, o porquê da criação, apresenta estatísticas de ouvintes no ano de 2016 em relação 
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ao primeiro ano da webradio e comenta também sobre a organização da equipe, com mais 

de 70 colaboradores (na época) espalhados pelo Brasil. 

Outro material imprescindível para a compreensão das produções da Yandê 

foram os contatos frequentes com a coordenadora e jornalista da Yandê, Renata 

Tupinambá, para explicar os processos de produção da equipe e facilitar o acesso a outros 

materiais que diziam respeito ao assunto.  

Os materiais da Yandê não se limitam a áudios disponibilizados no sítio 

eletrônico (www.radioyande.com). Textos e vídeos são produzidos pelos colaboradores 

da webradio e publicados no site, mas também em outras redes sociais da Internet, que 

permite um maior alcance de público. 

Figura 1: Banner da Webradio Yandê 

 

Fonte: YANDÊa, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Canal da Webradio Yandê no YouTube. 

http://www.radioyande.com/
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Fonte: YOUTUBE, 2017. 

 

Com a Internet e a convergência de mídias, houve uma ampliação das vozes de 

várias comunidades indígenas em suas mais diversas lutas e reivindicações. Na 

classificação de temas abordados pela Yandê, categorizados no site na aba Blog, 

encontram-se pautados assuntos sobre política, educação, saúde, cultura, cinema, 

tecnologia, esportes, etnomídia, etnojornalismo, etnomedicina, etc, todos trazidos na 

perspectiva indígena, das mais variadas etnias do Brasil. Há também uma categoria para 

informações e notícias internacionais no que diz respeito às questões indígenas. 

A coordenadora e jornalista da Yandê, Renata Tupinambá, informou que “não se 

trata apenas de notícias étnicas, mas do olhar étnico de cada um que as produz”, uma vez 

que as pautas podem ser sugeridas e enviadas pelos próprios indígenas, 

independentemente da região, por e-mail ou WhatsApp – disponíveis no site da 

Webradio.  

A jornalista da Yandê também disse que a produção não é similar à da mídia 

comercial, especialmente no que se refere à edição, que tem menos restrições quanto aos 

tempos de duração e características estéticas dos materiais do que as emissoras 

comerciais. A relação com o entrevistado, em especial nas matérias a serem veiculadas 

no formato de radiojornal, se dá como se fosse um diálogo feito na aldeia, com os demais 

integrantes daquela etnia, passando assim uma sensação de maior intimidade com o 

ouvinte. Além disso, elementos sonoros da etnia são utilizados para identificação.  

Os textos publicados no sítio eletrônico da Yandê trazem a representação indígena 

na sociedade, em artigos de opinião e textos formativos com teor acadêmico que refletem, 
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primordialmente, a luta indígena nos dias atuais frente às diversas barreiras políticas, 

econômicas e sociais. 

Já as produções audiovisuais, disponíveis no canal da Yandê no YouTube, trazem 

maior representatividade às etnias indígenas. Segundo Renata Tupinambá, os 

colaboradores da Yandê produzem os materiais, de acordo com a facilidade em trabalhar 

com determinados suportes e linguagens, dependendo também da pauta. O fato do índio 

produzir sobre si mesmo, abordando questões de costumes e tradições, mas também se 

colocando como agente de luta e resistência política, econômica, social, através dos meios 

de comunicação, gera uma construção cidadã, no intuito de minimizar o preconceito, 

derivado de uma visão colonizada das etnias indígenas- não só do Brasil, mas de todo 

continente americano (TUPINAMBÁ in EBC, 2017). 

Analisada no período de junho de 2017, a página da Yandê, no Facebook, que 

possui mais de 30 mil seguidores, publicou 22 conteúdos, sendo 13 produções próprias 

da Yandê, e 9 retransmissões de outros veículos e páginas abordando, também, a temática 

de resistência e luta indígena. Os conteúdos eram dos mais variados, desde fotos e vídeos 

sobre eventos, como também a divulgação de cantores e músicas indígenas.  

A ótica indígena abordada nos materiais da Yandê proporciona o entendimento 

das próprias comunidades sobre si mesmas, tanto na preservação cultural, quanto em suas 

lutas, para a construção identitária e cidadã juntamente às mudanças ocorridas na 

sociedade constantemente. Um exemplo dessa abordagem de luta pelos direitos indígenas 

que são violados é a reportagem produzida pelo sítio Outras Palavras que foi retransmitida 

pela Yandê no dia 29 de junho. Na matéria, é denunciada a declaração de proprietários 

rurais sobre Terras Indígenas (TI) e Unidades de Conservação (UC), totalizando mais de 

15 milhões de hectares. De acordo com a reportagem do Outras Palavras, há uma 

“sobreposição com TIs e UCs [...] a se levar em conta o que os latifundiários informam 

ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra)” e seriam necessários “vários 

Brasis”  para que a conta fechasse. Apesar da gravidade do tema, pouco se aborda a 

respeito disso pela mídia hegemônica. (YANDÊb, 2017). 

Essa ótica também contribui paras as comunidades indígenas suprirem a 

necessidade de serem apresentadas e representadas de forma coerente com suas 

realidades, fato que não ocorre na maioria das vezes nos materiais da mídia hegemônica, 

como é salientado por Anápuáka Muniz Tupinambá Hã-hã-hãe. 
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3. Considerações Finais 

O papel da Webradio Yandê como amplificadora das vozes indígenas nos meios 

de comunicação no Brasil é de suma importância, principalmente, se tratando da questão 

de ressignificar o entendimento do que é o índio, desmistificando ideias ainda 

preconceituosas e equivocadas da sociedade e da mídia hegemônica. A Yandê também 

contribui para o fortalecimento das lutas indígenas e da construção cidadã de afirmação 

identitária das etnias. 

Essa desmitificação de ideias, que pode ser entendida, também, como 

descolonização do pensamento sobre as comunidades indígenas, por meio de uma mídia 

pensada e produzida pelos próprios índios, contribui, ao não-índio, a compreensão de que 

as comunidades indígenas, assim como os demais grupos que compõe a sociedade, 

também passam por processos de transformação, adaptação e inserção social, cultural e 

tecnológica ao longo do tempo. 

O conceito de hibridação cultural abordado por Canclini é enfático ao afirmar que 

a estruturação sociocultural de uma comunidade ou grupo ao se combinar com outra gera 

novas estruturas e práticas “não só nas artes, mas também na vida cotidiana e no 

desenvolvimento tecnológico.” (CANCLINI, 2011, p. XXII). Assim é possível entender 

o porquê de se fazer uma mídia voltada, inteiramente, para assuntos indígenas, uma vez 

que muitos, até mesmo a mídia hegemônica, não compreendem as interseções culturais 

contidas no universo indígena. 

Por fim, o uso dos meios de comunicação por grupos indígenas atualiza as próprias 

comunidades sobre suas realidades, mas também atualiza a sociedade não-indígena a 

respeito das lutas indígenas. Além disso, o trabalho da Yandê faz parte de um processo 

de democratização dos meios de comunicação, por dar voz a um grupo marginalizado 

pela sociedade brasileira, como afirma Canclini (2007), ao dizer sobre a produção meios 

de comunicação comunitários no intuito de diminuir as mazelas sociais enfrentadas por 

grupos minoritários, quebrando de barreiras políticas, sociais e econômicas das etnias 

indígenas frente suas lutas de consolidação indentitária e cidadã. 

O trabalho aqui apresentado foi resultado de uma pesquisa inicial, com cunho 

exploratório, das produções da Webradio Yandê, que poderá contribuir para uma análise 

mais aprofundada do objeto de estudo futuramente. No desdobramento da pesquisa, 

pretende-se avançar na análise de conteúdo de materiais produzidos pelos colaboradores 
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da Yandê, e também aprofundar a análise no cruzamento dessas informações com novas 

entrevistas com os integrantes da equipe. 
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