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RESUMO 

 

Este artigo destina-se a entender como a web rádio comunitária Yandê atua como 

importante ponto de resistência na luta indígena. Iremos pensar como os indígenas são 

representados pela mídia hegemônica e a partir desse ponto refletir sobre a importância 

dos movimentos indígenas na mídia para a conquista de direitos. Os conceitos utilizados 

serão os de rádio comunitária, e web rádio. Também vamos pensar como o uso da 

oralidade indígena é importante para afirmação, preservação e recuperação de sua 

cultura. 

 

“Os índios já eram conhecidos muito antes de serem 

encontrados, porque a imagem através da qual seriam 

percebidos sempre existiu na psique do homem civilizado, 

aguardando apenas o momento certo para ser projetada – o 

que se deu com a velocidade de uma flecha” (Gambini, 

1988: 122-123) 

 

PALAVRAS-CHAVE: web rádio, rádio comunitária, indígenas, luta social. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Pensar as representações sociais na mídia não é um trabalho incomum no 

jornalismo, entretanto, refletir sobre a identidade cultural de grupos específicos, sim. 

Este artigo destina-se a abordar as análises iniciais do meu Trabalho de Conclusão de 

Curso da faculdade de Jornalismo da Universidade Federal Rural do Rio de janeiro. 

Nele, pretende-se entender e refletir criticamente sobre a atuação da Web Rádio 

Comunitária Yandê na luta do movimento indígena frente ao discurso da mídia 

tradicional, e a importância da oralidade na valorização da cultura indígena. 

Não é possível pensar a representação indígena na mídia sem antes fazer uma 

reflexão sobre os embates sofridos pela etnia ao longo da História nacional. Por mais de 

500 anos, a vida dos índios brasileiros foi envolta em uma sequência de transformações 

e alterações identitárias. A atuação de grupos religiosos e expedicionários alterou a vida 

                                                 
1
 Projeto inicial do Trabalho de Conclusão de Curso da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

2
 Estudante do 7º. Semestre do Curso de Jornalismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
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dos mais de 5 milhões de índios na época do “descobrimento”4 do Brasil. Divididos em 

tribos, os tupi-guarani (região do litoral), os macro-jê ou tapuia (região do Planalto 

Central), os aruaque (Amazônia) e os caraíba (Amazônia) compunham a população do 

Monte Pascoal.  

De acordo com dados do IBGE, de 2010, estima-se que, hoje, 400 mil índios 

estejam distribuídos em território nacional, divididos em 339 etnias e mais de 150 

línguas, sendo 35 totalmente desconhecidas em seu formato de construção vocabular, 

como consta no Instituto Sócio Ambiental online.  

Segundo o site Povos indígenas no Brasil5, coordenado pelo Instituto Sócio 

Ambiental, é considerado índio todo aquele que se define como tal e é aceito pela 

comunidade indígena, assim sendo necessário uma “autoidentificação” e uma 

“heteroidentificação”, como classificam Salim e Oliveira (2015:7).  

Deparis (2007) afirma que durante a segunda metade do século XX o Brasil 

sofreu uma grande transformação em sua identidade cultural, principalmente pela 

migração das populações rurais para a cidade. E é a partir desse movimento migratório 

que a transformação da luta indígena dá início ao panorama atual.  

Nesse contexto, tornou-se imprescindível a organização social e sindical destes 

trabalhadores, principalmente, em contraposição a repressão imposta pelo regime 

militar.  

[...] uma ruptura no Estado democrático e nas lutas populares que buscavam 

via sindicatos, associações e outras entidades garantir os avanços sociais. No 

entanto, estas mesmas práticas repressivas, motivaram muitos a lutar até as 

últimas consequências para que os direitos da população fossem respeitados. 

(DEPARIS, S.R; 2007: 12) 

 

No processo de conquista pelos direitos civis indígenas, a rádio Yandê 

encontrou na necessidade de autoafirmação na regulação da notícia o fator fundamental 

na luta pelos direitos territoriais, pela valorização étnica e pela autonomia 

governamental. E é em cima do empenho comunicacional deste veículo que esta 

pesquisa irá se debruçar.  

                                                 
4
 Nesta pesquisa iremos considerar o descobrimento do Brasil, pelos portugueses, como um fato a ser 

problematizado. Visto que as terras não eram abandonadas, mas povoadas pelos agentes principais do 

trabalho.  
5 https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quem-sao/quem-e-indio (Disponível para acesso em 8 

de julho de 2017) 

https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quem-sao/quem-e-indio
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Criada em novembro de 2013, a web rádio Yandê educa e leva a cultura 

indígena a seus ouvintes. Seu objetivo é difundir a “cultura indígena através da ótica 

tradicional, mas agregando a velocidade e o alcance da tecnologia e da internet.” 6 

Buscando uma comunicação colaborativa mais forte, a rádio usa colaboradores 

em todas as frentes nacionais. O principal objetivo da Yandê é desfazer estereótipos e 

preconceitos ocasionados pela falta de informação especializada em veículos de 

comunicação não indígenas. “A Rádio Yandê é um Ponto de Mídia Livre.”7 

Fazendo uso do conceito de oralidade cultural a pesquisa pretende refletir sobre 

a importância da presença das línguas indígenas na rádio. Aqui intende-se realizar um 

estudo de caso sobre a atuação do veículo.  

Por se tratar de um projeto ainda em desenvolvimento, é possível que novos 

autores surjam e que outros, já presentes, sejam removidos do produto final.  

2. Radio Yandê: web rádio comunitária  

O principal objetivo do estudo é entender como a Rádio Yandê atua na luta do 

movimento indígena com o aporte dos recursos da web rádio e das novas tecnologias da 

informação.  O desenvolvimento da pesquisa não busca realizar um contraponto à mídia 

de massa, mas sim mostrar como a mídia comunitária, feita por indígenas, luta pelos 

seus próprios interesses sociais e econômicos.  

Peruzzo (2006) acredita que as rádios comunitárias estão conquistando espaço 

na internet por possibilitarem uma liberdade de opinião junto aos movimentos de massa 

e a expressão dos pontos de luta invisibilizados pelos interesses econômicos dos grandes 

veículos. A mídia comunitária nasce sem a importância capitalista da divulgação de seu 

conteúdo, assim, torna-se possível atuar com liberdade na luta pelos direitos sociais. E é 

por isso que o trabalho se mostra relevante junto ao papel dos movimentos indígenas.  

Desde o Golpe Militar de 1964, os indígenas vêm sofrendo duros arrochos na 

política de demarcação de terras. Originados pelo interesse dos latifundiários do interior 

do Brasil, principalmente, as populações indígenas encontraram nos movimentos 

operários e no Conselho Indigenista Missionário (CIMI) uma plataforma de apoio na 

luta contra as barreiras impostas pelo governo, e ao contrário do que estima o senso 

comum, pela própria Fundação Nacional do Índio (Funai).  

Realizando um estudo de caso sobre a atuação da web rádio, a pesquisa também 

pretende refletir acerca do uso da oralidade na afirmação da identidade indígena e da 

importância dessa autoafirmação midiática. Buscar entender, inclusive, as línguas 

                                                 
6 - 7 (Rádio Yandê. Comunicação indígena e Etnomídia. disponível para acesso em 

16/06/2017). 
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indígenas que são faladas na rádio por meio de canções, poemas e notícias, e a sua 

importância na afirmação de sua identidade é o que se pretende trabalhar na análise da 

oralidade da rádio.  

3. Indígenas e a mídia 

Pensar como a população indígena supre suas necessidades de diálogo na 

mídia, frente a pouca visibilidade do grupo nos veículos tradicionais, encontra sua 

importância nos dados levantados pelo grupo de pesquisa Etnomídia8 da Universidade 

Federal da Bahia. Uma pesquisa realizada pelo grupo demonstrou que em um ano e seis 

meses de monitoramento diário de 23 veículos nacionais de comunicação, foram 

encontrados 3.155 publicações que retratam grupos minoritários. Entretanto, deste total, 

apenas 1.411 referem-se à população indígena brasileira. O que se questiona, no 

entanto, não é o volume de informação indígena dispersada pelos veículos, mas sim a 

maneira como a etnia é tratada. Das, aproximadamente, 13 mil matérias publicadas 

nesses 19 meses pelos 23 veículos, todas as 1.411 que retratavam a população indígena 

os colocava no lugar de vilões das narrativas.  

O estudo levantou ainda os assuntos mais recorrentes, sendo eles os conflitos 

de terras, como o caso de Belo Monte e Raposa Serra do Sol e os indígenas como 

barreiras ao desenvolvimento econômico do país. Eles ainda eram raramente citados 

como fontes de informação da notícia. “Os indígenas eram foco nas notícias, mas estes 

nunca tinham a sua versão divulgada pela mídia”, observa Joaci Conceição, um dos 

coordenadores da pesquisa.9  

Os dados foram apresentados em março de 2013, no seminário “Indígenas na 

Mídia Brasileira: Um recorte”, e, até agora, pouco ou nada se avançou no trato dessas 

histórias. Vale ressaltar, mais uma vez, que os motivos que levam a mídia hegemônica 

brasileira a tratar com negligência as histórias do povo indígena não é foco deste 

trabalho, apesar de ser fundamental percorrer os caminhos de luta destes povos frente 

aos interesses latifundiários, da bancada ruralista e do Governo Federal nas 

demarcações de terra, na exploração de riquezas e no cultivo da agropecuária em 

territórios de preservação indígena/nacional. 

                                                 
8 Primeiro grupo acadêmico, numa escola brasileira de Comunicações, criado para incentivar a reflexão, a 

pesquisa e a ampliação do debate acerca do impacto do discurso midiático sobre os grupos étnicos 

historicamente discriminados. (site: http://www.etnomidia.ufba.br/home/) 
9 As informações sobre a pesquisa foram retirados do site Agenda Arte e Cultura da Universidade Federal 

da Bahia (Ufba) 

http://www.etnomidia.ufba.br/home/
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Ainda há muito para se pensar na relação do índio com o resto da população 

brasileira e os desdobramentos do processo de luta por direitos fundamentas para a 

etnia. Por isso, a pesquisa pretende compreender como o uso da oralidade e dos 

conceitos e informações ditas pelos agentes principais das reportagens é importante para 

a revalorização dos grupos indígenas. Ou seja, entender o papel social dos veículos de 

comunicação comunitária que atingem as tribos indígenas e aqueles que se interessam 

pela causa é o começo de um processo longo, de justiça cultural, desmistificação da 

vivência indígena e de sua atuação nas guerrilhas do interior do país. 

 

4. FUNDAMENTAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para melhor trabalhar o tema é preciso percorrer um esclarecedor caminho pela 

história nacional, por isso, usaremos De Paris (2007) e suas reflexões sobre o processo 

de emancipação da luta indígena ao longo da história brasileira durante e após o período 

da ditadura. Para o autor, a luta indígena se espelhou nos movimentos sociais a fim de 

conquistar direitos fundamentais, até então negligenciados pelo governo. Não havia 

outro caminho para a sobrevivência indígena senão a luta social.  

Historicamente expostos à ação agressiva da sociedade civilizada, os povos 

indígenas em muitas situações não viam horizontes que pudessem garantir-

lhes a sobrevivência com o mínimo de respeito as suas singularidades. O 

processo de extermínio se mostrava, em alguns casos, praticamente 

inevitável. (Deparis, 2007: 12) 

Foi graças a organização dos movimentos sociais insatisfeitos com os atrasos 

na economia e as promessas não cumpridas pelos militares que a luta indígena começou. 

Uma sucessão de fatores levou a estruturação do movimento, que passa diretamente 

pela história da Igreja e das transformações pós Concílio Vaticano II. É quando a Igreja 

começa a entender a necessidade de estar perto “dos pequeninos de Cristo”10, que, 

unindo-se aos movimentos de base, encontrou no empenho indígena uma importante 

causa na luta por direitos. Suess (2001, apud Depais, 2007) acredita que, após o 

Concílio, a igreja sai de um período sombrio para a primavera da luta social junto aos 

movimentos estudantis na conquista de direitos pelas menores classes sociais. 

Nesse sentido, a igreja cria o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, 

responsável pelo cuidado das populações indígenas e pelo acesso das mesmas a recursos 

                                                 
10 Referência utilizada pela Igreja para se referir aos preferidos de Deus, os mais pobres. Numa clara 

alusão aos Leprosos, citados na Bíblia. 
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educacionais. Com a ajuda do CIMI, grupos indígenas de todo o país conseguem se 

conectar para unir as pautas de reivindicações na busca por seus direitos legais.  

A relação dos indígenas com o Conselho Indigenista era muito importante para 

a libertação indígena frente às exigências de submissão do governo, bem como a 

conquista de sua autonomia frente ao Estado, o que era extremamente prejudicial para 

os ruralistas e outros interessados nas terras indígenas.  

Tendo entendido a relação indígena com a luta social, é preciso pensar na 

importância de uma comunicação direta entre os próprios indígenas com o “povo 

branco”, e, principalmente, quem são essas pessoas e por que precisam ser ouvidas nas 

plataformas midiáticas. Salim e Oliveira (2015) acreditam que graças ao aumento 

significativo no número de pessoas identificadas como indígenas não há mais o que 

temer em afirmar-se parte deste povo.  

De acordo com um levantamento feito pelos autores do IBGE, de 1991 e 2000, 

o número de brasileiros que se consideram indígenas aumentou 150% durante a última 

década do século XX, em um ritmo de crescimento seis vezes maior do que o da 

população em geral. Assim, os autores acreditam ser impossível ignorar o retorno à 

identidade étnica e cultural indígena.  

Após definir o papel indígena e os embates sofridos ao longo de sua história, é 

possível analisar com clareza a forma como esses povos são tratados pela mídia 

hegemônica e, assim, refletir sobre o importante papel da Rádio Yandê na luta social.  

Para Peruzzo (2006), a rádio comunitária nasce da necessidade de pequenos 

grupos em veicular notícias de interesses locais. A legalização de seu serviço, em 1998, 

popularizou o uso destes canais de informação de baixa frequência na autonomia da 

comunicação popular. No começo, a falta de respaldo legal caracterizou as rádios 

comunitárias como canais piratas e clandestinos. Há diversos tipos de rádios ditas 

sociais pelo país, dentre elas, as religiosas, as comandadas por políticos e, inclusive, as 

comerciais, mas, para Peruzzo (2006: 116) é no “sentido de pertencerem, ou melhor, de 

serem gerenciadas e operadas por organizações coletivas representativas locais” que a 

Rádio Comunitária se caracteriza. É preciso que tais rádios tenham uma programação 

participativa e que tenham posturas emancipatórias explícitas quanto a seus ideais, 

tendo uma postura crítica frente aos espaços que necessitam serem criticados. 

Desse modo, a atuação das rádios comunitárias desenvolve um papel de ampla 

ressignificação no exercício da cidadania dos veículos de comunicação.  
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E é nessa direção que a Rádio Yandê atua na luta do movimento indígena. 

Resignificando os caminhos da notícia, a rádio busca levar ao espectador uma 

informação sem interesses econômicos e políticos que beneficiem as altas classes 

sociais. É entregando nas mãos do povo e dos colaboradores da emissora que a Yandê 

ecoa diversas vozes no fazer jornalístico. Fazer jornalismo comunitário não é entregar 

nas mãos da mídia comercial as pautas locais, mas prestar serviço aos acontecimentos 

da vida cotidiana de um povo, (Peruzzo 2003 apud Peruzzo 2006). 

É oferecer espaço para o cidadão se expressar, independente do credo que 

professa e de suas convicções políticas. É desenvolver uma gestão 

democrática e participativa. É oferecer uma programação no contexto de uma 

práxis que contribua para o desenvolvimento da cultura e da educação 

informal e não formal. É ter autonomia, portanto, não depender de políticos 

ou de comerciantes, sejam eles negociantes de feijão ou de drogas. (Peruzzo, 

2006:118) 

Por em prática uma mídia comunitária que luta contra as decisões do grande 

escalão da política é não depender dos latifundiários, da bancada ruralista, é não temer 

os caminhos de luta, os embates políticos. É não negar a falta de assistência de 

Fundações entregues à política e os tramites da “politicagem” nacional. 

Levar ao ar uma rádio comunitária na Web leva a Yandê a outro patamar na 

veiculação de suas notícias. Para pensar em como a rádio na web se dissemina na sociedade 

e nos meios de comunicação, é preciso entender como a internet atua na vida dos 

brasileiros e principalmente na vida dos indígenas.  

Segundo Prata (2010), a primeira conexão com a internet no Brasil aconteceu 

em 1987, mas somente três anos depois um plano de ampliação do acesso à rede foi 

pensado para a população brasileira, e, ainda assim, com grandes restrições. 

Inicialmente, apenas 11 estados foram conectados através do sinal de internet emitido 

pela então estatal, Empresa Brasileira de Telecomunicações, a Embratel, hoje uma 

empresa privada.  

Para a autora, o Brasil é o país em que as pessoas mais passam o tempo 

compartilhando informações online.  

Ainda não iniciamos a pesquisa que nos levará a entender a relação dos indígenas 

com a internet e nem qual a sua relação com a web rádio, entretanto, é possível crer que, 

assim como a maioria da população brasileira, o acesso à web é comum para toda a 

população indígena que não em áreas isoladas.  
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A web rádio teve seu surgimento com a Rádio Klif, no Texas, nos EUA, em 1995. 

No Brasil, a web rádio chegou apenas em outubro de 2008, pela atuação da Rádio 

Totem, a primeira emissora come existência apenas na internet.11 

 

5. METODOLOGIA   

Triviños (1987 apud Pereira e Godoy 2009) define o Estudo de Caso como a 

maneira possivelmente mais relevante dos tipos de pesquisa qualitativa. Ele acredita que 

o uso do Estudo de Caso na pesquisa qualitativa é capaz de trazer diferentes reflexões 

acerca do que se intende pesquisar. Com esse método, é possível coletar dados 

históricos-organizacionais, observacionais, de história de vida, de uma comunidade, de 

análise situacional e microetnográficos. Com base nisso, no Estudo de Caso sobre a 

Rádio Yandê, vamos nos ater as análises observacionais e histórico-organizacionais. 

Entretanto, apenas de acessar o site da Web rádio (Figura 1) dá para perceber que o 

desejo de luta e autoafirmação é um dos objetivos principais da transmissão all News da 

Yandê.  

O caminho principal da pesquisa se baseia no estudo de caso sobre a Rádio 

Yandê. Dessa forma, iremos ouvir a programação da rádio nos períodos de segundas, 

quartas e sextas-feiras e terças, quintas-feiras e sábados em semanas alternadas, sempre 

variando, também, os períodos do dia, com manhã, tarde e noite nos meses de agosto a 

outubro de 2017. Com a análise da programação, bem como as entrevistas a serem 

realizadas com a equipe da Rádio, sediada no bairro do Estácio, região Central do Rio 

de Janeiro, iremos entender como a programação busca ressaltar os valores indígenas e 

a cultura de cada tribo.  

Na pesquisa bibliográfica, considerando as definições de Melo (2003) acerca 

da escolha de palavras no jornalismo, buscaremos distinguir as intenções dos veículos 

de massa frente à rádio comunitária. O jornalismo não usa as palavras sem a clara 

intenção de transmitir uma informação específica. Não se pode crer, de fato, que a 

maneira como um veículo trata determinado assunto é desprovida de interesses. Melo 

(2003) acredita que a escolha de palavras para definir o outro pode parecer ingênua, mas 

nunca livre de uma carga ideológica “uma vez que essa seleção não é aleatória” (Melo, 

2003:5). 

                                                 
11 De acordo com Prata, 2010: 614 
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Após definir a linguagem utilizada na rádio, bem como suas intenções na 

valorização da identidade indígena, o estudo propõe-se a entender a importância da 

oralidade cultural na mídia.  

Na realização deste trabalho, contextualizamos, por meio de pesquisa 

bibliográfica, a trajetória de luta dos indígenas frente às imposições governamentais, 

assim como a carga ideológica europeia e colonizadora que lhes recai em pleno século 

XXI. A luta por direitos fundamentais é sem dúvida a válvula locomotora que origina a 

Rádio Yandê.  

Para as reflexões que dizem respeito ao papel da rádio enquanto veículo de 

comunicação, iremos estruturar os pensamentos sobre rádio comunitária e web rádio 

comunitária. Fundamentalmente, por entender que o local de onde veículo se propaga 

tem grande importância na análise de seu conteúdo.  

 

 

6. CONCLUSÃO 

Ainda há muito a percorrer para que todas as questões levantadas pela fase inicial 

da pesquisa sejam respondidas. A ideia de que a representação indígena por meio da 

internet tem uma importância de cunho social e político para além da representação 

cultural é ponto chave para analisar todo o processo midiático realizado pela Rádio 

Yandê.  

No desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso a que este artigo se destina 

a ser um ponta pé inicial, iremos unir os conceitos de oralidade, representação cultural e 

luta social ao conceito de web rádio comunitária. Pensando sempre na importância da 

resistência indígena frente as políticas públicas adotadas ao longo da história do 

governo nacional. Tendo como base os pensamentos de Peruzzo (2006) no que diz 

respeito a importância da rádio comunitária nas lutas sociais e na divulgação de ideais 

que se distanciam da mídia tradicional e da política. Como nos lembra Deparis (2007), é 

primordial que a luta indígena seja visibilizada após tantos séculos de luta frente ao 

embranquecimento cultural da colonização brasileira.  
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ANEXOS 

Figura 1 – Layout inicial da Rádio Yandê (Acesso em 8 de julho de 2017) 
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