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Resumo 

 

Tendo por base a produção científica oriunda das pesquisas em comunicação, definimos 

o objeto deste estudo como os povos indígenas nas teses e dissertações. Empregando a 

meta-análise para identificar a relação entre esses povos e as mídias recentes neste cenário 

de estudos brasileiros, analisamos 15 trabalhos que estavam disponíveis em plataformas 

digitais. De maneira geral, foram identificados dois aspectos heterogêneos na correlação 

de indígenas e mídias: como produtores de conteúdo midiático e como consumidores de 

conteúdo midiático. 
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Introdução 

 

 Desde meados do século XIX a questão indígena vem sendo objeto de estudo nas 

investigações científicas, principalmente com o objetivo de resgate histórico e formação 

de uma identidade nacional. Na área da pesquisa em comunicação não é diferente, já que 

os grupos étnicos indígenas estão entre os interesses dos pesquisadores, fato esse que 

motivou diversos estudos com as mais variadas abordagens nos Programas de Pós-

graduação situados no Brasil. 
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 Diante de toda a produção científica gerada a partir desses estudos, consideramos 

importante identificar como a problemática dos grupos étnicos indígenas brasileiros é 

abordada em teses e dissertações, tendo como objeto de pesquisa os povos indígenas na 

pesquisa em comunicação. 

No que se refere ao campo da comunicação, França (2001) explica que uma 

característica muito importante é a definição do objeto da comunicação. Dessa forma, a 

pesquisadora acredita que pode-se identificar dois objetos apontados: os meios de 

comunicação e o processo comunicativo. Nas pesquisas analisadas, identificamos vários 

meios de comunicação, como televisão, rádio, celular, Internet, comunicação oral e jornal, 

os quais estabelecem relação com os grupos indígenas no processo comunicativo. 

Este estudo baseia-se em uma abordagem qualitativa (OROZCO, 2000; FLICK, 

2004), na qual foi feita uma coleta de dados por meio da pesquisa bibliográfica (LIMA; 

MIOTO, 2007) no Banco de Teses e Dissertações da Capes. Após a obtenção dos dados, 

produzimos uma meta-análise dos estudos brasileiros, para assim identificar a relação 

entre povos indígenas brasileiros e mídias recentes em teses e dissertações da área da 

comunicação. 

 

A questão indígena no Brasil  

 Ha distintos grupos que compõem a população brasileira relevantes como objeto 

de estudo. Categoriza-se etnicamente esses grupos como: brancos, pretos, pardos, 

amarelos e indígenas. Em relação ao grupo indígena, que faz parte do nosso objeto de 

pesquisa, há 896,9 mil pessoas assim declaradas. Essa população possui uma 

multiplicidade de etnias, sendo identificadas 305 e reconhecidas 274 línguas entre elas. 

 Os grupos étnicos indígenas estão presentes nas cinco regiões do Brasil e são 

objetos relevantes de estudos na comunicação. Sua presença majoritária na região Norte 

(342,8 mil) diverge da região Sul, com o menor número de habitantes indígenas, sendo 

cerca de 78,8 mil. De fato, é considerável a presença desses indivíduos em nossa 

sociedade, além da importância histórica e cultural relacionada ao nosso país, mostrando-

se um grupo pertinente ao estudo em convergência com esferas contemporâneas, como a 

produção científica em comunicação.  
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A crítica de Monteiro (2000, p. 119) sobre a história dos indígenas diz respeito à 

“omissão de um ator significativo nos livros de história mais convencionais, apagando o 

papel histórico do índio, devido à construção da figura do bandeirante, entre outros mitos 

da colonização.” Trata-se do primeiro exemplo de como os grupos dominantes têm lidado 

com a maioria da população, tratando-a como um povo conquistado ou colonizado, digno 

de ser explorado economicamente e, finalmente, excluído da história, abandonando aí a 

raiz das riquezas culturais e materiais, exploradas nesse país. Para Porto Alegre (2000, p. 

60) as teorias raciais e evolucionistas, que impregnaram as ideologias sobre o índio no 

século passado, formam raízes de longa duração em nossa memória social, que tanto 

remetem para a busca de um passado "original" como para questões atuais sobre o lugar 

da identidade étnica na cultura brasileira. 

Essas buscas pelo passado “original” e por identidades étnicas fazem parte da 

investigação científica das culturas indígenas, que teve início na época das grandes 

expedições científicas do século XIX, formando uma cultura etnográfica, conforme 

explica Silva (2002). Nesse contexto, o termo etnografia refere-se à descrição dos povos 

indígenas, como seus aspectos físicos, morais e sociais, como alimentação, religião, 

línguas, entre outros. A prática etnográfica da “cultura descrita” era composta por dados 

e objetos coletados que, posteriormente, formaram as “‘coleções etnográficas’, exibidas 

nos museus de história natural ou nas exposições nacionais” (SILVA, 2002, p. 84). Essas 

práticas de investigação científica dos grupos indígenas eram um esforço tanto para a 

construção de uma identidade nacional quanto para a consolidação de uma ciência feita 

sob essa marca.  

 

A ideia de mídia no campo da comunicação  

Apesar de o termo “mídia” ser amplamente utilizado, é raro encontrar uma 

definição que seja comum aos pesquisadores do campo da comunicação. O fato é que, em 

tempos de globalização e de convergência tecnológica, mídia pode significar um amplo 

conjunto de acontecimentos, fenômenos, transformações, conteúdos, equipamentos, em 

diferentes áreas, como jornalismo, política, entretenimento, publicidade, entre outros. 

(GUAZINA, 2007).  Em relação a comunicação midiática, Oliveira comenta que: 
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“O sistema de comunicação midiática é indissociável da paisagem da sociedade 

contemporânea e profundamente responsável por forjar nossas formas de 

perceber o mundo e de nos relacionarmos com o cotidiano social. Ao articular e 

integrar vários sub-sistemas e suportes de comunicação, ele nos induz a 

relacionamentos com as redes comunicacionais geradas ou tornadas possíveis 

pelo telefone, fax, televisão, cinema, jornais, televisão, satélites de 

telecomunicações, correio eletrônico, internet.” (OLIVEIRA, 2000, p. 73). 

 

Para Arlindo Machado (2002, p. 12) a comunicação midiática contemporânea 

poderia abranger discussões como especialização midiática e regionalização, indo ao 

encontro da nossa proposta de pesquisa, pensar os estudos que relacionam a mídia no 

espaço indígena. Para ele, além das de jornal, rádio e TV, também podem ser 

considerados como mídia as músicas populares e a dança afro-americana.  

 

Os indígenas na pesquisa em teses e dissertações  

A pesquisa no âmbito das ciências sociais surge antes mesmo do princípio das 

primeiras universidades, que se dá no século XIX. Esse momento é marcado pelo 

desenvolvimento do “pré-científico” que Silva (2002, p.88) aponta em seu artigo, como 

sendo o período no qual era produzido “conhecimento considerado ‘eclético’, 

‘espontâneo’ e ‘assistemático’”, com o uso de crônicas e relatos de viajantes e 

observadores. Em relação à produção acadêmica que se dá momentos depois desse 

período, Silva disserta que:  

Com o surgimento das universidades surgiu também a crescente necessidade de 

definir fronteiras, especializações, métodos, objetos e atribuições entre as 

diversas disciplinas que reivindicaram desde cedo seus lugares nesses centros de 

produção acadêmica. A escolha do índio e do negro como objetos preferenciais 

desse saber teve uma grande importância nesse contexto de busca de definições 

da antropologia no Brasil. Distinguindo-se os estudos sobre esses grupos, os 

pesquisadores procuraram estabelecer fronteiras internas nessa disciplina e 

externas em relação aos domínios de outras ciências sociais e naturais com as 

quais dialogavam. (SILVA, 2002, p.88). 

 

As pesquisas sobre indígenas não se detém exclusivamente a um grupo étnico, 

entretanto, podemos observar que alguns grupos possuem mais estudos na esfera da 

comunicação do que outros, que ainda estão com pesquisas em desenvolvimento. Como 

exemplo desse último caso, podemos relatar o acervo do Banco de  Teses e Dissertações 

da Capes, que apresenta a cultura Kaingang com seus estudos ainda em berço, dispondo 
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apenas de três pesquisas que se relacionam com o campo da comunicação6. Apesar disso, 

há variados estudos interligando indígenas e o âmbito da comunicação em programas de 

pós-graduação brasileiros.   

Em nossas primeiras incursões exploratórias para esta pesquisa, utilizamos o 

Banco de Dissertações e Teses da Capes para realizar a coleta de dados, tendo como 

critério de busca nos programas da área da comunicação as palavras-chave “índios” e 

“indígenas”. Ao todo, identificamos 43 estudos, sendo 9 (nove) teses e 34 dissertações 

sobre os grupos indígenas, defendidas entre a década de 1980 até o ano de 2016. No 

entanto, em uma pesquisa mais aprofundada sobre cada um dos trabalhos, encontramos 

somente 15 disponíveis nos sites em que estão hospedados, sendo 13 dissertações e duas 

teses. Assim, pretendemos comparar a identidade indígena, teorias/conceitos, 

métodos/técnicas e principais resultados e conclusões dessas pesquisas ao abordarem a 

questão indígena no Brasil. 

  A partir do material encontrado, buscamos identificar a relação entre povos 

indígenas brasileiros e mídias recentes em teses e dissertações da área da comunicação. 

Para efetivar tal objetivo, o estudo utilizado foi de abordagem qualitativa, entendido como 

um processo de indagação de um objeto que o investigador alcança por meio de 

interpretações sucessivas. (OROZCO, 2000; FLICK, 2004).  Nesse sentido, Minayo 

(1994) indica que ao contemplarmos o aspecto qualitativo do objeto estamos 

considerando algumas variáveis pertencentes aos objetos estudados, ou seja, um contexto 

social, com determinada condição social, inserção a determinado grupo social ou classe 

com suas crenças, valores e significados e suas relações, encontram-se em constante 

processo de transformação. Muitas vezes a multiplicidade de técnicas utilizadas nos 

estudos qualitativos deve-se à complexidade dos fenômenos a serem compreendidos e 

inevitáveis quando se trata de grupos sociais, tanto em contexto de totalidade individual 

quanto em seu contexto coletivo, social. 

Os métodos dialético e fenomenológico foram utilizados neste estudo de análise 

de produções acadêmicas na área da comunicação (dissertações e teses), no sentido de 

                                                 
6
  A análise da cobertura do periódico Zero Hora em relação  retomada da terra indígena em Nonoai, realizada por 

Soares (2012); o estudo sobre processos comunicacionais Kaingang, de Pereira (2010); e a relação entre a cultura 

Kaingang diante da conjuntura da indústria cultura, produzida por Bôas (2005). Fonte: Banco de Dissertações e Teses 

da Capes.  



 

 

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

 

6 

 

dar forma e bases lógicas para a investigação. Como meios técnicos da averiguação 

utilizamos os métodos observacional e comparativo, explicados por Gil (2008), para 

identificar como tais pesquisas abordam a questão indígena em seus problemas de 

pesquisa. A coleta de dados foi direcionada pelas pesquisas bibliográfica (GIL, 2008) 

realizada de maio à junho de 2017, com o intuito de produzirmos uma meta-análise dos 

estudos brasileiros e, assim, identificarmos como a problemática dos grupos étnicos 

indígenas do Brasil é tratada nos estudos da área da comunicação (dissertações e teses).  

 

Meta-análise das pesquisas que relacionam indígenas e mídia 

Todos os 15 trabalhos identificados e disponíveis serão estudados por meio da 

“meta-análise” que se desenvolveu inicialmente nas ciências sociais, na educação, na 

medicina e, mais tarde, na agricultura. (SMITH; GLASS, 1977). Para isso, adotamos a 

perspectiva de Bicudo (2014) que concebe esse procedimento como uma investigação 

que vai além daquela ou daquelas já realizadas. A pesquisadora entende a meta-análise 

como uma retomada da pesquisa realizada, mediante um pensar sistemático e 

comprometido de buscar dar-se conta da investigação efetuada. Os estudos de viés 

qualitativo, produzem sínteses interpretativas, possibilitada pelas análises e interpretações 

dos dados primários, a meta-análise efetua “interpretação das interpretações” das 

pesquisas elencadas como constitutivas dessa análise (BICUDO, 2014). 

Autor Natureza Ano Comunidade indígena UF Mídia Teoria principal Método 

Principal 

Sara Elizabeth Tese 2005 Indígenas do Brasil e 

EUA. 

SP Comunica-

ção Visual 

 Antropologia Análise 

interdiscipli-

nar 

Carmem 

Rejane 

Antunes 

Pereira 

Tese 2010  Kaingang RS Televisão, 

Rádio, 

Jornal, 

Revista e 

Internet 

Identidade cultural Estudos de 

recepção 

Sidnei 

Marciano 

Pereira 

Dissertação 2010 Kiriri, Tupinambá, 

Pataxó-hãhãhãe, Xucuru-

kariri, Kariri-xocó, 

Pankararu, Truká, 

Tupiniquim, Guarani, 

Potiguara, Terena e 

Pankararu 

SP Site Índios 

Online 

Cibercultura Análise de 

conteúdo 
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Maria Alice 

Campagnoli 

Otre 

Dissertação 2008 Aruak e Guarani  SP  Jornal e 

blog 

Comunicação 

popular- 

alternativa e 

comunitária 

Análise de 

conteúdo 

Sebástian 

Antônio Soto 

Coll 

Dissertação 2012 Mapuche (Chile) RJ Dois sites 

indígenas 

Identidade 

Cultural 

Análise de 

conteúdo 

Maurício 

Pimentel 

Homem de 

Bittencourt 

Dissertação 2004 Indígenas do Brasil SP Jornais Teoria do 

jornalismo 

Pesquisa 

documental e 

entrevistas 

Marcelo do 

Nascimento 

Melchior 

Dissertação 2011 Índios Xavante GO Cinema Identidade 

Representação 

Entrevistas 

Carlos Fábio 

Morais 

Guimarães 

Dissertação 2011 Baniwa AM Blog escolar 

indígena 

Pamáali 

Cibercultura Análise 

heurística e de 

conteúdo  

Sílvia 

Pizzolante 

Pellegrino 

Dissertação 2003 Wajãpi SP Documen- 

tários 

Comunicação 

audiovisual 

Etnografia 

Maria Luiza 

Santos Soares 

Dissertação 2012 Kaingang RS Jornal Enquadramento Fenomenolo-

gia etnometo- 

dologia 

Ieda Maria da 

Silva 

Cavalcante 

Dissertação 1997 Yawalapíti DF Rádio Comunicação 

Antropologia 

Pesquisa de 

Campo 

Juliano 

Gonçalves da 

Silva 

Dissertação 2002 Indígenas do Brasil SP Cinema Representações 

Sociais 

Análise 

Fílmica 

Luciana Silva 

Lima 

Dissertação 2012 Kaiowá/Guarani RJ Jornais 

locais 

Imagem 

Mediações 

socioculturais 

Fotojornalismo 

Etnografia 

Estudos de 

recepção 

Giselle 

Aparecida 

Piragis 

Dissertação 2008 Caiapó e pataxó-hã-hã-     

-hãe 

PR Jornais e 

Revista 

Semiótica da 

Cultura 

Análise de 

conteúdo 

Maria Helena 

Charro 

Dissertação 2012 Indígenas da América 

participantes da cerimônia 

do long dance 

SP Música Cultura do ouvir Modelo 

sistêmico ou 

ecológico 

Quadro 1 – Dissertações e Teses analisadas/ Fonte: Banco de Dissertações e Teses da Capes.
7 

 

Teses  

A tese de Sara Elizabeth Brandon, Penas de papel : um estudo comparativo da  

 

                                                 
7
  Disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br>. Acessado em: 02 mar. 2017. 
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imagem indígena no Brasil e nos EUA8, estuda a partir da cultura popular e dominante, 

como é construída a imagem e a identidade de indígenas brasileiros e nativos norte-

americanos. Utilizando um referencial teórico advindo da Antropologia, Brandon 

objetiva desmantelar e contrapor dois aspectos, “a imaginação dominante e a imagem 

visual do ‘índio’ no Brasil e nos Estados Unidos”. A representação e reconstrução desse 

“índio” da cultura popular norte-americana é divulgada, principalmente, pela imprensa 

da cultura dominante, televisiva e fílmica da mídia que leva a autora a constatar que, por 

meio da comunicação visual, a ‘indianidade’ está sob o poder midiático que está 

“adicionando e re-negociando, sugerindo e usando elementos reconhecidos pela 

imaginação ou memória coletiva do ‘índio’ da sociedade.  (ELIZABETH, 2005, p. 197).   

A tese intitulada Processos comunicacionais Kaingang: configurações e sentidos 

da identidade cultural, memória e mídia em perspectiva histórica9, de Carmem Rejane 

Antunes Pereira (2010) utiliza os estudos de recepção para averiguar “as configurações 

da identidade cultural” a partir das “apropriações midiáticas e da produção de sentido 

gerada por indígenas Kaingang, cujas comunidades situam-se nos fluxos da região 

metropolitana de Porto Alegre”.  Para isso, a autora utilizou-se de pesquisa exploratória 

conjugada à pesquisa teórica, além de pesquisa documental e metodológica. Nas 

conclusões, a autora aborda a identidade cultural como uma multiplicidade constitutiva, 

desenvolvendo luta por seus direitos e reconhecimento “através da temporalidade dos 

telespectadores e cidadãos, na mestiçagem entre culturas ancestrais, globais, locais, 

urbanas, hegemônicas e contra-hegemônicas, que tecem as formas nativas de visibilidade 

social no campo comunicativo” (PEREIRA, 2010, p. 5). 

 

Dissertações  

Pereira (2010) com a dissertação Índios online: o uso da Internet em tribos 

indígenas10 propõe estudar e compreender de que maneira a Comunicação Mediada por 

                                                 
8
 Disponível em: < http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/CAMP_b8e16f3406b99a782a852be4da529494/Details >. 

Acessado em: 11 jul. 2017. 
9
 Disponível em: < http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3307 >. Acessado em: 12 jul. 2017. 

10
 Disponível em: < 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=180684 >. Acessado em: 

12 jul. 2017. 
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Computadores (CMC) reforça a autonomia e a emancipação do indígena brasileiro na 

demanda por seus direitos, analisando o conteúdo e estratégias utilizadas no site Índios 

Online. O trabalho é orientado teórico-metodologicamente pelos estudos em cibercultura, 

com pesquisa bibliográfica e de natureza qualitativa. Pereira considera que a CMC dá 

forças aos indígenas, se tornando mais uma ferramenta de luta por direitos. Conforme as 

publicações são expostas virtualmente as tribos conseguem pressionar e fazer com que 

“as autoridades responsáveis pela manutenção do bem-estar desses povos” (PEREIRA, 

2010, p. 151) busquem soluções para os problemas. 

A dissertação Comunicação Popular-Alternativa desenvolvida por Jovens 

Indígenas das aldeias do Jaguapiru e Bororó em Dourados / MS11,  de Otre (2008) parte 

da análise de jovens indígenas que fundaram um jornal alternativo denominado AJIndo e 

um blog com documentários e fotografias, nos quais todo trabalho é realizado pelos 

indígenas. Assim, a autora busca verificar como os meios tecnológicos de comunicação 

são utilizados e como afetam os produtores dessas mídias e a aldeia em si. Na parte 

metodológica, a pesquisa é construída a partir da abordagem quanti-qualitativa com 

pesquisa bibliográfica e estudo de caso, seguindo orientações da análise de conteúdo, 

utilizando um referencial de comunicação popular-alternativa e comunitária, obtendo 

como resultado um impacto positivo sobre os jovens, umas vez que passaram a se sentir 

pertencentes aos indígenas e ouvidos pelos brancos (OTRE, 2008, p. 17). 

A partir do contexto étnico da comunidade Mapuche, no Chile, Sebástian Antônio 

Soto Coll (2012) em sua dissertação A Questão Mapuche e seus Processos de Identidade 

Cultural12, faz um estudo em dois sites (Mapuexpress e Azkintuwe). Com o intuito de 

descrever como a “questão mapuche”, na sociedade chilena, é tratada nas mídias 

eletrônicas, o autor também busca “entender a relação que hoje adquirem as novas 

tecnologias como mediadores de novo processos de organização e reorganização do 

povo” (COLL, 2012, p.12). A pesquisa é norteada pela contribuição teórica dos estudos 

de identidade cultural e por meio do método de análise de conteúdo. Nas conclusões, o 

autor percebeu que as organizações mapuches se expressam sobre a sua própria 

                                                 
11

 Disponível em: < http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/METO_215e0d97956a4c893fc83043a2de8b75 >. Acessado 

em: 13 jul. 2017. 
12

 Disponível em: <http://www.pos.eco.ufrj.br/site/download.php?arquivo=upload/disserta_scoll_2012.pdf. >. 

Acessado em: 12 jul. 2017. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/METO_215e0d97956a4c893fc83043a2de8b75
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problemática, revalorizando-se etnicamente sobre a sociedade, lutando pelo 

reconhecimento da diversidade cultural chilena, direitos à comunicação e liberdade de 

expressão, por meio da internet — essas mídias estariam fazendo com que esse grupo 

étnico articulam-se entre si.   

A partir do artigo sobre sua própria dissertação13 de Bittencourt (2004) Diálogo 

Parcial – Uma Análise da Cobertura da Imprensa para a Questão Indígena Brasileira14  

trata-se de uma pesquisa teórica que busca investigar todas as matérias sobre a questão 

indígena nos quatro principais jornais do país (Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil, O 

Estado de S. Paulo e O Globo) durante três meses, com o objetivo de analisar 

quantitativamente as fontes dessas reportagens (BITTENCOURT, 2006). Além disso, 

foram realizadas entrevistas com seis comunicadores interculturais que, conforme explica 

Bittencourt (2006), são profissionais que procuram facilitar o diálogo entre indígenas e 

não-indígenas no Brasil. Bittencourt (2006, p. 12) confirmou a hipótese inicial da sua 

pesquisa: “a imprensa brasileira tende a não contribuir para o diálogo intercultural 

igualitário entre índios e não-índios no Brasil”. 

A dissertação de Melchior (2011) intitulada Identidade cultural e auto-

representação cinematográfica indígena Xavante15 traz uma análise da produção 

cinematográfica dos índios Xavante do estado de Mato Grosso, buscando entender as 

expressões e visões nas quais o próprios indígenas se auto-representam por meio de suas 

produções audiovisuais. Melchior (2011, p. 9) explica que “o cinema brasileiro, desde o 

seu início, tematizou o índio em suas produções e por muito tempo, esses filmes tiveram 

como referência não o índio real, mas aquele construído pela literatura romântica […]”. 

Por meio de entrevistas com indígenas e análises da auto-representação cinematográfica, 

concluiu-se que boa parte dos filmes produzidos por cineastas não-indígenas acabam 

tendo uma construção fílmica equivocada sobre os indígenas, sendo por muitas vezes 

estruturalista, dogmática e perpassada por pré-conceitos. Também, quando os indígenas 

                                                 
13

 Não encontramos a dissertação de Bittencourt (2004) disponível nas plataformas digitais, mas sim um artigo 

produzido por ele e apresentado no XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (INTERCOM 2006). 

Como o artigo foi feito pelo próprio autor da dissertação e é uma apresentação dela, resolvemos analisá-lo para 

entender a obra original. 
14

 Artigo sobre a dissertação. Disponível em < http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/resumos/R2180-

1.pdf. >. Acessado em: 12 jul. 2017. 
15

 Disponível em: 

<https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tde/1398/1/Dissertacao%20Marcelo%20do%20Nascimento%20Melchior

.pdf >. Acessado em: 13 jul. 2017. 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/resumos/R2180-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/resumos/R2180-1.pdf
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fazem uso da linguagem cinematográfica estabelecem um diálogo intercultural, com 

novas possibilidades de construção de imagem, identidade e relação com o “outro”. 

 Sob a égide das teorias da cibercultura, Guimarães (2011) realizou uma pesquisa 

intitulada Indígenas na web: da oralidade aos bytes: estudo de caso do blog escolar 

Pamáali - Baniwa - Amazonas16, na qual propõe, por meio do método hipotético-

dedutivo,  “analisar o uso das plataformas digitais, mídias sociais e a convergência 

tecnológica sob o prisma da inclusão digital, tendo como recorte específico, um blog 

escolar indígena da escola Pamáali, da etnia Baniwa, localizada no alto Rio Negro” 

(GUIMARÃES, 2011, p. 16). A pesquisa de abordagem quali-quantitativa utilizou 

também de pesquisas bibliográficas e um estudo de caso, com análise Heurística e de 

conteúdo de 14 posts dos últimos três meses de 2010. Entre os resultados, aponta que 

mesmo com progresso da admissão a rede mundial de computadores, os indígenas têm 

baixa inserção, propondo repensar maneiras de consolidar a presença desses grupos 

étnicos na web.  

Pellegrino (2003) em sua dissertação denominada A comunicação reflexiva : 

antropologia e visualidade no contexto indígena17, analisa, por meio do método 

etnográfico, produtos audiovisuais que valorizam o realismo e as distinções de grupos 

étnicos indígenas do Brasil, feitos pelo projeto Vídeo nas Aldeias. A autora, seguindo um 

referencial teórico de comunicação audiovisual, propõe questionar as “construções 

estéticas da experiência audiovisual de grupos indígenas como eventos de enunciação e 

comunicação cultural, que, acima de tudo, são experiências particulares de visualidade 

inscritas nas concepções cosmológicas dos seus grupos produtores” (PELLEGRINO, 

2003, p. 4). Por fim, Pellegrino aponta que os documentários representavam 

esteticamente o que era real vivenciado, e também o “abandono da construção do realismo 

em direção a um realismo da construção, deflagrada pela antropologia compartilhada, 

aponta a narrativa audiovisual como uma linguagem que tem na reflexividade seu 

elemento constitutivo” (PELLEGRINO, 2003, p. 91). 

Dentro do campo das práticas de enquadramento encontra-se a dissertação de 

Soares (2012), intitulada A retomada da terra indígena de Nonoai: pela janela de Zero 

                                                 
16

 Disponível em: < http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2759 >. Acessado em: 13 jul. 2017. 
17

 Disponível em: < http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/284890 >. Acessado em: 13 jul. 2017. 

http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2759


 

 

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

 

12 

 

Hora18, cujo título já expressa o objeto da pesquisa, com intuito de identificar os 

enquadramentos empregados pelo jornal durante a cobertura da retomada das terras dos 

Kaingangs, naquela região.  A exposição teórica é composta pelo conceito de Agenda 

Setting, com uma metodologia fenomenológica e etnometodológica de pesquisa. Assim, 

concluiu-se que “o ‘arquivo colonial’ segue determinando nossa conduta diante do outro 

indígena, cristalizando não só a ideia sobre os povos indígenas, mas a conduta com 

relação a eles, que tem gerado sua exclusão ao longo de toda nossa história” (SOARES, 

2012, p. 90). 

Cavalcante (1997) por meio de sua dissertação A presenças dos meios de 

comunicação tecnológicos na aldeia Yawalapíti19 procura apresentar indicadores que 

configuram a influência do rádio e radiofonia entre os Yawalapíti, povo localizado no 

parque Indígena do Xingu, estado do Mato Grosso. A pesquisa tem por base um estudo 

exploratório, com abordagens teóricas nas áreas de comunicação e antropologia. Além 

disso, a autora realizou pesquisa de campo na aldeia do referido grupo indígena, bem 

como contatos com lideranças. Ela optou pela observação para conhecer a influência dos 

meios de comunicação tecnológicos na comunidade Yawalapíti. Após a realização de 

todas essas etapas metodológicas, Cavalcante (1997, p. 106) afirma que “a instalação da 

radiofonia, como sendo um meio de comunicação dos brancos, é inserida na estratégia 

indígena para conter a invasão física de seu território; mas, de outra forma, também para 

conter a invasão representada pelo rádio e, de forma inicial, pela televisão.” Aliás, os 

conteúdos veiculados pelas emissoras de rádio que alcançam a aldeia são padronizados, 

com propagação de ideias massificadas e objetivo de vendas de produtos, sendo vistos 

como uma forma de os indígenas adquirirem conhecimentos e informações sobre o 

“mundo dos brancos”. 

Silva (2002) faz uma análise da imagem do índio no cinema brasileiro, em sua 

dissertação O índio no cinema brasileiro e seu espelho recente20. Após realizar um 

levantamento das filmografias na qual o indígena aparece, o autor analisa com maior 

profundidade os filmes Brava Gente Brasileira (2000) e Caramuru, a invenção do Brasil 

                                                 
18

 Disponível em: < http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4434 >. Acessado em: 14 jul. 2017. 
19

 Disponível em: < http://www.rodrigobarba.com/pos/teses/1997_Ieda_Maria_da_Silva_Cavalcante.pdf >. 

Acessado em: 13 jul. 2017. 
20

 Disponível em: < http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/285028 >. Acessado em: 13 jul. 2017. 
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(2001) para “entender como o personagem indígena é por ele construído e veiculado 

através dos filmes de ficção.” (SILVA, 2002. p. 1). Baseando-se no viés das 

representações sociais, o autor estabelece relações entre as imagens e as ideologias 

presentes nos filmes analisados, nos quais o personagem indígena aparece, considerando 

ainda os elementos estéticos. Por meio da análise fílmica, Silva (2002) concluiu que o/a 

personagem índio/índia é apresentado/a sob o julgamento qualitativo de bom ou mau 

selvagem, polos extremos já consolidados na percepção da sociedade. 

Por um retrato dos invisíveis: Imagens dos povos Kaiowá/Guarani21 é a 

dissertação produzida por Lima (2012), visando compreender as formas de visibilidade 

construídas sobre as populações indígenas Kaiowá/Guarani, que habitam o estado do 

Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, onde há “preconceito das populações 

urbanas vizinhas” (2012, p. 6). Primeiramente, ela realizou uma análise das mensagens 

transmitidas em fotos veiculadas por dois jornais locais, e em seguida, por meio de estudo 

etnográfico, constatou que a visão dos próprios indígenas contrasta com esse discurso 

hegemônico (re)produzido pela mídia. Ainda, os dados sobre as imagens que a cidade 

constrói sobre os indígenas Kaiowá/Guarani foram obtidos a partir de pesquisa de 

recepção na qual a autora utilizou as mesmas fotorreportagens extraídas dos dois jornais 

de circulação regional (LIMA, 2012). Dentre as conclusões, estava que a cidade de 

Dourados, apesar de estar geograficamente próxima à aldeia indígena não consegue, de 

maneira geral, estabelecer vínculo afetivos com ela, já que são “espaços que se tocam 

sem dialogar um com o outro.” (LIMA, 2012, p. 6). 

A partir da linha teórica da Semiótica da Cultura, a dissertação Códigos Culturais 

e Imprensa: O Índio na Representação do Bem e do Mal22, Piragis (2008) analisa a 

representação e a intenção da imprensa em significar o índio como “do bem” ou “do mal”, 

nos jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo, e na revista Veja. A partir da 

análise de conteúdo, a autora pretende verificar quantitativamente, dois casos foram 

analisados, do índio Paulinho Paiakan, acusado de estuprar uma estudante não indígena 

(1992), e Galdino, queimado por cinco jovens em um ponto de ônibus em Brasília (1997) 

e qual a atenção que a imprensa dá aos casos. Como resultado, Piragis (2008, p. 7) 

                                                 
21

 Disponível em: < http://www.pos.eco.ufrj.br/site/teses_dissertacoes_interna.php?dissertacao=2 >. Acessado em: 

14 jul. 2017. 
22

 Disponível em: < http://tede.utp.br:8080/jspui/handle/tede/181 >. Acessado em: 14 jul. 2017. 
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constatou que a “imprensa utiliza os códigos culturais a seu favor, não considerando os 

eventuais prejuízos que podem causar aos índios por esta representação”, mesmo que sem 

a intenção de prejudicá-los, “apenas reproduz os códigos já existentes, nos quais os índios 

são representados como personagens, índios-símbolos, e não índios-signos”.  

Comunidades sonoras: mito e tecnopoéticas23, dissertação de Maria Helena 

Charro (2012) tem como objeto de estudo ouvintes da música eletroacústica e integrantes 

do ritual indígena contemporâneo, long dance. Assim, Charro (2012, p. 9) busca estudar 

e descrever a “ambiência de um concerto de música eletroacústica realizada em maio de 

2010, no PANaroma, Unesp (Universidade Estadual Paulista) Teatro Sonoro (PUTS) 

[...]”, bem como as cenas de um ritual indígena como um ritual indígena contemporâneo 

da Comunidade Sound Peace, realizado em novembro de 2009, na cidade de Extrema, 

Minas Gerais. O trabalho é orientado teórico-metodologicamente pelos estudos da cultura 

do ouvir e realizado por meio do modelo sistêmico ou ecológico para a análise das 

comunidades ouvintes, em busca de noções de comunicação deslocadas da informação. 

A autora conclui que existem traços comuns entre as comunidades sonoras estudadas: 

“Além de compartilharem algo em comum, resistem e eliminam, ainda que parcialmente, 

resíduos da cultura mediática, possibilitando a aventura da exploração dos ritmos 

orgânicos e o defrontar-se com o desconhecido[...]” (CHARRO, 2012, p. 143). Indica 

ainda que a participação nas performances do concerto e nos rituais da tribo é uma forma 

de cultivo, memória e recriação da cultura. 

 

Considerações Finais 

 Por meio da análise dessas 15 pesquisas em comunicação, pudemos identificar 

dois aspectos heterogêneos gerais abordados quando se trata de estudos que 

correlacionam indígenas e mídias. Trata-se de objetos que são produzidos pelos índios e 

tornaram-se estudos de caso, assim como os que são produzidos por meios de 

comunicação, devido à maneira como relataram a questão étnica indígena.  

 Sobre os objetos midiáticos que se tornaram estudos de caso, ainda seguem a 

lógica acima citada. Foram encontrados como maioria das mídias estudadas, jornais, 

                                                 
23

 Disponível em: < https://casperlibero.edu.br/mestrado/dissertacoes/comunidades-sonoras-mito-e-tecnopoeticas/ >. 

Acessado em: 15 jul. 2017. 

https://casperlibero.edu.br/mestrado/dissertacoes/comunidades-sonoras-mito-e-tecnopoeticas/
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revistas e sites/blogs que são produzidos por índios em suas comunidades, por sequência, 

os mesmos objetos que relatam uma cobertura jornalística ou de que maneira é trabalhada 

a imagem e o consumo desse grupo étnico, como também na televisão e na comunicação 

visual. Há também pesquisas que apontam o uso de outras mídias como instrumentos de 

pesquisa na qual abordam a produção de documentários feita por indígenas, músicas e 

cerimônias ouvidas e feitas por eles, a imagem do índio no cinema nacional e nas próprias 

produções indígenas. 

Há então dois campos midiáticos divergentes de estudo, nos quais um envolve 

indígenas produtores locais de conteúdo, de acordo com seu contexto e outro, onde os 

estudos de caso estão em mãos de mídias massivas que exploram fatos desse grupo étnico 

e produzem conteúdo de acordo com seu próprio contexto e não dos de quem, de fato, 

estavam falando, levando esse aspecto a ser estudado. O que diz respeito também ao 

referencial teórico abordado nas pesquisas, alguns tratam do aspecto social étnico 

indígena, outros da posição midiática e de trabalho que os veículos de comunicação 

trabalham, e por fim a produção de sentidos feita pelos índios. 

Por fim, é importante ressaltar a variedade de grupos étnicos tomadas como campo 

de estudo para essas pesquisas. Fora identificadas cerca de 20 comunidades indígenas, 

denominadas como: Kaingang, Kiriri, Tupinambá, Pataxó-hãhãhãe, Xucuru-kariri, 

Kariri-xocó, Pankararu, Truká, Tupiniquim, Guarani, Potiguara, Terena, Aruak, Mapuche 

(Chile), Xavante, Baniwa, Wajãpi, Yawalapíti, Kaiowá/Guarani e Caiapó. Também 

houve pesquisas abrangendo indígenas brasileiros no geral. Uma vez que esse grupo 

possui uma multiplicidade de etnias, sendo 305 identificadas, é notável que este campo 

de estudos relacionado indígenas brasileiros e mídia, é uma área pouco explorada em 

teses e dissertações, abrindo caminho amplo para mais pesquisas dessa temática.    
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