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RESUMO 

Esse trabalho visa a reflexão e a compreensão da convergência midiática como fator 

contribuinte para a organização da etnomídia – produzida por grupos étnicos. A partir dos 

conceitos de convergência midiática, etnomídia, e webradio serão analisados os conteúdos da 

Webradio Yandê, conteúdos estes que não são apenas sonoros, mas também textuais e 

audiovisuais, e são inteiramente produzidos por indígenas. Serão analisadas as produções da 

Webradio Yandê, nas mais diversas linguagens, a fim de identificar a importância da 

convergência de mídias como ferramenta de autorrepresentação e democratização midiática 

frente a grupos marginalizados pela mídia hegemônica. 
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1. Introdução 

Na história da imprensa, sabe-se todas as transformações ocorridas no campo da 

transmissão da informação. Desde a escrita, passando pelo rádio e telégrafo, posteriormente a 

televisão, possibilitando o uso de imagens que contribuíam mais ainda para a verossimilhança 

da informação. A comunicação, em especial a informação jornalística, foi se transformando, a 

fim de chegar mais próximo do seu público. 

Com a Internet e, também, os mais diversos aparatos tecnológicos de comunicação que 

foram surgindo a partir da década de 1990, a informação passou a circular, não unicamente 

em diversas plataformas, mas também em diversas linguagens, em que o mesmo conteúdo 

disponível em formato audiovisual, apresenta versões ou partes como material impresso, 

sonoro ou multimídia. 

Inicialmente, a mídia hegemônica ocupou esse espaço de difusão de suas produções no 

meio digital, uma vez que no início, os computadores e dispositivos eletrônicos eram caros, o 

que dificultava o acesso de grupos minoritários para produzir também seus materiais.  
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Nos últimos anos, com aparelhos simples, baratos e de fácil acesso por quase todos na 

sociedade, muitos movimentos se fazem valer da democracia no espaço digital 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 hegemônicas, independentemente do 

veículo, pouco abordam questões das minorias de forma aprofundada. Negros, mulheres, 

LGBTQs 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.  

No que diz respeito à produção jornalística das comunidades indígenas, ela 

compreende um tipo de jornalismo pouco discutido nas universidades: o etnojornalismo. O 

etnojornalismo permite que as etnias falem de si mesmas, produzam sobre si mesmas e 

transmitam 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 realidades.  

Buscando entender todo o processo de produção etnojornalística pela Webradio Yandê 

num espaço de convergência midiática, faz-se necessário a compreensão da importância de 

uma mídia voltada às questões indígenas, que se utiliza das mais diversas linguagens 

midiáticas para desmitificar alguns estereótipos sobre esse grupo étnico, devido a 

conhecimentos históricos colonizados. Assim, analisar a diferenciação entre a linguagem da 

etnomídia para a mídia hegemônica é imprescindível para a construção de uma narrativa 

representativa e identitária das comunidades indígenas. 

O objetivo deste trabalho é discutir a emergência e a expansão da etnomídia no 

contexto da convergência midiática, que com o avanço da Internet se fez necessário tanto para 

a mídia hegemônica, mas, também, principalmente para a mídia alternativa, a fim de trazer 

maior alcance para o público. Desse objetivo geral, outros objetivos perpassam pela pesquisa, 

como: analise dos materiais da Webradio Yandê; e identificar a contribuição da Yandê para uma 

comunicação mais democrática com os povos indígenas.  

 

2. Metodologia 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho consiste em um estudo de 

caso baseado nos conceitos apresentados por Robert Yin que diz que 

[...] o estudo de caso contribui, de forma inigualável, para a compreensão que temos 

dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. Não 

surpreendentemente, o estudo de caso vem sendo uma estratégia comum de pesquisa 

na psicologia, na sociologia, na ciência política, na administração, no trabalho social 
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e no planejamento (apud Yin, 1983). [...] o estudo de caso permite uma investigação 

para se preservar as características holísticas e significativas dos eventos da vida real 

– tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e administrativos, 

mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de 

alguns setores. (YIN, 2001, p. 21). 

 

Assim, com o apoio teórico de Yin serão analisados os conteúdos produzidos e 

veiculados nas mais diversas linguagens midiáticas da Webradio Yandê, tais como o próprio 

blog, a página no Facebook, o canal no YouTube, o Instagram, e até mesmo o WhatsApp 

como canais de reprodução de conteúdo. 

É, também, imprescindível para a elaboração da pesquisa o entendimento sobre a 

convergência midiática, discutida no livro Cultura da Convergência, de Henry Jenkins 

(2009). Outros autores como John Downing (2002) e Nair Prata (2009), também contribuirão 

para o desenvolvimento deste trabalho. O artigo Webradio Yandê e a descolonização da mídia 

(2017), produzido por mim e apresentado no 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação (INTERCOM-2017) também servirá de base para a pesquisa. 

Este artigo também contará com uma entrevista com os fundadores da Webradio 

Yandê. A entrevista foi feita de acordo com os parâmetros estudados por Marina de Andrade 

Marconi (1990) em Técnicas de pesquisa. Segundo a autora, a entrevista para pesquisa 

científica deve ser estruturada, com um roteiro organizado, a fim de não fugir do objetivo do 

trabalho, e o entrevistado deve ser alguém com familiaridade do assunto a ser abordado. 

Marconi ainda afirma que o objetivo de se realizar uma entrevista para fins de pesquisa é a 

obtenção de “informações a respeito de um determinado assunto, mediante uma conversação 

de natureza profissional” (p. 84). Para isso, foi escolhido como entrevistado a jornalista 

Renata Aracy Machado (Renata Tupinambá), uma das fundadoras da Webradio Yandê. 

 

3. Fundamentação Teórica 

3.1 Webradio: Interação por Rede 

Assim como realizado em Webradio Yandê e a descolonização da mídia (RIBEIRO, 

2017), é importante conceituar aqui o que se entende por webradio, e o que isso reflete na 

convergência de mídia. 

De acordo com Nair Prata (2009), “o rádio hertziano (...) requer somente o ato de 

ouvir” (p. 42 e 43). Ao adentrar na discussão sobre o conceito de webradio, a autora aborda, 

antes de tudo, a chamada “geração virtual” (PRATA, p. 43), e complementa: 

[...] na era da globalização a tecnologia destrói barreiras de tempo e distância, e 

torna-se possível a troca de informações entre pessoas por meio de redes de 
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computador, informações essas que variam desde textos verbais até vídeos (SILVA 

apud PRATA, p. 43). 

 

Prata ainda diz que por meio da Internet, nasce um novo conceito de radiofonia: o 

usuário não fica preso apenas à conteúdos sonoros, mas também tem acesso à textos, vídeos, 

fotografias, desenhos, hipertextos. Além disso, é possível encontrar elementos textuais e 

imagéticos que auxiliam na compreensão do conteúdo (PRATA, p. 43). 

Assim, tem-se um novo modelo de troca de informações, mais especificamente um 

novo modelo de rádio, de possível acesso através, apenas, de uma URL (Uniform Resource 

Locator), mais popularmente conhecida como site ou link, não sendo mais necessária a 

sintonização de uma frequência no dial por um aparelho receptor (PRATA, p. 59). 

Essa otimização da radiofonia permite que grupos representativos, movimentos sociais 

e demais segmentos da sociedade montem suas emissoras via web e possam transmitir seus 

conteúdos sem complicações, permitindo uma maior democratização da comunicação. 

3.2 Convergência 

Como aponta Prata (2009), o rádio passou de uma plataforma em que somente havia o 

ato de ouvir para uma plataforma em que é possível obter mais informações, com conteúdos 

mais dinâmicos e que contribuem para a compreensão dos temas abordados pelas pautas, 

como textos, imagens, vídeos e até hiperlinks, em que o consumidor pode acessar outros 

conteúdos relacionados ao tema em questão, graças ao avanço da Internet. 

A esse processo, Jenkins (2009), no livro Cultura da Convergência, dá o nome de 

convergência midiática, em que os conteúdos são acessados em diversas linguagens e 

plataformas midiáticas. Porém, Jenkins aponta que a convergência está além das 

transformações tecnológicas, afirmando que 

A convergência das mídias [...] altera a relação entre tecnologias existentes, 

indústrias, mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a 

indústria midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o 

entretenimento. [...] a convergência refere-se a um processo, não a um ponto final. 

(JENKINS, 2009, p. 43).  

 

No sentido de produção industrial de conteúdos midiáticos, o autor expõe dois tipos de 

processos de convergência: corporativa e alternativa (consumidor). A esses processos, Jenkins 

aponta que um coexiste com o outro. Enquanto o primeiro acelera seu fluxo de conteúdo para 

“aumentar as oportunidades de lucro, ampliar mercados e consolidar seus compromissos com 

o público” (JENKINS, 2009, p. 46), o segundo processo significa o “controle mais completo 

sobre o fluxo da mídia” (JENKINS, 2009, p. 46) possibilitando maior interação com outros 

consumidores, a partir da utilização das diferentes tecnologias. 
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De forma bem sintetizada esse processo é muito presente nos conteúdos produzidos 

pela Yandê, como poder-se-a notar no decorrer desta pesquisa. Com os conteúdos da 

Webradio, em diversas plataformas midiáticas, tantos os indígenas, quanto os não-indígenas 

têm acesso a esses conteúdos, por meio do computador, tablet ou smartphone, e assim podem 

interagir, e até mesmo questionar outros veículos midiáticos a respeito de determinado 

assunto, como aponta Jenkins: 

Inicialmente, o computador ofereceu amplas oportunidades de interação com o 

conteúdo das mídias e, enquanto operou nesse nível, foi relativamente fácil para as 

empresas de mídia controlar o que ocorria. Cada vez mais, entretanto, a web tem se 

tornado um local de participação do consumidor [...] (JENKINS, 2009, p. 190, 

itálico meu). 

 

Essa interação dos consumidores com o conteúdo de mídia têm feito com que as 

grandes corporações midiáticas, mas também as pequenas – por questões de ganhar espaço no 

espectro de veiculação de informação e consumo por parte do público – adotem a cultura da 

convergência, uma vez que “a convergência cria múltiplas formas de vender conteúdos aos 

consumidores; [...] consolida a fidelidade do consumidor” (JENKINS, 2009, p. 325), já que o 

mercado e a troca de informações estão se fragmentando mais e mais, por meio dos diversos 

canais midiáticos que a Internet oferece ao consumidor, fator este que ameaça a prática dos 

negócios no mercado da comunicação. 

Por conta disso, Jenkins acredita no potencial democratizador da convergência 

midiática, fazendo surgir um efeito político de “acesso a novas estruturas sociais (inteligência 

coletiva) e novos modelos de produção cultural (cultura participativa)” (JENKINS, 2009, p. 

329). E completa: 

Bem-vindo à cultura da convergência, onde velhas e novas mídias colidem, onde a 

mídia corporativa e a mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor e o 

poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis. A cultura da 

convergência é o futuro, mas está sendo moldada hoje. Os consumidores terão mais 

poder na cultura da convergência – mas somente se reconhecerem e utilizarem esse 

poder tanto como consumidores quanto como cidadãos, como plenos participantes 

de nossa cultura. (JENKINS, 2009, p. 343). 

 

Nesse sentido é possível entender que a convergência de mídias abre um leque de 

possibilidades tanto para as mídias corporativas, quanto para as mídias alternativas de se 

trabalhar a abordagem de seus conteúdos. Além disso, para o consumidor, o mundo da 

convergência midiática exige dele o reconhecimento do seu real papel frente à cultura da 

convergência: o de cidadão-monitor, em que é necessário “desenvolver novas habilidades 

importantes na avaliação de informações” (JENKINS, 2009, p. 308), tanto a nível individual, 

quanto a nível de trabalho de diversas comunidades de conhecimento. 
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4. Resultados 

Criada em 11 de novembro de 2013 pelos indígenas Erick Anápuáka Muniz 

(Anápuáka Muniz Tupinambá Hã-hã-hãe), especialista em Gestão de Marketing; Renata 

Aracy Machado (Renata Tupinambá), formada em Comunicação Social – Jornalismo; e 

Denilson Monteiro (Denilson Baniwa), formado em Publicidade e Propaganda, o intuito da 

Webradio Yandê sempre foi dar voz aos povos indígenas. A sede fica no município de 

Niterói, no estado do Rio de Janeiro.  

A ideia da criação de um veículo de comunicação inteiramente produzido e pautado 

por indígenas já era antiga para Anápuáka Muniz. Segundo, Renata Tupinambá, jornalista da 

Yandê, Anápuáka já havia tentado projetos semelhantes, que serviram de base para a criação 

do que se conhece hoje por Yandê. 

De acordo com a descrição da Webradio Yandê, em sua página no Facebook, a missão 

da webradio, em seus mais diversos canais de comunicação e informação é:  

Nosso plano de comunicação é pautado na necessidade de adaptação, e assim o 

surgimento de uma etnomídia indígena, comunicação com convergência de mídias. 

Compreendemos que o trabalho conjunto entre grupos étnicos e culturais, são 

importantes para que estes sejam valorizados. (FACEBOOK YANDÊ, 2018). 

 

Como apresenta a citação, a comunicação da Yandê é pautada no “surgimento de uma 

etnomídia indígena”. O conceito de etnomídia indígena pode ser dado pela seguinte afirmação 

feita por Renata Tupinambá na entrevista:  

Etnomídia é fazer uma comunicação com identidade, em que cada grupo étnico que 

se apropria das ferramentas comunicacionais, faz sua própria forma de comunicação 

– sem obedecer aos padrões estabelecidos pela grande mídia ou pelo jornalismo, 

mas criando formas próprias. A comunicação para os povos indígena é um processo 

vivo e que adquire um significado cosmológico maior para as culturas indígenas. 

Não é apenas uma mídia étnica e indígenas fazendo notícias sobre suas 

comunidades. (TUPINAMBÁ, 2018). 

 

Assim, a etnomídia se torna um instrumento além da comunicação em si, mas um 

instrumento educativo, em que se é possível abordar e discutir afirmação identitária e cultural, 

resistência e luta, além de promover o de diálogo entre os próprios povos indígenas, mas, 

sobretudo, estabelece um diálogo formativo com os não-indígenas. 

4.1 Os Canais da Yandê 

Atualmente, a Yandê está presente nos mais diversos canais de comunicação e 

informação. A começar do site, um espaço multimídia e convergente, além de estar presente 

no YouTube, Instagram, Facebook e, até mesmo, o WhatsApp. 
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De acordo com a entrevista realizada por e-mail com a jornalista da Yandê, Renata 

Tupinambá, a Webradio apresenta números significativos em relação ao site e ao Facebook. A 

Yandê já registou mais de 500 mil acessos no site, e mais de dois milhões de visualizações em 

uma publicação no Facebook, referente a abril de 2017. 

A produção da Yandê, que é totalmente realizada por indígenas, conta ainda com 

colaboradores de diferentes etnias indígenas, de quase todos os estados brasileiros. Conforme 

apontado por Renata na entrevista, professores, comunicadores e lideranças auxiliam no 

acesso informação sobre acontecimentos nas mais diversas regiões e comunidades. Para isso o 

meio de recepção dessas informações, segundo a jornalista, é através de grupos de conversas 

no WhatsApp. 

4.1.1 Site 

O site foi a primeira plataforma da Webradio Yandê. Como exposto nos trechos de 

Prata (2009) a respeito do conceito de webradio, é possível notar também na estrutura do site 

da Yandê, uma plataforma digital inteiramente multimídia e, consequentemente, convergente, 

onde não somente há a presença do áudio, em que o consumidor não vai, unicamente, praticar 

o ato de ouvir, mas também ler textos, assistir à vídeos, e até mesmo interagir com a equipe de 

produção da webradio, via comentários e e-mail. 

A observação para análise do site da webradio foi realizada entre os dias 1 e 8 de 

março de 2018, das 20 às 21 horas.  

Em produção de conteúdo e veiculação no site, a Yandê, durante esse período, foram 

14 textos postados, com temas diversos, e que além de texto, contavam com imagens, vídeos 

e hiperlinks
4
. Essas produções estão disponíveis nas abas Blog e World. 

Data Nº de produções Título Aba 

01 de março 01 
La partera wayuu, que se formó de lapu 

(Sueño); 
World 

02 de março 00 - - 

03 de março 00 - - 

04 de março 01 

Declaración Política de las Autoridades 

Indígenas de la Organización Nacional 

Indígena de Colombia – ONIC; 

World 

05 de março 04 
1 - Wes Studi entra para a história dos Oscars 

como o primeiro ator nativo americano 

Blog e 

World 

                                                           
4
 Links permitem que o usuário acesse outra página da web. Geralmente fazem ligação com assuntos 

semelhantes. 
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apresentar e falar em seu idioma; 

2 - Jovens Guarani Kaiowa da ASCURI 

estudando cinema na Darcy Ribeiro no Rio; 

3 - Roraima pede que STF suspenda 

consultas aos indígenas sobre torres de 

energia e viola convenção 169 da OIT no 

Brasil; 

4 - Las poblaciones del Amazonas consumen 

animales que se alimentan en zonas 

contaminadas; 

06 de março 03 

1 - ONIC rechaza y condena asesinato de 

comunicador nasa en Pioyá, Cauca; 

2 - Declaración Política del Encuentro 

Binacional Indígena y Popular Colombia – 

Venezuela; 

3 - CONCIP denuncia y rechaza asesinato del 

comunicador indígena eider arley campo 

hurtado; 

World 

07 de março 02 

1 - Jovens indígenas peruanos fazem clipe 

musical cantando em 7 idiomas; 

2 - Cumbre de los pueblos; 

Blog e 

World 

08 de março 03 

1 - I Assembleia das Mulheres Terena - 

Ho´Unevo Sênohiko Têrenoe; 

2 - 15 Cantoras indígenas que você nunca vai 

esquecer; 

3 - 7 Mulheres Cineastas indígenas; 

Blog 

Tabela 1. Produções textuais da Yandê. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os artigos e reportagens publicadas durante esse período cumpriam com a função 

principal da Yandê: o protagonismo indígena nos mais diversos e variados setores do 

mercado, da educação e, também, a manutenção e luta pelos direitos indígenas. 

Já a programação ao vivo on-line, no horário analisado durante a semana, era 

composta basicamente por músicas indígenas nos mais variados estilos musicais: sertanejo, 

samba, rap, hip-hop entre outros. Além das músicas, a programação, durante o horário 

http://radioyande.com/blog.php?site_id=975&pagina_id=21862&tipo=post&post_id=791
http://radioyande.com/blog.php?site_id=975&pagina_id=21862&tipo=post&post_id=791
http://radioyande.com/blog.php?site_id=975&pagina_id=21862&tipo=post&post_id=791
http://radioyande.com/blog.php?site_id=975&pagina_id=21862&tipo=post&post_id=791
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analisado, também era composta por debates, e reportagens ora de denúncias, ora de 

entretenimento. 

Além da programação ao vivo on-line e das matérias textuais (com auxílio imagético e 

audiovisual), o site da Yandê também é composto por link que dão acesso a outros sites e 

portais de notícias (brasileiros e internacionais) com a mesma linha editorial que a Yandê, o 

que caracteriza mais um aspecto da convergência de mídias, em que o consumidor têm acesso 

ao mesmo conteúdo ou conteúdos semelhantes de forma variada. São os sites: Associação 

Cultural dos Realizadores Indígenas (ASCURI), Pau Brasil Notícias, Programa de Índio, El 

Orijeverde – Diario de los pueblos indigenas, e Radio Ucamara (canal no YouTube). 

O próprio site da Yandê dá também possibilidade de acesso às demais plataformas que 

a webradio possui, como o Facebook, o canal no YouTube, Instagram, WhatsApp, Twitter e 

SoundCloud. Outra forma do consumidor Yandê ter uma maior proximidade com os 

conteúdos da webradio é pelo e-mail, em que é possível interagir com a produção, e também 

sugerir pautas. Outra possibilidade de acesso aos conteúdos da Yandê é por meio do 

aplicativo iRádios, disponível para os mais variados sistemas operacionais dos smartphones 

atuais. 

4.1.2 Facebook 

A Yandê está ativa no Facebook desde 2013, junto com o site da webradio. Desde 

então, a página tem alcançado um número expressivo de pessoas. Atualmente (abril de 2018), 

a página no Facebook da Yandê conta com quase 39 mil curtidas e seguidores. Durante a 

análise, na primeira semana de março, a página tinha aproximadamente 35,5 mil curtidas. 

Com base na variação desses números, a Yandê teve uma abrangência de público em torno de 

9,85% em um mês. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a página tem aumentado, gradativamente, seu 

público, graças à divulgação e circulação de seus conteúdos via Facebook, considerada a rede 

social mais influente do mundo, de acordo com uma pesquisa realizada pelo portal de 

estatísticas Statista. 

O público na rede social não é composto somente por indígenas, mas também não-

indígenas, simpatizantes das pautas indígenas, estudantes, comunicadores, professores etc. 

Essa diversidade de público, principalmente, entre indígenas e não-indígenas, contribui para o 

processo de descolonização da mídia – discutido no artigo Webradio Yandê e a 

descolonização da mídia (2017) – como aponta Renata Tupinambá na entrevista, quanto para 

o processo de uma mídia educativa. 
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Ela [a Yandê] consegue trazer visibilidade aos músicos indígenas, artistas e, 

também, sobre o mundo indígena ao divulgar conteúdos de diferentes grupos 

indígenas. E consegue trazer para o não-indígena um entendimento sobre o que são 

as culturas indígenas. O retorno de público tem sido maior no público não indígena. 

(TUPINAMBÁ, 2018, itálico meu). 

 

Sobre o público ser, na maioria das vezes, de não-indígenas, a jornalista explicou que 

isso é muito importante, uma vez que contribui no processo de descolonização da ideia que 

muitos não-indígenas têm a respeito dos povos originários. 

O Facebook tem servido, principalmente, como contribuinte nesse processo, uma vez 

que expõe que o indígena também ocupa o espaço da web, e, também, as plataformas digitais, 

utilizando-as como canal de comunicação e informação. 

Por meio da página no Facebook, a Yandê compartilha os materiais produzidos e 

publicados no site, produz vídeos ao-vivo (popularmente conhecido, dentro da rede social, 

como lives) em palestras, debates e eventos em geral. O Facebook da Yandê também 

compartilha (pode-se dizer, retransmite) conteúdos de outros veículos de comunicação que 

abordem alguma pauta indígena. 

Durante o período analisado, entre os dias 1 e 8 de março de 2018, a página no 

Facebook da Yandê teve 32 publicações, porém nos dias 1 e 4 de março não houve 

publicação. A publicações no total alcançaram 1.512 curtidas e 730 compartilhamentos. 

Segue a tabela: 

  

Data Nº de publicações Nº de curtidas Nº de compartilhamentos 

01 de março - - - 

02 de março 02 49 10 

03 de março 07 143 25 

04 de março - - - 

05 de março 04 334 81 

06 de março 08 290 88 

07 de março 04 89 26 

08 de março 07 607 500 

Total 32 1.512 730 

Tabela 2. Publicações e interações da Yandê no Facebook. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como é possível notar, há mais interação com a página da Yandê no Facebook, do que 

com o próprio site, ainda que, como apontado pela jornalista entrevista, a webradio já 
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ultrapassou a marca de 500 mil seguidores. De acordo com Renata, a webradio “possui um 

foco mais educativo do que de fazer notícias, ou apenas informação” (TUPINAMBÁ, 2018), 

em que os conteúdos estão disponíveis na programação ao vivo on-line, por meio dos debates 

e palestras que são transmitidos. Já o Facebook, além do caráter de compartilhamento de 

conteúdo, possui um aspecto de total interação com o usuário, onde é possível curtir, 

compartilhar e comentar, além de poder, na mesma plataforma, enviar mensagens pelo chat 

(ou, inbox) da rede social. 

Sobre essa interação ser maior no Facebook, Renata disse que o número mais 

expressivo alcançado em uma publicação na página da Yandê foi em um vídeo postado no dia 

25 de abril de 2017. O vídeo mostrava uma manifestação dos povos indígenas em frente ao 

Congresso Nacional e a repressão policial contra os indígenas. O vídeo tem mais de dois 

milhões de visualizações, 15 mil curtidas e 59 mil compartilhamentos, além de diversos 

comentários (não há, na publicação, o número exato ou aproximado de comentários). 

4.1.2 YouTube, Instagram e WhatsApp 

Além do site e da página no Facebook, a Yandê também está presente em outras 

plataformas digitais, que contribuem na propagação de conteúdo, alcance de público, e 

visibilidade e interação nas mais diversas redes sociais. 

Assim, esta parte do artigo faz um compilado de outras três plataformas digitais em 

que a Yandê se faz presente na veiculação de suas produções: o YouTube, o Instagram, e o 

WhatsApp. Há ainda outras duas plataformas utilizadas pela Yandê, mas que não entraram 

para a pesquisa: o Twitter e o SoundCloud. Essas duas consistem em, respectivamente, 

compartilhamento de conteúdo e postagem de podcasts
5
. 

Com relação ao canal da Yandê no YouTube, durante o período de análise, o mesmo 

das demais plataformas, o canal possuía 26 vídeos, com um total de 16.134 visualizações. O 

canal foi criado em 7 de agosto de 2015.  

Recentemente, mais especificamente no dia 16 de abril de 2018, o canal recebeu uma 

nova postagem: o vídeo, intitulado Rádio Yandê: Sandra Annenberg no Como Será?, era uma 

retransmissão do programa Como Será? da Rede Globo, apresentado pela jornalista Sandra 

Annenberg. No vídeo, a Yandê é apresentada como referência em produções e conteúdos que 

abordam as tradições e a cultura dos povos originários. Antes desse vídeo, a última 

atualização no canal da Yandê era de 12 de julho de 2017. 

                                                           
5
 De acordo com Prata (2009), “Podcast (ou podcasting) é um neologismo criado pela união das palavras pod 

(do tocador de MP3 da Apple, iPod) com casting, sinônimo de transmissão, em inglês. A definição de 

podcasting, proposta pelo dicionário New Oxford American Dicitionary é: Gravação digital de um programa, 

como de rádio, oferecida na internet para download em um tocador de músicas pessoal.” 
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A respeito da recente atualização no canal, pode-se notar como a Yandê tem se 

expandido no conceito de etnomídia, uma vez que até grandes emissoras como a Rede Globo, 

em pequenos espaços de sua programação, promovem a webradio, colocando-a como 

referência em produção de conteúdo e educação sobre os indígenas do Brasil. 

Já os demais vídeos que constam no canal, são produções da Yandê em que o 

protagonismo indígena, o debate sobre políticas e direitos indigenistas, educação e cultura são 

abordados, mostrando a realidade dos povos indígenas, nas mais diversificadas etnias e 

aldeias do Brasil. 

O que é possível notar em alguns vídeos é que as produções quebram os padrões 

estéticos audiovisuais e têm a preocupação maior de mostrar ao público da Yandê a realidade 

indígena, com suas tradições e culturas. Como por exemplo: o vídeo mais assistido do canal é 

o Baile de Forró Kayapo com o músico Mokuká kayapó e a Rádio Yandê, com duração de 1 

minuto e 21 segundos, e com 4.318 visualizações.  

É notório que o vídeo tenha sido feito com celular ou, até mesmo, com uma câmera 

não profissional, porém há outros elementos que fogem da estética usual de produção 

audiovisual: a captação de áudio está poluída de ruídos e as imagens estão tremidas, com 

problemas de enquadramento. Mas estes elementos não descreditam o objetivo do conteúdo: 

apresentar o protagonismo indígena em eventos de mostra cultural e afins, como explicou a 

jornalista Renata Tupinambá na entrevista, em que o foco da webradio consiste mais em 

conteúdos educativos e de dar visibilidade ao mundo indígena, do que propriamente 

apresentar produções seguindo padrões técnicos e estéticos pré-estabelecidos. 

Já a utilização do Instagram por parte da Yandê consiste em postagens de fotos e 

vídeos que, geralmente, em sua maior parte, fazem menção aos conteúdos compartilhados e 

publicados na página da Yandê no Facebook. 

Por compartilhar fotos e vídeos que têm relação aos conteúdos, na maioria das vezes, 

ligados às publicações da página no Facebook, o Instagram da Yandê também é 

frequentemente atualizado. 

O perfil permite que os usuários da rede social curtam e comentem as postagens. Além 

disso, é possível enviar e-mail, e ligar para a produção se necessário. Há ainda o site da 

Yandê, caso o usuário queira ter acesso aos conteúdos completos.  

Durante o período da análise, foram 13 publicações que totalizaram 1.129 curtidas. 

Todas as publicações eram relacionadas aos temas abordados no site e no Facebook. Não 

houve publicações nos dias 1, 2 e 4 de março. 
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Outra plataforma que é utilizada para a comunicação dos produtores da Yandê e os 

colaboradores indígenas e não-indígenas é o WhatsApp. De acordo com Renata Tupinambá, a 

ideia de utilizar a rede social para troca de mensagens e informações começou em 2015. 

Indígenas podem entrar em contato direto pela rede social, debater assuntos, sugerir pautas, 

enviar denúncias etc. 

Renata afirmou que a Yandê conta com um grupo no WhatsApp com mais de 200 

indígenas do Brasil inteiro, de diferentes etnias, e que, dessa forma, a atualização dos fatos 

ocorridos nas mais diversas regiões do país no que diz respeito às aldeias e aos indígenas é 

mais rápida e mais fácil. 

 

5. Considerações Finais 

O fato de a Yandê ter sido criada em um ambiente web, isso já contribui para o 

processo multimídia e, consequentemente, para o processo de convergência midiática. De 

acordo com Renata Tupinambá, desde a criação da webradio, já foi pensado a ocupação da 

Yandê em outros canais e meios de comunicação, possibilitando uma maior interatividade 

entre os produtores e os consumidores da webradio, fazendo que, por conseguinte, os próprios 

consumidores dos conteúdos da webradio sugerissem pautas, e táticas de organização política 

a respeitos dos direitos indígenas.  

Os conteúdos produzidos pela webradio evidenciam a figura dos indígenas que não 

possuem suas lutas reconhecidas pela mídia hegemônica. Nesse sentido, a etnomídia, no que 

diz respeito à Yandê, se aproxima ao termo mídia radical ou mídia alternativa, como 

conceitua John Downing, em Mídia Radical: rebeldia nas comunicações e movimentos 

sociais (2002) ao dizer que tal mídia é “relativamente independente da pauta dos poderes 

constituídos e, às vezes, se opõe a um ou mais elementos dessa pauta” dando voz a grupos 

marginalizados, no caso aqui em questão, aos indígenas. 

Com isso, os conteúdos da Yandê buscam o protagonismo indígena nos mais diversos 

setores do mercado, da política, da educação e, também, da comunicação. A jornalista da 

Yandê disse que o protagonismo indígena nas produções é decorrente do trabalho coletivo dos 

indígenas, em mostrar suas culturas, suas realidades, o que contribui no processo educativo da 

webradio, em especial no que diz respeito à descolonização sobre o que é ser indígena. 

Mas, e quanto ao futuro da Yandê? O que esperar? Renata Tupnambá afirmou que há 

um planejamento de produções de conteúdos em flix
6
, com programas indígenas, filmes, 

                                                           
6
 Serviço de reprodução de conteúdos por streaming. 
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shows etc. Ainda que a ideia esteja no papel, isso compreende mais uma marca da expansão 

da etnomídia no âmbito da convergência midiática. 

No artigo Webradio Yandê e a descolonização da mídia a análise é embasada, 

especificamente, em discutir a apropriação dos meios de comunicação por parte dos indígenas 

na produção de conteúdo jornalísticos, a fim de pautarem suas reivindicações e construir um 

ambiente democratizador e educativo para a comunicação. Já este artigo, analisa a experiência 

da Yandê como mídia democratizadora que já nasceu em um contexto de convergência 

midiática, e se utiliza disso para alavancar seus conteúdos, além de inserir suas pautas e 

debates em outros meios de comunicação e trabalhar na participação ativa de seus 

consumidores, sejam eles indígenas ou não. 

Por fim, é expressiva a importância do trabalho realizado pela Yandê, em que a 

comunicação se dá do interior para o exterior, da cultura dos povos originários para a cultura 

dos não-indígenas, trazendo, assim, um maior protagonismo das etnias indígenas para os 

meios de comunicação. Além disso, é possível notar que os conteúdos pautados pela Yandê 

dificilmente aparecem na mídia hegemônica e, na maioria das vezes, quando aparecem, são 

abordados de forma equivocada, e muitas vezes estereotipadas. 

Contudo, o processo de convergência midiática no caso da Yandê, como apontou 

Renata, ajuda a difundir não somente os conteúdos, mas também a cultura das etnias 

indígenas, e contribui no processo de descolonização do pensamento em todas as faixas 

etárias. 
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