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Brasil é um conceito forjado ao longo de cinco séculos de ocupação desta 
porção do território sul-americano. Resultado do confronto explícito entre nações 
europeias que competiam para se apropriar de riquezas e terras além de seu con-
tinente e também entre os invasores e os povos que habitavam originalmente este 
território. Uma sucessão de guerras, de disputas entre governos e corporações e 
de espoliação e violência contra as populações que resistiam à invasão. Guerra que 
nunca cessou. As estratégias que esses povos de centenas de etnias desenvolveram 
para assegurar sua sobrevivência, e a do lugar ao qual pertenciam, foram muitas, 
desde o confronto direto até alianças temporárias e mesmo a fuga para lugares 
mais distantes e seguros, onde muitos povos ainda estão, em isolamento voluntário. 

A história oficial que vem sendo contada desde então pouco traz de infor-
mações sobre essas guerras e sobre os povos que foram totalmente dizimados ou 
banidos de seu lugar de origem, forçados a deixar para trás os cordões umbilicais 
enterrados junto às casas e as sepulturas dos ancestrais. A história passa como 
esponja sobre um mapa, limpando a terra de gente, bichos, árvores, montanhas, 
rios, de tudo que atrapalhe o avanço do progresso, consumindo tudo que é possível 
transformar em mercadoria para as grandes transações e projetos civilizatórios, e 
traçando linhas e fronteiras que esquartejaram um corpo antes vivo e pulsante. 
Então ficamos sem a oportunidade de conhecer os povos subjugados e suas lutas. 
Mas elas existiram, com certeza, e provocaram muito barulho. No século XX a 
expectativa dos donos desta capitania hereditária que ainda é nosso país era de 
total eliminação dos povos indígenas de nossa convivência, fosse pela morte pura 
e simples, fosse pela assimilação. 

Depois de um tempo de certa calmaria no começo do século passado, a 
década de 1940 trouxe novamente para a consciência deste Brasil a existência de 
povos indígenas e sua recusa a desaparecer. A grande marcha para o oeste, pro-
movida por Getúlio Vargas, se deparou com centenas de povos organizados, com 
culturas sofisticadas e domínio de um vasto território que precisava ser desocupado 
para estar a serviço dos novos proprietários. O rádio, jornais, cinejornais e revis-
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tas já eram veículos influenciadores da opinião pública, com grande circulação e 

poder. Assim, pela primeira vez, os brasileiros das grandes cidades foram expostos 

a imagens que não pertenciam a seu imaginário: diferentes tribos, selvagens em 

pé de guerra com as frentes que avançavam, outros amistosos e ingênuos, crianças 

na relação com os seres superiores que chegavam. Milhares de fotografias e filmes, 

centenas de reportagens oscilavam entre o encantamento e o pânico diante desses 

seres quase que extraterrestres. Mas eles ainda não tinham voz, nem pensamento. 

Nas décadas de 1960 e 70, nova onda de expansão do território sob o regime militar 

trouxe mais uma vez a figura do “índio” para confrontar as aspirações da nação. 

Dessa vez com menos manchetes e imagens, e muita informação a ser escondida e 

negada. Uma sucessão de desrespeitos e violações só revelados recentemente com 

a divulgação do Relatório Figueiredo (Relatório..., 1967).1

A violência contra a floresta e os povos da floresta começava a incomodar 

uma parcela da população, intelectuais, artistas e pesquisadores dentro e fora do 

país, gerando uma mobilização e a criação de diversas organizações de apoio aos 

povos indígenas. Somente no final da década de 1970 esses povos começam a se 

organizar para além de suas aldeias. A partir da iniciativa de parceiros e movimen-

tos por direitos, essas pessoas, de tantas etnias diferentes, podem se encontrar e 

percebem os problemas comuns que enfrentam. Traçam, então, novas estratégias 

e usam a tecnologia dos “brancos” para se comunicar entre si e com os não indí-

genas. De uma forma orgânica, natural, independente de segmentos políticos ou 

religiosos, o movimento indígena vai se firmando e se fazendo enxergar e escutar, 

com os pés firmes na cultura e na tradição. São os discursos vigorosos, os cantos 

coletivos, as danças ritmadas de Xavantes, Kayapós, de povos do Xingu e do Nordeste 

que demonstram sua indignação com o estado das coisas e mobilizam energias e 

aliados para a luta. 

No início dos anos 80 esses povos se reúnem num movimento que junta 

grupos até então inimigos tradicionais contra um inimigo comum, maior e mais 

poderoso: a União das Nações Indígenas (UNI), movimento de povos indígenas 

organizados de acordo com suas tradições e alianças, que se apropriam de meios 

de comunicação, entendendo a importância de revelar sua identidade, de informar 

aos brasileiros sobre sua realidade, necessidades e anseios. Passam a ter voz, a 

expressar seu pensamento de forma ampla, convocando coletivas de imprensa 

para divulgar as assembleias indígenas e suas reivindicações, e ainda ocupando 

em ações de protesto órgãos governamentais regionais como superintendências 

da Fundação Nacional do Índio (Funai) e Casas do Índio, criadas para lhes dar 

assistência em saúde. 

Dentro desse movimento, surgem os primeiros escritores e cineastas indí-

genas, registrando com a palavra escrita e suas câmeras a cultura e a realidade de 
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seus povos. É assim que Mario Juruna se afirma como exemplo de luta contra as 

mentiras dos políticos, gravando suas vozes e promessas num gravador cassete, e 

consegue se eleger o primeiro deputado federal indígena pelo Rio de Janeiro, com 

mandato entre 1983 e 87. E é assim que o primeiro programa de rádio pensado e 

conduzido por pessoas indígenas reverbera as ondas sonoras para chegar ao público 

com informação nova, de um jeito totalmente novo.

Em junho de 1985 foi ao ar, pelos 93,7 MHz da Rádio USP de São Paulo, 

a primeira edição do Programa de Índio, apresentado por Álvaro Tukano, Ailton 

Krenak e Biraci Yawanawá. A primeira experiência do povo indígena do Brasil em 

rádio. Uma iniciativa do Núcleo de Cultura Indígena, braço oficial da União das 

Nações Indígenas. 

Três jovens mobilizados dentro do movimento indígena, de três regiões 

do Brasil – Amazonas, Minas Gerais e Acre –, com domínio da língua portuguesa, 

se apropriavam de um veículo criado pelos “brancos” para pacificar esses compa-

nheiros de trajetória no planeta Terra. Como diziam, “um ‘Programa de Índio’ para 

amansar branco”.

O Programa de Índio, com 30 minutos semanais, ficou no ar de 1985 a 

1990, com duas pequenas interrupções por ocasião de mudanças na reitoria da 

universidade e, por consequência, na direção da Rádio USP. Foi distribuído também 

para outras emissoras educativas e/ou comerciais, em outros estados do Brasil, 

como a Rádio Efei (MG), a Rádio Universidade de Santa Maria (RS) e a Rádio Caiuás 

(MS), entre outras.

Foi o primeiro programa de rádio criado e conduzido por pessoas indíge-

nas com a proposta de aproximação com o Brasil, de divulgação de suas tradições 

e realidades, de defesa e luta por seus direitos, com informação, história, música, 

cultura, humor, beleza.

Foram mais de duzentos programas produzidos nesse período, em fitas 

de rolo de 1.200 pés, copiados e preservados depois em fitas cassete por mais de 

vinte anos. Esse acervo foi recuperado e digitalizado entre 2008 e 2009, no âmbito 

de um projeto patrocinado via Edital Petrobras Cultural. Os programas estão dis-

poníveis no site <www.programadeindio.org>, com o áudio original e uma breve 

apresentação sobre o conteúdo. 

No capítulo seguinte desta coletânea é apresentada a transcrição do pri-

meiro de dois programas sobre a 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do 

Índio, transmitido pela Rádio USP no dia 30 de novembro de 1986. Essa conferên-

cia, realizada em Brasília de 27 a 29 de novembro desse ano, foi o primeiro evento 

específico para discutir a situação de saúde dos povos indígenas e suas proposições 

para inclusão dos indígenas nessa nova política nacional de saúde, que se tornou 

o Sistema Único de Saúde. Sua realização foi resultado de uma reivindicação de 
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lideranças indígenas e parceiros presentes à 8a Conferência Nacional de Saúde 
(CNS), realizada em março de 1986 por iniciativa do movimento da Reforma Sani-
tária. Nesse Programa de Índio de 30 de novembro, Ailton Krenak comenta suas 
impressões e dialoga com Sergio Arouca, presidente da 8ª CNS, e com o grande 
chefe Raoni, do povo Metyktire-Kayapó. Esse é o único registro em áudio desse 
marco inicial da construção do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

Ao longo dos cinco anos do programa, participaram todas as lideranças 
indígenas importantes dessa época, homens e mulheres das aldeias, com depoi-
mentos e entrevistas registrados em seus lugares de origem ou em eventos que 
reuniam esses povos. Aliados, políticos, estudiosos, intelectuais, artistas também 
tiveram espaço e trouxeram informações e reflexões, mesmo que esse não fosse o 
objetivo principal do projeto, que era repercutir a voz das aldeias. 

A UNI, numa primeira iniciativa de comunicação ampla, edita um jornal 
impresso a partir da cidade de São Paulo, o Jornal Indígena, usando o português 
para a comunicação com as aldeias e também com a sociedade civil e a imprensa. 
O custo da edição impressa, a dificuldade na distribuição do jornal e a limitação 
da linguagem escrita entre povos de cultura oral e de muitas línguas fazem a UNI 
questionar a eficácia desse meio e discutir novas formas de comunicação.

O rádio, já usado como forma de comunicação entre pessoas e aldeias 
na Amazônia, surge como resposta às necessidades do movimento indígena nesse 
momento. A escolha se deve às características básicas do veículo, que de forma 
empírica os indígenas já sabiam identificar: o baixo custo e facilidade na produção, 
a abrangência de um grande público, a linguagem oral e a possibilidade de usar 
outros idiomas na comunicação, de gravar os programas em fitas cassete e distri-
buí-los às aldeias, ampliando o tempo de vida do programa, e de recorrer a outras 
linguagens na comunicação, como as histórias, as narrativas tradicionais, a música, 
os sons naturais das aldeias.

A Rádio USP

Ailton Krenak e Álvaro Tukano eram os responsáveis pelas estratégias 
e ações de comunicação da União das Nações Indígenas a partir de um escritório 
montado numa sala cedida ao movimento pelo Instituto Sedis Sapientiae, em São 
Paulo, lugar de acolhida a vários movimentos sociais, como a Comissão Pró-Índio 
de São Paulo e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. 

O conceito do programa, definido no início de 1985 pelas lideranças em 
conversas presenciais e à distância, era muito simples: falar com os ouvintes de 
maneira informal, como se fosse uma conversa ao pé do fogo, trazendo informações, 
notícias, músicas do universo indígena, um conteúdo rico e diverso nunca antes aces-
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sível ao público. Abrir o microfone para as pessoas indígenas, lideranças, homens e 
mulheres das aldeias, pajés, jovens estudantes, professores, e em alguns momentos 
também para os aliados, políticos, pensadores, estudiosos que colaboravam com o 
movimento indígena e até para pessoas, de dentro e fora do governo, que viam o 
povo indígena como inimigo do progresso e da segurança nacional.

Não havia uma ideia clara sobre quem seria o público do programa. Mas 
a iniciativa seria voltada para a população urbana, formada pelos “brancos” – que 
são também os pretos, os amarelos, os mestiços, os imigrantes. Como dizia Ailton 
Krenak, se apropriando de um termo usado pelos indigenistas, era um programa 
para “amansar o branco”, “civilizar” essa gente distante, tornando-os mais humanos, 
numa relação de encontro verdadeiro, de trocas e de conhecimento mútuo. Tocar e 
transformar pelo coração, permitindo a uma população sem nenhuma informação 
sobre os povos indígenas um mínimo de contato com outras realidades, outros 
pensamentos e modos de vida, com a história não contada, com as raízes do país 
não reveladas.

A Rádio USP foi cogitada como uma das únicas possibilidades de veiculação 
do programa por seu caráter educativo, sua vinculação a uma universidade compro-
metida com as lutas democráticas da época e principalmente pelo caráter experimen-
tal e aberto da sua programação, sob o comando do diretor Luiz Fernando Santoro.

A proposta do Núcleo de Cultura Indígena da UNI foi aceita pela direção 
da rádio sem restrições ou interferência, com confiança plena na capacidade das 
pessoas envolvidas no projeto. 

Manter um programa de rádio semanal no ar, sem equipamentos, recursos 
e pessoal, não era tarefa fácil. As lideranças da UNI estavam envolvidas em seus 
muitos afazeres políticos e uma intensa agenda de viagens; havia ainda a relação 
burocrática com a rádio, agendamento de estúdio, necessidades técnicas, pesquisa 
de material musical – muito precário e difícil na época. Um desafio e tanto.

As pautas eram discutidas e decididas em reuniões presenciais com a 
participação de integrantes da UNI que estivessem em São Paulo e também com 
consultas por telefone ou carta e sugestões que chegavam das aldeias. A dificuldade 
na comunicação com as aldeias era enorme. No interior do país, somente as cidades 
maiores tinham sistema de telefonia. Muitas vezes a comunicação era feita por 
radioamador com o sinal transmitido de dentro das aldeias para postos de telefonia 
regionais que intermediavam a transmissão para São Paulo. Muitos programas eram 
gravados com a presença dos apresentadores e convidados, no seu tempo normal 
de 30 minutos, no estúdio da Rádio USP, ou, depois de 1986, no estúdio próprio do 
Núcleo de Cultura Indígena, como um programa ao vivo para depois ser veiculado. 
Outros programas eram editados a partir de material previamente coletado nas 
aldeias e em eventos fora de São Paulo, de entrevistas, de depoimentos de lide-
ranças, de denúncias recebidas por telefone ou fitas; em algumas situações, eram 
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necessários vários programas para dar conta de todo o conteúdo. A veiculação pela 
Rádio USP era feita aos domingos pela manhã, com reprise num dia de semana à 
noite. Essa periodicidade foi alterada algumas vezes, permanecendo sempre duas 
exibições por semana. 

A notícia do programa se espalhou muito rapidamente entre as comuni-
dades indígenas. Em alguns meses, de norte a sul do país, quase todas as aldeias 
sabiam que uma emissora de São Paulo podia colocar suas vozes e pensamentos 
no ar, para todos ouvirem. Os gravadores cassete eram muito populares entre os 
povos indígenas, que os usavam para registrar as músicas e os encontros. O depu-
tado Mário Juruna, do povo Xavante, foi um exemplo de como essa nova tecnologia 
impactava as comunidades.

A produção do programa passou a receber fitas cassete gravadas nas 
aldeias com informações e notícias que não chegariam de outra forma ao público. 
Lideranças passaram a gravar depoimentos, músicas e informações durante suas 
viagens pelo país, e os encontros e assembleias indígenas eram momentos especiais 
para a documentação da voz e da realidade desses povos até então emudecidos 
pela história.

Não faltava assunto ou matéria-prima para a produção. A linguagem e os 
recursos usados em cada edição variavam de acordo com o tema, o local de origem 
do programa, o momento político e até com o humor dos apresentadores ou convi-
dados. As dificuldades maiores eram de ordem técnica. Uma situação comum eram 
as ligações feitas por telefone diretamente dos locais onde grupos indígenas faziam 
protestos ou ocupavam órgãos de governo e queriam que suas falas fossem ao ar.

Os assuntos abordados foram os mais variados, mas a base de todas as 
conversas sempre foi a importância da garantia da terra como bem fundamental 
para a vida plena e com saúde dos povos, para a continuidade da tradição e da 
cultura, dos princípios da vida em coletivo e em conexão com todos os elementos 
materiais e as forças invisíveis. A saúde como resultado da vida em equilíbrio era 
tema frequente, e a sua perda apontada como consequência da invasão, da destrui-
ção da floresta e dos rios, da liberação de forças maléficas de dentro da terra. As 
cerimônias e os conhecimentos para a manutenção da vida saudável e equilibrada 
também estiveram em foco em muitos e muitos programas, na voz de homens e 
mulheres indígenas do Brasil e de outros países também.

As fitas com as gravações das aldeias demoravam muito tempo para chegar 
a São Paulo. Muitas vezes, quando chegavam, não tinham as condições mínimas 
para sua reprodução, porque eram fitas reaproveitadas, em péssimo estado de con-
servação. Outra dificuldade era a limitação do uso do estúdio da Rádio USP, com 
dia e horário específicos reservados para gravação do Programa de Índio que não 
coincidiam com a agenda das lideranças na cidade. Era necessária muita mágica e 
jogo de cintura para driblar os desafios e equilibrar a relação com centenas de povos 
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diferentes, com suas demandas e urgências num tempo de tantos acontecimentos. 
E tudo isso com a UNI sem recursos próprios para a produção.

Após um ano de programa no ar, sua visibilidade, grande audiência e 
repercussão entre os diversos povos davam a medida do sucesso e da importância 
da iniciativa. Com esse capital, o Núcleo de Cultura Indígena conseguiu apoio da 
Fundação Ford para a produção dos programas, com os recursos que permitiram a 
aquisição de equipamento básico, a montagem de um pequeno estúdio em outra 
sala cedida pelo Instituto Sedis Sapientiae e a remuneração de duas pessoas traba-
lhando em meio período, o que conferiu autonomia para as gravações de entrevistas 
e edição do material recebido das aldeias. 

O núcleo pôde também distribuir os programas gravados para outras emis-
soras, em outros estados do país. A primeira emissora a retransmitir o Programa 
de Índio foi a Rádio Efei, da Faculdade de Engenharia de Itajubá, MG. Depois vie-
ram a Rádio Universidade de Santa Maria, RS, e a Rádio Caiuás de Dourados, MS. 
Algumas outras emissoras retransmitiram o programa por períodos curtos, como 
a Rádio Educadora de Petrópolis, a Rádio Rio Branco e outra emissora em Aracaju. 

Quando o Núcleo de Cultura Indígena, a partir de 1989, ocupou a Casa 
do Sertanista, imóvel tombado pelo Departamento do Patrimônio Histórico, loca-
lizado no bairro paulistano do Caxingui, com um centro cultural denominado 
Embaixada dos Povos da Floresta, a parceria com o estúdio Quilombo, de Milton 
Nascimento, e a doação de equipamentos de uma fundação norte-americana per-
mitiram a construção de um estúdio com condições mais adequadas à gravação e 
distribuição dos programas e ainda a execução de outros trabalhos audiovisuais, a 
formação de pessoas indígenas na produção de programas e a documentação das 
atividades ali realizadas.

O público do programa

Quando o Programa de Índio começou em 1985, a equipe de realização 
sabia os objetivos que queria atingir e tinha domínio da sua linguagem e do seu 
conteúdo. Mas para quem eram dedicados os programas? Qual era o público do 
outro lado das ondas sonoras? 

A proposta, desde o início, era estabelecer uma comunicação com os não 
indígenas, levando informações para a população urbana e, no caso da Rádio USP, 
para a cidade de São Paulo. O público imaginado era formado por estudantes, educa-
dores, profissionais liberais, jovens, gente com algum interesse na questão indígena. 

Logo nas primeiras semanas do programa, cartas de ouvintes chegaram 
não só da capital, mas de cidades mais distantes que conseguiam sintonizar a Rádio 
USP, e o público se revelou muito mais amplo: de crianças e adolescentes a idosos e 
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aposentados; de donas de casa a policiais, de professores e estudantes a empresá-
rios. E ainda vários indígenas, incógnitos na grande cidade, trabalhando em várias 
profissões, sem assumir sua identidade, se revelavam nas cartas. Muitos ouvintes 
afirmavam suas origens indígenas, as histórias de avós pegas a laço se repetiam. 
Esse público podia escrever sobre suas origens e sonhos, sobre seus medos, pre-
conceitos, desafios e desejos, assumindo as raízes ou as origens, com orgulho. 

A única forma de comunicação com os ouvintes eram as cartas. Dourados, 
no Mato Grosso do Sul, é uma cidade encravada dentro de uma área indígena do 
povo Kaiowá. A Rádio Caiuás, que retransmitia o programa, era a única emissora 
comercial justamente num lugar onde há enorme preconceito contra o povo indígena 
e inúmeros conflitos pela posse da terra. 

As informações transmitidas pelo programa mobilizaram os Kaiowá, que 
eram assíduos ouvintes e ativos participantes, enviando fitas gravadas e informações. 
A população regional também se manifestou, admitindo em cartas a ignorância sobre 
a cultura indígena e a compreensão sobre a necessidade de proteção aos direitos 
dessa população tão marginalizada.

Alguns recursos foram usados para medir e incentivar a participação dos 
ouvintes, como sorteio de discos e livros e a votação para os prêmios que o programa 
instituía, como o Prêmio John Wayne, para o inimigo número 1 do povo indígena, 
que teve várias edições e centenas de votantes.

Além da veiculação semanal de 30 minutos, dezenas de cópias do Pro-
grama de Índio eram feitas para atender a uma demanda de professores, estudio-
sos e indígenas. Cópias dos programas também eram solicitadas pelas aldeias que 
haviam participado do programa ou por aldeias que queriam conhecer a realidade 
de outros povos indígenas. Assim, sem que fosse seu objetivo inicial, o Programa 
de Índio passou a ter um público grande de pessoas de várias etnias e a promover 
uma comunicação interna ao movimento indígena.

O Jornal Indígena falado

Além dos mais de duzentos programas produzidos e veiculados pelas 
rádios, o Núcleo de Cultura Indígena realizou também programas temáticos espe-
ciais, com 1 hora de duração, reproduzidos em fitas cassete e enviados para as 
aldeias de todo o país. Esses programas foram produzidos no período de 1986 a 
1988, quando se construía a Constituição brasileira com a presença marcante dos 
povos indígenas.

A linguagem e o formato desses programas, chamados de Jornal Indígena, 
eram diferentes, mais informativos, com muitas entrevistas e depoimentos de lide-

ranças e autoridades indígenas e esclarecimentos sobre o processo constituinte. 
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Temas como saúde, educação, terras, cultura foram abordados por diferentes etnias, 
dando voz a muitos protagonistas da história indígena.

A distribuição das fitas era feita com base em listagens de aldeias for-
necidas pelas próprias lideranças do movimento indígena e os programas eram 
ouvidos coletivamente, suscitando discussões dentro das aldeias e respostas para 
a produção do programa.

A grande dificuldade era atender a uma demanda cada vez maior de aldeias 
e a decorrente logística de distribuição. Algumas fitas viajavam até dois meses 
para chegar ao destino, por correio, barco, avião, caminhão. Uma rede informal de 
distribuidores que envolvia funcionários da Funai, missionários, leigos, professo-
res, estudiosos, antropólogos, médicos e equipes de saúde, Exército etc. Pessoas 
comprometidas com o povo indígena, independentemente das instituições para as 
quais trabalhavam.

Mais de 15 anos depois da realização do Programa de Índio e do Jor-
nal Indígena, as fitas cassete com cópias dos programas ainda eram guardadas 
como preciosidade pelas comunidades e ouvidas por outras gerações. Pelo caráter 
informativo e pela presença das pessoas indígenas, esses programas podiam ser 
ouvidos infinitas vezes, sem se esgotarem, gerando sempre discussões novas nas 
comunidades, despertando para novos aspectos da questão, sendo constantemente 
atualizados. Como as narrativas tradicionais, que são atemporais.

Os seminários de rádio indígena

A notícia da realização do Programa de Índio se espalhou também para 
fora do país, e já em 1986 a produção do programa foi convidada a participar de 
um Seminário Internacional sobre Rádio Indígena, em Quito, no Equador. A expe-
riência do Núcleo de Cultura Indígena era completamente diferente daquela de 
outras iniciativas. Os países latino-americanos tinham, nessa época, uma tradição 
de rádios indígenas promovidas por missões religiosas, católicas ou não, e por 
governos. A Bolívia, o Peru, o Equador e o México tinham dezenas de emissoras 
que transmitiam conteúdo em línguas indígenas para uma população de milhares 
de ouvintes. Mas a propriedade dos meios e do conteúdo dos programas era da 
Igreja ou do governo, que mantinham uma programação “educativa”, voltada para 
a melhoria nas condições de vida da população de acordo com suas próprias noções.

A experiência brasileira chamou a atenção dos indígenas que acompa-
nhavam docilmente os participantes do seminário, que eram, em sua quase tota-
lidade, estudiosos, antropólogos, representantes de governos ou missionários. No 
Brasil não havia uma “rádio indígena”, uma programação diária com conteúdo em 
línguas nativas, nem programas educativos. Mas o comando do Programa de Índio 
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era dos povos indígenas, sem controle, censura ou direcionamento por parte da 

emissora ou de qualquer outro órgão ou instituição. Com um pequeno gravador 

cassete e 2 horas por semana de estúdio de rádio, o resultado era surpreendente, 

alcançando um grande público e difundindo um pensamento novo. Essa possibi-

lidade motivou muitos parentes indígenas de outros países, revelando que com 

um pequeno aparato se podia produzir programas independentes e distribuí-los 

com igual liberdade.

Outros seminários se seguiram nos anos posteriores, em La Paz, Cidade 

do México, Santiago do Chile e Dacar, no Senegal. Essas viagens possibilitaram à 

produção do Programa de Índio um contato direto com outras experiências de rádio 

e populações indígenas nesses países. 

O último programa foi ao ar em 1990, deixando saudade e muitas reivin-

dicações das aldeias para que o trabalho tivesse continuidade. O Núcleo de Cultura 

Indígena manteve seu trabalho de divulgação das culturas indígenas por meio de 

exposições, eventos, documentários, livros e parcerias com artistas importantes. 

Vinte anos depois, as fitas cassete com o acervo do Programa de Índio 

resistiam, adormecidas em caixas plásticas, dentro de um armário, na cidade de 

São Paulo. História e memória de um tempo, do início do movimento indígena, das 

lutas pela Constituição, por políticas públicas de saúde e educação diferenciadas, 

com as vozes, o pensamento e arte de centenas de pessoas indígenas. 

O projeto de recuperação desse acervo era um sonho antigo que tomou 

forma e se tornou realidade. O Projeto Programa de Índio, História e Histórias foi 

aprovado pelo Edital Petrobras Cultural em 2007 e viabilizou um longo trabalho 

de recuperação das fitas cassete, digitalização do áudio, mixagem, pesquisas de 

conteúdo e imagens para criação do site que agora disponibiliza 180 programas.

Um novo público e uma nova geração de indígenas e não indígenas têm 

acesso agora a esse conteúdo. Jovens de várias etnias acessam o site de dentro 

das aldeias ou de lan houses nas cidades próximas às aldeias, e se comunicam com 

depoimentos nos quais revelam sua surpresa ao ouvir avós, tios, parentes próxi-

mos ou distantes, ao conhecer novas culturas e a arte de outros povos. Antigos 

ouvintes do programa se emocionam com as histórias e músicas; pesquisadores, 

educadores podem utilizar esse conteúdo em aulas e teses. Novas perspectivas se 

abrem a cada momento. 

O site <www.programadeindio.org> foi reformulado com apoio de edital 

da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e, além dos programas históricos, 

traz agora uma nova série radiofônica, a Aldeias Sonoras. 
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O antes e o depois

Para os povos indígenas, mesmo antes do contato com a cultura hegemô-
nica do dominador, tempo e cultura sempre foram dinâmicos. As etnias se movi-
mentam no território, estabelecem contatos com outros povos, trocam experiências, 
tecnologias, arte. Idiomas interagem, relações políticas e sociais são estabelecidas. 
Quando o contato com o branco se dá, ele é sempre com o que a sociedade nacional 
tem de mais avançado em tecnologia. As aldeias na floresta conhecem o avião e o 
helicóptero antes do carro. O GPS, o computador, o celular por satélite chegam a 
lugares onde ainda não há eletricidade e que não passaram pelos estágios anterio-
res da tecnologia. 

Da mesma forma, os primeiros europeus chegaram em naus equipadas 
com o que havia de mais avançado para a época e os povos nativos conheceram o 
metal forjado, a arma de fogo, o astrolábio, os mapas.

Os trinta anos que separam o final do Programa de Índio e o momento 
atual foram vertiginosos em mudanças tecnológicas. As relações em nosso planeta 
foram transformadas com o surgimento da grande rede de computadores. Os desa-
fios enfrentados pela produção do programa na década de 80 seriam inconcebíveis 
para a nova geração digital. Carta por correio, gravador de rolo, telefone discado, 
ausência da internet...

Nas aldeias, a tecnologia digital chegou e tomou conta. Mesmo pessoas 
que pouco falam o português possuem um telefone celular e se conectam com 
outros indígenas, em seu idioma nativo. O cerco cada vez mais violento às áreas 
indígenas promoveu, por outro lado, a proliferação de vilas e ocupações e das 
antenas de celular. A energia solar e a telefonia via satélite permitem, mesmo a 
aldeias mais isoladas no interior da Amazônia, o acesso à rede digital. Os povos 
Ashaninka e Yawanawá, do Acre, e os Paiter Suruí, de Rondônia, foram pioneiros 
nas novas tecnologias, usam seus benefícios para a proteção de seus territórios, 
para a denúncia de invasões, para a comunicação com outros povos e autoridades, 
para o monitoramento remoto de suas terras por satélite. 

Nesse contexto de avanços tecnológicos e de protagonismo das comuni-
dades indígenas, nada mais natural do que a apropriação das redes digitais para a 
comunicação e para a lutas por direitos já garantidos pela Constituição mas nunca 
efetivamente praticados e agora, mais do que nunca, ameaçados. 

Embora no cenário mundial se valorizem a diversidade cultural e o papel 
fundamental desempenhado pelas populações originárias na defesa e proteção do 
meio ambiente, o Brasil parece andar na contramão.

O desmonte dos órgãos que deveriam proteger o meio ambiente a as 
populações tradicionais, a reversão de leis que garantiam direitos assegurados pela 
Constituição de 1988, o incentivo aberto à invasão e depredação do patrimônio natu-
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ral por garimpo ilegal e grileiros, o desmatamento, o barramento e envenenamento 
de rios, os programas de incentivo ao agronegócio, a mineração e grandes obras de 
infraestrutura afetaram a possibilidade de vida das populações tradicionais. E esse 
panorama, já trágico, foi piorado com a chegada do coronavírus ao interior do país, 
atingindo as aldeias e levando à morte principalmente os anciãos detentores do 
conhecimento. Regiões totalmente desassistidas pelo poder público, mas que pode-
riam se manter isoladas, evitando a contaminação, estão invadidas, principalmente 
por garimpeiros e grileiros, que levam, além da Covid-19, contaminação e outras 
doenças para as populações vulneráveis. A situação vem sendo denunciada como 
genocídio por lideranças indígenas que hoje ocupam as redes sociais e chegam até 
a grande mídia, dentro e fora do país, exigindo o posicionamento da opinião pública 
e dos governos. Vídeos produzidos nas aldeias em línguas nativas para informação 
das comunidades, lives, podcasts, documentários têm sido importantes ferramen-
tas de comunicação das populações indígenas com um público mais amplo, numa 
demonstração de estratégia e domínio de novos conhecimentos para seguirem na 
luta por direitos e pela vida. 

Nota

1  Relatório produzido em 1967, ficou “perdido” até 2012, quando foi encontrado no Museu do 
Índio por Marcelo Zelic, vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo e coor-
denador do Projeto Armazém Memória. O documento, nunca publicado, tem mais de 7 mil 
páginas e está digitalizado.
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