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Este minimanual que organizamos 
resulta dos aprendizados 
compartilhados por  Ingrid Sateré 
Mawé, Raquel Paris, Tarisson Nawa e 
Yago Kaingang durante a realização 
do curso online Jornalismo indígena 
para jornalistas não indígenas pelo 
Núcleo de Ecojornalistas do RS, o 
NEJ-RS, com o apoio da Fundação 
Luterana de Diaconia, a FLD, nos 
dias 20 e 21 de junho de 2022. O 
intuito é motivar a escuta dos 
saberes e práticas de jornalistas e 
comunicadores indígenas a fim de 
contribuir para o aprofundamento 
da pauta sobre os povos indígenas 
no jornalismo nacional.

Temos o objetivo também de 
qualificar a produção noticiosa para 
uma maior compreensão sobre 
acontecimentos de interesse público 
como as retomadas de territórios 
ancestrais ou o julgamento, no 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
do chamado Marco Temporal, que 
representa mais uma ameaça 
à sobrevivência das gerações 
indígenas presentes e futuras.

É importante que jornalistas não 
indígenas compreendam, ainda, o 
contexto de desmonte das estruturas 

de órgãos de regulação e proteção 
da sociobiodiversidade brasileira, 
como o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) e a própria 
Fundação Nacional do Índio (Funai).

O enfraquecimento das políticas 
públicas ocasiona a redução de 
quadros técnicos, orçamentos e 
competências das instituições, 
tornando a população indígena 
ainda mais vulnerável às ameaças 
de invasores da mineração ou do 
agronegócio, por exemplo, e às 
crises sanitárias como a pandemia 
de covid-19. Entre indígenas, foram 
mais de 75 mil casos confirmados, 
1324 mortes e 162 povos atingidos, 
segundo dados da Associação 
dos Povos Indígenas do Brasil, a 
APIB, até 4 de outubro de 2022.

Os jornalistas e comunicadores 
palestrantes em nosso curso 
aceitaram fazer um intervalo na 
extensa agenda de lutas, desde 
o Marco Temporal, que pode 
retornar à pauta do STF a qualquer 
momento, até a proteção da 
própria vida e dos territórios.

Apresentação
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Além dos genocídios dos povos 
originários brasileiros, indígenas 
denunciam o assassinato de guardiões, 
como o servidor público e indigenista 
Bruno Pereira e o jornalista inglês 
Dom Phillips, no Vale do Javari, 
Amazonas, em 5 de junho de 2022.

Diante de tantas urgências, os 
profissionais da imprensa devem 
compreender os modos de vida 
dos povos indígenas. Para além de 
garantirem a própria sobrevivência, 
os saberes e as práticas ancestrais 
baseados na conexão com a 
natureza, na agroecologia e nas 
tecnologias sociais indígenas 
podem colaborar para amenizar os 
efeitos das mudanças climáticas 
e orientar a transição para um 
modelo de sociedade visando 
à justiça social e ambiental.

As mídias independentes têm sido 
parceiras do jornalismo indígena 
através de entrevistas com as 
lideranças e tendo como fontes os 
próprios jornalistas indígenas e as 
organizações representativas como 
a APIB. Contudo, é preciso mais.

Os silenciamentos ou invisibilidades 
nos meios de comunicação 
tradicionais reproduzem o racismo 
ambiental e a injustiça climática. 
O curso Jornalismo indígena para 
jornalistas não indígenas também 
procurou  facilitar a aproximação de 
jornalistas não indígenas a jornalistas 
indígenas, que têm reportado 
informações plurais através da sua 
prática profissional e da atuação 
nas redes sociais, fundamentadas 
no viver bem para todos os seres 
e todos os povos do planeta.

Apresentação

Eliege e Débora
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BRASIL, TERRA INDÍGENA

Fonte: IBGE, 2010

Mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) mostra a distribuição total (rural e urbana) da 

população indígena no Brasil. Segundo o Censo Demográfico 
de 2010, o país tem 817.963 cidadãos indígenas.

Contexto

https://indigenas.ibge.gov.br/mapas-indigenas-2.
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Mulher indígena pertencente ao Povo Sateré-Mawé, licenciada 
em Ciências Biológicas, graduanda em Comunicação Institucio-
nal. Nasceu em Manaus (AM) e vive em Santa Catarina. Comunica-
dora no Portal Desacato e na Revista Inspiração Teen e membro 
da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da 
Ancestralidade (ANMIGA).

INGRID SATERÉ MAWÉ

Palestrantes

Indígena Kariri, do território da Chapada do Araripe, no Ceará. 
É doutoranda em Comunicação pela Universidade Federal do 
Ceará, mestra em Literatura e Interculturalidade e graduada em 
Comunicação Social - Jornalismo. Atua em movimentos sociais, 
possui larga experiência em comunicação popular e atualmente 
trabalha na agência Angola Comunicação. 

RAQUEL PARIS

TARISSON NAWA
Indígena Nawa, nascido em Mâncio Lima, interior do Acre, originário 
da Terra Indígena no Parque Nacional da Serra do Divisor, da 
Aldeia Novo Recreio. Aos 13 anos, mudou-se para Rio Branco. 
Graduado em Jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco e 
mestrando em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Acompanha as temáticas indígena, identidade, cultura e 
etnicidade.

YAGO KAINGANG
Indígena do Povo Kaingang e Fulni-ô. É jornalista formado pela 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), comunicador indígena da 
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e também da 
Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul, a Arpinsul.
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Jornalismo Indígena
Os povos indígenas sabem como 

utilizar os meios e técnicas de 
comunicação para garantir que 
aquilo que acontece nos territórios 
seja comunicado de acordo com 
suas perspectivas e vivências. 
Na comunicação colaborativa 
produzida em redes como as da 
Articulação dos Povos Indígenas 
do Brasil (APIB), é possível aos 
integrantes de diferentes povos 
compartilharem suas respectivas 
cosmologias e modos de vida.

A etnomídiaetnomídia, que é a comunicação 
produzida por esses povos, reivindica 
espaços hoje ocupados apenas por 
não indígenas. O jornalismo indígena 
é baseado na representação e busca 
fazer com que a sociedade enxergue 
os 305 povos originários brasileiros em 
sua diversidade cultural, autonomia 
e respeito pelo seu bioma.

O jornalismo indígena contribui 
para a descolonização do olhardescolonização do olhar, pois 
evidencia os saberes e histórias 
de cada povo. Neste sentido, é 
importante lembrar que  indígenas 
estão presentes em todos os lugares 
do Brasil, mas os povos que vivem 
em contexto urbano comumente 
não são reconhecidos como tais e 
permanecem invisibilizados. Tidos 
como “migrantes da seca”, no caso 
dos povos do Nordeste, por exemplo, 
estes integrantes da diáspora 
vivem sobretudo nas periferias e 
contradizem a ideia de que o indivíduo 
indígena é aquele que está longe.

Para os jornalistas indígenas, o 
jornalismo é uma ferramenta de 
luta e se vale principalmente das 
mídias alternativasmídias alternativas, pois nos veículos 
corporativos há maior dificuldade 
de inserção da pauta indígena.

Assista Raquel Paris 
e Tarisson Nawa

Acesse aqui o vídeo 
disponível no Youtube

PARA SABER MAIS

https://www.youtube.com/watch?v=j7CscylZ7dA&t=1022s
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Jornalismo não indígena

Não existe um indígena verdadeiroNão existe um indígena verdadeiro, 
vivendo em um lugar verdadeiro de 
indígena: os povos originários e os 
seus respectivos saberes e fazeres 
estão em formação há milênios e 
seguem se transformando e sendo 
adaptados através da resiliência 
e resistência desde a invasão dos 
povos colonizadores no século 16. 

O jornalismo indígena é parcialmente 
situado, pois é produzido a partir das 
percepções e olhares de cada povo; 

é também regionalmente situado, 
pois o ponto de partida é o território; 
prioriza as fontes indígenas para 
evitar que as histórias que lhes dizem 
respeito sejam contadas de forma 
equivocada;  além das lideranças 
e pajés, recorre a especialistas, 
como antropólogos, pertencentes 
ao próprio povo; e prioriza a 
comunicação audiovisual e sonora 
devido à oralidade predominanteoralidade predominante 
entre os povos originários.

Indígenas estabelecem diálogo 
com jornalistas e comunicadores não 
indígenas formando uma aliança para aliança para 
a troca de saberesa troca de saberes. Com a internet, 
é possível aos jornalistas de todos 
os meios de comunicação encontrar 
lideranças de qualquer região para 
conseguir os relatos que buscam.

Os meios de comunicação 
podem contar também com os 
comunicadores e jornalistas 
indígenas para auxiliar na obtenção 
das informações necessárias, bem 
como das organizações indígenas. 

Ao produzir uma pauta que 
envolva temas indígenas, a primeira 
demonstração de respeito ao povo é 
reconhecer a capacidade de decisão 

das lideranças. Ou seja, jornalistas 
devem começar a abordagem pelos 
próprios indígenas. Só depois o 
diálogo deve seguir aos órgãos 
administrativos como a Funai. A 
exceção é para o caso de povos 
isolados ou de recente contato. Mas 
de maneira geral, as lideranças 
podem dar as melhores orientações 
para o acesso ao seu território.

É importante que jornalistas 
não indígenas dialoguem com as 
lideranças para saber se a pauta 
é aceita pelo povo. Jornalistas não 
indígenas precisam considerar considerar 
as especificidades de cada as especificidades de cada 
povopovo para abordar os temas, 
estudando o povo e o assunto a ser 
reportado antes de ir a campo.
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Durante entrevistas com 
interlocutores que não se comunicam 
em língua portuguesa, jornalistas 
devem recorrer a tradutores que 
auxiliem no correto entendimento do 
que diz a liderança entrevistada, de 
modo que o depoimento publicado 
em língua portuguesa seja fidedigno. 
Também importa fazer uma 
devolutiva ao povo, compartilhando 
a publicação do material. 

No caso de registros em áudio, 
vídeo  ou fotografia, recomenda-recomenda-
se pedir licençase pedir licença antes de iniciar 
o trabalho ou realizar quaisquer 
intervenções, pois há rituais que não 
podem ser gravados ou transmitidos.

Existem inúmeros registros 
históricos de pessoas indígenas, como 
fotografias, que não informam qual 
a data de realização nem informam o 
povo, território ou contexto retratado. 

Por isso, ao fotografar ou obter 
imagens dos povos, é importante 
incluir a identificação específica.

Além disso, a espiritualidadeespiritualidade é muito 
forte entre os povos indígenas. Não 
indígenas devem demonstrar abertura 
para ouvir e tentar compreender 
o contexto daquela interação e a 
sua importância para o povo ou 
comunidade em que ocorre. Diante 
da diversidade de culturas, saberes 
e espiritualidades, é importante não 
generalizar práticas e experiências.

Os meios de comunicação, por sua 
vez, precisam investir na contratação 
de profissionais indígenas nas 
equipes jornalísticas para que 
de fato haja diversidade no fazer 
jornalístico e para que as perspectivas 
dos povos originários sejam 
contempladas em todas as mídias. 

• Estudar as especificidades dos 
povos antes de ir a campo

• Dialogar diretamente com as 
lideranças e organizações

• Pedir permissão antes de 
realizar quaisquer registros

• Garantir a tradução correta 
de falas para o português

PARA JORNALISTAS PARA EMPRESAS
• Abrir espaço para temas e 

perspectivas indígenas

• Incentivar a formação da equipe 
para garantir procedimentos 
respeitosos e precisos em 
pautas sobre temas indígenas

• Investir na contratação de 
profissionais indígenas

RECOMENDAÇÕES
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As principais pautas
As principais pautas indígenas 

giram em torno da demarcação demarcação 
dos territórios indígenasdos territórios indígenas (TIs).Os 
povos originários têm uma forma 
de ver o mundo diferente, ou seja, 
sua vivência é possível desde os 
saberes e os fazeres transmitidos 
e aprendidos pelas sucessivas 
gerações. É a partir dos lugares de 
pertencimento das ancestralidades 
que praticam o bem viver e 
conservam os laços comunitários. 

A tese do Marco Temporal 
quer estabelecer uma data para 
caracterizar um território como 
indígena ou não. Segundo esta tese, 
o território deveria estar ocupado em 
5 de outubro de 1988, quando entrou 
em vigor a Constituição Federal.

Por isso, o Marco Temporal é 
anticonstitucional e desumano, 
pois desconsidera a presença dos 
povos originários no continente há 
mais de 11 mil anos. O processo a 
ser julgado pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) tem como objeto 
a reivindicação do povo Xokleng 
Laklãnõ por seu território ancestral, 
em Santa Catarina. Se o julgamento 
definir que o Marco Temporal se 
aplica a este caso, a decisão terá 
poder de afetar outros povos e ser 
utilizada como base para todos os 
demais processos de demarcação.  

As retomadas de territórios retomadas de territórios 
ancestraisancestrais pelos povos indígenas 
também são reivindicações 
do direito à terra.

Assista Ingrid Sateré 
Mawé e Yago Kaingang

Acesse aqui o vídeo 
disponível no Youtube

PARA SABER MAIS

https://www.youtube.com/watch?v=t_nj5E-9XWI&t=867s
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As retomadas se contrapõem à 
exploração econômica predatória 
dessas áreas, como a que se dá 
também através da especulação 
imobiliária. A presença indígena em 
seu território ancestral garante 
a preservação da biodiversidade 
remanescente dos biomas. 
Jornalistas não indígenas devem 
conhecer o contexto das retomadas conhecer o contexto das retomadas 
e conversar com as lideranças para 
entenderem suas reivindicações.

O manejo tradicional, através da 
agroecologia e das agroflorestas, 
por exemplo, está no rol dos 
saberes e fazeres já reconhecidos, 

mas ameaçados pela conversão 
das áreas dos biomas em lavouras 
de monoculturas, o que dificulta 
desde a obtenção dos materiais 
para o artesanato até o cultivo 
de plantas medicinais.

Os povos indígenas deixaram de 
ser tutelados na Constituição Federal 
de 1988. Assim, a Funai trabalha 
para garantir os direitos, como a 
demarcação de territórios. Para falar 
pelos povos ou sobre o que ocorre 
nos territórios, é preciso contatar 
as lideranças. Portanto, cabe ao cabe ao 
jornalismo respeitar a autonomiajornalismo respeitar a autonomia e o 
conhecimento dos povos originários.

Atualização linguística e discursiva

Respeite a nomenclaturaRespeite a nomenclatura 
com a qual o indivíduo e o 
povo se reconhece.

Evite perguntas generalizadoras,Evite perguntas generalizadoras, 
como “qual a visão dos povos 
indígenas brasileiros sobre este 
assunto?”. Cada povo irá falar a 
partir de suas especificidades.

Contextualize e situe o povo situe o povo 
indígenaindígena em pauta. Mesmo em 
notícias factuais, as informações 
mais detalhadas podem aparecer 
ao final da pirâmide invertida.

Traga outras vozes para seu textoTraga outras vozes para seu texto: 
há várias fontes além dos caciques e 
cacicas, como professores, agentes 
agroflorestais, anciões e jovens.

Ao buscar especialistas como 
antropólogos em uma cobertura 
sobre temas indígenas, priorize priorize 
profissionais indígenasprofissionais indígenas.

A perspectiva da aculturação, 
segundo a qual as populações 
indígenas perdem sua cultura no 
contato com as sociedades não 
indígenas, já foi superada.
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Não reproduza estereótipos e preconceitos: evite termos pejorativos 
e prefira denominações que respeitem a autonomia dos povos

Utilize “indígena”: significa 
“originário da terra” e é  
contrário a “alienígena”

Evite “índio”, usado pelos 
portugueses que pensaram 
ter chegado à Índia

Evite “tribo” ou “reserva”, que 
podem remeter à ideia colonizado-
ra de que indígenas são selvagens 
e que suas sociedades são 
primitivas. Hoje, a antropologia 
trabalha com a ideia de “povo”, 
pois cada povo tem sua língua, 
sua cultura, sua história, seja na 
América, na Europa ou na África.

Utilize “aldeia”, “comunidade”, 
“povo” e “território”, conforme a 
preferência dos interlocutores. 
Em Roraima, por exemplo, 
tende-se a falar  “comunidade”. 
No Acre, a preferência é por 
“aldeia”. Preferência por 
termos como “pajé”, “tuxá” ou 
“liderança espiritual” também 
pode variar conforme a região.

Questione a narrativa de que 
indígenas saqueiam, degradam 
ou invadem terras e proprieda-
des privadas, apropriando-se 
dos bens dos não indígenas 
e causando prejuízos.

Considere a perspectiva de 
retomada do território ancestral, 
uma reivindicação legítima após 
tantos séculos de expulsão 
violenta dos indígenas das terras 
que historicamente ocupavam.

Questione a narrativa de que 
o movimento migratório para 
as grandes cidades consiste 
em “êxodo rural” provocado 
por fenômenos climáticos 
naturais, como a seca.

Considere a perspectiva 
da diáspora indígena, que 
explica a migração como 
reação à violência contra os 
territórios,  especialmente no 
Nordeste, onde estavam os 
povos de primeiro contato.

PRESTE ATENÇÃO!
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Por onde começar?

Conheça os povos da sua Conheça os povos da sua 
regiãoregião. Jornalistas são sempre 
bem-vindos para fazer parte das 
redes de comunicação indígena já 
existentes, como as da Coordenação 
das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira, a COIAB, e da 
Articulação dos Povos Indígenas 
da Região Sul, a Arpinsul.

A APIB conta com a parceria 
de jornalistas não indígenas para 
desenvolver coberturas colaborativas, 
especialmente em eventos como 
o Acampamento Terra Livre 
(ATL), que ocorre em Brasília no 

mês de abril, e as mobilizações 
diante do Marco Temporal.

As entidades indígenas dialogam 
com organizações parceiras como 
o Conselho Indigenista Missionário 
(Cimi) e o Conselho de Missão entre 
Povos Indígenas (Comin), que também 
podem auxiliar jornalistas. Porém, 
é importante sempre ouvir o povo  sempre ouvir o povo  
indígena e respeitar sua autonomiaindígena e respeitar sua autonomia.  
As falas de indígenas não precisam 
ser validadas por indigenistas ou 
especialistas da ciência ocidental, 
como antropólogos brancos, nem por 
membros do governo e/ou da Funai. 

Âmbito nacional: Articulação 
dos Povos Indígenas do Brasil 
(APIB) apiboficial.org

Amazônia: Coordenação das  
Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira (COIAB)

Região Sul: Articulação dos Povos 
Indígenas da Região Sul (Arpinsul)

Região Sudeste: Comissão 
Guarani Yvyrupa

São Paulo e Rio de Janeiro: 
Articulação dos Povos Indígenas 
do Sudeste (ArpinSudeste)

Região Nordeste, Minas Gerais 
e Espírito Santo: Articulação dos 
Povos Indígenas do Nordeste, Minas 
Gerais e Espírito Santo (APOINME)

Mato Grosso do Sul: Aty Guasu - 
Grande Assembleia do Povo Guarani 
e Conselho do Povo Terena

ENTIDADES REPRESENTATIVAS

http://apiboficial.org
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Comunicadores, jornalistas e ativistas indígenas

Norte
Alessandra Korap @alessandra_korap
Ariene Susui  @ariene_susui
Daiara Tukano @daiaratukano
Djuena Tikuna @djuenatikuna
Ellie Kuinanpa @elliemakuxi
Francy Baniwa @francybaniwa
Glycya Macuxi @glycya
Junior Yanomami @hekurari08
Luene Karipuna @lkaripuna
Maial Kaiapó @maialkaiapo
Mitã Xipaya @mita_xipai
Monica Tembé @monika_tembe
Nice Tupinambá  @nice_tupinamba
Renata Tupinambá @aratykyra
Samela Sateré Mawé @sam_sateremawe
Tarisson Nawa @tarissonnawa
Txai Suruí @txaisurui
Val Munduruku @vall_munduruku

Nordeste
Alice Pataxó @alice_pataxo
Emerson Pataxó @emersonpataxo
Kelly Bone Guajajara @kellyboneguajajara
Lídia Guajajara @lidiaguajajara
Raquel Paris @raquelparys
Yakuy Tubinambá @yakuytupinamba

Sudeste
Célia Xakriaba @celia.xakriaba
Flávia Xakriaba @flavia_xakriaba
Anápuàka Tupinambá @anapuakatupinamba
Richard Werá Mirim @richard_wera_mirim
Wakrewa Krenak @wakrewa_krenak

Centro-Oeste
Cristian Wari’u @cristianwariu
Eric Terena @ericterena
Val Eloy Terena @valeloyterena
Indianara Guarani Kaiowá @indykaiowa

Sul
Alice Martins @kerexu_takua
Ingrid Sateré Mawé @ingridsateremawe
Kretã Kaingang @kretakaingang
Thaira Xokleng @thairaa_xokleng
Yago Kaingang @yagokaingang

https://www.instagram.com/alessandra_korap/
https://www.instagram.com/alessandra_korap/
https://www.instagram.com/ariene_susui/
https://www.instagram.com/daiaratukano/
https://www.instagram.com/djuenatikuna/
https://www.instagram.com/elliemakuxi/
https://www.instagram.com/francybaniwa/
https://www.instagram.com/glycya/
https://www.instagram.com/hekurari08/
https://www.instagram.com/lkaripuna/
https://www.instagram.com/maialkaiapo/
https://www.instagram.com/mita_xipai/
https://www.instagram.com/monika_tembe/
https://www.instagram.com/nice_tupinamba/
https://www.instagram.com/aratykyra/
https://www.instagram.com/sam_sateremawe/
https://www.instagram.com/tarissonnawa/
https://www.instagram.com/txaisurui/
https://www.instagram.com/vall_munduruku/
https://www.instagram.com/alice_pataxo/
https://www.instagram.com/emersonpataxo/
https://www.instagram.com/raquelparys/
https://www.instagram.com/yakuytupinamba/
https://www.instagram.com/celia.xakriaba/
https://www.instagram.com/p/CUaNm-RlcxZ/
https://www.instagram.com/anapuakatupinamba/
https://www.instagram.com/wakrewa_krenak/
https://www.instagram.com/cristianwariu/
https://www.instagram.com/ericterena/
https://www.instagram.com/valeloyterena/
https://www.instagram.com/indykaiowa/
https://www.instagram.com/kerexu_takua/
https://www.instagram.com/ingridsateremawe/
https://www.instagram.com/kretakaingang/
https://www.instagram.com/thairaa_xokleng/
https://www.instagram.com/yagokaingang/
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Coletivos de comunicação e entidades indígenas

Coletivos de comunicação
Canal Àwúre @canal_awure
Coletivo Beture @coletivobeture
Coletivo Ondara Membyra @ondara.membyra
Daje kapap Eypi @coletivodajekapapeypi
Etnomídia Tupinambá @etnomidia.tupinamba
Huni Kui Comunicação @hunikuicomunicacao
Juventude Médio Xingu @ujimx_oficial
Levante Indígena @levanteindigena
Mídia Borum @midiaborum_official
Mídia Guarani Mbya @midiaguaranimbya
Mídia Índia @midiaindiaoficial
Mídia Indígena @midiaindigena
Mídia Kariri Xocó @etniakaririxoco 
Mídia Kayapó Mekragnoti @midiakayapomekragnoti
Mídia Terena @midia_terena
Mídia Xingu @midia_xingu_oficial
Rede Indígena Porto Alegre @redeindigenapoa
Rádio Yandê @radioyande
Rede Wayuri @rede.wayuri
Resistência Xokleng @resistencia_xokleng
Resistência Kaingang @resistenciakaingang
Visibilidade Indígena @visibilidadeindigena 
Voz Indígena @vozindigena

Organizações de base da APIB
@apiboficial
@coiabamazonia
@atyguasu
@apoinme_brasil
@arpinsudeste
@cons.terena
@yvyrupa.cgy 
@arpinsulindigenas 

Outras entidades indígenas
@fepipa_oficial
@anmigaorg
@kunangueatyguasu
@univajaoficial
@guardioesdoiriri
@imamaka_xoha

https://www.instagram.com/canal_awure/
https://www.instagram.com/coletivobeture/
https://www.instagram.com/ondara.membyra/
https://www.instagram.com/etnomidia.tupinamba/
https://www.instagram.com/hunikuicomunicacao/
https://www.instagram.com/ujimx_oficial/
https://www.instagram.com/levanteindigena/
https://www.instagram.com/midiaborum_official/
https://www.instagram.com/midiaguaranimbya/
https://www.instagram.com/midiaindiaoficial/
https://www.instagram.com/midiaindigena/
https://www.instagram.com/etniakaririxoco/
https://www.instagram.com/midiakayapomekragnoti/
https://www.instagram.com/redeindigenapoa/
https://www.instagram.com/radioyande/
https://www.instagram.com/rede.wayuri/
https://www.instagram.com/resistencia_xokleng/
https://www.instagram.com/resistenciakaingang/
https://www.instagram.com/visibilidadeindigena/
https://www.instagram.com/vozindigena/
https://www.instagram.com/apiboficial/
https://www.instagram.com/coiabamazonia/
https://www.instagram.com/atyguasu/
https://www.instagram.com/apoinme_brasil/
https://www.instagram.com/arpinsudeste/
https://www.instagram.com/cons.terena/
https://www.instagram.com/fepipa_oficial/
https://www.instagram.com/kunangueatyguasu/
https://www.instagram.com/univajaoficial/
https://www.instagram.com/guardioesdoiriri/
https://www.instagram.com/imamaka_xoha/
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As organizadoras

Eliege Fante
Doutora e mestra em Comunicação e Informação pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Graduada em Comunicação 
Social - habilitação Jornalismo pela Universidade de Passo Fundo. 
Associada ao Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul (NEJ-RS).
@ecojornalista

Débora Gallas
Doutora e mestra em Comunicação e Informação pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Graduada em Comunicação 
Social - habilitação Jornalismo pela UFRGS. Associada ao 
Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul (NEJ-RS).
@deboragallas

http://instagram.com/ecojornalista
http://instagram.com/deboragallas 


Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul
EcoAgência Solidária de Notícias Ambientais

ecoagencia.eco.br

youtube.com/ecoagencia

@ecoagencianoticiasambientais

facebook.com/ecoagenciadenoticias

O curso Jornalismo indígena para jornalistas não indígenas 
e este minimanual foram realizados pelo Núcleo de 

Ecojornalistas do RS com o apoio do Programa de Pequenos 
Projetos da Fundação Luterana de Diaconia - Edital 2021

http://ecoagencia.eco.br/
https://www.youtube.com/ecoagencia
https://www.instagram.com/ecoagencianoticiasambientais/
https://www.facebook.com/ecoagenciadenoticias
http://fld.com.br

