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Resumo

O artigo pretende discutir o conceito de gênero, cultura e hibridização na perspectiva 
dos  estudos  culturais,  buscando  ver  as  ligações/tensionamentos  desses  conceitos  no 
programa  A`uwe exibido semanalmente  na TV Cultura.  Tentaremos  compreender  as 
novas dinâmicas no contexto televisivo, analisando se as re-configurações culturais no 
que se remete ao gênero estão presentes nesse programa, e principalmente refletir sobre 
a forma que os grupos indígenas do Brasil estão sendo apresentados, observando se o 
que  está  sendo  exibido  corresponde  à  realidade  atual  das  etnias.  Para  BARBERO 
(2004),  as  transformações  que  os  programas  televisivos  vão  desenvolvendo,  são 
importantes e bem vindas quando aplicadas ao desenvolvimento cultural das realidades 
sociais de cada local. Desse modo, os gêneros são definidos pelos usos que são feitos, 
mediados por competências, expectativas e modos próprios de ver do espectador, ainda 
que  exista  uma  intencionalidade  por  parte  do  emissor.  No  caso  da  televisão,  sua 
categorização  rígida  é  dificultada  pelas  constantes  modificações  e  marcada  pela 
hibridação pelas quais passam seus produtos. Nessa perspectiva é que discutiremos o 
programa juntamente com seu conteúdo que é especifico da realidade indígena. A partir 
dessa reflexão poderemos entender como se constitui o “gênero desse programa” e de 
que modo o mesmo consegue estabelecer um diálogo intercultural/híbrido, ao abordar 
questões de grupos indígenas que ao longo da história televisiva estiveram ausentes do 
processo comunicativo.  Teóricos como Jesús Martin-Barbero,  Hommi Babha, Nestór 
Garcia  Canclini,  Stuart  Hall,  Zygmunt  Bauman  entre  outros,  serão  utilizados  como 
referencial teórico - metodológico nesse trabalho.
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1. INTRODUÇÃO

O artigo discute questões de gênero, cultura e hibridização no programa A`Uwe 

exibido  semanalmente  aos  domingos  as  16h00.  O  programa  é  produzido  pela  TV 

Cultura de São Paulo e apresentado por Marcos Palmeira, A’Uwe exibe documentários 

sobre  as  diversas  etnias  indígenas espalhadas  pelo  Brasil  e  produções  sobre  povos 

nativos do mundo todo. No ar desde 1º de junho de 2008, a série A’Uwe atinge um 

público amplo e levanta o debate sobre temas relacionados à forma como os índios 

vivem hoje na sociedade ‘pós-moderna’.

Realizados  por  documentaristas  ou  pelos  próprios  índios,  os  programas 

aproximam o público dos rituais, conflitos, das tradições e histórias das diferentes etnias 

do  Brasil.  Além disso,  A’Uwe  também  leva  o  telespectador  a  diversas  regiões  do 

planeta, para mostrar a singularidade de cada etnia e a forma como países e governos 

lidam com os povos nativos. Essa diversidade instiga a refletir, por exemplo, sobre a 

convivência entre o moderno e o ancestral, ou sobre a tecnologia e a natureza.

A`Uwe tem como apresentador Marcos Palmeira, que é natural da cidade do Rio 

de Janeiro, o ator Marcos Palmeira conviveu com índios Xavantes em sua adolescência 

e foi batizado por eles como Tsiwari, que significa "sem medo". Além do consagrado 

trabalho artístico em cinema, televisão e teatro, Palmeira também é empresário do setor 

agrícola focado no cultivo de alimentos orgânicos. Atividade que iniciou inspirado em 

uma vivência muito especial e que mudaria para sempre sua visão de vida. Em 2003 

recebeu um pedido de socorro de um cacique xavante que havia conhecido 20 anos 

atrás: os índios das aldeias São Pedro e Onça Preta, Terra Indígena de Parabubure, no 

Mato Grosso, estavam em sérias dificuldades e queriam conhecer e iniciar o cultivo 

orgânico. Desejavam também divulgar suas tradições, para que as pessoas nas cidades 

entendessem a importância de manter a cultura de cada povo. A preparação durou um 

ano e, em 2004, Marcos liderou uma expedição composta por amigos de várias áreas de 

atuação e, por 15 dias, essa equipe viveu com os índios xavantes daquelas aldeias.

 Dessa  vivência  nasceu  o  documentário  “Expedição  A’Uwe  -  A  Volta  de 

Tsiwari”, que deu origem à série A’uwe. O programa foi criado na tentativa de criar um 

espaço  de  comunicação  entre  as  culturas  indígenas,  exibindo  produções 

fílmicas/documentários produzidos pelos indígenas bem como produções feitas por não 

– índios. Nessa perspectiva desde o inicio de sua criação, esperava-se que o programa 

fizesse uma ligação direta com questões culturais impressas nos filmes/documentários. 
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Porém  o  programa  não  se  caracterizou  como  gênero  documentário,  pois  em  suas 

exibições  há entrevistas  e diálogos nos quais discutem e provocam questionamentos 

ligados a questões especificas da sociedade ‘pós-moderna’. E nesse caso exibir outros 

pontos de vista a respeito das transformações culturais nas quais estamos vivenciando 

na contemporaneidade. 

De acordo com Barbero, a integração das massas na América Latina atual não 

é tanto através da escrita intelectualizada, mas sim pelo áudio-visual. Processo esse que 

começou na década de 50 estando plenamente desenvolvido em 70. 

Assim a comunicação se tornou para nós questão de mediações mais 
que  de  meios,  questão  de  cultura  e,  portanto,  não  só  de 
conhecimentos mas de reconhecimento. Um reconhecimento que foi, 
de  inicio,  operação  de  deslocamento  metodológico  para  rever  o 
processo  inteiro  da  comunicação  a  partir  de  seu  outro  lado,  o  da 
recepção, o das resistências que aí têm seu lugar, o da apropriação a 
partir  de  seus  usos.  Porém,  num  segundo  momento,  tal 
reconhecimento está se transformando,  justamente para que aquele 
deslocamento  não  fique  em  mera  reação  ou  passageira  mudança 
teórica,  em reconhecimento  da história:  reapropriação  histórica  do 
tempo  da  modernidade  latino-americana  e  seu  descompasso 
encontrando  uma  brecha  no  embuste  lógico  com  que  a 
homogeneização capitalista parece esgotar a realidade do atual. Pois 
na América Latina a diferença cultural não significa não significa, 
como  talvez  na  Europa  e  nos  Estados  Unidos,  a  dissidência 
contracultural  ou  o  museu,  mas  a  vigência,  a  densidade  e  a 
pluralidade das culturas populares, o espaço de um conflito profundo 
e uma dinâmica cultural incontornável. E estamos descobrindo nestes 
últimos anos que o popular não fala unicamente a partir das culturas 
indígenas ou camponesas, mas também a partir da trama espessa das 
mestiçagens e das deformações do urbano, do massivo. (BARBERO, 
2006, p.28)

A partir do áudio-visual, é que começa a gerar uma cultura de massa acessível 

a  todas  as  classes,  impulsionado  pela  disseminação  de  aparelhos  de  televisão.  Isto 

envolveu uma grande mudança nos hábitos e opiniões em um grande contingente da 

população e levou à revitalização do espaço interno e um processo de homogeneização 

cultural. O papel da televisão é fundamental para analisar o processo de modernização 

da  América  Latina.  Carlos  Monsivais,  aponta  alguns  quesitos  que  são  próprios  e 

característicos da TV, tais como: 1) a criação de telespectadores relativamente passivos; 

2)  a  divulgação  de  fantasias  estimulando  o  consumo,  3)  a  introdução  de  ritmos 

contemporâneos como um conjunto associado com a vida das cidades, industrialização e 

comercialização; 4) a aproximação de diferentes camadas sociais e culturais  que são 
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receptores  de  mensagens  comuns  e  a  globalização  dos  telespectadores  para  se 

familiarizar  com  os  programas  internacionais  para  depois  os  reproduzi-los  ou  na 

tentativa de aproximá-los da vida real. Porém quando temos um programa que se propõe 

a  discutir  temáticas  de  grupos  que  foram  historicamente  deixados  à  margem  da 

sociedade, temos uma reviravolta nas questões culturais, proporcionando dessa forma, 

gêneros/híbridos que correspondam às novas formas de identificação que os sujeitos 

estão vivendo na sociedade pós-moderna.

2. GÊNERO E HIBRIDIZAÇÃO NO PROGRAMA A`UWE

Os  programas  televisivos  de  um  modo  geral  passam  por  constantes 

reformulações/readaptações, pois, segundo Baumam na sociedade líquido-moderna tudo 

o que é sólido se desmancha no ar. Desse modo, a televisão brasileira busca constantes 

negociações para ir ao encontro daquilo que ‘fluirá’ mais facilmente entre os indivíduos. 

Para entendermos as transformações nos programas televisivos no Brasil, temos 

que realizar uma compreensão das reformulações conceituais, próprias do mundo ‘pós-

moderno’. A cultura pós-moderna para alguns, constitui-se numa crise de representação, 

porque  ela  é  associada  ao  deslocamento  das  referencias  de  “significados”,  das 

“representações”, da “realidade” e a critica à “verdade filosófica”. Em um nível mais 

profundo isso significa um destronamento do logocentrismo. Segundo Jacques Derrida, 

o discurso logocêntrico estabelecia alguns privilégios sobre as formas de produção de 

conhecimento,  estando pautado numa lógica  insustentável  de identidade.  O discurso 

logocêntrico  pauta-se  por  critérios  onde  a  busca  está  em descobrir  as  verdades  ou 

mentiras  postas  nas  relações  entre  os  indivíduos.  Nesse  sentido  é  que  a  ‘pós-

modernidade’  inicia  seu  discurso,  questionando  as  verdades  absolutas  e  plenas  que 

foram estabelecidas. 

Qualquer  tentativa  de  fixar  o  significado  de  “verdade”  é  desconstruído  por 

Derrida.  Segundo ele,  reivindicações  de verdade são impossíveis,  em vez disso, tais 

alegações deveriam ser tratadas a título provisório, e as artimanhas proporcionadas pelo 

uso da linguagem na conceituação dos objetos, devem ser vistas com cuidado e de um 

modo reflexivo para que assim as compreensões  sejam plausíveis,  indo de encontro 

como aquilo que de fato o objeto possa ser em seu sentido cultural e expansivo. É nesse 

sentido  que  a  mídia  televisiva  se  apropria  do  discurso  ‘pós-moderno’,  rompendo 

padrões estabelecidos como ‘verdadeiros’ no que refere-se à produção de programas. 
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Surge  uma  constante  negociação  em  busca  de  novos  gêneros,  para  que  esses 

acompanhem as transformações constantes na qual vivenciamos.

Para  Baudrillard  e  Lyortard,  uma  maneira  inteiramente  nova  de  pensar  é 

necessária,  embora  não  realmente  tão  nova  quando  seus  precursores  históricos  são 

considerados importantes no processo reflexivo, um suporte necessário para entender 

outras dinâmicas de compreensão da sociedade. Analisar o processo existencial de cada 

individuo inserido na sociedade, é fundamental para que se possa compreender o modo 

como as pessoas colocam como possibilidades a vida no contexto “pós-moderno”. Na 

cultura  ‘pós-moderna’,  os  estilos  discursivos  são  emprestados  sem  a  intenção  de 

alcançar  tal  efeito,  imagens  e  cores  são  infinitamente  recicladas  para  o consumo e, 

porque  não  têm  profundidade  referencial,  elas  são  rapidamente  descartadas  no  dia 

seguinte. Tudo é consumo fluído, nada é para sempre, existindo dessa forma uma crise 

de historicidade. O passado torna-se um conjunto de sinais manipuláveis que dá pouco 

sentido as formas reais e as forças da história material. Esse achatamento da história não 

ocorre  apenas  em público,  mas  também é  vivido  subjetivamente  em uma  perda  da 

temporalidade. Nesse sentido é que analisamos nesse trabalho “os novos sentidos” que 

vão  sendo  criados  pelos  programas  televisivos  bem  como  as  novas  configurações 

culturais dos grupos indígenas, mudanças essas pertinentes a sociedade “pós-moderna”. 

No mundo ‘pós-moderno’ a cultura está num processo recíproco de interações 

entre  passado  e  presente,  o  que  gera  significados  específicos  em  cada  época.  Isso 

possibilita re-configurações nas identidades sejam elas individuais ou coletivas, pois a 

sociedade ‘pós-moderna’ nada mais é que um período de mudança social e cultural, as 

transformações são intensas, surgindo à recusa por identidades fixas, tudo é fluído e 

potencialmente  transformável.  É nesse sentido que os  programas  buscam constantes 

‘inovações’ de modo a se tornarem mais atrativos para o público. 

Conforme  observa  Hall,  existem  várias  e  diferentes  reflexões  teóricas  que 

buscam compreender as diferentes correntes que trabalham na desconstrução do sujeito 

moderno.  Segue  então  as  críticas  sobre  o  modelo  cartesiano  de  condicionar  a  vida 

humana numa lógica de enquadramento. Para Hall o sujeito ‘pós-moderno’ rompe com 

a identidade passando para a identificação. A cultura nesse caso realiza uma função de 

estar  presente  no  meio  dos  indivíduos  em determinados  grupos,  tendo  como  papel 

nortear as ações e funções dos indivíduos envolvidos no processo existencial. 

O Homem modifica, transforma e cria novos procedimentos culturais a todos os 

instantes. O programa A`Uwe da TV cultura tenta nesse sentido, criar e transmitir novos 
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procedimentos culturais, exibindo em sua grade documentários dos grupos indígenas do 

Brasil. O novo nesse programa, é o fato de trazer para a TV aberta questionamentos 

específicos  dos  grupos  indígenas,  com  produções  feitas  pelos  próprios  indígenas, 

sempre na perspectiva de uma cultura em mudança não estática. 

Os seres humanos  não são meros  produtos de seus ambientes,  mas 
tampouco  são  esses  ambientes  pura  argila  para  automoldagem 
arbitrária  daqueles.  Se  a  cultura  transfigura  a  natureza,  esse  é  um 
projeto  para  o  qual  a  natureza  coloca  limites  rigorosos.  A própria 
palavra  cultura  compreende  uma  tensão  entre  o  fazer  e  ser  feito, 
racionalidade e espontaneidade, que censura o intelecto desencarnado 
do iluminismo tanto quanto desafia o reducionismo cultural de grande 
parte do pensamento contemporâneo. (EAGLETON, 2005, p. 14)

Apresentando documentários de autoria indígena existe um rompimento com os 

determinismos culturais  que foram apresentados no século XIX, onde os indivíduos 

possuíam papéis fixos que eram determinados pela sua cultura, criando no caso indígena 

estereótipos  de uma cultura inferior  e que em muitas  vezes foram enaltecidos  esses 

estereótipos  também na televisão  brasileira.  Hoje a  compreensão dessas  conjunturas 

passa a ter um novo significado, com variantes capazes de estabelecer conceitos para 

que  o  individuo  desenvolva-se  e  resignifique  modos  de  vida  que  estão  presente  no 

desenrolar de sua existência. Novos padrões são criados e elaborados a todos instantes. 

As sociedades vivem descobertas, e essas são identificadas para o grupo que por sua vez 

são reproduzidos na mídia televisiva.

3. A TELEVISÃO NA ALDEIA

A cultura da velocidade é um exemplo claro de mudanças na sociedade ‘pós-

moderna’ pois, o contato com novas tecnologias possibilita o conhecimento de diversas 

ferramentas  de  desenvolvimento  e  aceleração  das  ações  do  grupo.  Entre  os  índios 

Xavante do estado de Mato Grosso, isso é significativamente presente. Os indígenas 

possuem e fazem uso de tecnologias, onde os mesmos estão conectados à um mundo 

que até então era desconhecido. A televisão bem como internet é algo que cada vez mais 

se expande nas aldeias indígenas do Brasil.

Essa  inserção  dos  meios  de  comunicação  nas  etnias  indígenas  cria  espaços 

“metamorfoseados” gerando um conjunto de conhecimentos que são expandidos e ao 

mesmo tempo recriados pelos indivíduos que compõem o grupo social. Os índios usam 
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das  novas  tecnologias  em  benefício  próprio  e  do  grupo,  não  estando  desse  modo, 

“isolados” na aldeia, mas fazendo desse espaço territorial, um ambiente de expansão de 

novos  conhecimentos.  “O  movimento  de  virtualidade  infinita  das  compleições 

incorporais traz em si a manifestação possível de todas as composições e de todos os 

agenciamentos enunciativos atualizáveis na finitude” (GUATTARI, 1992, p.142). Esses 

novos agenciamentos proporcionam um novo “modus vivendi” dos grupos étnicos, pois 

o que nota-se na aldeia, são alguns procedimentos do cotidiano sendo modificados pela 

presença da televisão e do virtual (internet), a velocidade está presente, fazendo com 

que o grupo passe a vislumbrar e contextualizar o “novo” agregando novos valores para 

o grupo.

Nessa velocidade virtual os indígenas permeiam sua identidade. Identificando-se 

a  um processo que está  em construção e  que não é  limitado,  e  sim potente  para a 

expansão.  Ao se  apropriarem desses  espaços  comunicacionais  os  indígenas  utilizam 

esse  conhecimento  como  mais  um instrumento  de  luta  para  obterem benefícios  em 

busca de uma melhor  qualidade  de vida.  O programa A`Uwe torna-se um canal  de 

comunicação para conhecimento da realidade indígena contemporânea.

Já  que  a  realidade  não  corresponde  aos  desejos  do  individuo,  os 
meios  de comunicação oferecem um substituto melhor:  a  fantasia, 
produzida de maneira cada vez mais sofisticada. A publicidade, TV, 
o cinema, vídeo game criam uma hiper-realidade, em que o usuário 
se  sente  mais  confortável,  seguro  ou  feliz.  Assim  as  mercadorias 
prometem  muito  mais  que  seu  próprio  valor  de  uso:  sugerem ao 
comprador a satisfação de seu desejo de status, riqueza ou prazer. A 
essa abstração, simulação da realidade, corresponde o simulacro, um 
mundo falso mais atraente que o verdadeiro. (SANTOS, p.8, 1998)

Nesse sentido, muitas e aceleradas mudanças ocorrem a todos os momentos na 

‘pós-modernidade’, e como já citamos anteriormente os programas televisivos tentam 

encontrar ‘outros’ caminhos para irem ao encontro das diferentes camadas sociais. 

Nessa perspectiva de ir ao encontro das diferentes camadas sociais o gênero 

possui um fator importante nesse processo. O gênero segundo Nestor Garcia Canclini, 

está destinado a reformular  suas próprias estruturas sociais  e imaginar  novas. Nesse 

sentido  o  programa  A`Uwe possibilita  um encontro  entre  o  ‘tradicional’,  ‘local’,  e 

‘global’ sendo um produto representativo da diversidade cultural, mostrando as culturas 

indígenas do Brasil. 

7



O desafio apresentado pela indústria cultural aparece com toda a sua 
densidade  no  cruzamento  dessas  duas  linhas  de  renovação  –  que 
inscrevem a questão cultural no interior do político e a comunicação 
na cultura.  Não se trata de reviver dirigismos autoritários,  é certo, 
mas tampouco se pode entender a expansão da pluralidade de vozes 
na  democracia  como  um  aumento  da  clientela  dos  consumos 
culturais.  O  que  já  não  fará  sentindo  é  continuar  programando 
políticas que separem aquilo que acontece na Cultura – maiúscula – 
daquilo que acontece nas massas – na indústria e nos meios massivos 
de comunicação. Estas não podem ser políticas a parte, já que o que 
acontece  culturalmente  com  as  massas  é  fundamental  para  a 
democracia,  se  é  que  a  democracia  tem algo  a  ver  com o  povo. 
(BARBERO, 2006, p.289).

O programa A`Uwe, busca realizar uma interface entre índios e não índios. O 

programa é voltado para todos os  públicos  tendo como objetivo primeiro  mostrar  a 

realidade indígena na sociedade ‘pós-moderna’. O popular aos poucos vai ocupando um 

espaço na mídia televisiva bem como outros espaços. Esse processo se dá devido ao 

acesso de forma mais fácil as novas tecnologias.

4. PROGRAMA A`UWE E A INTERCULTURALIDADE

O  programa  A`Uwe  tenta  ir  em  busca  de  uma  prática  que  rompe  com  a 

monoculturalidade  silenciadora  e  trabalhe  pelo  diálogo  intercultural,  por  isso  exibe 

discussões  com teóricos  da  área  indígena  bem como  os  documentários  dessa  área. 

Devido  a  isso,  percebe-se  que  o  programa  está  em  relação  direta  com  a 

interculturalidade  pois,  a  interculturalidade incentiva:  a  interdependência,  diálogo  e 

liderança participativa, tolerância na diversidade, integração de saberes marginalizados, 

revisão das tradições, reconfiguração da identidade, educar o olhar para o periférico e 

excluído,  a  mestiçagem  cultural,  valorização  da  pluralidade,  novas  formas  de 

cooperação e parcerias; dessa forma a interculturalidade:

• Busca o equilíbrio em um mundo diverso e pluralístico;

• Cria cultura de interfaces, inter‐setorial, equipe;

• Trabalha pelo alcance de objetivos comuns e benefício do grupo. Não busca o seu 

interesse;  se  preocupa  em  alcançar  metas  para  a  coletividade,  considera  o  outro 

superior;

• Almeja a valorização do outro (emancipação/ autonomia);

• Respeita os limites do outro.
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A interculturalidade renuncia a cultura hegemônica/dominante; a sacralização de 

costumes, idéias e conceitos; centralização e uniformização; exclusão do “outro” que 

não  se  enquadra  no  paradigma  vigente.  A  interculturalidade questiona:  idéias 

hegemônicas;  internacionalismo  imperialista;  tradições  eurocêntricas;  motivações 

pessoais; o sincretismo subjetivo e arbitrário; hibridismo indefinido.

O programa A`Uwe utiliza da televisão para lançar o conhecimento das culturas 

indígenas contemporâneas, facilitando assim, o diálogo intercultural dos indígenas com 

os não índios o que permite um aumento dos contatos entre as pessoas, idéias, bens e 

significados, provocando  um maior contato entre as diversas culturas. Canclini aponta 

as  características  ambivalentes  do  atual  panorama  cultural  mundial,  de  um  lado  o 

processo  de  globalização,  com  tendências  de  integração  reveladas  em  práticas 

mercadológicas  e  ideologias  homogeneizantes,  de  outro,  a  conscientização  da 

fragmentação do planeta em uma miríade de diversidades culturais.

A globalização, quando definida em termos políticos e econômicos, aponta para 

uma submissão da civilização mundial às práticas do mercado com a prevalência do 

modelo  centro-periferia.  Mas,  ao  considerarmos  a  cultura  como  fator  subjacente  às 

praticas econômicas, ou o cultural definido por Canclini, como o conjunto de processos 

através dos quais grupos expressam imaginariamente o social e estruturam as relações 

com  outros  grupos,  marcando  suas  diferenças,  verificamos  que  o  fenômeno  da 

globalização tem o efeito de evidenciar a diversidade cultural do mundo e apontar para a 

necessidade  de  diálogo  entre  estas  diferentes  civilizações.  Ou  seja,  a  globalização 

também pode ser considerada como uma complexa rede de projetos de sociedade e de 

diversidade  de  interesses  traduzidos  nas  disputas  das  representações  ideológicas, 

políticas e culturais que estão em curso atualmente (Canclini, 2004).

Ao  tratar  das  interfaces  entre  culturas  diversas,  Canclini  alerta  sobre  dois 

conceitos que costumam se confundir:  diferença e desigualdade.  Apesar de estar, na 

maioria  das  vezes,  intrinsecamente  relacionados,  a  desigualdade  se  manifesta  como 

desigualdade sócio-econômica enquanto a diferença transparece nas práticas culturais 

(Canclini, 2004). A construção da identidade brasileira se deu principalmente através da 

valorização da cultura nacional. Canclini prefere chamar estes produtos resultantes da 

interface entre grupos culturais distintos de hibridação, termo escolhido para “designar 

as misturas interculturais propriamente modernas,  entre outras, aquelas geradas pelas 

integrações  dos Estados nacionais,  os populismos  políticos  e as indústrias  culturais” 

(Canclini, 2003, p. 28). 
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A  hibridação seria o termo adequado para traduzir  os processos derivados da 

interculturalidade, não só as fusões raciais comumente denominadas de mestiçagem ou 

o  sincretismo religioso,  mas  também  as  misturas  modernas  do  artesanal  com  o 

industrial,  do culto com o popular e do escrito com o visual, ou seja, trata-se de um 

conceito de maior amplitude e atualidade que explicaria melhor os complexos processos 

combinatórios  contemporâneos  “não  só  as  combinações  de  elementos  étnicos  ou 

religiosos,  mas  também a  de  produtos  de  tecnologia  avançadas  e  processos  sociais 

modernos ou pós-modernos” (Canclini, 2003, p. 29). Porém há que se tomar cuidado 

com este conceito de interculturalidade ou hibridação que não pode ser confundido com 

concessões que garantam alguma visibilidade à grupos culturais diversos, atuando como 

ações conciliatórias, mas que no fundo mascaram uma perversa desigualdade social e 

econômica.  É nessa perspectiva que entendemos o programa A`Uwe da TV Cultura, 

uma perspectiva intercultural, hibrida manifesta por uma identidade cultural.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a reflexão sobre o programa A`Uwe da TV cultura, podemos afirmar que o 

programa carrega consigo marcas que são expressas em sua produção. O apresentador 

Marcos Palmeira, possui uma trajetória no que refere-se à questão indígena. Em sua 

convivência com o grupo indígena Xavante no estado de Mato Grosso, Marcos Palmeira 

criou certa sensibilização para a causa indígena, tornando assim um militante na luta 

pelos direitos indígenas e em busca de condições dignas de sobrevivência das etnias na 

sociedade pós-moderna.

Como  descrevemos  acima,  o  programa  discute  a  identidade  indígena  na 

perspectiva do diálogo intercultural, apresentando o índio em suas identidades múltiplas 

na aldeia e no convívio direto com os não-índios nas cidades.

O programa possui um cenário com cores vermelhas, marrom, preto, cinza que 

de um modo geral remetem as cores que são símbolos das etnias indígenas existentes no 

Brasil. Possui também, diversos artesanatos indígenas principalmente da etnia Xavante. 

Marcos  Palmeira  conduz  a  apresentação  do  programa  de  forma  objetiva  e  sucinta, 

expondo  os  anseios  e  objetivos  de  cada  grupo  indígena  no  qual  será  exibido  o 

documentário.

Dessa  forma  o  programa  traz  uma  significativa  contribuição  por  tentar 

apresentar  o  cotidiano dos  grupos indígenas  existentes  no Brasil  de uma forma não 

estereotipada.
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