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Apresentação 
 
 
O contato com a obra de Daniel Munduruku e com as 

temáticas indígenas teve seu início com minha trajetória acadêmica 
a partir de 2006, quando participei como bolsista do projeto de 
extensão: O Ensino de línguas para estudantes indígenas em 
contexto urbano, o qual estava vinculado ao Núcleo de Atividades, 
Estudos e Pesquisas sobre a Educação, Ambiente e Diversidade 
(NEED) da Universidade do Estado de Mato Grosso do campus 
Universitário de Tangará da Serra. A partir de então, comecei a dar 

os primeiros passos rumo aos estudos sobre a autoria intelectual 
indígena brasileira ou o que seus autores chamam de Literatura 
Indígena Brasileira.  

Passos que me conduziram até o mestrado, com a pesquisa 
intitulada: Transculturação e identidades na obra de Daniel 
Munduruku, realizada de 2009 a 2011, na época, pelo então 
Programa de Mestrado em Estudos de Linguagem (MeEL) da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) campus de Cuiabá. 
Trabalho que contou com a orientação do professor Dr. Mário 
Cezar Silva Leite e também com apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) através da 
bolsa de mestrado. Destarte, este livro é fruto desta pesquisa que 

teve sua produção original no formato de dissertação e que, agora, 
anos depois é trazida para estrutura de livro. 

É importante destacar que a literatura brasileira dos séculos 
XVII até o XIX, que permeava a fundação de uma identidade de 

nação, tratou o indígena de duas maneiras: uma mais romântica, 
representando aquele índio aportuguesado ou idealizado através 
dos olhares europeus, atribuindo-lhe os mesmos valores culturais 
do colonizador e a outra maneira é a da selvageria, povos sem 
almas, considerados como um estorvo para o progresso da nação. 



Logo, é na falta desse olhar dos indígenas sobre si próprios que 
Munduruku, por meio da literatura indígena, procura estabelecer 
um canal em que o(s) indígena(s) e sua(s) identidade(s), seja(m) 
visto(s) e se identifique(m) com ela. Manter as palavras no singular 

e o uso entre parêntesis do “s” para pluralizá-las é a maneira que 
encontrei de evidenciar que vamos tratar da questão identitária do 
indígena Daniel Munduruku como sujeito individual e também 
como sujeito coletivo que representa uma coletividade.   

Acerca do assunto Bernd (2003) nos diz que “estas 
literaturas de minorias, estão voltadas para a consolidação de um 
projeto identitário, o sujeito emergente procura reapropriar-se de 
um espaço existencial”. Portanto, é sob esse viés que a literatura de 
Munduruku e de seus companheiros indígenas literatos, busca 
legitimar essa outra visão sobre as identidades dos indígena 
brasileiros, baseada nos elementos tradicionais destas culturas 

como os mitos, as narrativas orais, as danças, os ritos e, 
principalmente, na relação homem-natureza, bem como nos 
valores de ancestralidades. 
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Introdução 

 

 
Este livro é fruto de uma pesquisa temática, na qual nos 

propusemos1 a uma reflexão e análise de como o escritor indígena 
Daniel Munduruku aborda em suas obras, pelo enredo, a partir do 
olhar do narrador e das personagens, as questões da representação 
das identidades do ser indígena brasileiro na contemporaneidade. 
Para isso, nosso objetivo vislumbra o processo transcultural, seja 
de cunho antropológico ou narrativo, tanto as questões 
problemáticas como uma possível crise existencial, quanto aos 

aspectos de afirmação e construção de identidades indígenas 
híbridas ou transculturadas. As narrativas escolhidas para este 
estudo foram: O sinal do pajé (2003); Sabedoria das Águas (2004); 
Todas as coisas são pequenas (2008) e Meu vô Apolinário: um 
mergulho no rio da (minha) memória (2009). 

No primeiro capítulo apresentamos os recortes teóricos do 
conceito de Transculturação narrativa, do crítico de literatura e 
cultura, o uruguaio Angel Rama, que se baseia nas postulações 

antropológicas do cubano Fernando Ortiz. Ampliando ainda mais o 
campo das teorias latino-americanas que são correlatas ao 
processo de transculturação, abordamos os conceitos de 
Heterogeneidade, com foco nas postulações de Cornejo Polar, 

crítico da literatura indigenista peruana. E outro conceito que 
também é fortemente relacionado com o da transculturação é o do 
Hibridismo e para fundamentar esta discussão utilizamos as 
teorias de Garcia Canclini, Zilá Bernd entre outros. 

                                                 
1 O uso da primeira pessoa do plural será mantido no livro em respeito ao processo de produção da 

pesquisa ter recebido a colaboração de outras vozes, através das orientações metodológicas e 
epistêmicas do orientador e dos demais professores participantes do processo de qualificação 

durante o mestrado. 
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Depois deste percurso teórico sobre a transculturação, 
embrenhamo-nos nas fundamentações teóricas de Identidade 

cultural. Para este caminho, utilizamos as teorias de Stuart Hall, 
Zilá Bernd, Homi Bhabha, Denys Chuche, Manuel Castells, Garcia 
Canclini. Em resumo, buscamos neste capítulo apresentar as 
teorias que fundamentarão as discussões sobre a transculturação e 

as identidades nas obras de Daniel Munduruku. Pensamos os 
recortes com o intuito de que eles formassem uma rede, uma 
trama que ligue os demais capítulos. 

No segundo capítulo buscamos tratar da literatura 
indigenista dos escritores não índios e mestiços, produzida no 
século XX por alguns escritores brasileiros e hispano-americanos 
até chegarmos à literatura indígena de Daniel Munduruku e de 

outros escritores indígenas. Sendo assim, na literatura indigenista 
brasileira, partimos de Darcy Ribeiro até Milton Hatoum. Para essa 
tarefa, utilizamos como aporte teórico os estudos de Luzia 
Aparecida Olivía dos Santos (2009) e Eurídice Figueiredo (2010). 
Tomamos como base essas duas autoras, devido ao panorama que 
elas nos apresentam sobre tais escritores e as literaturas 
indigenistas e indígenas contemporâneas. 

 Fizemos também uma breve passagem pela teoria do 
indigenismo hispano-americano, pois entendemos que ele já trazia 
premissas de uma literatura indígena com Mariatégui e Arguedas. 
Já na outra parte que compõe este capítulo, procuramos fazer uma 
introdução e fundamentação sobre a literatura indígena, como 

surgiu e como se projetou no cenário literário nacional. Partimos 
da premissa de que os povos indígenas estão se organizando, 
engajando-se em movimentos sociais, culturais e políticos ligados 
às suas causas e que para serem reconhecidos pela sociedade 

branca, eles tomam a escrita do outro para si. Sendo assim, 
abordamos a valorização da escrita e da literatura para os índios e 
sua cultura.  

Em seguida, entramos na apresentação de Daniel 
Munduruku, destacando o caráter de engajamento deste escritor 
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na frente literária em que se inscrevem um grupo de intelectuais 
indígenas brasileiro, trazendo como referência desse engajamento 

o livro de crônicas e reflexões: Banquete dos deuses – conversa 
sobre a origem da cultura brasileira (2000). Livro que está 
permeado pelo crivo identitário do escritor como indígena, pois, 
traz reflexões sobre as questões culturais, sociais, políticas do(s) 

indígenas(s) brasileiro(s). O “s” que pluraliza é por nossa conta, 
porque muitas vezes Munduruku singulariza ou utiliza a terceira 
pessoa para referenciar o índio (criando uma representação 
universal), por outro lado, entendemos que isso possa ocorrer 
devido ao uso da escrita formal, como nos é ensinado pela 
academia.  

O terceiro capítulo é dedicado às análises das obras de 

Munduruku, é neste momento que apresentamos os recortes das 
obras selecionadas que dialogam com a nossa fundamentação 
teórica. Há personagens, narradores e enredos transculturados e 
também transculturadores, além da representação do “outro” (do 
branco) pelo olhar do indígena. Buscamos apresentar nossas 
reflexões sobre a representação do índio brasileiro no presente, um 
índio em movimento. 

 





 

 

 

1 

 

Revisão teórica 

 
 

1.1 - Transculturação: um processo para a literatura indígena 
 

Segundo penso e professo, selvagem para ser autêntico tem é que 
fazer selvageria, tal como cristão tem de viver na misericórdia e 
na caridade. Quando se contaminam, a Civilização fica selvagem e 

a Selvageria cristã, o que só pode dar em desgraça de cristãos 
asselvajados e selvagens pios. 

(Ribeiro, 1986). 
 

Estudar as literaturas da América Latina sem olhar para o 
processo transcultural é ignorar um dos sustentáculos identitários 
que as constituem. Entendemos esse processo como base da 
formação histórica e cultural deste continente. Nesta perspectiva, 
abordaremos em nosso trabalho e/ou em sua grande parte, teorias 
de críticos latino-americanos, pois, em geral, são eles que abrem os 

vários horizontes investigativos sobre a cultura e literatura latino-
americanas. 

Um dos principais conceitos que abordaremos é o da 
transculturação, para isso nos embasamos nos estudos do crítico de 

cultura e literatura, o uruguaio Angel Rama (2001), que parte das 
premissas do antropólogo cubano Fernando Ortiz sobre o termo. 
Além do conceito de transculturação, também citaremos neste 
capítulo outros termos que lhe são correlatos como: heterogeneidade 
de Cornejo Polar e hibridismo de Garcia-Canclini. Sabemos da 
existência de outros, no entanto, estes foram o que elencamos para 
nosso estudo, porque entendemos que eles nos fornecem um bom 
suporte para as discussões. Na sequência deste capítulo 
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apresentaremos os conceitos teóricos sobre a identidade como um 
produto cultural, proveniente dos processos da transculturação. 

Quando pensamos em termos e conceitos neste contexto 
cultural, lembramos que uma das primeiras nomenclaturas para se 
referir aos processos do contato entre culturas, foi o termo 
aculturação, no qual uma cultura considerada mais forte acaba 

exercendo maior poder sobre a mais fraca, acontecendo a absorção 
ou assimilação de uma pela outra, o que faria com que a mais fraca 
desaparecesse com o passar do tempo. Segundo Rama (2001 p. 
215-6) este conceito é oriundo da problemática do colonialismo 
europeu (inglês) que, ao sofrer o contra-ataque da descolonização, 
é tingido de interferências ideológicas que não podem ser 
desdenhadas, sobretudo tratando-se das artes literárias. No século 

XXI a utilização do termo ou do conceito cai em desuso, devido às 
novas observações dos estudos sociais e culturais advindas da 
modernidade e que são revistas na pós-modernidade. 

Ao estudarmos uma das manifestações culturais (a literatura 
indígena) produzida pelos próprios índios em pleno século XXI, e 
ao vermos que nela há uma representação muito marcante dos 
aspectos culturais, sociais, religiosos e etc., desses povos, 
percebemos que aculturação não cumpre sua máxima, pois, está 
claro que as sociedades e as cultuas indígenas brasileiras não 
desapareceram, não se anularam diante das culturas e sociedades 
não indígenas. 

Para Rama (2002, p. 216) o conceito e significado do termo 

aculturação sofreram resignificações com os questionamentos da 
antropologia hispano-americana. Em 1940, o cubano Fernando 
Ortiz propõe a formulação do termo transculturação e o 
considerava indispensável para compreender a história de Cuba e, 

por razões análogas, a de toda a América em geral. Vejamos a 
citação que Rama faz de Ortiz, sobre o assunto. 

 
Entendemos que o vocábulo “transculturação” expressa melhor as 
diferentes fases do processo transitivo de uma cultura a outra, 
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porque este não consiste apenas em adquirir uma cultura, que é o 

que a rigor indica o vocábulo anglo-americano “aculturação”, mas 
implica também necessariamente a perda ou o desligamento de 
uma cultura precedente, o que poderia ser chamado de uma parcial 

desaculturação, e, além disso, significa a conseqüente criação de 
novos fenômenos culturais que poderiam ser denominados 
neoculturação. (Ortiz, 1963, apud. Rama, 2001, p. 216). 

 

Lívia Reis (2010) nos diz que o fator principal e o motivo 
pelo qual Fernando Ortiz advoga pela criação de um novo vocábulo 
para referenciar as relações culturais na América Latina estavam 
na inexistência de um termo que pudesse “abarcar e significar este 
processo sempre em movimento, que é o encontro dos povos e de 
suas culturas”. (Reis, 2010, p. 467). 

Embasamo-nos nestes recortes teóricos para fundamentar 

nossos estudos sobre a produção literária do escritor indígena 
Daniel Munduruku. Fazemos uso do termo transculturação porque 
entendemos que ele corrobora a nossa hipótese de que a literatura 
indígena, em específico de Munduruku, funciona como um campo 
mediador e/ou formador de uma produção literária híbrida, 
produto do trânsito entre as culturas indígena e a do branco, que 
se convergem na zona de contacto 1. Nas obras de Munduruku 
encontramos a representação de um terceiro espaço onde ocorre 
um modo de se ver e viver a identidade indígena brasileira, diante 
da duplicidade étnica (branco e indígena) ou da multiplicidade 
(negros, índios, brancos, japoneses etc.). Maria Inês de Almeida 

(2005), em seu texto A escrita da comunidade ou um estilo 
indígena na literatura do Brasil contextualiza bem nossa afirmação 
ao dizer que: 

 

                                                 
1 Termo utilizado por Mary Louise Pratt (1999). Para ela a transculturação é fenômeno da “zona de 
contacto”, sendo assim, este termo é utilizado por ela para se “referir ao espaço de encontros 

coloniais, no qual as pessoas geográfica e historicamente separadas entram em contacto umas com 

as outras e estabelecem relações contínuas, geralmente associadas a circunstâncias de coerção, 
desigualdade radical e obstinada” (Pratt, 1999, p. 31). 
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Os índios, através de suas publicações, transitam entre as 

diferenças culturais. (...) Existem tradições culturais 
diferenciadas, línguas diversas, visões de mundo complexas, que 
a formação literária contribui para mostrar, às custas, 

paradoxalmente, de uma certa anulação destas mesmas 
diferenças. O objeto livro é, portanto, o lugar da reconstrução da 
memória indígena no Brasil, embora também se construa sobre 

os escombros da sua história, sobre o esquecimento do seu 
passado (Almeida, 2005). 

 

Esta literatura indígena está permeada pelos valores 
ideológicos da cultura autóctone e tem a função de se inserir 
juntamente com seus representantes (os índios) no sistema social e 
cultural do branco. E este processo de inserção baseia-se na relação 
de trocas e mudanças que ambas as culturas exercem uma na 

outra, sem excluir uma em detrimento da outra, por isso pensamos 
a transculturação como esse meio. 

Para Mary Louise Pratt (1999, p. 30-1), o termo 
transculturação vem sendo usado por etnógrafos com intuito de 
descrever como os grupos subordinados ou marginais, selecionam 
e inventam os produtos cultuais, a partir de materiais a eles 
transmitidos por uma cultura dominante ou metropolitana. E 
segundo a autora, “Se os povos subjugados não podem controlar 

facilmente aquilo que emana da cultura dominante, eles 
efetivamente determinam, em graus variáveis, o que absorvem em 
sua própria cultura e no que utilizam” (idem. p. 30-1). Pensando 
nestes termos, lançamos as seguintes perguntas: Como os índios 

lidam com a escrita do outro? E como esta escrita se dá na 
linguagem literária? Tentaremos responder estas perguntas nos 
capítulos seguintes. 

E recapitulando, os processos de transculturação acontecem 
nas seguintes etapas: primeiro há uma (parcial) “desaculturação”; 
depois ocorre uma “reaculturação” e por último a “neoculturação”. 
E será a análise das duas primeiras variáveis que medirá o nível da 
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última, e estes processos ocorrem por absorções de elementos de 
uma cultura modernizada (Rama, 2010, p. 218). 

Rama ao realizar a transposição do conceito 
antropológico/cultural elaborado por Ortiz para as análises das 
obras literárias cunha o termo “transculturação narrativa”, que 
segue as mesmas prerrogativas apresentadas acima, no entanto, se 

dará no universo ficcional, nas fronteiras entre texto, linguagem, 
autor e escritor (não necessariamente nesta ordem), bem como em 
outros aspectos correlacionados (contexto). Esses três processos de 
transculturação, procedentes da confrontação entre duas forças 
culturais, não encontrariam campo mais fértil do que a literatura 
para se manifestar, porque, segundo Rama, o campo literário é 
uma margem mais elevada, que apresenta maior liberdade e que se 

manifesta na capacidade seletiva do escritor. (Rama, 2001, p. 218-
219). 

É nesta perspectiva que escritores latino-americanos se 
empenham numa produção literária em prol de suas 
particularidades e diferenças, em busca de afirmação e construção 
de identidades. Sendo assim, vemos a posição do escritor indígena 
Daniel Munduruku nesse contexto de produção intelectual como 
transculturador.  

Para Rama o escritor transculturador oscilará em dois 
extremos: o primeiro seria a acomodação nas línguas 
indígenas/autóctones ou o manejo dos dialetos regionais do 
espanhol, português ou francês; já o segundo seria a adoção de 

uma língua estritamente literária, como fora a dos “modernistas” 
hispano-americanos do século XX, ou inclusive uma reconstrução 
arcaica dos modelos originais (Rama, 2001, p. 219). Neste olhar 
sobre o escritor transculturador pelo viés da linguagem, podemos 

dizer que Munduruku está mais próximo do primeiro extremo, 
mas discutiremos com mais detalhes essa afirmação nos capítulos 
seguintes. 

Ao aproximarmos o termo transculturação da realidade 
literária brasileira, vemos que “em 1928, os processos 
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transculturais estavam na base do manifesto Antropófago, lançado 
pelos Modernistas brasileiros, embora eles não tivessem utilizado 

de modo explícito este conceito” (Bernd, 2003, p. 18) ao fazerem o 
elogio à devoração cultural, a qual os antropófagos defendiam 
como ato ritualístico.  

 

Não se devora o inimigo para matar a fome, mas para absorver 
suas virtudes. O movimento Antropófago preconiza, pois, a 

liberdade de escolha (deve-se poder escolher o que se vai 
absorver), a absorção, a digestão e a transformação dos 
elementos culturais europeus, mas também os do patrimônio 

cultural indígena e africano, para elaborar uma síntese (que 
permanece, contudo, inacabada) (Bernd, 2003, p. 18). 
 

Nestes termos Bernd diz que antropofagia não é, pois, outra 

coisa do que a aceitação do fato de que as culturas das Américas 
não podem ser concebidas fora das transferências culturais, dos 
processos de transculturação. 

Outra proposição teórica que, de certa forma, parece 
dialogar com o processo de transculturação, é o processo de 
transfiguração étnico-cultural, proposto por Darcy Ribeiro nos 
seus estudos etnográficos sobre as populações indígenas 
brasileiras. Esta proposta teórica pode ser vista em seus romances: 
Maíra e Utopia selvagem. Este conceito se dá “através de 
compulsões de natureza ecológica, biológica, de coerções de 
natureza tecnológico-cultural, sócio-econômica e ideológica, 

conduzem os indígenas da condição de índios-tribais a de índios-
genéricos” (Ribeiro, 1982, p. 441). 

A proposta teórica de Ribeiro, também tangencia com o 
processo de hibridização e transculturação, mas tal condição não é 

assumida por ele, fazendo com que a transfiguração étnica seja vista 
somente como via de mão única, ou seja, procura descrever apenas 
os efeitos da expansão civilizadora sobre as populações indígenas, 
ignorando as relações que as culturas indígenas poderiam estabelecer 
com a cultura do não índio. Sendo assim, se diferencia da 
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transculturação, que vemos como via de mão dupla e do processo 
antropofágico, que é uma ação que parte da cultura dominada, mas 

cujos resultados são refletidos na cultura dominante. 
Os escritores indígenas na contemporaneidade, numa 

releitura, também se valem do processo antropofágico proposto 
por Oswald, ao deglutirem os elementos da cultura “estrangeira” 

ou ocidental, para criarem uma produção com características 
próprias. Ou, em outras palavras, em “áreas aparentemente 
submersas, destinadas a ser devoradas pelos processos de 
aculturação, surgem grupos de pesquisadores, artistas e escritores 
que reivindicam os valores locais e se opõem à indiscriminada 
submissão que lhes é exigida” (Rama, 2001, p. 229).  

De acordo com Munduruku o movimento indígena com o 

passar dos anos, obteve algumas conquistas e avanços, como na 
década de 80, com o processo de abertura política, muitas 
organizações indígenas foram criadas com objetivo de fazer frente 
à violência contra os povos indígenas brasileiros. Nesse contexto, 
os escritores indígenas tomam a frente intelectual desse 
movimento, que continuou gerando novos líderes a fim de manter 
vivas as suas tradições, constituindo um movimento de resistência. 

 

Os indígenas literatos são frutos de uma resistência que vem de 
longo tempo. Cada vez mais jovens indígenas estão buscando 
registrar as histórias orais de seus antepassados para mostrá-las 

à sociedade brasileira e diminuindo a distância que sempre houve 
entre estes dois mundos. Saber que estamos auxiliando a 
sociedade brasileira a se conhecer melhor, já é um grande feito. 

(Munduruku, 2004). 
 

Para Munduruku o movimento indígena tornou-se indígenas 

em movimento, pois para ele a fórmula tradicional de organização 
já não respondia aos interesses de cada povo em particular. Dessa 
maneira, muitos indígenas colocaram os pés na estrada e foram 
estudar e preparar-se para o enfrentamento, acreditando que a 
única forma de mudar a relação com a sociedade nacional é pela 
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sensibilização/conscientização de que os índios existem e que 
também são brasileiros. Exemplifiquemos estas afirmações nas 

palavras do índio Paresi Daniel Matenho Cabixi2 ao dizer “Tenho 
vontade de fazê-los compreender meu mundo, assim como cheguei 
a compreender o mundo deles” (Cabixi, 2000, p. 120). Na 
perspectiva de construção de um diálogo franco e sincero com o 

outro que a literatura indígena e seus escritores estão a trilhar, 
assim como afirma Cabixi: “Dizer que estamos prontos para 
receber o que de útil a sociedade deles nos oferece e rechaçar o que 
de ruim ela nos apresenta” (ibid. p. 121). Um diálogo em que não 
haja apenas uma só verdade, uma só voz e uma só forma de ser, 
que anule o outro, “Mas a cegueira etnocêntrica não permite esse 
diálogo franco e sincero” (idem). 

 
1.1.1 - Críticas ao conceito de transculturação 

 
Lívia Reis (2010) faz um apanhado de forma sucinta sobre as 

críticas feitas ao conceito de transculturação que consideramos 
interessante para ser apresentado neste estudo. Ela inicia com Raul 
Bueno que em seu artigo, Sobre la heterogeidad literária y culturas 
de América Latina de 1996, trata a transculturação não como uma 
“categoria descritiva da realidade latino-americana como a 
heterogeneidade, e, sim, uma parte destacada das dinâmicas da 
própria heterogeneidade” (Reis, 2010, p. 481). 

A leitura de Reis sobre Bueno é de que, assim como a 

transculturação, a mestiçagem e o hibridismo referem-se aos 
processos culturais e raciais, já o conceito de heterogeneidade 
refere-se aos processos históricos que estão enraizados na base das 
diferenças sociais, culturais e literárias da sociedade latino-

americana. Portanto, a crítica que Bueno faz é que a 

                                                 
2 Citação do texto Sou índio, que foi recentemente publicado na Antologia Indígena da Feira do Livro 
Indígena em 2009, com o título Um índio.  
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transculturação seja como um “operador de mestiçagem ou de 
heterogeneidade” (Ortiz, 2010, p. 157). 

Outro crítico citado por Reis é Friedhelm Schmidt, no ensaio 
Literaturas heterogêneas o literatura de la transculturación? 
(1996), ao apresentar as contradições do conceito de 
transculturação. Para Reis o “ponto de partida do crítico alemão é 

uma contradição que está na base da conceituação de Rama, o qual 
destaca que a definição de Ortiz sobre a aculturação, a rigor, é 
incorreta” (Reis, 2010, p. 482).  

A crítica que Schmidt postula é que enquanto Fernando Ortiz 
busca mostrar as transformações que a cultura dominante assimila 
por parte da cultura dominada, Rama busca exclusivamente 
apresentar as mudanças assimiladas pelas culturas dominadas. 

Sobre o assunto Reis nos diz que: 
 
Ainda que na teoria de Rama a cultura regional não assuma um 

papel passivo nos processos de transculturação, porque são os 
próprios autores regionalistas que iniciam o processo de 
renovação da produção literária, a transculturação, em momento 

algum afeta a cultura dominante (Reis, 2010, p. 482).  
 

Entendemos que o movimento regionalista está ligado a um 

processo transcultural, no entanto, é uma ação dos sujeitos 
imersos ou compromissados com a cultura dominada. Ele provoca 
mudanças mais marcantes e visíveis nas culturas populares, nas 
sociedades ou em grupos “subalternos”, como por exemplo, os 

mestiços, indígenas e negros, os quais estão em processo de 
construção, afirmação e sacralização de suas identidades. Mas, isso 
não quer dizer que esses movimentos não atinjam a sociedade 
dominante, por exemplo, a própria literatura indígena, vista como 
um movimento que parte dos subalternos ou das chamadas 
culturas dominadas, que também causa certas conseqüências na 
sociedade dominante, pois parte do seio desta, com os padrões 
literários da cultura ocidental, o que nos move a enxergá-la e 
reconhecer nela a(s) voz(es) indígena(s).  
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Acreditamos que essas contradições argumentativas são 
apenas diferentes pontos de vista, diferentes olhares sobre o 

conceito da transculturação, portanto, também construímos o 
nosso, guiados pela seguinte pergunta: será que os processos da 
transculturação não são vias de mão dupla? Podemos dizer que 
sim, pois estaria ligada a “uma dinâmica de inscrição contínua e 

não hierarquizada dos elementos culturais mais díspares extraídos 
da cultura erudita, do imaginário mítico e do popular da cultura de 
massas para dar origem a montagens novas e originais” (Bernd, 
2003, p. 23). 

O mexicano Alberto Moreiras é mais um dos críticos que 
opõe argumentações ao conceito da transculturação narrativa 
proposto por Rama, uma das fontes destas críticas está no ensaio O 

fim do realismo mágico, o significante apaixonado de José Arguedas 
(2001). De acordo com o crítico mexicano, embora Rama parta do 
conceito antropológico, sua reflexão parece originar-se no campo 
da ideologia, sendo sua transculturação literária considerada como 
orientada. Moreiras (2001, p. 228) apresenta como tese que a 
transculturação finda em si mesma, que ela “explora, como tem de 
fazer através de sua lógica, seu próprio excesso em relação a si 
mesma – não consegue prosseguir e sofre um colapso”.  

 

Moreiras discute o que Rama denomina transculturação “bem 
sucedida”, isto é, aquela em que a cultura dominada é capaz de 
inscrever-se na cultura dominante. Para Moreiras essa posição de 

Rama sugere um forte posicionamento ideológico, pois implica na 
aceitação da modernização como uma verdade ideológica e 
destino do mundo, uma auto-sujeição histórica à modernidade 

eurocêntrica. (Reis, 2010, p. 483). 
 

Seguindo ainda a listagem dos críticos elencados por Reis, há 
o norte-americano John Beverley, no ensaio Transculturation and 
subalternity: The ‘Lettered City’ and the Túpac Amaru rebelion de 
1990. Para este crítico as teorias de Fernando Ortiz e Angel Rama 
são problemáticas, porque nelas o processo é visto como uma 
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etapa necessária pela qual passam os povos colonizados da 
América Latina, diante do impacto da modernização. Para o norte-

americano, ambas as teorias “expressam uma fantasia de 
reconciliação de classe, gênero e raça (respectivamente nas formas 
liberal e social democrata)” (Beverley apud Reis, 2010, p. 484). 

Acreditamos sim, que se possa pensar a transculturação 

como conciliadora entre as diferenças culturais, e que a ela podem 
ser atribuídas vários significados, assim como aplicada as 
diferentes áreas do conhecimento. Para nós a dinâmica dos 
processos transculturais permitem “novas” possibilidades de 
interpretação, de compreensão e de irrupção de produtos culturais 
oriundos do contanto, do movimento entre as diferentes culturas. 
Uma concepção que se distancia do que Moreiras apresenta ao 

tratar da lógica da transculturação postulada por Fernando Ortiz e 
Angel Rama, de que ela finda em si mesma. 

Também vemos a transculturação como um ponto de 
referência, um processo em que podemos pensar e conjecturar 
sobre os produtos das relações entre as multiplicidades culturais, 
sociais, políticas e econômicas dos grupos e/ou indivíduos 
subalternizados ou marginalizados, com as culturas consideradas 
dominantes e vice-versa. 

Ao aproximarmos essas considerações do nosso objeto de 
estudo, para o momento, ainda consideramos a transculturação a 
melhor escolha teórica, pois ela consegue dar conta das múltiplas 
possibilidades de construções identitárias oriundas das relações 

entre diferentes culturas. Já sobre a sua ação conciliadora, ou 
pensada nesse sentido, consideramos como uma forma politizada 
de se tratar as relações e os conflitos entre as diferenças. Vemos, 
porém, na literatura indígena de Munduruku, o enfrentamento, a 

voz que traz à cena as feridas causadas pelos conflitos históricos, 
sociais, culturais, políticos e econômicos gerados pelo contato entre 
índios e não índios durante os últimos séculos. 
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Os conflitos continuam presentes na vida dos povos indígenas 

brasileiros. Ultimamente, novos confrontos têm acontecido de 
norte a sul do país. São sempre os antigos problemas levantados 
pelos inimigos dos indígenas: muita terra para pouco “índio”; os 

“índios” atrapalham o progresso; os “índios” não deixam o país 
progredir porque são preguiçosos, mendigos. Tudo isso levantado 
por aquelas pessoas que têm maior interesse em destruir, 

escravizar, explorar a mão-de-obra assalariada. São os donos dos 
garimpos, donos das mineradoras, donos das madeireiras 

clandestinas, donos de fazendas de fachada, donos das grandes 
lavouras de soja, entre outros (Munduruku, 2005, p. 46). 
 

Mesmo que a teoria dos processos de transculturação, seja 
no nível literário ou cultural, apresentasse as relações interétnicas: 
brancos e índios, em tom róseo ou azul, isso seria meramente 

discursos, pois, como podemos notar na citação acima, ainda existe 
uma grande cicatriz que está aberta, vemos que estão postos na 
literatura indígena os conflitos socioculturais entre as duas 
culturas que em certos pontos são diferentes e/ou antagônicas. 
Então, pensando estas relações como heterogêneas, trazemos o 
conceito da Heterogeneidade como um processo cultural e literário 
que dá enfoque nessas relações conflitantes entre culturas. 

 
1.1.2 – A heterogeneidade como uma leitura transcultural 

 
O estudo dos processos da transculturação na perspectiva da 

crítica cultural e literária latino-americana se aproxima também do 

conceito de heterogeneidade, por isso, faremos uma breve relação 
entre eles. De acordo com Reis (2010), ambos os conceitos têm sido 
usados de maneira mais ou menos paralela pela crítica literária e 
pelos estudos culturais. Para auxiliar-nos nesse percurso sobre a 

Heterogeneidade embasamo-nos em estudos realizados por 
Graciela Raquel Ortiz, que faz parte do livro Conceitos de literatura 
e cultura, (2010) sob a organização de Eurídice Figueiredo. 

Os estudos sobre a heterogeneidade no âmbito da crítica 
literária e cultural se deram a partir dos anos 70, preconizados pelo 
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crítico peruano Antonio Cornejo Polar, que encaminhou suas 
pesquisas à elucidação dos processos de produção das literaturas 

andinas, as quais eram pensadas em relação aos problemas 
sociopolíticos e econômicos dos países envolvidos. O conceito de 
heterogeneidade difundido por Cornejo Polar é “utilizado, 
justamente, para definir uma produção literária complexa e plural, 

fruto da convergência conflitiva de pelo menos dois universos 
socioculturais diferentes”. (Ortiz, 2010, p. 147). 

Por volta dos anos 70, foram vários os estudiosos que 
passaram a elaborar uma crítica literária que pudesse dar conta da 
literatura produzida na América Latina, entre eles se destacaram: 
Angel Rama, Roberto Fernandes Retamar, Antonio Candido e 
Antonio Cornejo Polar. Estes críticos buscavam como necessidade 

o distanciamento dos pressupostos teóricos elaborados na Europa, 
e que eram dominantes nos âmbitos acadêmicos e intelectuais 
latino-americanos daquele período. 

Percebemos que os críticos culturais e literários dos países 
latino-americanos de língua espanhola se engajam em leituras, 
análises sociopolíticas e ideológicas mais marcantes que a dos 
críticos brasileiros. Porque talvez as realidades andinas e latino-
americanas “estão marcadas pelas diferenças radicais das culturas 
indígenas, européias e africanas, que se confrontaram desde a 
descoberta e a conquista da América” (ibid. p. 144). Outra 
possibilidade para este fato seria que os escritores brasileiros ainda 
estivessem reféns da ideologia do mito da democracia racial, 

proveniente do período imperial e/ou pós-abolicionista.  
Nessa perspectiva de engajamento, Cornejo Polar em seus 

estudos literários considera a existência de três sistemas de 
literatura andina: o primeiro é o culto, o segundo é o popular e o 

terceiro o indígena; e que eles estão particularmente instalados no 
mesmo espaço literário onde estabelecem imprevisíveis relações 
contraditórias. 
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Cornejo confrontou o conceito de heterogeneidade com o 

conceito de “literatura nacional”, ao considerar que este estava 
alicerçado no pressuposto da unicidade. Com a maioria dos 
movimentos de emancipação ocorridos durante o século XIX na 

América Latina, surgiram e se fortaleceram no final do século os 
discursos que homogeneizavam as diferenças apagando-as, com o 
intuito de consolidar as representações que organizavam de 

maneira coesa a comunidade em torno da idéia de “nação”. 
(Ortiz, 2010, p. 145). 

 

O conceito de heterogeneidade de Cornejo Polar está 
fortemente associado às produções literárias dos grupos étnicos, 
sociais, culturais considerados “minoritários”, que subjugados a 
uma identidade “nacional e universalizante” não viam suas 
identidades singulares representadas. Este fato provoca nestas 

literaturas, relações conflituosas no cruzamento entre duas 
culturas ou sociedades, onde os conceitos de heterogeneidade e 
homogeneização e/ou unicidade estão também em conflito, por 
isso, o indigenismo literário das nações andinas é referência de 
uma literatura da heterogeneidade.  

De acordo com Ortiz (2010), Cornejo Polar utiliza dois 
critérios para abordar as particularidades da literatura indigenista 
peruana, bem como os seus opostos. O primeiro é o grau de 
assimilação dos interesses sociais autênticos dos indígenas, e no 
seu oposto, no modo em que esses interesses são apagados ou 
tergiversados; o segundo critério é a assunção de certas estruturas 
temático-formais indígenas e a sua eficácia produtiva no discurso 

literário indigenista, como os recursos da oralidade quíchua que 
são utilizados nas estruturas narrativas ocidentais, e no seu oposto, 
o romance, que pensado pelo viés canônico esta “forma ocidental 
rejeita tais estruturas”. Critérios que não diferem tanto da 
literatura produzida pelos escritores indígenas brasileiros, veremos 
estes aspectos nos capítulos seguintes. 

Ortiz apresenta um diálogo entre o crítico peruano e o crítico 
italiano Roberto Paoli publicado no fim dos anos 70, pela Revista de 
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Crítica Literária Latinoamericana n° 12 e retomado no livro Asedios a 
la heterogeneidad cultural. Neste diálogo, Paoli diz que o conceito de 

heterogeneidade não é pertinente epistemologicamente para 
caracterizar a essência do indigenismo, pois ele serviria também para 
caracterizar uma série de outros universos que não somente tem a 
ver com os processos culturais ou produção literária. 

De acordo com Graciela Ortiz, Cornejo Polar em partes 
concorda com Paoli, quando diz que a heterogeneidade é um conceito 
que se abre para várias literaturas, não somente para a indigenista, 
como também ao negrismo, à gauchesca e ao real maravilhoso entre 
outras. É claro que em cada uma dessas literaturas e em suas 
expressões, o conceito de heterogeneidade adquire particularidades 
que “só podem ser reconhecidas quando estudadas em seus 

processos históricos específicos” (Ortiz, 2010, p. 147). 
Buscando ampliar os horizontes sobre as produções 

literárias heterogêneas no continente latino-americano, Cornejo 
Polar chega às crônicas e relatos dos viajantes e oficiais europeus 
do período colonial, pois nelas estão inscritos “dois universos em 
confronto”, onde, por um lado, o escritor dirigiu-se a um leitor 
europeu que ignorava ou conhecia muito mal a realidade 
americana, e por outro lado, esse mesmo escritor tinha o objetivo 
de apresentar/representar aquele mundo que lhe parecia 
desconhecido e enigmático, situação que leva os cronistas a 
compararem este “Novo Mundo”, permanentemente, com os 
referencias europeus.  

Dessa maneira, podemos considerar estes escritores como 
transculturadores, pois, escreviam suas obras em língua portuguesa 
ou espanhola, mas com uma temática, embrenhadas das coisas da 
terra ou da cor local. Assim como as relações (religiosas, culturais e 

sociais) entre brancos e índios também foram descritas nas cartas 
dos jesuítas, trazidas pelo olhar etnocêntrico dos religiosos, mas, nas 
entrelinhas, podemos enxergar resquícios dos olhares dos autóctones 
sobre os colonizadores.  



30 | Transculturação e identidades na obra de Daniel Munduruku 
 

De acordo com esse contexto, concordamos com Castello, 
quando diz que no período colonial já havia uma escrita indigenista: 

“Do ponto de vista ideológico, não se pode compreender a passagem 
do indigenismo para o indianismo sem o recurso dessa soma 
considerável de cartas, que aumentaria enquanto os jesuítas 
participaram da nossa formação” (Castello, 2004:61). 

 
A literatura dita “informativa” ou “documental” – do período 
colonial brasileiro – fazia parte de um processo de exaltação da 

terra, enquanto possibilidade de vida e enriquecimento, mas 
dentro da perspectiva de dominação portuguesa, e não de 
imediato como nativismo independendista (Kothe, 2002, p.17). 

 

Esta consciência independendista ocorrerá fortemente nos 
tempos pós-coloniais, como por exemplo, os escritores regionalistas 

que também são vistos como transculturadores, pois eles estavam 
empenhados numa literatura popular, que tratou as minorias como 
tema, assim como seus conflitos. Nesta ordem teremos no escritor 
indigenista não índio, aquele que “produz sua literatura fora do 
sistema sociocultural indígena”, no entanto, tem a possibilidade de 
conhecer este sistema, mas isso não significa que na sua prática de 
escrita, ela possa expressá-lo “de dentro” (Ortiz, 2010, p. 147). 

Voltando ao ponto de comparação entre os conceitos, Ortiz faz 
versão sintetizada sobre Raúl Bueno, que apresenta as diferenças 
entre heterogeneidade, transculturação e mestiçagem.  De acordo 
com a autora, Bueno vê a transculturação como a passagem de 

conteúdos culturais de uma cultura para outra, não considerando o 
deslocamento como perda. A respeito dos outros dois conceitos, 
Bueno os define como resultados da transculturação, salientando que 
estes “resultados”, não significam algo inerte, ao contrário, tratam-se 
de processos secundários e dinâmicos com características distintas, 
operados pela mesma polaridade. 

Já nas observações de Ortiz, há no conceito de mestiçagem 
cultural uma forte tendência para o apagamento de umas das 
culturas ou das diferenças durante o processo de contato. Esse 
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apagamento ocorre devido o intuito de estabelecer uma continuidade 
que visa no final à homogeneidade. Já a heterogeneidade para a 

autora é definida pela “ratificação das diferenças dos elementos em 
contato, fato que afirma a descontinuidade na qual se lêem as 
fissuras culturais” (Ortiz, 2010, p. 157). 

Para Cornejo Polar o empenho em trabalhar na diversidade, 

na afirmação e defesa das diferenças, que formam a base das 
produções literárias heterogêneas, não significa a aceitação das 
desigualdades e das situações de exploração, mas, no 
“compromisso político de lutar contra as múltiplas formas de 
opressão, uma das quais tem a ver com a visão unificadora, que 
desde o literário, impõe um padrão universal” (ibid. p. 157).  

Pensando as identidades culturais como produtos 

transculturais, como reconhecimento das pluralidades e do 
hibridismo, dizemos que nosso pressuposto teórico vai de encontro 
com as identidades culturais, sociais ou étnicas pensadas pelo olhar 
da unificação ou do universalismo. Portanto, não podemos deixar 
de mencionar o viés teórico da hibridização. 

 
1.1.3 – Hibridismo como produto da transculturalidade 

 
A origem terminológica segundo Zilá Bernd (1995) vem do 

grego hybris, que etimologicamente remete a “ultraje”, o que 
corresponde a uma mistura que viola as leis naturais. Tomada em 
seu sentido primeiro, a palavra remete ao que é “originário de 

espécies diferentes”, portanto, “mestiço, miscigenado de maneira 
anômala e irregular” (Bernd, 1995, p. 76). E foi nesse sentido que 
se perpetuou pelo tempo, principalmente pelos discursos 
científicos, como sentido de impureza, infertilidade, num discurso 

adotado como negativo, que se cristalizou “a ponto de constituir-se 
no próprio fundamento do racismo que nada mais é do que a 
defesa da pureza das raças”. (ibid. p. 76). 

Outro teórico a quem faremos menção neste estudo sobre o 
hibridismo é o crítico argentino Nestor Garcia Canclini em seu 
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livro: Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da 
modernidade (2008). Garcia Canclini fez um breve levantamento 

histórico-literário que contextualiza o surgimento e uso do termo 
híbrido por diversos autores de diferentes áreas do conhecimento. 
O autor trata da construção linguística de Bakhtin e Bhabha; do 
social de Friedman, Hall, Papastergiadis. Uma importante função 

do conceito de hibridação é que ele serviu para sair dos “discursos 
biológicos e essencialistas da identidade, da autenticidade e da 
pureza cultural.” (Garcia Canclini, 2008, p. XXI-XXII). 

Em ambos os teóricos citados encontramos dois termos que 
em seus contextos referem-se a sentidos específicos, mas que 
confluem para a mesma teoria unilateral, que é a do originalismo 
ou da pureza. Em Bernd destacamos o termo “pureza das raças” e 

em Garcia Canclini “pureza cultural”. Entretanto, ao aproximá-los 
notamos que o conceito de hibridismo parte do campo 
antropológico (social) da confrontação e afirmação de identidades 
por fatores raciais e vai para o campo dos estudos culturais, não 
subjugado somente nas relações raciais (biológicas), mas sim em 
tudo o que gira em torno dos indivíduos, ou seja, suas práticas 
sócio-culturais. Sobre essa questão Garcia Canclini trata da função 
para identificar e explicar as múltiplas alianças fecundas, como por 
exemplo: 

 

o imaginário pré-colombiano com o novo-hispano dos 
colonizadores e depois com o das indústrias culturais (Bernand; 
Gruzinski), a estética popular com a dos turistas (De Grandis), as 

culturas étnicas nacionais com as das metrópoles (Bhabha) e com 
as instituições globais (Harvey). Os poucos fragmentos escritos de 
uma história das hibridações puseram em evidência a 

produtividade e o poder inovador de muitas misturas 
interculturais. (Garcia Canclini, 2008, p. XXI-XXII). 

 

Em síntese, o conceito de hibridismo refere-se àquilo que 
participa de dois ou mais conjuntos, gêneros ou estilos, composto 
por dois elementos diversos, anomalamente reunidos para originar 
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um terceiro elemento, que pode ter as características dos dois 
primeiros reforçadas ou reduzidas, o que se assemelha ao processo 

da transculturação. A “exacerbação das propriedades de um dos 
elementos concorre para o que se chama de vigor híbrido” (Bernd, 
1995, p. 76) 

A concepção do termo híbrido associado aos valores de 

desordem, confusão e de impureza, também foram plasmados na 
teoria e crítica literária que, “até muito recentemente, colocavam sob 
suspeição tudo o que fosse da ordem da mistura (ou impureza) de 
gêneros e estilos” (ibid.p. 76). Nesse olhar sobre o híbrido, várias 
nomenclaturas ou conceitos foram cunhados, mesmo que pensados 
em e para segmentos diferentes, como na religião, na cultura (por 
meio das línguas, danças e cânticos) sempre se tangenciando. 

Garcia Canclini (2008) faz referência a dois termos que se 
aludem no processo de hibridação. Um deles é o sincretismo, que é 
a combinação de práticas religiosas tradicionais. Para o autor, este 
fenômeno ou ação de hibridação é motivado por intensas 
migrações, pela difusão transcontinental de crenças e rituais que 
ocorrem nos últimos séculos e do aumento da tolerância em 
relação às diversas religiões. A outra terminologia é a crioulização, 
que se baseia na criação de línguas e culturas por variações 
recorrentes das línguas básicas, bem como outros idiomas que as 
contextualizem.  

Na perspectiva da efervescência dos conceitos culturais e 
literários latino-americanos, propiciou-se o aparecimento de 

movimentos nômades, heterogêneos, “em que, afastados da obsessão 
evolucionista, os escritores procurariam livremente o menor, isto é, 
tudo que fora desprezado ou desdenhado anteriormente, como as 
formas e os sentidos da tradição oral e popular”. (Bernd, 1995, p. 75). 

Após apresentarmos algumas definições sobre o hibridismo, 
voltemos agora ao nosso objeto de estudo, a fim de compreender 
como esse processo de miscigenação cultural e literária se dá na 
literatura indígena. Outro termo que converge aos nossos estudos é o 
da diáspora, a partir da migração do índio para os núcleos urbanos, 
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que pode ocorrer de forma espontânea ou de maneira forçada. O 
primeiro caso se dá quando o indígena, por questões 

pessoais/individuais (por exemplo, estudar, trabalhar, constituição 
familiar), decide integrar-se ao corpo social da cultura do não índio. 
Já o segundo ocorre quando as pequenas reservas de terras indígenas 
são sufocadas pelo avanço do progresso, ou seja, as grandes cidades 

vão crescendo, assim como os grandes latifúndios ao redor das 
aldeias, que se veem forçadas a integrar-se. 

 
A hibridação ocorre em condições históricas e sociais especificas, 
em meio a sistemas de produção e consumo que às vezes operam 

como coações, segundo se estima na vida de muitos migrantes. 
Outra das entidades sociais que auspiciam, mas também 
condicionam a hibridação são as cidades. As megalópoles 

multilíngües e multiculturais (Garcia Canclini, 2008, p. XXIX – 
XXX). 

 

Logo, esses processos migratórios fazem dos grandes centros 
urbanos pontos em potencial para ocorrência dos processos de 
hibridização e transculturação, onde se “fundem nas estruturas 
e/ou práticas sociais de formas discretas para gerar novas 
estruturas e novas práticas, não só nas artes, mas também na vida 
cotidiana e no desenvolvimento tecnológico”. (ibid.p. XXII). 

Há um fenômeno destacado por Garcia Canclini que se 
aproxima e/ou dialoga com os processos de hibridização por 
migrações, é o termo “reconversão” econômica ou simbólica que 

ocorre nos setores populares e acontece quando: 
 

... os migrantes camponeses que adaptam seus saberes para 
trabalhar e consumir na cidade ou que vinculam seu artesanato a 
usos modernos para interessar compradores urbanos; os 

operários que reformulam sua cultura de trabalho ante as novas 
tecnologias produtivas; os movimentos indígenas que reinserem 

suas demandas na política transnacional ou em um discurso 
ecológico e aprendem a comunicá-las por rádio, televisão e 
internet (ibid. p. XXII). 
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Os freqüentes e variados processos de hibridização levam a 
uma relativização da noção de identidade. De acordo com Garcia 

Canclini a hibridação coloca em evidência o risco de se delimitar 
identidades locais autocontidas ou que tentem afirmar-se como 
radicalmente opostas à sociedade nacional ou à globalização, pois 
ela é um pressuposto teórico que abrange a intersecção entre as 

culturas e as sociedades, não delimitando o grau de influência de 
uma em relação a outra, evidenciando que não há identidades 
“puras” ou “autênticas”.  

É nessa vertente de autoafirmação das identidades que as 
literaturas procedentes das minorias ganham em sua construção 
híbrida, características de resistência. Para Alfredo Bosi (2002, p. 
119), a resistência não é um conceito associado à estética, mas sim 

à ética, e resistir é “opor a força própria à força alheia”, portanto, 
vemos que é resistir aos discursos identitários unilaterais e à visão 
unificadora que provém de uma cultura dominante sobre as 
culturas e indivíduos das sociedades locais ou dominadas. No 
campo da narrativa, Bosi classifica a resistência de duas maneiras: 
a que ocorre como tema e a que se dá como processo inerente à 
escrita, sendo que uma não exclui a outra.  

Já para Homi Bhabha (1998) esse deslocamento de valor do 
símbolo para o signo leva o discurso dominante a dividir-se no seu 
eixo de poder de se mostrar e ser representativo, o que pode ser 
definido como hibridismo.  

 

O hibridismo representa aquele “desvio” ambivalente do sujeito 
discriminado em direção ao objeto aterrorizante, exorbitante, da 
classificação paranóica – um questionamento perturbador das 

imagens e presenças da autoridade. (Bhabha, 1998, p. 165). 
 

A concepção de híbrido de Bhabha (1998) também é pensada 
de acordo com os conflitos culturais, em que o sujeito da 
dominada, no processo de resistência ou de se auto-afirmação 
acaba se fundindo com a cultura da dominante e buscando meios 
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dentro dela para ser reconhecido, ou seja, para executar seu 
processo de afirmação ou construção identitária.  

De acordo com Garcia Canclini as construções identitárias 
contemporâneas ou na pós-modernidade, não apresentam 
identidades caracterizadas por essências autocontidas e aistóricas, 
assim como não podemos entendê-las somente como formas em 

que as comunidades se imaginam e constroem relatos sobre sua 
origem e desenvolvimento. Entendemos que não há uma 
identidade única, que se fecha em si mesma, por isso falamos em 
“identidades”, as quais durante os tempos se dão pelos processos 
de identificação. Do mesmo modo, não devemos pensar a 
identidade somente como uma narrativa de criação, mas sim 
várias “narrativas”, porque não se deve anular a presença do outro 

ao se construir uma idéia de identidade.  
Encontramo-nos num mundo fluidamente interconectado ou 

globalizado em que “as sedimentações identitárias organizadas em 
conjuntos históricos mais ou menos estáveis (etnias, nações, 
classes) se reestruturam em meio a conjuntos interétnicos, 
transclassistas e transnacionais” (Garcia Canclini, 2008, p. XXIII-
XXIV), portanto, para Garcia Canclini os sujeitos de diferentes 
grupos se apropriam de várias formas dos repertórios 
heterogêneos de bens e mensagens disponíveis nos circuitos 
transnacionais, que acabam gerando novos modos de segmentação 
num processo constante.  

 

O preço da hibridização, especialmente naquela forma 
inusitadamente rápida que é característica de nossa época, inclui 
a perda de tradições regionais e de raízes locais. Certamente não 

é por acidente que a atual era de globalização cultural, às vezes 
vista mais superficialmente como “americanização”, é também a 

era das reações nacionalistas ou étnicas [...] (Burke, 2003, p. 18). 
 

Desde que iniciamos as apresentações dos conceitos de 
transculturação, heterogeneidade e hibridismo, percebemos que 
todos são frutos de uma visão de busca, de movimento e de 
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construções identitárias socioculturais, muitas vezes oriundas das 
manifestações coletivas ou individuais, dos vários povos dos países 

latino-americanos. Portanto, o papel da crítica latino-americana ao 
longo dos últimos anos está ampliando muito mais seus olhares 
para os novos eventos culturais e literários do século XXI, e é nessa 
perspectiva que nos valemos dos conceitos abordados neste estudo, 

para que eles sejam mais um dos muitos passos a trilhar o 
repertório cíclico e os produtos literários dos indígenas brasileiros. 

 
1.2 – Pensando as identidades como processo 

 
Pretendemos neste subitem abordar os conceitos teóricos 

sobre a identidade cultural. Neste caso, realizamos recortes que 

subsidiam o objetivo a que nos propomos que é analisar como se 
dá o processo de construção das identidades culturais do índio 
brasileiro na ficção de Daniel Munduruku, considerando que a 
construção de identidades em suas obras são reflexos ou 
representações do processo de transculturação, levantamos esta 
hipótese de acordo com os apontamentos realizados 
anteriormente. 

De acordo com Zilá Bernd, foi na década de 60 que os 
estudos sobre a identidade começaram a ser utilizados pelas 
Ciências Humanas e, naquele período, passou pela transformação 
do conceito de individual para o de cultural ou coletivo. Essa 
mesma autora toma de Claude Lévi-Strauss (1977) o conceito de 

identidade como uma entidade abstrata, sem existência real, mas 
indispensável como ponto de referência. Portanto, assentimos dos 
autores supracitados o conceito de identidade como aquela:  

 

Que se constrói simbolicamente no próprio processo de sua 
determinação. A consciência de si toma sua forma na tensão 

entre o olhar sobre si próprio – visão do espelho, incompleta – e o 
olhar do outro ou do outro de si mesmo – visão complementar. 
(Bernd, 2003, p. 17). 
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Ao pensarmos as identidades como “produtos” imaginados 
ou criados durante um processo, trazemos à tona a ideia da 

identidade como um projeto de Nação ou atrelada a este conceito. 
Stuart Hall (2002) nos diz que as identidades nacionais não são 
coisas com as quais nascemos, mas são formadas e transformadas 
no interior da representação. Sendo assim, para esse teórico a 

identidade está relacionada com a prática da “cultura nacional” de 
uma determinada nação ou grupo, ou, em outras palavras: 

 
Segue que a nação não é apenas uma entidade política, mas algo 
que produz sentidos – um sistema de representação cultural. As 

pessoas não são apenas cidadãos/ãs legais de uma nação; elas 
participam da idéia da nação tal como representada em sua 
cultura nacional. (Hall, 2002: 49) 

 

De posse dessas informações fazemos a seguinte pergunta: 
como é pensando este projeto de identidade cultural do indígena 
brasileiro na literatura de Munduruku? Recorremos novamente a 
Hall (2002, p. 49 – grifo nosso) que, ao tratar sobre a narrativa da 
cultura nacional, distribui esse fenômeno em cinco maneiras de 
interpretá-lo. Primeiramente, tem-se a narrativa da nação, que é 
contada pela história e literaturas nacionais, na mídia e na cultura 

popular; a outra é pelas origens dadas pela continuidade, tradição e 
intemporalidade. Uma terceira maneira reside na invenção da 
tradição que “significa um conjunto de práticas (...) de natureza 
ritual ou simbólica, que buscam inculcar certos valores e normas 

de comportamento através da repetição”; na seqüência tem-se 
aquela do mito fundacional, cuja estória localiza a “origem da 
nação, do povo e de seu caráter nacional num passado tão distante 
que eles se perdem nas brumas do tempo”, não do tempo “real”, 
mas de um tempo “mítico”; e, como quinta maneira, está baseada 
na ideia de um povo puro, original.  

Dentre essas maneiras, podemos dizer a princípio, que 
Daniel Munduruku elabora a narrativa da identidade cultural 
indígena brasileira através da continuidade, da tradição e da 
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intemporalidade, na busca e afirmação de uma ancestralidade. Tais 
postulaçõespoderao ser  vislumbradas nas análises das obras no 

capítulo três.  
Já para Denys Cuche (1999) não se deve confundir noções de 

cultura e de identidade cultural, ainda que elas tenham grande 
ligação. Para ele, a cultura pode existir sem consciência de 

identidade e diz que “as estratégias de identidade podem 
manipular e até modificar uma cultura que não terá então quase 
nada em comum com o que ela era anteriormente”. Cuche 
argumenta que a noção de identidade cultural depende quase que 
exclusivamente de processos inconscientes, no entanto ele entende 
que ela remete a uma norma de vinculação, necessariamente 
consciente, baseada em oposições simbólicas (Cuche, 1999, p.176). 

Acreditamos que os processos de construções de identidades 
são frutos, é claro, de fatores socioculturais, econômicos e políticos 
e que essa assimilação de pertencimento social, que provém do 
plano externo, é interiorizada e assimilada pelo indivíduo que se 
identifica ou nega a ideia de identidade cultural ou social 
estabelecida pelos grupos que compõem. 

O que também nos incita neste estudo é que na 
contemporaneidade estão surgindo muitas produções ficcionais e 
teóricas sobre as questões identitárias (principalmente em nosso 
continente, no fluxo da era pós-moderna ou globalizada), sejam 
elas étnicas, sociais, religiosas ou de gênero Neste estudo, 
fundamentamo-nos nas questões de cunho étnico ou de formação 

de uma identidade cultural, pautada num projeto identitário e 
plasmada na literatura indígena.  

No contexto econômico da América Latina, Garcia Canclini 
(2008, p. XXXIII) afirma que ela “está sem projetos nacionais”, 

pois os países latino-americanos perderam o controle sobre as suas 
economias. Por exemplo, no Equador e em El Salvador esse 
descontrole econômico se manifesta no desaparecimento da moeda 
própria, já em países como o Brasil, México, Peru e Venezuela, se 
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manifesta nas desvalorizações freqüentes da moeda e, na 
Argentina, a fixação maníaca pelo dólar.  

Nesta perspectiva da crise identitária nos setores econômicos 
dos países latino-americanos, vemos que ela chega a atingir 
também os setores sociais e culturais. No entanto, as respostas 
nesses campos são mais dinâmicas, pois, enquanto que no setor 

econômico os países latino-americanos encontram-se “sem 
projetos nacionais”, no campo cultural, podemos dizer que há 
constantes processos de afirmações de seus projetos 
“transnacionais” (na hibridização e/ou transculturação). Para 
Denys Cuche (1999:177), são as identidades que permitem que o 
indivíduo se localize em um sistema social e que por ela seja 
localizado socialmente. É nesse indivíduo que busca localizar-se 

(dentro) e ser localizado (fora) do sistema social que lhe é 
dominante ou ao qual ele busca fazer parte, que vemos o indígena 
brasileiro representado por Munduruku em sua literatura.  

Tratando as identidades como um processo de afirmação, 
Manuel Castells em O poder da identidade3 (2003, p. 79) diz que 
“as comunidades locais, construídas através da acção colectiva e 
preservadas pela memória colectiva, constituem fontes especiais de 
identidades.” Para esse autor, as identidades consistem em ações 
defensivas contra as condições que são impostas pela desordem 
global e pelas transformações incontroláveis e em ritmo acelerado 
e as classifica como movimentação de “identidade de resistência”.  

A partir dessas considerações, faremos uma correlação entre 

o conceito de Castells com a literatura indígena, a qual faz do 
processo de construção identitária uma forma de resistência e de 
afirmação. Vemos que o movimento intelectual indígena, a 
princípio, se dispõe a uma legitimação ou reconhecimento das suas 

                                                 
3 Castells, no primeiro capítulo do livro, apresenta três origens construtoras de identidades: a 
identidade legitimadora, introduzida por grupos dominantes para expandir e racionalizar sua 

dominação na relação com os atores sociais; a identidade de resistência, gerida por grupos contrários 

aos dominantes, baseando em princípios diferentes ou opostos; identidade de projeto, em que atores 
sociais utilizam a comunicação para construir novas identidades a fim de redefinir sua posição social.  
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vozes, ao falarem de si próprios (os discursos ideológicos a partir 
da voz do próprio índio), não mais, unicamente, sob os olhares do 

outro. A produção intelectual dos índios na literatura e na cultura 
brasileira alerta-nos para os equívocos e/ou construções de 
negação em relação às identidades e às culturas dos índios, que são 
aprendidos nos manuais literários, nos romances, nos livros 

didáticos e pela História, cujos fatos são contados na versão do 
branco ocidental.  

 
Grosso modo, aprendemos nos livros que o índio vive em função 
do colonizador e é tratado sempre no passado, não lhe restando 

nenhum papel relevante na sociedade contemporânea 
(Munduruku, 2000, p. 24).  
 

[...] apresentam uma visão simplista sobre os habitantes da 
América, considerando-os povos sem história, sem escrita, 

negando, portanto, seus traços culturais. Isso induzia o educando 
a considerar positiva a conquista e o extermínio do índio pelo 
colonizador. Além disso nesses livros não se apresentavam a 

diversidade cultural e lingüística dos povos autóctones, passando 
a imagem de uma igualdade fictícia. (Munduruku, 2000, p. 25). 
 

E sobre uma identidade legitimadora, Castells nos diz que ela 
parece ter entrado numa “crise estrutural”, devido à desintegração 
da sociedade civil herdada da era industrial e do desaparecimento 
gradual do Estado-Nação, a principal fonte de legitimidade. Diante 
de nossas observações, vemos que esta postulação não se sustenta 

por muito tempo, pois afirmamos que os indígenas buscam no seio 
da sociedade nacional (brasileira) a legitimação de suas 
identidades. Esse fato não tira o mérito destas culturas 
“subalternas” ou minoritárias também serem legitimadoras de 
suas identidades, afinal de contas, se os seus indivíduos não se 
identificarem com este projeto identitário, ela cai por terra. Além 

do que “as comunidades culturais articuladoras da nova resistência 
surgem como fontes de identidades ao dissociarem-se das 
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sociedades civis e instituições do Estado de onde se originaram...” 
(Castells, 2003, p. 81). 

Outro ponto importante a ser destacado neste estudo é o que 
Kathryn Woodward (2000) referencia ao tratar da identidade 
afirmada como essencialismo. Para a autora, este movimento 
“pode fundamentar suas afirmações tanto na história quanto na 

biologia”, como alguns movimentos políticos, que ao afirmarem 
identidades podem buscar certezas, seja na “verdade fixa” de um 
passado partilhado ou nas “verdades biológicas” (Woodward, 
2000:15). 

Woodward cita como exemplos a identidade das mulheres 
com as qualidades singulares do universo feminino, em que ela 
pode envolver apelos a características biologicamente dadas, como 

a afirmação de que as mulheres, como mães, tornam-se 
inerentemente mais altruístas e pacíficas. Outro exemplo de 
construção identitária essencialista é o apelo à história, quando 
“buscam estabelecer uma história exclusiva das mulheres, 
reivindicando, nos países de fala inglesa, uma “herstory” (Daly, 
1979) que os homens teriam reprimido” (Woodward, 2000, p. 34).  

Dizemos que grupos étnicos, como é caso dos escritores 
indígenas brasileiros, ao elaborarem suas identidades, partem na 
busca de uma origem ou uma essência, de uma tradição, chamada 
ancestralidade, a qual está normalmente num passado bem 
distante, em seus mitos de origem, em suas histórias. No entanto, 
com o passar do tempo, muitas histórias e práticas culturais foram 

se modificando, as fronteiras sendo cruzadas e até 
dissolvidas/liquidificadas e, sociedades se multiculturalizando, 
passando por câmbios culturais, sociais, econômicos e políticos, se 
desoriginalizando.  

Mas, isso não significa a anulação ou desaparecimento total 
de seus traços originais, que possivelmente sofrem ressignificações. 
Na contemporaneidade, pós-modernidade ou globalização, diante 
do trânsito e dos cruzamentos de identidades, o indivíduo pode se 
encontrar num “caos” identitário, havendo a necessidade da 
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afirmação de uma delas. Neste sentido, ele posiciona-se 
ideologicamente, buscando ser reconhecido como pertencente a 

um grupo, sociedade e/ou cultura e apto a exercer os direitos e 
deveres que esta identidade lhe proporciona. De certa forma, seria 
buscar se “originalizar” como um sujeito híbrido, se é que tal 
leitura seja possível. 

Essa é uma das características da identidade do sujeito pós-
moderno, que segundo Hall (2002, p. 12) é “Composto não apenas 
de uma única identidade, mas de várias algumas vezes 
contraditórias ou não resolvidas. O processo de identificação é 
instável, gerando indivíduos sem identidades fixas, essencial ou 
permanente”. 

Uma outra possibilidade teórica que entendemos partir 

desse estudo sobre a literatura indígena como meio de construção 
identitária  é a proposição do antilhano, Edouard Glissant, com os 
termos dessacralização e sacralização das identidades. Para 
Glissant a dessacralização ocorre quando há a “desmontagem das 
engrenagens de um sistema dado, de pôr a nu os mecanismos 
escondidos de desmistificar”. Quando integrantes de grupos 
étnicos, subalternos ou marginalizados, lançam-se num 
movimento de resistência baseado na autoafirmação de uma 
identidade diferenciada, seja ela cultural, social e/ou nacional, 
buscam romper ou desmistificar com os discursos e meios que os 
estereotipam ou rotulam numa identidade considerada por eles 
como negativa, com a qual eles não se identificam. Já a função de 

sacralização ocorre quando há a “união da comunidade em torno 
de seus mitos, de suas crenças, de seu imaginário ou de sua 
ideologia.” (Glissant, 1981, p. 189-201 apud. Bernd, 2003b, p. 19).  

Consideramos que ambos os movimentos, dessacralização e 

sacralização, no processo de afirmação e de construção identitária, 
ocorrem concomitantes, num jogo de negação e afirmação ou vice-
versa, bem como as ideias de desmontagem, fragmentação e 
universalização. A princípio as obras de Munduruku se enquadram 
nestes contextos de origem, essencialismo, dessacralização e 
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sacralização, quando buscam no passado histórico ou memorial, 
pelas narrativas mitológicas, e nos elementos das tradições dos 

povos indígenas brasileiros, um ‘resgate’ cultural ‘autêntico’, que 
configure a(s) identidade(s) do indígena brasileiro. Identificamos 
esse processo de volta ao passado ou às origens, como 
reatualização e para fundamentarmos melhor este conceito, 

referimo-nos novamente a Bernd (2003a, p. 22) que cita 
Létourenau, em Americanidade e transferências culturais.  

 
O desejo da maioria dos indivíduos é o de voltar às culturas de 
que são herdeiros para redefinidas [sic.] com base em uma 

espécie de alteridade refletida, isto é, com base em uma vontade 
de reconhecer o Outro em Si sem necessariamente ter quer se 
tornar Outro. 

 

Podemos dizer que esta volta às origens, à memória e à 
tradição ancestral que Munduruku faz, é condicionada pela atual 
situação dos índios brasileiros, ou seja, pós-contato, com a 
identidade indígena já trasculturada e híbrida. Portanto, voltar ao 
passado, às tradições, não significa construir uma identidade 
indígena pura ou original, mas sim reelaborá-la, buscar naquela 
raiz “central” o caminho para as ramificações, para a construção de 

identidades rizomáticas. 
 
O presente, no entanto, está atrelado ao passado. Não a um passado 
físico, mas a um passado memorial, dos feitos dos criadores, dos 

heróis, e do início dos tempos. Esta memória é reinventada no 
cotidiano para que todos possam caminhar conforme os 
ensinamentos, as regras de conduta e os valores individuais e sociais 

que regem a sociedade (Munduruku, 2000, p.32). 
 

De acordo com Bernd, pode haver na reatualização, um 
aspecto de imobilidade, que é proveniente desse desejo de 
reencontrar as raízes, criando assim, uma atitude defensiva. E, 
segundo a autora, Létourneau, “está nas antípodas da vertente 
identitária em que os agrupamentos creem ter encontrado a 
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essência do devir universal unicamente em seu estoque de 
referências” (Bernd, 2003a, p. 23). 

E ainda sobre os preceitos de Bernd (ibid. p.24), destacamos 
que o conceito de transculturação apresenta maior vantagem sobre 
o de reatualização, porque ele aparentemente implode os 
binarismos (civilização/barbárie; branco/negro, etc.), fazendo com 

que o processo cultural seja suscetível a constantes mesclas, 
telescopagens e imbricaçãoes e aberto ao reaproveitamento e à 
reciclagem de vestígios culturais de origens diversas alijados da 
cultura das elites. Não queremos com este estudo, criar juízo de 
valor sobre o que é certo ou errado, o que é bom ou mau, fizemos 
apenas uma escolha teórica que entendemos ser a que contempla o 
nosso recorte de pesquisa, pois ao tratar de conceitos tão fluídos e 

vivos como estes, que partem do campo cultural para as veredas 
dos estudos literários e de sua teorização, apresenta o risco de 
engessamentos e até mesmo de incorrer-se num tom de 
etnocentrismo ou totalitarismo. 

Esperamos também não ter inferido a ideia de uma única 
identidade indígena, ao nos apropriarmos das leituras e 
interpretações nas análises das obras ou até mesmo, por questões 
metodológicas, fazermos dessas interpretações “verdades únicas”. 
Deixamos claro que Munduruku, em algumas de suas obras, não 
caracteriza seus personagens e nem enredos como pertencentes ou 
recorrentes de um determinado grupo, povo ou etnia indígena4. No 
entanto, em alguns casos podemos fazer aproximações dos 

elementos narrativos com elementos (auto)biográficos e históricos 
do escritor Daniel Munduruku5 

 

                                                 
4 Como por exemplo, em O Sinal do pajé, conhecemos a história do jovem Curumim, mas não 

sabemos a que etnia indígena ele pertence. Assim é também com o índio Aximã, guia espiritual do 
homem branco que se perde na floresta Amazônica, em Todas as coisas são pequenas.  

5 Já com o caçador e guerreiro Koru, de Sabedoria das águas, que vive um dilema às margens do rio 

Tapajós, supomos que ele seja um Munduruku, ao aproximarmos informações biográficas e 

históricas, como por exemplo, a maioria do povo indígena Munduruku vive na região do Alto 
Tapajós. 
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1.2.1 - Literatura e identidade: um prospecto para a literatura 
indígena 

 

...a identidade não poderia ter outra forma do que a narrativa, 
pois definir-se é, em última análise, narrar. Uma coletividade ou 
um indivíduo se definiria, portanto, através de histórias que ela 

narra a si mesma sobre si mesma e, destas narrativas, poder-se-
ia extrair a própria essência da definição implícita na qual esta 

coletividade se encontra.  
(Ricoeur, apud. Bernd 2003b). 
 

Neste subitem procuramos apresentar como o conceito de 
identidades é utilizado e visto pelo olhar da crítica literária na 
contemporaneidade e como está relacionado com a literatura 
indígena de Daniel Munduruku. Para realizarmos esse trabalho 

apresentamos como eixo teórico os estudos de Bernd (2003b), em 
Literatura e identidade nacional, ao propor uma leitura sobre a 
identidade no contexto colonial e pós-colonial à luz de um processo 
contínuo de identificação.  

Para Bernd o conceito de identidade começou a ser 
recorrente no domínio dos estudos literários, “a partir do 
momento em que as literaturas minorizadas no interior dos 
campos literários hegemônicos recusam a classificação de 
literaturas periféricas, conexas e marginais e reivindicam um 
estatuto autônomo no interior do campo instituído.” (Bernd, 
2003b, p. 15). Para a autora, essas literaturas emergentes, muitas 

vezes, estão ainda próximas do seu passado colonial, como por 
exemplo, as jovens nações africanas. Nesse contexto, essas 
literaturas estão propensas a desempenhar um papel na elaboração 
de uma “consciência nacional”, estarão em foco, associadas aos 

elementos culturais locais e/ou regionais, a discursos ideológicos 
de formação de opinião sobre as questões políticas, econômicas, 
sociais e culturais. 

 
Não entendo por “ideologia” apenas as crenças que têm raízes 
profundas, e são muitas vezes inconsciente considero-a, mais 
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particularmente, como sendo os modos de sentir, avaliar, 

perceber e acreditar, que se relacionam de alguma forma com a 
manutenção e reprodução do poder social. O fato de que tais 
convicções não são apenas caprichos particulares pode ser 

ilustrado com um exemplo literário (Eagleton, 2006, p. 22). 
 

Ao refletirmos sobre as proposições de Eagleton (2006), 

percebemos que a literatura e a ideologia são coexistências das 
relações socioculturais entre os diferentes grupos étnicos, sociais, 
econômicos. Neste contexto, a literatura assume valores e funções 
de acordo com o modo com que o ser humano se posiciona ou se 
encontra no meio em que ocupa, assim como as relações de poder 
que ele exerce nesse meio. 

Portanto, o posicionamento desta voz de auto-afirmação 

identitária transpostada pela literatura, acaba construindo um 
discurso marcado pelo desaparecimento do “eu” individual em prol 
de um “nós” coletivo, processo que veremos na produção literária 
de Daniel Munduruku no próximo capítulo. Para Bernd, esse fator 
ocorre porque essas literaturas “funcionam como o elemento que 
vem preencher vazios da memória coletiva e fornecer os pontos de 
ancoramento do sentimento de identidade, essencial ao ato de 
auto-afirmação das comunidades ameaçadas pelo rolo compressor 
da assimilação” (Bernd, 2003b, p. 15). Já para Rita de Cássia 
Pacheco Limberti (2009) a construção identitária de um sujeito 
coletivo está imbricada pelo processo de alteridade, que vê o outro 
não mais como seu espelho, aquele com quem ele se identificava 

(conjunto de similaridades), mas sim como o seu oposto, (visando 
o conjunto de diferenças).  

Tais conceitos já se encontravam esboçados nos chamados 
textos inaugurais6, escritos pelos descobridores e/ou viajantes 

sobre as Américas nos séculos XV ao XVII, ao apresentarem um 
aspecto em comum, que é “negar uma identidade aos autóctones, 
insistindo na negatividade, na carência e cunhando, de certa 

                                                 
6 Também conhecidos como Literatura de informação. 
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forma, uma matriz identitária marcada pela falta e pela privação.” 
(Bernd, 2003b, p. 22). Portanto, seria uma identidade construída à 

imagem e semelhança dos dominadores, que esbarrava no 
estranhamento, na quase irrepresentabilidade do outro (o índio ou 
autóctone). Nesse contexto, a autora classifica a literatura do século 
XVI – literatura de informação – como construtora e precursora da 

retórica de negatividade, ao descrever os indígenas e construir no 
imaginário europeu as identidades de selvagens, bárbaros, e claro, 
a do bom selvagem. 

Naquele período, já havia como princípio da dominação 
cultural, a extinção da língua local pela língua do dominador ou 
colonizador. Por fontes históricas e bibliográficas, sabemos que 
esse processo se dava pela força (tortura e escravização) e pela arte 

(o teatro, apoesia, os cânticos e as danças), sendo os índios e os 
mestiços os principais alvos dos colonizadores europeus. Como 
podemos notar as expressões artísticas exercem o papel de 
mediadoras ou como “ferramentas ideológicas” para a formação e 
afirmação identitária há muito tempo. O que muda é apenas o 
tempo, o espaço, as intenções e as necessidades de quem as utiliza.  

Sendo assim, nesta pesquisa, o personagem que vem à cena 
ao utilizar a escrita literária em prol de suas necessidades e 
convenções é o indígena, que diante do fato de não se ver ou, de 
não concordar com o que via de si, na produção do outro, trilha 
pela sua literatura, na arte de escrever, sua própria representação, 
sua identidade. São caminhos que o levam também a certa 

idealização de sua forma de ser e estar no mundo, pois sabemos 
que esta literatura pode incorrer no mesmo tom etnocêntrico que a 
dos escritores não índios, ao criar no imaginário da sociedade uma 
visão idealizada do índio brasileiro. 

 
A busca identitária, inevitável durante os períodos de crise, corre 
o risco, contudo, de transformar-se em etnocentrismo, isto é, em 

“erigir, de maneira indevida, os valores próprios da sociedade à 
qual se pertence, em valores universais” (Todorov, 1989, p.49. 
apud. Bernd, 2003b, p.17). 
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Ao refletirmos sobre como essa manifestação (vista como 

etnocêntrica) de construção identitária recorrente na literatura, 
dizemos que ela “cantona os escritores, condenando-os a uma 
espécie de guetização devido à extrema estabilidade de uma 
escritura imobilizada pelas determinações da missão que ela 
própria se impôs: a de contribuir para o reagrupamento dos 
membros de uma comunidade.” (Bernd, 2003b, p. 17). A princípio, 
na tentativa de inclusão, teríamos como causa a exclusão e/ou a 
omissão das diferenças.  

 
As identidades, postas em oposição, revelam-se, uma à outra, 

evidenciando seus traços característicos, que passam a ser 
distintivos. O conjunto de estereótipos que cada identidade 
encerra determina, ao mesmo tempo, o modo de ser do “um” 

(portador da referida identidade) e do “outro” (sujeito que se 
opõe a ela), transformando-se num referencial. (Limberti, 2009, 

p. 43). 
 

De acordo com Zilá Bernd (ibid. p. 18) há duas maneiras de se 
pensar as identidades pela literatura. A primeira é por “sistema de 
vasos estanques, (primeiro grau)”, a qual causa cristalizações 
discursivas que condenam à morte a “literariedade” dos textos, pois é 

na inquietação da linguagem que está a essência do literário. A outra 
maneira é como “processo, (segundo grau)”, a que está em constante 
movimento de construção/desconstrução, criando espaços dialógicos 
e interagindo na trama discursiva sem paralisá-la.  

Como exemplo do primeiro caso, temos a afirmação da 
identidade pela característica étnica da “negritude”, representada 
como essencialismo, incorre no risco de se transformar num 
sistema estanque, criando propositalmente ou não um cordão de 
exclusão entre os cidadãos, bem como a “cristalização” da 
identidade, que deveria ser vista como um processo de 
identificação. Pode ocorrer o mesmo com o “indianismo” ou 
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“indigenismo”7 como construção e afirmação de identidades na 
literatura indígena. Por isso, o processo de identificação para Bernd 

é mais indicado, pois, ele não se sedimenta no tempo e espaço, mas 
estará sempre em transformação e adaptando-se aos anseios de 
determinados grupos e/ou indivíduos.  

 

Uma literatura que se atribui a missão de articular o projeto 
nacional, de fazer emergir os mitos fundadores de uma 

comunidade e de recuperar sua memória coletiva, passa a exercer 
somente a função sacralizante, unificadora, tentando ao mesmo, 
ao monologismo, ou seja, à construção de uma identidade do tipo 

etnocêntrico, que circunscreve a realidade a um único quadro de 
referências. (Bernd, 2003b, p. 19). 
 

Assim foi no romantismo brasileiro no século XIX, que 

buscou dar à literatura brasileira o caráter de nacionalidade, 
agindo como força sacralizante, própria de uma consciência ainda 
ingênua, que se utiliza da recuperação e solidificação dos seus 
mitos. Nesse nível, o literário incorpora uma imagem inventada do 
índio, excluindo sua voz. Certamente inventaram a que melhor 
correspondia na época (a do bom selvagem de Rosseau), para a 
edificação de tal projeto nacional. Por outro lado, o modernismo 
concebeu a identidade nacional no sentido de sua dessacralização, 
buscando no movimento antropofágico um caminho para se 
compreender o diverso, desconstruindo as fronteiras culturais 
estabelecidas pelo pensamento pragmático e etnocêntrico dos 

estudiosos dos séculos anteriores. 
Viemos de uma longa tradição histórica em que escritores, 

antropólogos, historiadores, sociólogos, lingüistas e muitos outros 
vêm escrevendo sobre os índios, sobre seus mitos, crenças, rituais, 

línguas e vimos que na literatura, durante séculos, o índio foi 

                                                 
7 Preferimos o termo indigenismo, ao invés de indianismo, porque o consideramos mais próximo da 
idéia de identidade indígena, proposta por Daniel Munduruku. Dicionário Aurélio. Indigenismo: 1. 

Defesa e valorização das populações indígenas de um país, região, etc. 2. Bras. Conjunto de idéias e 

ações relativas à situação das populações indígenas brasileiras e à sua incorporação à sociedade 
nacional. 
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sempre personagem, uma invenção ou criação do não índio. Os 
tempos passaram, agora, os índios também são os estudiosos de 

suas culturas, são eles os antropólogos, sociólogos, historiadores, 
escritores, criadores, criaturas, narradores, personagens e 
protagonistas de suas próprias histórias e História. 

Chegamos ao ponto de intersecção entre nosso objeto de 

pesquisa, que é a produção literária de autoria indígena, com os 
aspectos teóricos da transculturação e da identidade cultural que 
apresentamos até aqui. Nos capítulos que seguem abordaremos a 
Literatura Indígena de Daniel Munduruku, apresentando como 
estes conceitos teóricos estão explícitos e implícitos nela. 

Optamos caminhar por estas veredas teóricas da 
transculturação, da heterogeneidade, do hibridismo, como 

processos construtores e/ou conceitos potenciais de identidades, 
mas não defendemos estes conceitos como soluções ou 
apaziguamento dos conflitos nas relações culturais, principalmente 
no que tange a duas ou mais culturas diferentes. Diante de nossa 
era globalizada, ou pós-moderna, as agitações em busca de uma 
concepção identitária, seja individual e/ou coletiva, passa pelo crivo 
das multiplicidades, do pluralismo e do reconhecimento de sujeitos 
sociais e culturais múltiplos, mas nem por isso deixa de ser 
contraditórios. 

O homem pós-moderno, mesmo que aceitando o fato de ser 
um indivíduo múltiplo, com identidades compósitas, ainda tem que 
lidar com suas crises, provenientes das relações sociais e culturais e 

dos interesses individuais e coletivos desse homem.  
Em seguida, apresentaremos um breve contexto histórico-

literário da literatura indigenista brasileira e latino-americana dos 
escritores não índios ou mestiços do século XX, (dos antropólogos, 

sociólogos e historiadores), até chegarmos à literatura indígena dos 
séculos XX e XXI (dos próprios escritores índios). 

 





 

 

 

2 

 

Não índio(s) & índio(s) e 

as literaturas indigenista e indígena  
 

 
2.1- A literatura indigenista do Século XX 

 
Nas décadas de 30 a 40, em países onde a grande parte da 

população é de indígenas ou mestiços, como por exemplo México, 
Bolívia, Peru e Guatemala, escritores como os peruanos José Maria 

Arguedas e Ciro Alegria, que não são índios, quiçá mestiços, se 
empenharam em suas narrativas a tratar dos índios vivos, aqueles 
do presente. Configurando assim, uma literatura indigenista que 
denunciava os abusos e injustiças sociais que os povos indígenas 
sofriam, portanto, descreveram os índios e suas culturas reais, não 
aquele em seu estado de calcificação idealizada.  

Já no Brasil, nesse mesmo período não tivemos uma 

manifestação semelhante, talvez porque nossos escritores 
estivessem ainda inebriados pelo discurso idealista e romântico 
sobre os nossos indígenas, o qual vislumbrava de certa forma o 
mito da democracia racial ao distorcer as relações entre brancos e 

índios. Os textos dos modernistas, Mário de Andrade e Oswald de 
Andrade, tiveram uma recepção muito fraca em algumas décadas 
subseqüentes as suas publicações e, somente a partir dos anos 60 
que eles começaram a se tornar canônicos. Neste período então, há 
o irrompimento do olhar indianista de nossos escritores, dando 
espaço a um olhar indigenista na literatura brasileira. 

Temos como expoentes deste indigenismo literário, de cunho 
antropológico, o escritor Antonio Callado, com Quarup, livro 
publicado em 1967. Segundo Figueiredo (2010, p. 114) ele 



54 | Transculturação e identidades na obra de Daniel Munduruku 
 

inaugurou esta visão antropológica dos índios de hoje, assim como 
a visão de exclusão e negação das identidades indígenas, que 

“tentam sobreviver num país que lhes transmite doenças, que os 
despreza e os afasta para os confins das terras”. Nessa vertente 
também temos o antropólogo e escritor Darcy Ribeiro, que tem 
como umas das obras mais conhecidas e estudadas, Maíra 

publicada em 1976.  
Portanto, são estes escritores da segunda metade do século 

XX que recebem o status de escritores indigenistas brasileiros. 
Momento que também despontam escritores com tendências 
literárias transculturadoras entre as culturas indígenas e não 
indígenas, também poderíamos chamar de literaturas 
heterogêneas, em que os indígenas são representados pelos 

constantes conflitos com a comunidade nacional “que não o integra 
como cidadão e não o reconhece como povo diferenciado em seus 
costumes e crenças” (Santos, 2009, p. 346). 

Quarup é considerado por Santos (2009) como romance de 
“aprendizagem ou de formação”, tem como protagonista o Padre 
Nando, que diante da utopia de levantar uma nova missão jesuítica 
na região central do Brasil (como fora as antigas no sul do Brasil, 
Argentina e Paraguai no período colonial) se engaja nas causas 
indígenas. O enredo do romance tem como contexto histórico a era 
Vargas, a eleição de Jânio Quadros à presidência da República e sua 
renúncia, pelo golpe dos militares, com a instauração da ditadura 
em 64. Para Figueiredo (2010, p. 115), esta é uma narrativa 

compósita por “intrigas de resistência política a repressão, a festa 
do Quarup, a vida dos índios, a expedição que busca o centro 
geográfico do país, os amores e a vida sexual do Padre Nando”.  

Em Quarup, os índios (Xingu) aparecem como vítimas das 

doenças, das agressões de grileiros, da má política Federal que os 
conduzem para a margem ou para o esquecimento, fatores que são 
postos como consequências dos longos anos do contato cultural. O 
romance também apresenta personagens ligados à causa indígena, 
que se engajam na defesa dos direitos dos povos autóctones, como 
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Fontoura, visto como defensor dos índios, pois não permitia que as 
missões religiosas ou outras frentes de trabalho exercem o papel de 

aculturadores dos índios, os convertessem em lavradores ou 
pescadores.  

Callado, em 1985, publica outro romance com temática 
indigenista, Concerto Carioca, que apresenta como enredo a vida 

de um “indiozinho” chamado Jaci, sob a tutela de Xavier, 
representante do Serviço de Proteção ao Índio, um sertanista 
“homicida e meio esquizofrênico”1. Para Ettore Finazzi-Agrò 
(2000) o romance ressalta “a natureza ‘fora de lugar’, o caráter 
‘excepcional’ dos dois protagonistas”, pois o primeiro vive num 
orfanato, recusado por seus pais pelo fato de ser hermafrodita.  Já 
o segundo, de funcionário da biblioteca do Museu do Índio no Rio 

de Janeiro, passa a dirigir um Posto do SPI no Araguaia. Portanto, 
há “um protetor que, na verdade, mata aqueles que deveriam ser 
os seus protegidos; um índio marginalizado pelos representantes 
da sua própria raça e vivendo, por assim dizer, idealmente ‘ex-
posto’ num contexto urbano” (Finazzi-Agrò, 2000). 

As desventuras do jovem índio, enjeitado por sua tribo 
devido a uma má formação durante sua gestação, ocorrem em 
maior parte na cidade do Rio de Janeiro, tendo como espaço de 
desfecho o Jardim Botânico. Vejamos o que Finazzi-Agrò diz: 

 

O limiar no qual esses dois símbolos híbridos [...] se encontram e 
se defrontam é um espaço também ele simbólico como o Jardim 
Botânico: lugar abandonado em que vigoram o bando e os 

bandidos; entremeio duvidoso que é dentro da cidade sendo fora 
dela [...] O Jardim, nesse sentido, pode ser visto pelos dois 
protagonistas a partir de perspectivas opostas: Xavier o 

interpreta [...] como o lugar em que a natureza é ordenada, 
disciplinada, posta finalmente sob o império da Razão e da 

Civilização; para Jaci, ele é o espaço transitório e plural onde é 
bom viver, em que a sua identidade ambígua pode encontrar uma 
possível realização no caráter, ao mesmo tempo, inter-posto e ex-

                                                 
1 Expressão utilizada por Antonio Paulo Graça, 1998, p. 99. 
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posto dessa dimensão banida. E entre a invenção de um e a 

vivência do outro, entre a ilusão civilizatória e a “isenção” da 
barbárie, aquilo que se torna evidente nesse espaço disputado é, a 
meu ver, não só o fato dele ser quase um resumo da história 

cultural da Nação, mas ainda o fato dele denunciar a 
impossibilidade dessa história, isto é, o fracasso de qualquer 
compromisso entre as culturas, a inviabilidade de todo projeto 

realmente democrático, tentando combinar instâncias (étnicas, 
sociais, ideológicas…) diversas. (Finazzi-Agrò, 2000). 

 

Ao destribalizar o pequeno índio por causa de sua má 
formação, trazendo-o para o contexto urbano, Callado ainda 
atribui-lhe a condição de ser exótico e “andrógino” e, ao mesmo 
tempo, ele era visto pelos personagens urbanos como selvagem, 
um animal a ser domesticado e também a ser possuído. Por 

desenlace é assassinado por Xavier, seu protetor. 
Em Maíra, Darcy Ribeiro desbrava os mitos cosmogônicos e 

os códigos sociais e religiosos do povo Mairum, que são 
representados numa linguagem poética. Na trama temos os 
cruzamentos das personagens: Avá/Isaias, que tem sua identidade 
étnica como indígena, mas recebeu toda sua educação no mundo 
dos brancos, portanto sua identidade cultural é ocidentalizada; 
com Alma, uma jovem branca, de classe média que, diante de seus 

conflitos existências, decidiu ir viver entre os índios, na perspectiva 
de se tornar uma pessoa melhor, de viver diferente. Neste 
percurso, ela engravida de gêmeos e durante o parto, mãe e filhos 
morrem.  

Há também outro personagem, de fundamental importância 
na obra de Ribeiro: Juca, um mestiço ou mameluco, filho de uma 
índia com um homem branco. No romance, ele se sente como um 
branco e assim se faz ser reconhecido pelo grupo com o qual 
interage socialmente. Um personagem que carrega notas de 
contradição, até mesmo sendo visto como anti-herói, assim como a 
personagem mestiça, Isabel, de O Guarani.  Juca, ao mesmo tempo 
em que é parte (biologicamente) da identidade indígena, é também 
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o algoz que sufoca essa identidade, “os índios o detestam porque 
ele não participa de seu mundo, apesar de ser um deles, 

procurando ao contrário utilizar os índios como força de trabalho 
para seu próprio beneficio” (Figueiredo, 2010, p. 118).  

Consideramos importante destacar no romance de Ribeiro, a 
relação de intercâmbio, de trânsito cultural que os personagens são 

construídos, fato que se configura na teoria da transfiguração 
étnica, amplamente difundida por Ribeiro. Observamos esse 
processo nos personagens Isaias e Alma: um índio que é deslocado 
de sua aldeia, de seu lugar de origem, para se formar sacerdote na 
cultura e no espaço do outro, e uma branca que se desloca de seu 
espaço urbano, modernizado, para uma aldeia, na intenção de 
encontrar um equilíbrio para sua vida. Temos o olhar de ambos, de 

como esses processos de encontros culturais são representados 
diante das contradições, ou diferenças do universo cultural de cada 
um deles. Essas características se assemelham às obras de 
Munduruku, O sinal de Pajé (2003) e Todas as coisas são pequenas 
(2008), no primeiro, com a saída do índio da aldeia para a cidade, 
e no segundo, da imersão do branco no mundo indígena, na vida 
da floresta. 

 

Pela primeira vez na literatura brasileira um autor de romance 
tenta explorar a alma indígena, sondar os conflitos existenciais 
que nascem do encontro de culturas. Avá/Isaias, tendo deixado 

sua tribo criança, volta para ela adulto, depois de ter tido uma 
formação religiosa católica. O momento de seu retorno coincide 
com a morte do chefe (tuxaua), o que significa que cabe-lhe agora 

assumir a direção de sua tribo. Entretanto, ele se sente incapaz de 
tornar-se chefe, do mesmo modo que se sentiu incapaz de fazer 
os votos do sacerdócio (Figueiredo, 20210, p. 117). 

 

No romance de Ribeiro, temos a crise existencial de um 

homem fragmentado por duas culturas, que reproduz um estado 
de inércia ao mesmo tempo em que tenta se (re)encontrar e ser 
reconhecido pelos grupos sociais/culturais a que acessa. É o que 
Santos (2009, p. 408) chamaria de um homem “desindianizado, 
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individual e coletivo [...] composto de atributos perturbadores que 
o afastam de civilizado também”. Avá/Isaias representa o mestiço 

cultural (tanto indígena como branco), mas sua identidade 
biológica é de índio, fator que o leva a viver em crise existencial. 
Enquanto Juca, que é mestiço de verdade, ou seja, mestiço 
biológico e representa culturalmente a identidade do branco, 

aparentemente não manifesta nenhuma crise existencial, mas sim 
a negação de sua origem. 

Em outro romance, Utopia selvagem (1986), Ribeiro também 
apresenta o indígena no enredo, não como protagonista, mas como 
fundo para a história de Pitum, um soldado negro que, perdido na 
Floresta Amazônica, acaba refém das mulheres indígenas, as quais 
são representações das guerreiras Amazonas. A narrativa 

construída é a partir do olhar do outro (do negro ocidentalizado) 
sobre a cultura indígena e vice-versa. Mesmo numa construção 
cômica ou paródica, percebemos a sensível visão antropológica de 
Ribeiro, ao trazer na voz do narrador, informações da cultura e da 
formação social do indígena em pauta, além de representar mais 
uma vez, o processo do contato interétnico entre índios, brancos e 
negros. Certo destaque é dado à questão da alfabetização no 
universo indígena, com as monjas Uxa e Tive, já com o florescer de 
uma consciência crítica dos índios a partir das informações que 
recebiam da cultura dos brancos.  

Na produção de Ribeiro, podemos dizer que Maíra se 
aproxima dos textos de Munduruku citados anteriormente, pois, 

em ambos o enredo apresenta personagens indígenas em conflito 
de identidade, ao se encontrarem diante da possibilidade de viver 
em duas culturas diferentes. Os personagens indígenas de 
Munduruku, contudo, não padecem da inércia, como Isaías; pelo 

contrário, durante as crises ou conflitos existenciais, eles pelo 
processo transcultural, resolvem tais dilemas. Na busca de 
construírem uma identidade cultural híbrida, esses personagens 
não se encontrem mais à deriva, mas isso não quer dizer que os 
conflitos entre as diferenças tenham deixado de existir. 
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Numa literatura indigenista mais recente, a partir dos anos 
2000, temos romances que são frutos de pesquisas históricas, é o 

que Figueiredo (2010) chama de um movimento de 
“neoindianismo e/ou revisionismo histórico”. Como exemplos 
desta categoria de literatura indigenista, estão as obras de Antonio 
Torres, Meu querido canibal, publicada em 2000 e a de Murilo 

Carvalho em O rastro do Jaguar, publicada em 2008. Estas 
narrativas estão empenhadas em trazer à cena os conflitos 
culturais, sociais e econômicos entre índios e brancos do período 
colonial, sob uma visão menos ortodoxa do que as da História.  

Em Meu querido Canibal, há uma referência ou 
intertextualidade muito forte com a chamada literatura de 
‘informação’ do século XVI, é como se Torres voltasse no tempo 

para contar a história do processo de colonização, mas a partir do 
ponto de vista de Cunhambebe, chefe Tupinambá, que se revoltou 
contra os portugueses, liderando a chamada Confederação dos 
Tamoios (1554 -1567). É um romance de gêneros híbridos, mistura 
de reportagem jornalística com crônica histórica. Para Eurídice 
Figueiredo, mesmo ao se balizar por uma pesquisa histórica, o 
romance não se fecha, pois “o narrador é bastante livre para dar 
suas interpretações, às vezes de maneira bastante galhofeira” 
(Figueiredo, 2010, p. 119). 

Destacamos que no romance ocorre a identificação do índio 
como bom ou mau, referendada pela política das alianças, o 
chamado partidarismo. Cunhambebe era um índio revoltoso, por 

isso era visto como o selvagem, já Arariboia, outro personagem 
(histórico) indígena, é aliado dos portugueses, visto como um herói 
pela história oficial, tendo em sua homenagem uma estátua na 
cidade de Niterói. Por outro prisma, no romance ele é tido como 

um traidor pelos indígenas. 
A narrativa de Torres é carregada de personagens reais e 

históricos, como Padre José de Anchieta e Padre Manoel da 
Nóbrega, contudo, são estampados com perfis adversos aos que 
originalmente conhecemos pelos discursos históricos. Há também 
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a imersão pelos universos das narrativas mitológicas, inspirados 
pelo livro do missionário André Thevet e de Jean de Léry, que 

enfatizam os principais elementos da cultura indígena que 
causaram estranhamento nos colonizadores europeus: a nudez, o 
canibalismo, a falta de religião e a falta de lei (Figueiredo, 2010, 
p.120). 

 Outro romance que faz parte dessa fase é O rastro do Jaguar 
de Murilo Carvalho, publicado em 2008, é também de cunho 
histórico e com características da reportagem jornalística. O 
narrador da história é Pereira, jornalista português, que conta as 
histórias de Pierre, um índio guarani, que culturalmente se torna 
um francês, com a de Firmiano, um índio botocudo. Ambos os 
índios quando meninos foram levados para a França por Auguste 

de Saint-Hilaire, e depois de adultos ao se encontrarem, decidem 
voltar para o Brasil em busca de suas origens. O romance, em sua 
composição apresenta uma pequena biografia de Gonçalves Dias, 
poeta que é referenciado pelos personagens.  

 
O espelho que revela a Pierre sua identidade são os índios que viu 

em Paris, pois até então ele não sabia sua origem. Esta descoberta 
o leva a vir para o Brasil. Aqui ele luta ao lado dos Aimoré em 
Minas Gerais e dos Guarani no Rio Grande Sul, durante a guerra 

do Paraguai (Figueiredo, 2010, p. 121). 
 

Assim como em fez Torres, Carvalho também retrocede no 
tempo, narrando esta história no século XIX, momento em que 

ocorriam muitos conflitos e mudanças no cenário Mundial e 
brasileiro. Por isso, a volta de Pierre às suas origens, tem como 
principal ato sua filiação na guerra dos Aimoré, que pode ser vista 
como uma provação ou compensação para a conquista de uma 
identidade indígena, pois ele  durante muito tempo viveu como um 
índio aculturado ou afrancesado. Para enfatizar essa construção 
identitária de guerreiro, Pierre pinta o seu corpo com jenipapo.  

O rastro do Jaguar, também emblematiza a defesa dos 
índios, contrapondo-se à visão estereotipada, criada pelo olhar 
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ocidental de que os indígenas das Américas são primitivos, 
selvagens, povos sem lei, sem rei e sem fé, ignorando sua 

cosmologia própria, sua política, economia e religião. No romance 
há também uma ideia de desconstrução daquela visão idealizada do 
indígena como grandes guerreiros, Pierre ao se encontrar com os 
índios, os vê humilhados, pois que diante do processo civilizatório 

se sentem pequenos, imagem esta, que não correspondia com a 
que ele havia criado ao ler Gonçalves Dias. 

Destacamos também, nesta literatura indigenista, os 
escritores Bernardo Carvalho em Nove noites (2002), e Milton 
Hatoum em Dois irmãos (2006), Cinzas do Norte (2006) e, 
sobretudo em Órfãos do Eldorado (2008). Esses escritores 
enfocaram os índios na contemporaneidade, no tempo presente, 

numa visão sem muito lirismo e utopia, quiçá uma mais realista. 
De acordo com Figueiredo (2010, p. 124) “tematizam o índio do 
século XX, tentando mostrar a realidade tal como eles a veem, 
encenando a marginalização dos índios na sociedade brasileira, 
com um olhar até certo ponto de fora”.  

No romance Nove noites, são impressas as experiências de 
um jovem paulistano, de classe média, com os índios Krahô da 
região do Xingu. Estas experiências são de total estranhamento 
diante das diferenças culturais. Ao mesmo tempo são percepções 
próximas da realidade indígena, e também um olhar de 
distanciamento daquela realidade, para o narrador a região 
indígena do Xingu era vista como ideia de inferno, tanto pelos 

confins geográficos como pela maneira com que os índios viviam. 
Pensamento este, que parte do olhar do colonizador, que era o de 
estranhamento, um olhar totalmente etnocêntrico sob a cultura 
indígena, ao ponto de vê-la como desordem social. 

 
[...] o narrador expressa seu profundo e íntimo desagrado da 
maneira que vivem os índios, da comida, do calor, o hábito dos 

índios de impor seus desejos, como o de pintar o corpo dos 
visitantes, de cortar-lhes o cabelo, de pedir tudo o que veem 
(alimentos, objetos, dinheiro) (Figueiredo, 2010, p. 126). 
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De acordo com Figueiredo, no romance os índios são 

considerados pelo narrador como órfãos da civilização, pois estão 
numa situação de desigualdade diante da sociedade ou da cultura 
dominante e por isso necessitam da ajuda dos brancos, são 
dependentes. “No entanto, a relação paternalista que se estabelece 
é irritante, incômoda e o personagem-narrador não lida bem com 
ela” (Figueiredo, 2010, p.127). 

Em Dois Irmãos e em Órfãos do Eldorado, de Milton 
Hatoum, há uma percepção da realidade indígena com mais 
proximidade ou empatia, o que demonstra certa compreensão e 
generosidade ao tratar ficcionalmente a questão. Hatoum explora 
as lendas, contos e mitos amazônicos e/ou indígenas, 
principalmente em Órfãos do Eldorado, ao aproximar o mito 

europeu do Eldorado com o da Cidade Encantada, que existiria no 
fundo dos rios e lagos da região do Amazonas. 

Em seus romances, Hatoum constrói como perfil para seus 
personagens indígenas, aqueles que vivem no contexto urbano, na 
cidade de Manaus, buscando representar os dramas que estes 
personagens vivem nos grandes centros urbanos, como a 
prostituição e a sujeição ao trabalho informal. O escritor traz como 

exemplares desses personagens, as meninas e moças índias, que 
com a migração para as cidades em busca de melhores condições 
de vida, ficam órfãs e têm como fim o trabalho de domésticas, de 
prostitutas e sujeitas a quase todos os tipos de violência urbana. 

Ampliando mais sobre o conceito de literatura indigenista, 
vemos que ele também está fortemente presente nas produções 
literárias dos escritores hispano-americanos, a partir da primeira 
metade do século passado. Interpretamos que essa literatura 
indigenista deve seu ápice ao movimento dos vanguardistas e 
regionalistas, que fomentaram o nascimento de um “novo sujeito 
produtor de cultura, oriundo, em geral, das cidades provincianas e 
pertencentes à camada social média” (Ortiz, 2010, p. 149). De 
acordo com Rama (2002, p. 212) o regionalismo teve como base a 



Leandro Faustino Polastrini | 63 
 

incorporação de novas articulações literárias, que se expandiram 
“pelas fronteiras nacionais e continentais” com o objetivo de 

manter o projeto de conservação e de desenvolvimento das 
culturas locais. 

Neste contexto de abertura para novas fronteiras, ou melhor, 
no rompimento das antigas fronteiras culturais, sociais e 

lingüísticas, ascendem das culturas ou sociedades dominadas 
escritores munidos das “ferramentas” culturais (como as línguas 
ou dialetos, as cosmologias, entre outras) disponibilizadas pelas 
culturas “autóctones ou acrioulados” e esses escritores lançam-se 
numa produção literária que corresponde aos anseios dos povos 
indígenas e mestiços, uma literatura transculturada, pois é escrita 
nos padrões das línguas europeias, nas línguas da cultura 

dominante, portanto há uma elaboração de escrita híbrida.    
Segundo Silvina Carrizo (2010, p. 207), o indigenismo 

hispano-americano em particular, no território andino, assume 
vários níveis, um deles é de “caráter programático no qual podem 
confluir a vontade de ação política, uma forma de discurso 
identitário e uma chave estética que lhe dá expressão”. Para a 
autora há duas vertentes deste indigenismo. A primeira está 
associada ao discurso crioulo, que seria uma defesa contra as 
invasões ou a chegada dos poderes “estrangeiros”. Esses escritores 
se engajavam na sustentação e exaltação das coisas da terra, dos 
elementos regionais (o índio era um deles), a fim de delimitar ou 
de imprimir uma identidade nacional crioula, criando um conceito 

de índio de acordo com as impressões das elites.  
Já a outra vertente é a dos escritores etnicamente mestiços, 

que tem seus precursores no período colonial, representados por Inca 
Garcilazo de La Vega e o cronista Guamán Poma de Ayala; e no 

século XX é representada por José María Arguedas, Ciro Alegría e 
Jorge Icaza. Neste indigenismo, são apresentados os dramas 
socioculturais do homem da terra, dos camponeses, índios e 
mestiços, assim como a condição heterogênea representada nestas 
obras, que é fruto da dualidade cultural. Para esses escritores, suas 
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obras eram como meio de luta “pessoal e artística”, mediante ao 
bilingüismo e da duplicidade cultural, os indigenistas mestiços 

realizaram adaptações na escrita através das suas próprias 
tonalidades, trazendo para suas produções os seus limites culturais.  

 

Assim, tem sido sempre uma demanda levantada a partir de 
vozes não indígenas, vozes brancas, crioulas ou mestiças, vozes 

dos setores de dominação (coloniais ou nacionais) ou das classes 
médias emergentes, o que por outro lado, faz ressaltar na sua 
enunciação, a distância perante os mundos étnicos e culturais. 

(Carrizo, 2010, p. 209). 
 

O conteúdo da citação nos faz pensar no entre-lugar dos 
escritores “mestiços” latino-americanos, assim como o de suas 
obras, pois não estão firmados em nenhum dos pólos culturais, ou 

seja, nem na cultura ocidental e nem na cultura indígena. De 
acordo com Silviano Santiago (2000), esta constituição do homem 
e de seus produtos culturais híbridos deve-se ao renascimento 
colonialista, que tem os mestiços como representantes dessa nova 
sociedade latino-americana. E nesta nova constituição social, a 
principal característica é a miscigenação entre o elemento europeu 
e o elemento autóctone, que destituí a noção de unidade. Para 
Santiago, os escritores mestiços constituíam “uma espécie de 
infiltração progressiva efetuada pelo pensamento selvagem, ou 
seja, o único caminho possível que poderia levar à descolonização”2 
(Santiago, 2000, p. 15). 

Um dos principais teóricos do movimento indigenista da 
primeira metade do século XX é José Carlos Mariátegui, que fundou e 
dirigiu a revista Amauta (1926-1930), revista de caráter militante dos 
problemas indígenas, como da propriedade da terra e do latifúndio, 
dando enfoque à exploração do campesinato e à exclusão da maioria 

                                                 
2 Os mestiços em questão, por analogia podem ser vistos também com os olhares da política da 

democracia racial no Brasil, que nos tempos pós-abolicionistas criaram a identidade do mulato como 

aquele que é intermediário entre o negro e o branco, e que recebe um tratamento diferenciado, com 
mais oportunidades de ascensão e aceitação social, e mais susceptível aos interesses da dominação.  
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da população indígena. É impossível pensar o indigenismo na 
América Latina das décadas de 20 e 30 sem considerar duas linhas de 

pensamento que o constitui e que perpassam a constituição do 
Estado modernizado. A primeira, e mais antiga, é a que subjuga as 
populações indígenas e o seu passado cultural a um lugar de 
inferioridade, em virtude do progresso e do ingresso na roda das 

nações ocidentais, e a qual apresenta como alicerce, o pensamento de 
‘civilização e barbárie’. (Carrizo, 2010, p.215). 

A segunda linha é a que se projeta sobre a assimilação 
cultural, na problemática da mestiçagem, linha que os escritores 
propõem o “novo-mundismo”, expressão, que segundo Carrizo, 
está relacionada à procura do “próprio”, para uma nova e autêntica 
assimilação à cultura europeia, estes escritores estavam 

conscientes de que a divisão racial tinha sido imposta pela colônia e 
mantida pelas elites crioulas e mestiças. Têm-se como 
representantes o cubano José Martí, com Nuestra América (1891) e 
o uruguaio José Enrique Rodó, com Ariel (1900). Será nesta mesma 
linha do indigenismo mestiço, que esta literatura em certos 
aspectos, se aproximará de uma ideia de literatura indígena. Essa 
aproximação é representada pelo processo de transculturação, que 
abrangem aspectos culturais e literários. 

Outra característica do romance indigenista é a mudança na 
linguagem artística, que ocorre quando se traz o cotidiano para as 
estruturas da escrita, pois nas tentativas de encenar a oralidade 
nas narrativas, sobretudo, à fala das classes populares, inclusive do 

quíchua, buscava-se um rompimento com o olhar do eruditismo, 
implantando assim uma “necessidade de oralizar a escrita” (Otiz, 
2010, p. 149). Por isso a importância de frentes artísticas em 
plasmar na literatura uma linguagem próxima à fala coloquial, 

com a qual os populares pudessem se identificar.  
Essa ação de maneira direta ou não, instigava grande 

número de pessoas a lerem e a participarem de programas de 
alfabetização, criando assim, um grupo de leitores em potencial. 
Mas, por outro ângulo, para Antonio Candido a alfabetização das 
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massas não solucionaria totalmente a falta de público leitor de 
literatura na América Latina. 

 

… la mayoría de nuestros países hay grandes masas que todavía 
no han alcanzado la literatura erudita, zambulléndose en su etapa 
folklórica de comunicación oral. Cuando son alfabetizadas y 

absorbidas por el proceso de urbanización, pasan al dominio de la 
radio, de la televisión, de la base de una cultura de masa. De ahí 

que la alfabetización no aumenta proporcionalmente el número 
de lectores de literatura, como la entendemos aquí, sino que lanza 
a los alfabetizados, al lado de los analfabetos, directamente de la 

fase folklórica a esa especie de folklore urbano que es la cultura 
masificada (Candido, 1984, p.339) 
 

Nessa pequena citação de Candido, notamos que a literatura 

‘popular’ ou como ela a chama folclórica, não tem grande 
representatividade como a literatura erudita, no entanto esta é 
uma discussão que se refere ao cânone literário, nos atentemos a 
outra informação importante, que a falsa ideia de que com a 
alfabetização das massas se ganharia um grande publico leitor de 
literatura, seja ela erudita ou não.  

Após este breve contexto sobre o índio nas literaturas 
indigenistas dos escritores não índios e mestiços, chegamos então, 
ao ponto que para nós é primordial, que são as produções literárias 
dos escritores indígenas brasileiros. Essa movimentação literária 
dos nossos índios tem como período de afloramento os anos 70 e 
80, juntamente com as efervescências dos movimentos em defesa 

das minorias (negros, índios, mulheres, homossexuais etc.). Esta 
literatura de autoria indígena não acontece apenas em países da 
América do Sul, ocorre também na América do Norte, no Canadá, 
onde escritores que se denominam aborígenes3, também se 

engajam nesse movimento de literatura autóctone. 

                                                 
3 Lee Maracle que publica, Bobbi Lee: Indian Rebel – Struggles of a Native Canadian Woman, em 

1975; I Am Woman: A Native Perspective on Sociology and Feminism, Press Gang Publishers, 1988;  
Will’s Garden e Histórias de Índio, Orca Book Pub, 2002. Thomas King, Cherokee canadense, autor 

de Medicine River (1990), Green Grass, Running Water(1993), e The Truth about Stories (2003); 
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Além das antologias de textos orais, em geral organizados por 
mediadores, surgem autores indígenas que, tendo feito estudos 
formais, publicam livros que se encontram ao mesmo tempo 

dentro da tradição ocidental e indígena (Figueiredo, 2010, p. 130). 
 

Segundo Figueiredo os escritores indígenas exercem funções 

politécnicas em seus textos, como as de educadores, de militantes e 
ecologistas, funções que correspondem à filosofia indígena, aquela 
que está na relação harmoniosa do homem com a natureza. Outro 
apontamento que a autora apresenta é que nos discursos 
narrativos dos escritores indígenas há referências à “Mãe-terra e a 
crítica às práticas predatórias da civilização ocidental” (Figueiredo, 
2010, p.133).  

E no Brasil, nas últimas décadas do século XX, os escritores 
indígenas e sua literatura vêm ganhando cada vez mais espaço, 
ressoando as vozes de uma literatura de autoria indígena. 
Primeiramente, começaram a ser produzidos e publicados livros de 
professores e alunos indígenas, nas diversas línguas autóctones e 
na língua portuguesa, como material paradidático. Luís Donizete 
Benzi Grupione (2008, p. 14) argumenta que estes escritores 
(professores e alunos) apropriam-se da “escrita e de 
procedimentos de pesquisas e sistematização, [...] voltam seu olhar 
para os aspectos de seus modos de vida e ‘descobrem’, 
interpretações e modos de fazer próprios que não suspeitavam”. 
Neste contexto de produção estão: os inventários sobre cantos, 

sobre os rituais e danças, além da classificação de plantas, bichos e 
seres e das descrições de objetos. Veremos na literatura indígena, 
como é que estes escritores encenam a sua identidade indígena 
diante das ferramentas discursivas e do sistema literário do não 

índio e de suas ferramentas culturais e tradicionais. 
 

                                                                                                        
Tomson Highway, de origem Cree, autor de Kiss of the Fur Queen (1998); e Daniel David Moses, 

de origem Delaware, autor de The Indian Medicine Shows (1996) e Pursued by a Bear: Talks, 
Monologues and Tales (2005). 
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2.2 - Literatura indígena brasileira: a gênese  
 

A obra é viva e significante do ponto de vista cognitivo, social, 
político, econômico e religioso num mundo também vivo e 
significante.  

(Bakhtin, 1998) 
 

De acordo com Antonio Candido, no período do romantismo, 
Joaquim Norberto, um dos seus representantes mais radicais, 
chegou a imaginar uma literatura indígena, autenticamente 
brasileira, que não estivesse sujeita à malícia do colonizador e 
desempenharia o papel de formadora, assim como foi atribuído à 
portuguesa.  

Digamos que a profecia de Norberto tenha se realizado, mas 

não estamos tão certos se esta literatura indígena se encontra 
totalmente livre dos padrões maliciosos do colonizador. Mesmo 
assim a entendemos como uma ruptura histórica, cultural e 
literária com as chamadas literaturas indianistas ou indigenistas 
dos escritores não índios, e um posicionamento engajado desses 
escritores indígenas ao trazer à cena literária suas culturas e 
ideologias através de seus próprios olhares. Fato esse, que é capaz 
de gerar reflexões tanto na sociedade não índia quanto nas 
indígenas, sobre suas condições e relações culturais, sociais e 
políticas. 

E é por isso que consideramos a literatura indígena como 
um produto do processo transcultural, pois é pela escrita do outro 

que os indígenas ganharam voz, porque durante muitos séculos de 
contato com a cultura do não índio eles estiveram afônicos, agora 
estes escritores indígenas buscam pela escrita literária uma 
reelaborarão ou construção de suas identidades.  

Para Munduruku “compreender a Literatura Indígena é 
entender, também, que ela não pode estar presa a um conceito 
apenas. Ela é mais ampla. Mais dinâmica. Mais completa”, conceito 
que de certa forma diverge do modelo ocidentalizado, que prima 
pelo cânon e pela tradição clássica. Para Munduruku a “Literatura 



Leandro Faustino Polastrini | 69 
 

Indígena” se manifesta nas diversas formas de transmissão do 
saber, “ela é a reverberação do que mora dentro do corpo de nossa 

gente (...) nos completa enquanto pessoas, porque nos lembra 
sempre de onde viemos, para onde vamos e qual o sentido de 
nossa pertença a esse planeta” (Munduruku, 2009, p. 9-10). 

Entendemos também que a literatura indígena, para seus 

escritores, se torna um modo peculiar de eles lerem o mundo em 
que vivem produzindo criativas respostas diante das questões que 
lhe são postas pela vida.  

 
É assim que entendemos essa forma peculiar de ler o mundo que 
o ocidente decidiu batizar de literatura. É assim que temos 

reelaborado compreendendo que é, também, uma forma de 
atualizarmos a memória responsável pela manutenção da nossa 
própria história. (idem.).  

 

Portanto, na contemporaneidade, identificamos que a 
produção literária de autoria indígena, se utiliza da escrita do 
branco como meio de afirmação e representação de sua identidade, 
a partir de seu próprio olhar, retratando o índio de acordo com sua 
existência no presente, apresentando uma visão diferenciada 
daquela contada pela História e pelas literaturas como a do 

descobrimento e a do romantismo, que contadas sempre na voz do 
branco transmitiram a visão dos índios como primitivos, 
selvagens, antropófagos e preguiçosos. Mas essa literatura também 
traz a voz ancestral do passado, com a função de responder aos 

anseios de suas representações étnicas no tempo presente. 
Bakhtin em Questões de Literatura e de estética - a teoria do 

romance (1998, p. 404) diz que “A nova consciência cultural e 
criadora dos textos literários vive em um mundo ativamente 
plurilingüístico”. Nessa perspectiva de várias vozes ou de polifonia 
nos textos literários, vemos que a literatura indígena também é 
composta por tal característica, pois a voz do indígena é 
representada pelo sistema discursivo do não índio e em muitas 
vezes temos também textos com caráteres lingüísticos híbridos, 



70 | Transculturação e identidades na obra de Daniel Munduruku 
 

escritos em língua portuguesa, mas com léxicos das línguas 
indígenas, além das apropriações das diferentes formas discursivas 

que o indígena faz do universo cultural do branco.  
 

[...]. Havia terminado o período da coexistência surda fechada 
das línguas nacionais. As línguas se esclarecem mutuamente; pois 
uma língua só pode ver a si mesma se estiver a luz de uma outra 

língua. Termina também a coexistência ingênua e consolidada 
das “falas” no interior de uma certa língua nacional, isto é a 

coexistência dos dialetos territoriais, dos dialetos e dos jargões 
sociais e profissionais [...] (Bakhtin, 1998, p. 404). 
 

Por outro lado, não podemos perder de vista que: 
 
Quando a identidade leva os escritores a acreditarem que o 
mundo finda nos limites de sua tribo, em vez de 

internacionalizarem, estes autores se fecham em um 
etnocentrismo que reduz sensivelmente a sua legibilidade (Bernd, 

2003, p. 18) 
 

Concordamos com Bernd, que quando os conceitos de 
identidades emergirem de literaturas oriundas de grupos 
minoritários ou marginalizados, eles serão sempre relativizados, 
“procurando dar conta dos momentos em que a identidade tendeu à 

guetização (conceito etnocêntrico e reacionário) ou amplificou-se, 
construindo-se como uma diferença, sem negar o outro” (ibid. p. 18). 

A produção literária de Daniel Munduruku, por vezes, corre 
o risco de cair nesse lugar do etnocentrismo ao representar os 

brancos ou a sociedade não indígena (a ocidental capitalista), como 
os vilões, como “destruidores da natureza”, o que é difícil de 
conter, afinal, são mais de 500 anos de contato e de silenciamento 
dessas vozes indígenas. Mas Munduruku também busca em suas 
obras associar as identidades do indígena brasileiro com a do povo 
brasileiro, ou seja, procura não negar a existência e a importância 
do outro na sua identidade, assim como também espera que o 
outro (ocidental) o reconheça em sua identidade. 
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Em estudos realizados sobre a literatura indígena, Maria das 
Graças Ferreira4 em sua tese de Doutorado, Contrapontos da 

literatura indígena contemporânea no Brasil (2003), pela 
Universidade Federal de Pernambuco, apresenta um panorama 
sobre esse movimento literário e seus autores. Para ela, a priori, há 
dois momentos singulares das manifestações literárias de autoria 

indígena no Brasil, primeiro é o “período clássico referente à 
tradição oral (coletiva) que atravessa os tempos com as narrativas 
míticas” e o segundo é o “período contemporâneo (de tradição 
escrita individual e coletiva) na poesia e na “contação de histórias” 
com base em narrativas míticas e no entrelaçamento da história 
(do ponto de vista indígena) com a ficção (em fase de 
experimentalismo)” (Ferreira, 2003).  

Analisamos na literatura indígena de Munduruku, os 
processos da transculturação como constructos de caráter cultural, 
étnico, social, religioso e lingüístico, para a construção e afirmação 
de identidades híbridas. Porém, procuramos não anular os 
atributos artísticos ou literários deste movimento, para não 
incorrermos na condição de tratá-lo somente como fonte histórica 
ou antropológica. Ao traçar o percurso que para nós fundamenta o 
afloramento da literatura indígena brasileira do século XXI, 
iniciaremos com a posse da escrita pelos índios, como processo 
fundador de uma cultura indígena brasileira transculturada, assim 
como sua literatura. 

Candido (1975, p. 25) destaca a importância da escrita na 

literatura, em que um escritor da época, tratando da linguagem 
literária, exprime bem esse fato ao dizer que a invenção da escrita 
“tornou possível a um ser humano criar num dado tempo e lugar 
uma série de sinais que pode reagir com outro ser humano noutro 

tempo e lugar”. Este é um dos pontos, que sustentará nossa 
argumentação, como fator motivador que levara os indígenas a 
incorporarem ou tomarem a escrita como parte integrante de sua 

                                                 
4 Também conhecida como Graça Graúna, descendente do povo Potiguara. 
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cultura nos últimos séculos, projetando através dela esta cultura 
como transcendente e imortalizadora, mas que é reconhecida e/ou 

legitimada pela sociedade dominante. 
 

É muito importante o professor índio ensinar a escrita da própria 
língua para os alunos, para que a língua portuguesa não interfira 
na nossa língua. (...) É muito bom para as crianças e jovens 

aprenderem para memorizar ou transcrever a história, a música, 
o jeito de falar com seus próprios parentes, mantendo a sua 

própria cultura e sua língua constante (Professores Mebêngôkre, 
apud. Grupioni, 2008, p. 14). 
 

Guardadas as proporções de uso/contexto e de origem 
cultural, as narrativas orais para os indígenas, exercem a mesma 
função que a escrita na transmissão de conhecimento e de registro, 

mas se vê fragilizada mediante as sociedades e culturas 
modernizadoras, pois ela, a oralidade, não é reconhecida e nem 
legitimada pelos aparelhos ideológicos (sociais, culturais, políticos 
etc.) dos não índios como um mecanismo oficial de comunicação. 

A oralidade para os indígenas ainda é muito necessária, 
mesmo diante dessa necessidade interna e externa da escrita, 
porque os elementos culturais tradicionais ainda existem. Para 
Flávio Kothe (2002), o texto escrito no papel é um auxiliar 
mnemônico e nunca foi a única forma e nem sequer a principal de 
guardar a memória objetiva, portanto, tornar a escrita como um 
fator principal é se fazer de um elemento acessório o definidor da 

literariedade. De acordo com esse pressuposto, entendemos que o 
texto escrito não deve ser o único elemento definidor do que é 
literatura, porque essa manifestação artística assume outros 
formas e concepções de ser e existir. 

 
Com a exclusão da literatura oral, excluem-se a produção 
ficcional dos índios e dos escravos, o folclore regional e também 

uma rica inventiva popular, em diversas línguas, a ocorrer no 
território dito nacional (e que, em função de um conceito de 
nacionalidade, não é reconhecida) (Kothe, 2002, p. 17). 
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Destacamos que existiam e ainda existem povos indígenas 

que não possuem um sistema de escrita de suas línguas maternas 
(salvo as pinturas corporais, símbolos). E que grupos considerados 
ressurgidos ou descendentes indígenas, os quais tiveram suas 
etnias quase todas dizimadas ou assimiladas, estão resgatando ou 
reelaborando suas línguas de origem, assim como suas tradições 
culturais. Em meio a estas contradições socioculturais, dizemos 
que os povos indígenas no Brasil estão se organizando tal como à 
sociedade ocidental, no processo de escrita e de organização social; 
porém, sem deixarem seus costumes e crenças desaparecerem, 
mantendo-os vivos como uma forma de resistência.  

 
Nossa gente, no entanto, não se entregou, não capitulou. Ao 

contrário, mostrou que era capaz de lutar pelo que acreditava, 
lutar por seus princípios, por seus valores, por sua vida e pela 

vida de seus filhos. Dessa forma, passou a entender o 
pensamento quadrado dos conquistadores, a lógica que está por 
trás de tanto egoísmo. Fez isso indo à escola, convivendo nos 

espaços urbanos, servindo nos quartéis militares, estudando na 
universidade. Foi criando uma resistência maior e articulando 
entre si para dar uma resposta a tamanha discriminação. Assim 

surgiu o movimento indígena organizado. (Munduruku, 2004). 
 

E porque uma literatura indígena escrita com estruturas, 
principalmente na língua do outro, do branco? Vemos que os 
grupos indígenas “tomam posse” da língua padrão escrita, do não 

índio, como um elemento de defesa e de ataque. Defesa de seus 
direitos, de seus valores tradicionais, e de ataque às repressões, às 
invasões e de que ninguém mais fale por ele. E é claro, porque 
também buscam atingir a um público com maior número possível 
leitores, que são os não índios. 

 
Qual o objetivo principal que a gente está querendo colocando os 

nossos filhos na escola? Primeiramente para olhar os dois lados 
do mundo. Tanto o lado do mundo indígena, como o outro lado 
do mundo dos brancos. E também para equilibrar as duas línguas 
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(...) E também temos que segurar os costumes do nosso povo 

(Edson Ixã Kaxinawá, apud Grupione, 2008, p. 12). 
 
Diante do contexto social e político em que os povos indígenas 

estão vivendo hoje, o domínio da escrita tornou-se um 
instrumento como o meio dialogo entre os povos indígenas a 
sociedade não indígena (Anari Braz Bomfim Pataxó, apud. 

Grupione, 2008, p. 16). 
 

Não podemos esquecer que esse processo de aquisição 
também apresenta resquícios de um processo bárbaro iniciado no 
século XVI com a chegada dos europeus, que em nome de uma fé e 
de uma coroa, catequizavam e aculturavam às vezes a força, os 
índios brasileiros.  

 
Na vinda dos missionários religiosos e dos missionários 

lingüistas, o objetivo não era aprender a língua do outro para 
estabelecer um elo de comunicação procedente entre os povos ali 
representados, mas sim de catequizar o nativo. (Bonnici, 2005, p. 

287). 
 

A citação demonstra que a escrita sempre esteve presente no 
contato entre índios e brancos. No entanto, ela estava quase 
sempre a serviço das ideologias do branco. Maria Inês de Almeida 

(2005, p. 4) trata essa questão do uso da escrita pelos indígenas 
como um processo de recuperação e apropriação. Segundo ela é 
recuperação, “porque os índios já vislumbraram antes seu papel 
benéfico, conquanto pudesse continuar a se desenvolver nas suas 

mãos” e é apropriação, “porque o controle ideológico das máquinas 
de escrita sempre esteve nas mãos dos brancos”.  

 
A partir de então essa escrita, que antes era usada para negar os 

códigos que há muito tempo eram passados de pai para filho 
pelos povos indígenas, agora é usada não como forma de 
opressão, mas sim como uma maneira de contribuir para que os 

saberes indígenas venham a se fortalecer dentro das 
comunidades através de uma educação escolar indígena 
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especifica e diferenciada. (Anari Braz Bomfim, Pataxó, apud 

Grupione, 2008, p. 29) 
 

Segundo Candido (1975), na organização do processo de 
escrita dos povos primitivos o elemento mágico se sobressai sobre 
o lógico. Sendo assim, a escrita literária, produzida por escritores 
indígenas, está impregnada desse mundo maravilhoso ou mágico 

que fazem parte das narrativas míticas e cosmologia indígena. 
Mundo este, que antes do contato e da necessidade da escrita, 
ocorria na interpretação oral, no mergulho ao mundo embrenhado 
de subjetividade e performática e não ao mundo concreto e 
questionável da palavra escrita, que em sua forma ficcional torna-
se subjetivo novamente. 

Entretanto, ao adquirirem o potencial da escrita eo modelo 

da educação formal da sociedade não indígena, esse processo de 
pensar o mítico, o mágico, é direcionado por uma lógica e pelas 
regras do outro, desde as normas gramaticais, ortográficas, 
semânticas, até as normas de produção cientifica. Ao trazer o modo 
da escrita literária para o universo indígena, dizemos que não há 
campo mais fértil para se criar literatura do que este, pois é um 
universo que transborda narrativa, são lendas, mitos e causos, 
além do tom de magia, de várias cores, gostos, cheiros e formas.  

E ao tratarmos dessa literatura em sua ‘forma’, procuramos 
apresentar alguns concepções críticas sobre ela, que partem da 
literatura indigenista, com o crítico peruano Cornejo Polar, que 

levanta algumas problematizações acerca da literatura indigenista 
(peruana) que a nosso ver estendem-se a literatura indígena 
brasileira. 

Para ele, de acordo com os padrões da novela moderna, há 

três elementos que problematizam a novela indigenista andina ou 
peruana. A primeira é a questão do modo, ou seja, como é a 
composição destas novelas, que segundo o peruano, “deja ver un 
sistema más aditivo que secuencial y que remite con cierta facilidad 
a un modelo cuentístico” (Cornejo Polar, 2005, p. 59). 
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O segundo elemento é o lirismo que está presente nas 
novelas indigenistas, na incorporação de canções indígenas no 

texto narrativo, e das descrições da natureza, “se advierte también 
una asimilación de la riquísima lírica quechua y un esfuerzo por 
asumirla dentro de la estructura de la novela [...]”(Cornejo Polar, 
2005, p. 59-60). Visto a partir da modernidade o romance é 

canonizado como gênero literário, ele se constitui como forma 
artística “fechada”, ou seja, com suas normas. 

Como terceiro elemento, tem-se a presença dos mitos nas 
novelas indígenas, que são vistos como recursos épicos e não 
novelescos. De acordo com Cornejo Polar (2005, p. 62), o gênero 
novela, na sua estruturação exige, “uma consciencia histórica del 
tiempo, en oposición – por ejemplo – a la conciencia mítica que 

alienta las construciones épicas”.  
Sobre as considerações de Cornejo Polar, dizemos que esta 

contradição entre tempo épico (mítico) e o novelesco (histórico), 
no romance indigenista peruano, ocorre devido ao fato de o gênero 
romance ou novela ser fruto dos ideais de uma sociedade moderna, 
e que tal gênero se distancia de toda forma que não reconheça ou 
assuma o tempo como uma linha projetada na história e com 
marcações de mudanças ou de tempo histórico. Tal característica 
entra em desacordo com o mundo indígena, que emana de uma 
sociedade tradicional ou não moderna, onde os mitos (narrativas 
aistóricas) são recursos fundadores e continuam sendo utilizados 
para compreender e expressar a si mesmo no tempo presente. E 

como uma maneira de resolver essas questões antagônicas, “el 
indigenismo se ve forzado a modificar el referente para incorporar 
una forma de conciencia que le es ajena: la novela indigenista debe, 
por asi decirlo, historificar el mito” (Cornejo Polar, 2005, p. 62). 

Discutir as questões de gêneros, mediante a ideia de que a 
literatura indígena surge como uma forma diferenciada de se 
escrever e ler o mundo parece-nos muito complexo, afinal este 
processo ainda é recente, tanto para os índios e suas culturas 
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quanto para os brancos. Mas nos valemos do pouco que a crítica 
literária disponibiliza sobre tal tema. 

 

Estas novas textualidades - que vão da simples transcrição de 
tradições orais até livros “literários” no sentido ocidental – se 
situam numa política de afirmação das culturas indígenas. Na 

América do Norte coloca-se a questão da autoridade das vozes, ou 
seja, os indígenas devem falar em seu nome (e ninguém mais) 

(Figueiredo, 2010, p. 130). 
 

Santos e Wielewicki (2005:287) destacam que no século XX 
a posição dos índios não mudou muito em relação aos séculos 
passados, eles ainda permaneciam subjugados, limitados às 
reservas, o que os leva, na maioria das vezes, a tornarem-se 
dependentes da cultura branca. Entretanto, também destacam 

alguns aspectos positivos, graças à Constituição de 1988, que 
tornou oficial a existência das línguas indígenas no Brasil, 
possibilitando que nas escolas indígenas elas passem a ser 
primeiras línguas e o português como segunda ou terceira língua, 
até mesmo vista como língua estrangeira em alguns contextos. 

 
A criação de uma escola bilíngüe entre as comunidades indígenas 
abriu para um novo texto sobre o índio e para o índio. Apesar de 

em sua maioria serem de cunho antropológico e educacional 
(registros e transcrições de histórias contadas pelos índios e 

transformadas em material didático). (Santos; Wielewicki, 2005: 
287). 
 

Do ponto de vista histórico, as sociedades indígenas são ágrafas, 
de tradição oral. De forma que a escrita é um elemento pós-
colonial, e que como conseqüência vem à escola, ambas junto ao 

colonizador. (...) No contexto de contato que vivemos a escrita se 
faz necessário nas sociedades indígenas, não como algo que 

venha a substituir a oralidade, mas como registro desta, como 
material didático, como afirmação e valorização da nossa cultura 
(Pankararu, apud. Grupione, 2008, p. 12). 
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É importante diferenciar por questões conceituais e 
epistemológicas, o conceito de Educação Escolar Indígena e o de 

Educação Indígena.  
 

Esta refere-se aos processos tradicionais de socialização da 
criança e do jovem no interior do universo cultural de cada povo 
indígena, enquanto que a primeira se refere ao processo de 

escolarização dessas crianças e desses jovens, de modo a 
instrumentalizá-los para as situações de contato com o mundo 

dos brancos. (Cavalcanti, Maher, 2005, p. 5). 
 
Educação para nós se dava no silêncio. Nossos pais nos 

ensinavam a sonhar com aquilo que desejávamos. Compreendi 
então que educar é fazer sonhar. Aprendi a ser índio, pois aprendi 
a sonhar. (...) Percebi que na sociedade indígena educar é 

arrancar de dentro para fora, fazer brotar os sonhos e, às vezes, 
rir do mistério da vida (Munduruku, 2000, p. 71). 

 

Portanto, vemos que a educação escolar indígena é fonte 
idealizadora e sacralizadora dos projetos que envolvem o 
ressurgimento e manutenção das línguas indígenas, assim como o 
aprendizado da língua portuguesa, como também atribuindo 
valores a elementos culturais dos não índios, a exemplo da escrita, 
que passa a ser vista como uma ferramenta fundamental nas 
culturas indígenas, a ponto de seus integrantes reconhecê-la como 
parte de sua cultura. É o que nos diz a índia Paresi, Míriam 
Kazoizokairo (apud. Grupione, 2008, p.11) que “A escrita já faz 

parte da nossa cultura”. Outro depoimento que reforça esta 
afirmação é da índia Guarani, Léia Aquino Benites (apud. 
Grupione, 2008, p.11) que a “Escrita é um fenômeno estranho que 
chegou nas aldeias e, ao poucos, estava nas casas e em todas as 

famílias”. Sobre esse assunto, finalizamos ao citar o depoimento da 
professora Ticuna, Adélia Luis Bitencourt sobre a escola indígena, a 
língua e a literatura. 

 
Eu penso sobre o futuro dos meus alunos. Sabendo ler e escrever 
na língua ticuna e em português eles já podem formar livros para 
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não esquecer os conhecimentos que existiram antes deles, e 

também os outros conhecimentos que vão receber no futuro 
(apud. Grupione 2008, p. 15). 
 

Poderíamos dizer que a gênese da literatura indígena nasceu 
paralelamente à criação da escola indígena, pois com os incentivos 
do Estado foram fomentados projetos para produção de materiais 
paradidáticos. Outra propulsora desta literatura é a Educação 
Superior, que a partir das décadas de 80 e 90, com a criação de 
cursos para a Formação de Professores Indígenas, fomentou a 
produção acadêmica e literária dos índios envolvidos e muitos 
livros e cadernos (interdisciplinares) sobre os diferentes povos 
indígenas e suas culturas foram publicados para fortalecer esta 
modalidade de educação diferenciada. Neste processo surgem as 

publicações consideradas de autoria coletiva e esses materiais e 
histórias eram elaborados de acordo com a percepção política e 
consciência histórica de cada povo.  

 

A busca da palavra, mais precisamente a luta dos povos indígenas 
pelo direito à palavra oral ou escrita configura um processo de 
(trans)formação e (re)conhecimento para afirmar o desejo de 

liberdade de expressão e autonomia e (re)afirmar o compromisso 
em denunciar a triste história da colonização e os seus vestígios 

na globalização ou no chamado neocolonialismo com a Área de 
Livre Comércio das Américas (ALCA) que vem impedindo a paz 
desejada no universo das sociedades indígenas. (Ferreira, 2003). 

 

Na contemporaneidade os índios exercem atividades e 
funções que lhes garantem maior destaque em nossa sociedade, 
por isso, hoje há entre eles, antropólogos e pesquisadores de suas 
próprias sociedades, que transmitem aos seus leitores, geralmente 
as crianças indígenas e não indígenas nas escolas, uma educação 
por meio da “escrita”, da literatura dos povos das florestas. O 

importante é o diálogo que esse tipo de veiculação da língua 
promoverá com a comunidade, pois ao elaborar registros escritos 
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das narrativas de tradições orais, mantém uma imortalidade das 
histórias e culturas indígenas. (Santos; Wielewicki, 2005:287). 

A literatura indígena avança e se projeta além do universo 
didático-pedógico, pois grupos de escritores indígenas apontam no 
cenário literário nacional e internacional, ou seja, investiram nas 
suas carreiras de escritores, seja por um projeto individual ou por 

uma causa coletiva, por uma necessidade de defesa ou de 
afirmação de suas identidades e ideologias, assim como as de seus 
grupos.  

 
Os indígenas brasileiros, através da aquisição e do domínio da 
escrita, passam a fazer história, enquanto produção de sentidos 

para a própria ressubjetivação. Não há história sem discurso. E a 
escrita e seus meios são instrumentos que os índios estão 
utilizando para configurar suas identidades. Identidades, não 

como essência, mas resultantes de processos de identificação do 
sujeito ao complexo de formações discursivas historicamente 

(ideologicamente) determinadas. (Almeida, 2005). 
 

No Brasil o escritor indígena com obra mais extensa e 
reconhecida é Daniel Munduruku, cujo primeiro livro, Histórias de 
Índios, de 1996, vendeu mais de 60.000 exemplares e está na 16ª 
edição, publicou mais de 30 livros; Kaká Werá Jecupé escreveu 

Todas as vezes que dissemos adeus (1994), A terra dos mil povos: 
história indígena do Brasil por um índio (1998), As fabulosas 
fábulas de Iauretê, (2007). Eliane Potiguara escreveu Metade cara, 
metade máscara (2004), Akajutibiró, terra do índio Potiguara 

(1994) e A terra é a mãe do índio (1989); Yaguarê Yamã autor do 
livro Puratig: o remo sagrado (2001) e Olívio Jekupé autor de 500 
anos de Angústia (1999), um livro de poemas, O saci verdadeiro 
(2000), Irandu: o cão falante (2001), Xerenkó Arandur: a morte de 
Kretã (2001) entre outros. Nas condições propícias criadas pela 
pós-modernidade, a literatura feita por índios, além de ser 
associada ao universo da literatura popular e regionalista, avança 
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contribuindo possivelmente para o desenvolvimento de novas 
formas literárias. 

De acordo com Ferreira (2003), ao se estudar ou definir a 
existência da literatura indígena deve-se considerar os seguintes 
termos: “identidades, utopia, cumplicidade, esperança, resistência, 
deslocamento, transculturação, mito, história, diáspora entre 

outras palavras andantes [...]” (Ferreira, 2003). Para a autora, a 
literatura indígena brasileira é vista como gênero da autohistória, 
que é quando a “situação do escritor não está apartada de sua 
escrita”. Este conceito é mais utilizado pelos estudiosos da cultura 
indígena norte-americana como Georges E. Sioui5. 

O movimento literário indígena parte da construção de 
identidades para garantir um outro mundo possível, o mundo 

indígena. Munduruku numa conferência na Feira Internacional do 
Livro em Bolonha/Itália, em 2004, afirmou que antigamente, antes 
do contato e de todas as mudanças que ele trouxera, a escrita não 
era necessária, pois a sabedoria era obtida e mantida numa forma 
superior, que é a dos sonhos, da contação de histórias, portanto, 
não havia crise de identidade. Mas, como o próprio autor cita no 
texto, “com a chegada do outro olhar” que é o olhar da ganância, 
exploração com fins de riqueza, um olhar de destruição e de maus 
tempos, acaba sendo estabelecida uma crise existencial. 

 

Nossos antepassados acharam que não deviam registrar nada, 
pois sabiam que o que devia ser ensinado era acessível a todos os 
que estavam em sintonia profunda com a natureza e com o 

espírito dos ancestrais que tudo transmitem através do sonho. 
Nesta ocasião não havia crise de identidade, pois nossos pais 
sabiam tudo o que precisavam para viver plenamente sua 

passagem por este planeta (Munduruku, 2004). 
 

                                                 
5 Ameríndio da Nação Huron (Canadá), de acordo com Ferreira (2003) a autohistória configura-se 
dentro de um gênero extra-ocidental híbrido, pois nela “estão inseridos os ensaios, os textos 

autobiográficos, os artigos, os depoimentos, os relatos, as entrevistas, as cartas, as ilustrações, até os 

e-mails e outra formas de expressão que os escritores(as) indígenas e descendentes utilizam para 
falar das diferenças culturais, imprimido vez e voz aos seus personagens, a sua indianidade”. 
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Um dos produtos do contato com esse outro olhar, que levou 
décadas para ser exposto e submetido a uma reflexão pelos 

“colonizados” ou “subalternos”, é a crise existencial dos indígenas 
brasileiros. Após séculos de contato com a civilização ocidental e 
com as mudanças trazidas para as comunidades indígenas, 
fazemos as seguintes perguntas: o que restou? O que se 

transformou? Quem é índio de verdade? 
 
[...] a recente prática da escrita, e sua correlata necessária, a 
criação literária, por parte dos indígenas brasileiros, podem ser 

tomadas como a própria historicização da questão indígena. É 
reinvestigando seu passado que os povos escapam da 
ambigüidade traumática dos recalques e rejeições inconscientes. 

(...) Parto do pressuposto de que a escrita é estruturante do ser 
no mundo e de que a memória de que estamos tratando (tanto os 

escritores índios quanto seus editores) é coletiva e operatória, isto 
é, política. (Almeida, 2005). 
 

As perguntas agora devem ser: como os índios foram vistos e 
representados pelo branco? E agora como eles se veem e se 
representam? E como ele vê e representa o outro? 

Joana Fernandes (1993, p. 143) faz referência às pesquisas 
realizadas por estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso 
nos anos 90, que constataram que a maioria dos livros didáticos 
utilizados pelos professores, nas escolas da capital do estado, fazia 
referência a um índio do passado (visão folclorizada), “eles eram”, 
“moravam”, “viviam da caça e pesca”, “adoravam o sol e a lua”, “o 

pajé era o feiticeiro”.  Esse empobrecimento de informações sobre 
os povos indígenas limita os estudantes de realmente conhecerem 
quem são os índios do Brasil. Assim como o apagamento da 
existência dos vários grupos indígenas na contemporaneidade. Isso 
gera um distanciamento entre as culturas, pois coloca o índio no 

passado, como se já não existissem mais. 
O mais intrigante é que Mato Grosso ainda é um dos estados 

brasileiros que conta com um número considerável de diferentes 
etnias indígenas em seu território, as quais transitam diariamente 
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por nossas cidades, que consomem nos comércios, freqüentam 
nossas escolas, enfim, tem uma presença real entre nós. Orlandi 

(1990) também faz menção em seus estudos sobre as questões 
indígenas, ao tratar que a participação ou reconhecimento do índio 
na formação da identidade nacional sempre foi negligenciada pelo 
Estado, que produzia a política do silenciamento ou apagamento da 

existência do índio como componente da cultura brasileira, pois 
sua figura era vista como um estorvo para o progresso. 

Referenciamos novamente as considerações de Ferreira 
(2003) ao empregar o termo “literatura de sobrevivência” à 
literatura indígena e a relacionamos com Homi Bhabha (2003), ao 
dizer que a:  

 
Nossa existência hoje é marcada por uma tenebrosa sensação de 

sobrevivência, de viver nas fronteiras do “presente”, para as quais 
não parece haver nome próprio além do atual e controvertido 
deslizamento do prefixo “pós”: pós-modernismo, pós-

colonialismo [...] (Bhabha, 2003, pag. 19). 
 

É nessa perspectiva de afirmações e reflexões, que os 
escritores indígenas se engajam, no combate ao equivocado 
conceito de índio, calcificado no consciente da sociedade brasileira 

e até mesmo nos descendentes de indígenas, tendo como fontes de 
disseminação desse mau conceito, o universo educacional com os 
livros didáticos, na versão que a História e as Literaturas chamadas 
nacionais contam. Coube a literatura indianista do período 

romântico, a representação de “um” índio idealizado, com valores 
épicos, com códigos éticos e morais dos europeus, os bravos 
guerreiros. Portanto, encenava-se como herói o indígena que era a 
imagem do colonizador do século XVI, logo, cristão confessado. 

 
Os discursos equivocados a respeito dos povos indígenas 

reportam-nos à literatura dos jesuítas, aos diálogos de Ambrósio 
Fernandes Brandão, às crônicas de Pero de Magalhães Gândavo, à 
poesia bucólica de Gama e de Santa Rita Durão e os romances de 

José de Alencar, entre outros exemplos que se seguem; em que o 
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índio é visto superficialmente em sua identificação étnica. Sempre 

um marginalizado (Ferreira, 2003).  
 

Outro fato que contribui para a fomentação desta literatura 
autóctone tem suas origens no processo da diáspora indígena. 
Muitos índios saem de suas pequenas reservas ou aldeias em busca 
de melhores condições de vida, ou muitas vezes são forçados a tal 

diáspora, quando tem suas terras invadidas por grileiros ou 
latifundiários, do agronegócio, das grandes plantações de soja, 
algodão, milho. Fatores que geram graves conflitos sociais, além de 
ser responsável pelas migrações ou deslocamentos indígenas para 
as zonas urbanas, principalmente nas periferias das grandes 
cidades.  Um exemplo é a escritora indígena Eliane Potiguara, que 
teve sua família vítima desse processo. As migrações para os 

grandes centros às vezes trazem aos índios, mais violência, pois 
nem eles e nem as cidades, em muitos casos, estão preparados 
para receberem-se.  

Outra forma de deslocamento dos indígenas de suas reservas 
ou aldeias para os centros urbanos é a de busca de uma formação 
educacional, seja no campo profissional ou intelectual. Quando 
bem sucedidos alguns voltam para suas aldeias, já outros, 
permanecem no meio urbano, mas ambos cumprem o papel de 
líderes indígenas. Uma perspectiva que vislumbra os processos de 
hibridização cultural, onde “heranças indígenas e coloniais se 
cruzam com a arte contemporânea e as culturas eletrônicas, que se 

enveredam pelos caminhos do culto, do popular ou do massivo”. 
(Garcia Canclini, 2008, p. 20). O que caracteriza a literatura 
indígena nesta área propensa aos processos híbridos e 
transculturadores e também heterogêneos. 

 
2.2.1- Literatura indígena: escrita de resistência, de valores 
ancestrais e memorialista 

 
Para o povo indígena, a origem da tribo humana está 
intimamente ligada à formação da Terra, assim com o Tempo 
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está intimamente ligado à formação da humanidade. O Tempo 

organizou o espaço dos ancestrais, do Homem, da Paisagem, e 
das Tribos. 

(Jecupé, 1998) 

 

Partimos do pressuposto de que a memória ancestral de 
caráter coletivo é revista pela literatura indígena como um discurso 
narrativo de resistência, porém não é uma resistência que nega a 
cultura, a língua e as estruturas sociais do outro, mas, sim uma 
resistência que garanta a sobrevivência da cultura e da identidade 
indígena em suas particularidades, ou seja, em seus valores 
ancestrais, baseada na relação cultural com a sociedade ocidental. 

Compreendemos que esta literatura está fortemente 
associada à relação homem – terra, de que trata José Aderaldo 

Castello (2004)6.  No entanto, em Munduruku a construção da 

identidade índio-terra, como fixa, acaba sendo revista e passa a ser 
representada em movimento, seja no trânsito dos índios para as 
cidades, como ocorre em O sinal do pajé, Todas as coisas são 
pequenas e Meu vô Apolinário, como na inserção do homem 
branco na floresta, como ocorre com Carlos narrador e 
protagonista de Todas as coisas são pequenas.  

Esse processo de movimentação dos personagens nas obras 
de Munduruku não quer dizer que a relação índio e terra como 
discurso essencialista, de lugar sagrado, de ventre gerador e 
provedor do modo de vida indígena não esteja também 
representada. Afinal, é nessa relação que esta literatura forja seu 

posicionamento de resistência, pois é com a natureza que o 
indígena se completa, é nela que ele busca exercer suas práticas 
culturais e tradicionais.  

E será neste sentido de trazer à tona, de valorizar os traços 
tradicionais que a voz do índio é representada, considerando os 

aspectos de integração com a cultura não indígena, como o 

                                                 
6 É um esforço interno de identificação e também de reidentificação, abrangendo desde os 
adventícios   até os autóctones aos seus descendentes (Castello, 2004, p. 18). 
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bilinguismo, o uso da escrita, assim como o acesso aos vários 
mecanismos7.  Essa necessidade ou desejo, de trazer as memórias 

coletivas, de lembrar as tradições, os mitos, os cantos, as danças, 
ritos e principalmente as línguas também são respostas, de acordo 
com Mário Cezar Silva Leite (2009), do processo de inclusão dos 
índios no sistema civilizatório dos “brancos europeu-portugueses, 

judaico-cristão-católicos” em que ocorreu uma ação inversa, que 
foi a exclusão de todos os valores em que os índios acreditavam. 
Portanto, tudo aquilo que para o índio fazia sentido e com que ele 
se identificava (cultura, mitos, ritos, crenças e tradições), foi 
desconsiderado pelos civilizadores, sendo violado o seu direito à 
terra e às suas práticas.  Nesse projeto de “Incluir-se, ser incluído, 
neste caso, não era opção ou decisão ou escolha própria dos índios” 

(Leite, 2009:154). 
Já na literatura indígena (de Munduruku) esse processo de 

incluir os índios e suas culturas no âmbito nacional, por meio do 
seu próprio discurso e de sua própria representação, procura 
também incluir e representar no outro (os brancos 
ocidentalizados) essa relação de ancestralidade, a relação do 
homem com a natureza. Dessa maneira, é pelo processo 
transcultural que a literatura indígena projeta uma memória 
coletiva da ancestralidade em contextos espaciais híbridos que são 
frequentados tanto pelos índios quanto pelos brancos. 

Ao mesmo tempo, essa literatura se filia ao movimento de 
resistência contra a anulação ou a exclusão dos indígenas da 

sociedade brasileira. É o que diz Olívio Jekupé (2008, p. 13), 
“Através dela podemos mostrar ao mundo nossos problemas [...] 
terras sendo roubadas, rios sendo destruídos, índios assassinados, 
índias estupradas e tantas outras coisas mais. Por isso eu via na 

                                                 
7 Nestes termos tratamos do uso das ferramentas sociais, políticas (ideológicas) e culturais, inclusive 

as discursivas etc., que são da sociedade não indígena, mas, que os índios tomam posse em prol de 

manter ou de desenvolver sua cultura. O uso das tecnologias (internet), dos programas de fomento 
de pesquisa, de acesso as universidades entre várias outras ferramentas. 
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escrita pelos próprios indígenas como uma grande arma para a 
defesa de nosso povo”. 

Em se tratando de literatura como escrita de resistência, 
Alfredo Bosi (2002, p.121), nos apresenta que esta escrita ocorre 
através da exploração das técnicas do foco narrativo, quando o 
romancista traz como primeiro plano do texto ficcional “toda uma 

fenomenologia de resistência do eu aos valores ou antivalores do 
seu meio”. 

 É o que ocorre quando Jekupé traz a escrita como uma arma 
desse eu indígena, na produção ou construção de discursos, para 
dar visibilidade aos índios, como voz de denúncia e defesa, devido 
às injustiças e violências praticadas contra eles. Neste caso este eu 
indígena a que nos referimos é um simulacro de coletividade. 

 Segundo Ferreira, pelo fato de a literatura indígena ser de 
natureza recente, ela só pode ser concebida como um fenômeno de 
resistência e de luta dos índios americanos, devido ao contexto 
histórico desfavorável aos povos indígenas, “mas não por analogia 
aos conceitos, às definições, às características (de escolas literárias, 
estilos de épocas) de literatura, segundo os moldes da sociedade 
letrada” (Ferreira, 2003). A literatura indígena, de acordo com esta 
autora, não está fechada aos moldes literários, estilos ou escolas 
literárias do não índio. Mesmo que ela seja vista como marginal, ou 
de caráter popular, seus escritores ainda não a sentem presa a uma 
definição de gêneros literários. Esta literatura se mostra em 
processo de formação, isso não quer dizer que ela não tenha 

projetos, pois, se fosse assim nosso estudo não teria bases para a 
elaboração de um pensamento crítico sobre esta categoria literária. 

A ideia que Ferreira nos transmite é de que devemos ver a 
literatura indígena como uma expressão autentica e genuína desses 

escritores, representantes de suas culturas indígenas. E que 
possamos ler esta literatura com nossos olhos despidos dos 
(pré)conceitos e da visão etnocêntrica. Nesta mesma linha de 
pensamento, a escritora indígena Eliane Potiguara (2004) 
evidencia que a literatura dos povos autóctones desperta o “self 
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selvagem”, que é “quando o homem selvagem e a mulher selvagem 
gritam dentro de nós querendo voltar para a casa primitiva é 

chegada a hora da mudança. Atente para o significado de selvagem 
e primitivo que nada tem a haver com historiografia, mas sim com 
interior humano, âmago, essência espiritual, ser sutil, a casa da 
alma, ancestralidade” (Potiguara, 2004, p. 58). 

Vemos essa volta para a casa da alma, para o lugar da 
ancestralidade indígena, que os escritores índios são chamados a 
representar em sua literatura, como um caminho de reavivamento 
da cultura oral, das narrativas, dos causos e lendas, principalmente 
entre estes intelectuais. No entanto, esse reavivamento é 
direcionado para a forma escrita, para o livro, para os textos, para 
o branco. 

 Segundo Alba Olmi (2006) as narrativas orais foram os 
primeiros passos para as narrativas memorialistas do século XIX e 
XX, pois por meio delas o poeta tem a função de difundir 
conhecimentos essenciais, de lembrar o passado para transmitir 
valores perenes. Já para Jecupé (1998) as narrativas mitológicas e 
as lendas, foram registros feitos por Mara Ney, antepassados dos 
Tupy, Tupy-Guarani e Tapuia que viviam numa “Terra sem Males” 
ou “Yvy Mara Ey”, na atemporalidade, ou seja, um tempo não 
histórico.  Para Jecupé “A memória cultural se baseia no 
ensinamento oral da tradição, que é a forma original da educação 
nativa, que consiste em deixar o espírito fluir e se manifestar 
através da fala aquilo que foi passado pelo pai, pelo avô e pelo 

tataravô” (Jecupé, 1998, P. 26). 
Apesar de se tratar de teóricos de culturas distintas, 

percebemos que a ideia sobre o valor da memória são semelhantes 
em ambos, que é a da transmissão de valores, da educação e/ou 

formação do homem pela palavra oral. 
A memória não é evocada, não é reavivada, sem uma função, 

sem um propósito. A necessidade de lembrar a memória cultural 
ou coletiva é cada vez mais reivindicada por grupos minoritários 
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ou com perspectivas de desaparecimento de seus traços culturais 
distintos, diante das culturas globalizadas.   

Para Olmi (2006) quando a globalização no século XX parece 
homogeneizar a tudo e a todos, gera indivíduos e grupos sem 
utopias, além de sociedades uniformes e desenraizadas, sem 
identidades próprias. Segundo a autora, somente a memória nos 

religa a um passado do qual fizemos parte ou ao qual ainda 
pertencemos e do qual derivam nossas atitudes, nossas crenças e 
descrenças, mitos e a nossa capacidade de recriar mundos 
possíveis nos quais habitamos no passado e principalmente a nossa 
capacidade de narrar. 

Mas esta capacidade de lembrar o passado não está somente 
em grupos étnicos, ou minorias, ela também chega a campo 

epistemológico, como é caso da História. Astor Diehl (2002, p. 111) 
diz que a historiografia contemporânea também está nesse 
caminho de “rememorização, traduzida na ressubjetivação e 
repoetização do passado”. Para Diehl, o tempo, o espaço e o 
movimento, “passam a compor expectativas essencialmente 
existenciais, especialmente nos quadros de re-simbolização e 
revalorização dos sentidos e funções culturais” (ibid. p.11). 

A memória estudada pela ciência História é mais pragmática, 
por isso se concentra nas três determinantes citadas acima, 
limitando até certo ponto a sua capacidade subjetivadora, por isso 
ela não deve ser vista como apenas, quando? Onde? Como? Assim 
como não dever ser vista como única. A memória coletiva indígena 

que é representada pela sua literatura, também pode incorrer 
nesse papel universalizante, mesmo que esses grupos se 
constituam em torno de uma memória ancestral coletiva, esta 
ainda sim terá características particulares para cada povo. 

Destacamos que nessa caminhada para a memória ancestral, 
como por exemplo, em Daniel Munduruku, ele procura trazer para 
a linguagem escrita uma tentativa de historicizar seus mitos, assim 
como foi dito por Cornejo Polar sobre a literatura indigenista 
peruana.  O tempo nas narrativas de Munduruku, normalmente 
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parte do presente em direção ao passado, seja um passado muito 
distante ou aistórico, no caso dos mitos, seja num passado de uma 

infância, adolescência ou até mesmo de alguns dias atrás. 
Mesmo que ao trazer para seus contos e romance, 

fragmentos de narrativas míticas indígenas, elas ainda seguem a 
noção atemporal, porque são trazidas como enxertos, e até como 

contação de histórias nas vozes dos personagens, seja na voz do 
avô, ou na voz do pajé, das velhas e dos velhos, da mãe, do pai, do 
rio, dos espíritos da natureza.  

Voltando a ver a memória a partir da ótica do escritor 
indígena Kaka Werá Jecupé (1998), dizemos que a memória 
cultural indígena também se dá através da “grafia-desenho”, que 
para ele é uma maneira sintética de guardar os ensinamentos. 

Considerando tal simbologia gráfica, como um ato de “escrever 
através de símbolos, traços, formas e deixar registrado no barro, 
no traçado de uma folha de palmeira transformado em cestaria, na 
parede e até no corpo, através das pinturas feitas com jenipapo e 
urucum” (Jecupé, 1998, p. 26).  

Ao refletirmos sobre está citação, entendemos que a 
memória indígena para o autor não está só na palavra oral, nos 
mitos e lendas. Mas, em todos os substratos socioculturais dos 
povos indígenas, como no ato da caça e da pesca, no cultivo e 
manuseio das plantas, na alimentação e claro, na sabedoria e 
conhecimentos dos mais velhos e dos seus ancestrais. Em nosso 
texto utilizamos com muita frequência a terminologia “ancestrais”, 

mas não definimos ou deixamos explícito o quê ou quem seriam 
estes ancestrais para os índios. Vejamos uma “definição” de Jecupé: 

 

Ancestrais são também conhecidos como Trovões Criadores ou 
Anciães Arco-Íris, ou Pássaros-Guerreiros, as nomeações variam 

de povo para povo e dependem também da época dos ciclos 
imemoriais em que se ergueram. Mas, em essência os quatros 
principais troncos culturais nativos – Tupy, Aruak, Karib e Jê – 

trazem essa definição como parte do que poderíamos chamar de 
“filosofia indígena” [...] (Jecupé, 1998, p. 27). 
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Estes quatro troncos culturais são os principais troncos 

linguísticos dos índios brasileiros. O que fica bem entendido na 
citação acima é que a cultura indígena ou dos “nativos” se organiza 
em torno da língua. Entendemos que as línguas indígenas são os 
pilares de uma formação cultural, social, política, econômica, dos 
indígenas, quando Jecupé diz que estes quatro troncos podem ser 
considerados como a filosofia de vida desses povos. A força da 
palavra seja ela oral ou atualmente escrita é fundamental para a 
sobrevivência da cultura, da memória ancestral indígena. 

Relacionado a esta questão, Diehl (2002) diz que numa visão 
menos científica ou não oficial, a do senso comum, que a memória 
para os índios é uma filosofia de vida que “está intimamente ligada 
às tradições familiares, grupos com suas idiossincrasias 

peculiares”, em síntese com características coletivas. Vista como 
memória tradicional, ela representa o método de aprendizagem e 
de socialização, que também é meio de continuidade da identidade 
étnica e/ou cultural, assumindo as funções “de identificação 
cultural, de controle político-ideológico, de diferenciação e de 
integração” (Diehl, 2002, p. 116-7). 

Os discursos sobre as questões indígenas, tanto na voz do 

outro como na do próprio índio são correlatos, é claro que cada um 
destes sujeitos a enuncia de acordo com o seu posicionamento 
social e cultural que ocupa. O historiador da cultura branca 
enfatiza em seu discurso o valor das ciências humanas e sociais, ao 

dizer que a filosofia de vida indígena é representada pela memória, 
de acordo com o senso comum, numa visão menos cientifica. Já 
para o escritor indígena esta filosofia de vida é a oficial, é a que ele 
reconhece como sua e de seus parentes. 

Neste campo contrastivo entre as formas de pensamento do 
homem branco ocidental e do homem indígena, pensemos a 
memória como fonte histórica e mitológica. De acordo com Diehl 
(2002) a memória como fonte histórica é vitima da ação do tempo, 
está propensa a sofrer enfraquecimento, devido ao seu desgaste ao 
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longo do tempo. É o que ele chama de corrosão temporal.8 Se com 
a memória histórica, vemos que pode ocorrer avarias, imaginemos 

então com a memória mítica dos autóctones. Segundo Munduruku 
(2004) os povos indígenas resistiram ao impacto do encontro com 
a “civilização”, enquanto muitos esperavam que eles 
desaparecessem à mercê do capitalismo selvagem.  

Em síntese, ambas as formas de pensar e manifestar a 
memória apontam para o fato de que ela estar sujeita ao 
esquecimento, portanto a sacralização da memória, seja pela 
História seja pela literatura indígena, são maneiras de preservá-las. 

Se os povos indígenas e suas tradições não desapareçam por 
completo, isso não anula o fato de terem sofrido transformações ou 
alterações em suas redes memoriais ou tradicionais. Ao mesmo 

tempo em que há esta busca pela ancestralidade do indígena que os 
atribui uma identidade diferenciada, há também uma reelaboração 
dessa memória, dos elementos tradicionais. Vejamos o que 
Potiguara nos diz sobre esta discussão: 

 
É necessário fazermos uma reavaliação das histórias de vida de 

nossos velhos e velhas profetas, de qualquer etnia, nação, 
religião, corrente espiritual, dando uma nova interpretação, às 
suas palavras. Não interpretações segundo nossas crenças, velhos 

costumes, velhos modelos, velhos preconceitos; mas começar a 
perceber nas profecias deles os verdadeiros caminhos para a 

construção da paz e ética que todos almejamos. (Potiguara, 2004, 
p. 84).  
 

A memória é também inventada, quando não se lembrar 
mais, ou quando aquela memória antepassada estiver sendo 
revista com o olhar dos mesmos velhos, dos costumes, modelos e 
preconceitos deve-se então interpretá-la, deve-se inventá-la.  

Para Diehl esse processo de releitura ou de refrescamento 
dos valores memoriais, tem que ser feito constantemente, para que 

                                                 
8Perda da capacidade explicativa, de informar, tornar-se transparente, sem pontos de referência 
substantiva para manter suas funções. (Diehl, 2002, p. 118) 
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não sofra um desgaste tão grande, ao ponto de se tornar 
transparente e insignificante para as novas ou futuras gerações. E 

ele vê na escrita ou na grafia das memórias não apenas um meio 
de torná-la fonte histórica, mas sim, uma das maneiras de fazer 
esse processo de rememoração ou de lembrar as experiências no 
passado.  

Em contrapartida Olmi nos revela uma visão que de tão 
obvia e talvez por isso, é às vezes invisível aos nossos olhos, o fato 
de que a vida é a própria narrativa enquanto é história e que nesta 
narrativa ocorrem os entrelaçamentos com outras histórias, as 
quais também narramos ou que a nós são narradas das mais 
variadas formas, além das histórias que sonhamos ou imaginamos. 
“Vivemos imersos em narrativa, pensando e repensando o sentido 

de nossas ações passadas, antecipando os resultados das ações 
projetadas para o futuro [...]” (Olmi, 2006: 32).  

Vemos que nessa narrativa da vida os elementos que a 
fundem, histórias, os personagens, os tempos, todos eles 
constituem a terceira margem, o híbrido, o heterogêneo, resultados 
de ações transculturais. 

Como exemplos desta narrativa da vida, são as de 
Munduruku que veremos no próximo capítulo. O uso da memória 
por Daniel Munduruku é fundamental em sua literatura, ele 
próprio afirma em entrevista à Revista Raiz (2007) que no Brasil 
existem dois grupos de escritores indígenas: (a) os que estão 
criando uma literatura de ficção baseada na sua experiência de 

aldeia; (b) os que são memorialistas no sentido de que estão 
escrevendo coisas a partir da memória tradicional de sua gente. 
Para ele os dois grupos são fundamentais para o desenvolvimento 
da literatura indígena.  

 
É claro que há escritores que transitam pelos dois grupos com 
muita tranqüilidade e outros ainda estão num processo de 

aprendizagem da linguagem escrita o que os limita um pouco, 
mas certamente irão brilhar futuramente.Vale dizer também que 
alguns indígenas se destacam mais pelo domínio da linguagem 
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oral e são excelentes oradores. Isso os torna também pessoas 

especiais, pois acabam alimentando aqueles que escrevem. 
(Munduruku, 2007). 
 

A partir desse momento, pontuaremos também a memória 
individual, relacionando-a com a construção de identidades. Fica 
claro na exposição de Munduruku que há duas práticas 
memorialistas que interagem na literatura indígena, assim como 
há também duas formas de se pensar identidades. Fato que está 
presente na obra Meu vô Apolinário: um mergulho no rio da 
(minha) memória, de Munduruku. Para compreendermos essa 
dúbia manifestação memorialista na literatura indígena e em 
Munduruku, recorremos a Rita de Cássia Pacheco Limberti (2007), 
em seu estudo sobre análise do discurso de representação dos 

índios kaiowá de Dourados. 
 

Se tratando de identidade e cultura se lida com dois sujeitos. Um 
individual e outro coletivo. O primeiro relacionado ao homem 
como um exemplar unitário do grupo. O segundo como um 

conceito ou simulacro que deve ser preenchido por cada um dos 
membros do grupo. As estratégias para configurar as identidades 
individuais estão na base do querer ser enquanto que para as 

identidades coletivas estão na base da imposições de dever ser  
(Limberti, 2007, p. 103). 

 

Em muitos casos o querer ser e o dever ser, são 
representados de forma conflitante. Em Meu vô Apolinário: um 

mergulho no rio da (minha) memória há essa exposição do “atrito” 
entre a identidade coletiva que é atribuída ao pequeno Munduruku, 
com perspectivas negativas, e aquela identidade que ele busca 
conquistar individualmente positiva, pois o processo parte dele, no 
entanto, essa identidade cultural positiva é construída em parte 
sob as palavras sábias da tradição, da ancestralidade manifestada 

pelo vô Apolinário.  
As memórias individuais de Munduruku têm como base o 

universo urbano, lugar de afloramento dos conflitos e também de 
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descobertas e a aldeia lugar da sabedoria, da incubação, reflexão e 
amadurecimento e superação dos conflitos. Mais uma vez, temos 

uma memória que não se configura como totalmente individual, 
porque ela é divida com a memória ancestral, que é coletivizada.  

De acordo com Limberti (2007) temos o índio com uma 
identidade individual, conduzida por um comportamento 

relativamente universal, e algumas de suas características são 
destacadas, formando o que a autora chama de “bloco identificador 
de sua personalidade”, que constitui ou representa o seu próprio 
modo de ser.  Assim como também temos o índio com sua 
identidade coletiva, na qual está relacionada uma conduta pré-
estabelecida, como uma norma que deva ser seguida. 

É nessa perspectiva que olhamos para a literatura indígena 

de Munduruku e de seus parentes índios, que (re)contam o 
passado, as tradições, mas com o olhar do índio do presente, do 
indígena urbano, que é professor, antropólogo, sociólogo, cacique, 
pajé e dentre tantas outras identidades e vozes que estão 
espalhadas entre as aldeias e as cidades.  Vozes que narram e 
contam histórias ancestrais, tradicionais, construindo e afirmando 
suas identidades pelos quatros cantos do Brasil. São identidades e 
memórias individuais e coletivas, do querer ser, que convergem 
para as do dever ser. 

Assim os indígenas brasileiros na contemporaneidade 
subvertem o contexto histórico, literário e cultural que lhes foram 
atribuídos pela nação brasileira e partem para uma nova projeção 

advinda de suas próprias vozes. E nesta toada Potiguara (2004) diz 
que o “indígena brasileiro não pode ser mais idolatrado na sua 
cultura e arte, nas fotografias, nas suas artes cinematográficas, nas 
suas expressões literárias e orais e ser literalmente ignorado na sua 

condição física, humana, social e política”. (Potiguara, 2004, p. 95). 
 Com sua voz poética, militante e embebida de 

ancestralidade, Potiguara (2004, p.80) lança-se como uma 
escritora tomada pela mulher selvagem, “no sentido de volta-se 
para interior humano, âmago, essência espiritual, ser sutil, a casa 
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da alma, ancestralidade”. Essa volta  às orignes, marca em seu 
discurso a representação de resistência, ao denunciar que durante 

todos esses séculos de contato muitas vidas foram violadas, assim 
como culturas, tradições, religiões, espiritualidades e línguas, mas, 
o importante é manter aquilo que ainda resta ou que confere os 
traços particulares as culturas indígenas, as tradições. Por isso, 

para Potiguara é preciso que eles continuem comendo caranguejo 
com farinha, o peixe seco com o beiju e mandioca, a olharem para 
o mar e o céu, a reverenciarem os mortos, os ancestrais e a 
sonharem os sonhos deles e vê-los.  

Nesse chamamento para uma resistência cultural, Potiguara 
diz que é preciso “conviver com as “manias de caboco” [sic.], 
mesmo sufocados pela confusão urbana ou as ameaças agrestes, 

porque na realidade são as relações mais sagradas de nosso povo, 
porque são relações com a terra e com o criador, nosso Deus Tupã” 
(Potiguara, 2004, p. 80). 

De acordo com os apontamentos que fizemos até agora, 
notamos que a literatura indígnea constrói seu discurso identitário 
e de resistência, baseado nos paradoxos passado, presente e futuro. 
É preciso voltar ao passado, as tradições, assim como é preciso 
fazer com que esse passado seja aceito e reverenciado no presente, 
para que neste e no futuro as identidades indigenas ainda existam. 

 
2.3 - Daniel Munduruku: escritor indígena transculturador  

 

Em áreas aparentemente submersas, destinadas a ser devoradas 
pelos processos de aculturação, surgem grupos de pesquisadores, 
artistas e escritores que reivindicam os valores locais e se opõem 

à indiscriminada submissão que lhes é exigida. 
(Rama, 2001) 

 

Daniel Munduruku nasceu em Belém do Pará em 1964, na 
sua infância viveu entre a aldeia dos Munduruku9 e a cidade, até 

                                                 
9 Os Munduruku são grupos indígenas que vivem nas regiões do Amazonas, Mato Grosso e Pará. No 

entanto a maior parte reside no Alto Tapajós ao sul do município de Jacareacanga, no Pará. Luana 
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deixar a aldeia para seguir com seus estudos na cidade. Em 1987 
vai para o interior de São Paulo, se gradua em História e Psicologia 

e posteriormente torna-se Mestre em Antropologia pela USP, onde 
atualmente se Doutorou em Educação. 

Tornou-se Diretor do Inbrapi (Instituto Indígena Brasileiro 
para Propriedade Intelectual), e Pesquisador do CNPq.  Recebeu o 

prêmio Reconto da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil em 
2001 por As Serpentes que Roubaram a Noite e outros mitos e o 
prêmio para obras voltadas à preservação da cultura brasileira, do 
CNPq no ano de 2003. Também recebeu o prêmio Jabuti pela obra 
Coisas de Índio – Versão Infantil no ano de 2004 e o livro Meu Avô 
Apolinário foi eleito pela UNESCO com menção honrosa na 
categoria literatura para crianças e jovens na questão da tolerância. 

Daniel vem exercendo seu papel de mediador intelectual entre as 
culturas indígenas e não indígenas por meio de sua literatura. É 
um explorador do universo mítico e mágico da cultura indígena 
brasileira e busca este “resgate” histórico/literário nas narrativas 
orais dos vários povos indígenas do Brasil. Possui mais de 30 
(trinta) livros publicados e alguns volumes foram traduzidos para 
o inglês.  

Ao olharmos o percurso intelectual que Munduruku trilhou e 
fazendo uma relação com os processos transculturais, dizemos que 
ele passa por uma parcial desaculturação, que significa 
desligamento ou afastamento de sua cultura precedente e 
posteriormente busca uma reaculturação, identificar-se com a(s) 

cultura(s) mais próxima(s) ou com a(s) que mantém maior(es) 

                                                                                                        
Machado de Almeida (2010, p. 85) diz que: “Nas últimas décadas, com o avanço das fronteiras 

econômicas, a região tem experimentado muitas mudanças. Por volta dos anos 50, uma base militar 
foi instalada na localidade de Jacareacanga, na época um pequeno vilarejo. No entanto, foi a partir da 

década de 70, com a abertura da Transamazônica, e mais enfaticamente na década seguinte, com a 

“febre do ouro”, que a região passou a atrair grande número de imigrantes. A queda do preço da 

borracha no mercado internacional, a instalação de balsas e a abertura de garimpos ao longo dos rios 
Tapajós, das Tropas, Cabitutu, Cadiriri e Teles Pires, levaram muitos indígenas a se envolver na 

extração aurífera. Em toda a região do Alto Tapajós, parece que o único rio que permaneceu 

inexplorado foi o Cururu. Em 1991, Jacareacanga foi promovida à categoria de Município, o que 
impulsionou ainda mais o desenvolvimento na região e lhe conferiu autonomia política”. 
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relações, para então constituir a sua própria elaboração uma 
terceira possibilidade, portanto há uma neoculturação, que será 

composta pela comunhão pacífica ou não entre as duas culturas.  
Munduruku é índio por assim autodenominar-se e por ter 

ascendência de um dos grupos étnicos que viveu e que ainda vive à 
margem em nossa sociedade, na condição de tutelado, que vive 

sufocado nas pequenas reservas indígenas que estão entre as 
grandes fazendas e as cidades. Ele torna-se representante destes 
povos que buscam a afirmação de suas identidades (pelas 
diferenças e semelhanças), na ânsia de garantirem seus direitos, o 
principal deles é o de existirem e serem reconhecidos, além do 
direito às terras indígenas e a sua ancestralidade, pois é de posse 
desses elementos que o índio terá assegurado o poder de exercer e 

de praticar a sua cultura. Por esse contexto ideológico em defesa 
das causas indígenas, consideramos Munduruku como um escritor 
engajado, o qual Sartre define bem ao dizer que é aquele que se 
constrói pelas identidades étnicas, culturais e sociais que lhe são de 
origem, com a identidade de escritor, o mediador pelas palavras. 

 
O escritor é mediador por excelência, e o seu engajamento é a 

mediação.  Mas, se é verdade que se deve pedir contas à sua obra 
a partir da sua condição, é preciso lembrar ainda que a sua 

condição não é apenas a de um homem em geral, mas  também, 
precisamente, a de um escritor. É um judeu, talvez tcheco, e de 
origem rural. Mas é um escritor judeu, um escritor tcheco e de 

origem rural. (Sartre, 1989, p. 62). 
 

 Munduruku, pela literatura indígena, traça um papel de 
dessacralização, ao trazer a voz do índio protagonizando sua 
própria história e rompendo com a convenção literária do não 

índio, que é a de se apropriar da figura do índio e representá-lo em 
seu discurso ideológico e cultural, mas em outro extremo, procura 
a sacralização, ou seja, afirmar como verdade o seu pensamento 
ideológico sobre a identidade indígena, a guisa de seu discurso de 
índio brasileiro, o qual talvez seja contestado, se alguns de seus 
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pares não se identificar com este índio que ele representa. Por isso 
a importância de se considerar a formação das identidades 

culturais como um processo contínuo de identificação. 
E retomando o que Sartre pontua sobre a identidade do 

escritor que se engaja pelas causas oriundas do seu meio social, 
vemos que Rama também formula esta ideia a partir do escritor 

regionalista transculturador. 
 
Os escritores que em suas obras desenvolvem processos de 
tansculturação respondem às circunstâncias e especificidades das 

culturas dentro das quais se formaram, às proposições e 
imposição exercidas sobre elas pela cultura modernizada e, 
portanto, ao tipo de conflito que é gerado entre ambas (Rama, 

2001, p. 225). 
 

Nesta vertente Munduruku também pode ser visto como 
escritor um transculturador, ao trazer para a literatura indígena 
em língua portuguesa, as particularidades do universo cultural 
indígena, os repertórios das narrativas míticas, os anseios dessa 
cultura diante do presente e do futuro, além das questões 
conflitantes do índio brasileiro com a nação e cultura brasileira. 
Não vemos em sua literatura características estético-literárias com 
criações inovadoras, referente ao trabalho com a linguagem, como 
por exemplo, nas obras de Guimarães Rosa, um dos escritores da 
transculturação apresentados por Rama, embora, Daniel em alguns 
de seus textos explore o léxico de sua língua munduruku que é do 

tronco Tupi, assim como de outras, não chega a ser algo tão 
predominante.  

De acordo com Rama os escritores transculturadores com 
tendências regionalistas registram a perda do uso das línguas 
dialetais (rurais ou urbanas) e até mesmo das línguas indígenas, 
abandonando o campo lexicográfico que os “crioulistas” 

(antecedentes) salpicavam em seus escritos, no entanto 
compensam essas mudanças “com uma ampliação significativa do 
campo semântico regional e da ordem sintática, a ponto de 
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inventar, na região andina, equivalências lingüísticas espanholas 
para o quíchua...”. (Rama, 2001, p. 219). 

Neste caso, ao mesmo tempo em que há uma renúncia às 
línguas e dialetos regionais, há também por parte de alguns 
escritores o esforço por recuperá-los dentro do discurso literário. E 
para que isso ocorra, estes escritores utilizam como estratégia a 

reelaboração dessas variantes lingüísticas em prol da criação de 
uma língua estritamente literária.  

Daniel Munduruku, como escritor transculturador no nível 
linguístico-literário, elabora um espaço híbrido entre a língua 
portuguesa e as línguas indígenas, apesar de a língua portuguesa 
ser mais determinante, como já dissemos a literatura indígena de 
Munduruku é fundamentada na língua e nas estruturas estéticas 

do não índio. Contudo, em suas obras transbordam narrativas e 
representações do universo da oralidade, ou seja, há aquela 
sensação da contação de histórias, aquela sensação de que estamos 
ouvindo as vozes sábias dos nossos avós, de nossos mestres, vozes 
que contam aventuras e desventuras de um tempo muito distante, 
de experiências místicas ou sobrenaturais.   

 
São histórias contadas com tanta majestade e reverência, com 

recolhimento e compenetrações, sem ensaios e com tamanha 
teatralidade que nos reporta sempre para o princípio de tudo, 

para a origem das coisas, num tempo em que o tempo estava a 
serviço dos seres e não como seu senhor (Munduruku, 2005, 
p.9). 

 

Construção literária que acaba codificando pela escrita, as 
relações metafóricas entre o homem e a natureza, o homem e seus 
mitos, assim como o universo cosmológico do indígena brasileiro. 
Todas essas características constroem narrativas que trazem um 
tom de magia, além de uma estrutura (linguagem) que permeia o 

lugar da oralização da escrita, na representação de um diálogo com 
o não índio, no qual a cultura indígena constitui-se como a voz da 
sabedoria, que nos diz aquilo que precisamos ouvir, aceitar e viver. 
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Para Rama (2001, p. 224) os transculturadores descobriram 
o mito, mas esta descoberta não ocorre de acordo com as espécies 

da narrativa culta da época, ou como “formas literárias já 
congeladas”, o que ele propõe é que o mito, pelos 
transculturadores seja retomado como um repertório fabular, 
permeado de elementos que não haviam sido explorados nem 

utilizados livremente pela narrativa do regionalismo.  
 
As histórias que aqui reconto são verdadeiras. Mas não trazem 
consigo a verdade ocidental, verdade linear, em que tudo tem que 

ser devidamente dividido em partes para se chegar ao final com 
uma verdade mental. A verdade destas histórias está numa 
leitura circular, sem divisão entre sagrado e profano e sem uma 

leitura mental. São histórias que devem ser lidas com o coração, 
pois ele sabe de onde vem a Verdade que mora na origem de tudo 

e do Todo (Munduruku, 2005, p. 9-10). 
 

 Munduruku propõe uma leitura mais romantizada sobre 
suas histórias, que ele constrói como meio de aceitação e quebra 
dos padrões de leitura pragmáticos, a fim de diminuir o 
distanciamento entre leitor e obra. Nessa mensagem de 
aproximação, nos direcionamos para a relação entre índio e branco 
que as obras de Munduruku estampam em seus enredos e 

personagens, que é projetada através do processo transcultural 
(antropológico/cultural). O que representa o trânsito e os 
processos de trocas entre o indígena no contexto urbano com não 
índio e do não índio no contexto tribal ou aldeado com o índio.  

Vemos que os conceitos de regionalismo, identidades, 
cultura e literatura, nas obras de Munduruku, representam a 
função de ‘religar’ o passado ao presente, de valorizar a memória 
ancestral do indígena brasileiro projetando uma cultura indígena 
ainda resistente no presente.  

Entretanto, ao tratarmos destes conceitos deparamo-nos 
com uma questão problemática apresentado por Mário Cezar Silva 
Leite (2005, p. 220) ao considera que tais conceitos são deslocados 
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muitas vezes para os estudos culturais e literários como formas 
definitivas, rígidas de uma realidade também definida e definitiva. 

Dessa maneira, quando o pesquisador, o escritor e poeta embarcar 
numa nave discursiva, para a “viagem mítico-heróica-missionária 
de RESGATAR a pureza de nossa boa, superior, legítima e única 
cultura regional” (Leite, 2005, p. 220), segue numa viagem fadada 

ao naufrágio, porque para este autor, o termo resgate representa 
um sentido de imobilizante ou paralizante, remetendo à falsa e 
equívoca ideia de que a cultura está parada/congelada, a mercê do 
tempo e do espaço sujeita aos desgastes, o que pode afastá-la de 
seus autênticos, legítimos e verdadeiros princípios.   

Diante dessa argumentação à luz dos estudos pós-modernos, 
consideramos que de certa forma, ela vai ao e de encontro com a 

literatura indígena de Daniel Munduruku, de encontro porque em 
certos momentos há a representação desse processo de resgate da 
cultura indígena como uma essência, como o autêntico, além da 
preservação dessa essência a fim de manter esta cultura viva e 
resistente. Isso ocorre quando levantamos a possibilidade que 
Munduruku retira de um passado indígena distante os mitos, as 
crenças, os ritos e os cânticos, para um presente em que o contexto 
sociocultural dos indígenas é bem diferente.  

E vai ao encontro quando Munduruku ao voltar para o 
passado revê e reelabora tais traços tradicionais, fazendo com que 
tais elementos deixem de ser ou vistos como fixos, pois passam por 
uma reelaboração, e isso ocorre devido à dinamicidade da própria 

cultura. Portanto, Munduruku procura representá-los no presente 
em movimento, de acordo com as necessidades atuais destes 
grupos ou indivíduos, que estão em processos de câmbio ou de 
trânsito intercultural. Sendo assim, durante o processo de captação 

ele não consegue uma tradução pura desses elementos culturais, 
por isso eles passam a ser revistos pelos próprios índios ao 
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perceberem que o tempo é outro e que “agora” a tradição também 
precisa ser “outra”10.  

Veremos que esta representação acontece em O sinal do 
pajé, quando Curumim diz que a tradição envelheceu, mas o que 
também envelheceu junto foi a forma estática e fixa de ver a sua 
tradição, e a partir daí ele propõe um olhar do tempo presente, 

vislumbrando a real necessidade da tradição. Neste percurso 
Curumim indaga os mais velhos de o por que aprenderem a arte 
de guerrear se não têm mais guerras. Para que os casamentos 
arranjados se nesse tempo as pessoas antes de casarem têm que se 
amar? Já em Todas as coisas são pequenas, Carlos e os índios da 
floresta Amazônica representam esse novo olhar para a cultura 
indígena, pois constrói no homem branco a identidade indígena, 

com seus valores tradicionais, o que nos remete à ideia de que esta 
cultura não está tão fechada, sedimentada em suas origens. E em 
ambos os textos, temos o índio (formado pela tradição) que vai 
para as cidades em busca de aprender com o outro aquilo pode útil 
para que ele possa defender ou manter sua tradição viva, o que nos 
leva a compreender que o “dinamismo, o movimento, a vida e a 
pulsão da própria cultura” também se fazem presentes em Daniel 
Munduruku. 

 
2.4 – O olhar engajado do índio munduruku: para e além de si 

 
Daniel Munduruku, em Banquete dos Deuses – conversa 

sobre a origem da cultura brasileira (2000), produz uma espécie de 
“manual” de como olharmos a cultura indigena e a brasileira, um 
manual da alteridade indígena. E tratando de conceituá-lo num 
gênero, fica difícil, pois é uma miscelânea de tipos ou de gêneros e 

                                                 
10 Outra no sentido de modificada, de transformada. Depois de tantos séculos de contatos muitas 
culturas indígenas tradicionais com o passar do tempo assimilaram características da cultura branca, 

como por exemplo, a troca da panela de barro pela de ferro. Cozinhar na panela de alumínio ou de 

ferro para os indígenas pode-se dizer que já é algo tradicional. Uma tradição “mais próxima” da 
realidade cultural do branco. 
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até mesmo de discursos, mas Janice Cristine Thiél (2006) define 
esta obra como composição híbrida entre “ensaios, crônicas, 

testemunhos ensaísticos, mitos, fábulas, relatos históricos, preces, 
cantos, cartas, traduções de uma prece, de uma carta e de um 
manifesto indígena norte-americano, textos escritos por outros 
autores indígenas, além de epígrafes referentes a autores do 

cânone literário ocidental, ou seja, por uma pluralidade de vozes e 
gêneros”. (Thiél, 2006, p.246). 

Banquete dos deuses com toda essa multiplicidade de 
gêneros e vozes, com destaque à voz do indígena, projeta-se nas 
relações das diferenças entre brancos e índios, no que tange aos 
aspectos culturais, educacionais, políticos e sociais. É um livro com 
dez “ensaios e/ou crônicas”, em que o autor também apresenta 

reflexões sobre aspectos polêmicos, como a rotulação de 
“selvagem”, que rodeia as relações entre os indígenas e não índios, 
vislumbrando as discussões sobre a identidade cultural do índio 
“brasileiro” 11.  

 
Este texto autobiográfico revela a condição de subalternidade 

imposta ao índio pelo discurso ocidental que constrói o índio 
como anti-valor. O texto traz uma série de nomes (apelidos) que 
compõem o imaginário ocidental sobre o índio e caracterizam-no 

de forma estereotipada como primitivo, folclórico, sensual ou 
bom selvagem (Thiél, 2006, p. 247) 

 

Explicitamente, no livro não há menção ao pacto 

autobiográfico12, nem mesmo no primeiro ensaio, Em Busca de 
Uma Ancestralidade Brasileira - À guisa de introdução, que abre o 

                                                 
11 Diz-se índio “brasileiro” porque Munduruku não apresenta em seus textos uma etnia específica, 

não faz referência a um índio em particular, o que entendemos como uma universalização do índio, 
assim como a cultura e as expressões culturais do não índio feziram até os dias de hoje. No entanto, é 

sabido que existem vários povos indígenas no Brasil, cada um com suas particularidades culturais, 

principalmente as linguísticas.  Seria o correto: as identidades dos “índios brasileiros” ao invés do 
“índio brasileiro”? 

12  Termo postulado por Philippe Lejeune (2008), em que a maneira mais explicita, se dá quando a 

identidade ou nome do autor na capa do livro é a mesma do narrador ou personagem. “O pacto 
autobiográfico é a afirmação, no texto dessa identidade” (Lejeune, 2008, p. 26).  
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livro e que o define, pois, o narrador não tem nome, e Munduruku 
não deixa explicito que é ele o narrador. Mas, quem conhece bem a 

biografia do autor, ao ler o texto pode identificar elementos que os 
ligam ao narrador, por exemplo, a atuação de Munduruku como 
educador e contador de histórias, e é claro a referência ao vô 
Apolinário, que é personagem do livro de memórias de 

Munduruku, Meu Vô Apolinário: um mergulho no rio da (minha) 
memória (2001), em que já no título ele assume o pacto 
autobiográfico.     

Munduruku no primeiro texto do livro: Em Busca de Uma 
Ancestralidade Brasileira - À guisa de introdução, traz como 
epígrafe Carlos Drummond de Andrade, que nos convida a refletir 
sobre o Ser.  

 
O importante é não estar aqui ou ali, mas SER. E ser é uma 

ciência feita de pequenas e grandes observações do cotidiano 
dentro e fora da pessoa. Quando não executamos essas 
observações, não chegamos a ser; apenas estamos 

desaparecendo. (apud. Munduruku, 2000, p. 9). 
 

A discussão do Ser é exatamente o que vai direcionar o 
pensamento de Munduruku. O que é ser índio?  O que é preciso 

para ser índio? Onde é preciso estar? No mundo da aldeia ou no 
mundo urbano, civilizado? 

 
Nasci índio. Foi aos poucos, no entanto, que me aceitei índio. 
Tinha vergonha, pois o fato de ser índio estava ligado a uma série 

de chavões que se cuspiam em mim: índio e atrasado, é sujo, 
preguiçoso, malandro, vadio... Eu não me identificava com isso, 
mas nunca fiz nada pra defender minha origem. (Munduruku, 

2000, p. 9). 
 

Quando Munduruku diz “Nasci índio”, essa autodeclaração 
vai de encontro com a postulação teórica que apresentamos, pois 
ao dialogar com Hall (2002) entendemos que as identidades 
nacionais não são coisas com as quais os indivíduos nascem, mas 
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sim aquelas construídas continuamente, fruto da representação 
cultural e social do individuo com o meio e vice-versa.  Mas, esta 

afirmação parece ir ao encontro daquelas identidades pensadas 
como estanques ou sedimentárias, que estão presas a uma origem 
pura. Seguindo para a próxima frase da citação, “Foi aos poucos, 
no entanto, que me aceitei índio”, produz o sentido de uma 

identidade original adormecida, que está despertando. Para 
Kathryn Woodward, “alguns grupos étnicos têm reagido à sua 
marginalização no interior das sociedades “hospedeiras” pelo apelo 
a uma enérgica reafirmação de suas identidades de origem” 
(Woodward, 2000, p. 22). A partir do momento em que o jovem 
índio traz para si a responsabilidade de ser o que ele é, ou seja, 
aceitar ser índio, pensamos a sua identidade como determinada, o 

que para Tomaz Tadeu Silva (2000, p. 74) parece ser concebida, de 
maneira positiva e caracterizada como independente ou “um “fato” 
autônomo”, sendo assim, a identidade passa a ter o eu como 
referência, tornando-se “auto-contida e auto-suficiente”. 

 
Ainda jovem me vi em crise de identidade. Aceitar minha origem 

significava abandonar uma série de comportamentos que já tinha 
introjetado, e eu não tinha muita coragem de fazer isso. Via que 
as meninas de minha idade se afastavam de mim e, por isso, 

associe o fato de ser índio à idéia da falta de beleza. Seria eu feio? 
Achava que sim. De outro modo, como entender que as meninas 

se afastassem de mim e não tivesse interesse em me namorar? 
(ibid. p. 10) 
 

No fragmento anterior, entendemos que Munduruku tem a 
consciência de si, de que é índio, porque nasceu assim, ao mesmo 
tempo, ele não se sentia índio, devido à identidade negativa que 
vinha do outro. A base da identidade em discussão aqui está no 
outro, na alteridade que se faz ou não.  O problema não está no 
fato de o jovem ser índio a partir dele próprio, mas sim, a partir do 
outro, na identidade da diferença.  De acordo com Silva (2000) “A 
diferença também é concebida como entidade independente, em 



Leandro Faustino Polastrini | 107 
 

oposição à identidade, ela é aquilo que outro é: “ela é italiana”, “ela 
é branca”, “ela é homossexual”, “ela é mulher”. A diferença como a 

identidade simplesmente existe” (Silva, 2000, p. 74). 
Outra discussão que parte desses recortes é sobre a 

identidade de primeiro grau que segundo Bernd (2003) é 
concebida mediante referentes empíricos comprováveis ou raciais, 

como a cor da pele, o sexo. Tal concepção não é bem aceita pelos 
estudos culturais e sociais na contemporaneidade, pois esses 
elementos biológicos ou raciais não são suficientes para compor a 
identidade dos negros, dos indígenas e nem das mulheres. O 
pequeno índio vive uma crise, como resultado dessa identidade 
racial (negativa) que parte do outro, que ele absorve para si. 
Segundo Silva (2000) a afirmação da identidade pela diferença é 

excludente e negativista, porque ao se afirmar ser brasileiro, 
automaticamente negam-se e excluem-se as outras possibilidades 
de ser, como por exemplo, ser boliviano, argentino e etc.  

A identidade que Munduruku trata nestes recortes é 
proveniente da visão do homem urbano e o lugar de construção e 
de transição dessa má identidade são os livros, as fontes históricas 
equivocadas, enfim, o discurso do colonizador do século XVI que 
alimentou durante séculos o imaginário da sociedade brasileira. 

 

Nas minhas idas e vindas da aldeia para a cidade é que pude ir 
entendendo o que a cidade tinha pra me oferecer. E foi ouvindo 
as histórias que meu velho avô contava que percebi o que os 

povos tradicionais podiam oferecer à cidade. Foi um caminho 
difícil de fazer, mas o início dessa história se chamava Apolinário. 
(Munduruku, 2000, p. 10) 

 

O movimento de idas e vindas, de viver entre a aldeia e a 
cidade, entre a cultura do índio e do branco, também evidencia os 
movimentos identitários e seus conflitos, vividos pelo pequeno 

índio, ao projetar nesse translado novas perspectivas de ser índio, 
de construções e práticas da identidade indígena. É na relação com 
o universo indígena, ou na aldeia, que o jovem Munduruku vai 
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adquirindo a consciência de si e começa então o processo de 
construção e de pertença à identidade indígena, graças ao vô 

Apoloniário, que era o portador ou mediador da voz da 
ancestralidade que estava presente nas histórias que o velho lhe 
contava. A partir desse momento, Munduruku, vislumbra o 
processo transcultural, quando busca um equilíbrio, entre o que a 

cidade tem a lhe oferecer e o que ele (representante dos povos 
tradicionais, ou seja, dos indígenas) tem a oferecer à cidade. Temos 
a formação de um sujeito híbrido, com a projeção de uma 
identidade indígena híbrida, ou urbanizada/civilizada. 

 
Com ele aprendi a ser índio. É claro que, naquela época, eu não 
tinha certeza disso, mas desconfio que ele sabia exatamente 

aonde queria chegar e foi me introduzindo no universo da 
sabedoria indígena. (idem. Grifo nosso) 

 

Já nesta citação, a identidade indígena é aprendida, ou seja, 
não é mais, somente, essencialista, ela passa a ser construída a 
partir das relações sociais e culturais que Munduruku estabelecera 
com o meio em que vive e transita. Nessa perspectiva a construção 
de identidades ao mesmo tempo, que é alimentada pela cultura de 
origem indígena, na figura do avô – valor ancestral, tradição – é 
também alimentada pela cultura urbana – civilizada, as 
brincadeiras com os amigos da rua nos quintais, as atividades 
escolares, a primeira paixão não correspondida etc.  

A citação acima dialoga claramente com o que Bernd (2003) 

nos apresenta sobre o processo de identificação, que é validado 
pelo autor, quando ele afirma que não se identificava com aquilo 
que os outros diziam sobre ele. O que nos leva a considerar que há 
um outro discurso com o qual ele possa se identificar. Sendo assim, 

ele mesmo apresenta aquilo que o representa e que o faz 
identificar-se como índio, que é a figura do vô Apolinário, uma 
identidade permeada pelo saber da ancestralidade. 
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É preciso trazer a figura dos antepassados para dentro da escola. 

Trazer suas histórias, seus comprometimentos, suas angustias, 
sua humanidade. É preciso fazer com que nossas crianças possam 
buscar a riqueza dos ancestrais, dos avós, bisavós. É preciso abrir 

espaço na escola para que o velho avô venha contar histórias que 
ele ouvia na sua época de criança, e ensine e cante as crianças de 
roda. (Munduruku, 2000, p.16). 

 

O que Munduruku propõe é trazer a voz do índio possuidor 
da sabedoria e das tradições para dentro dos espaços de formação 
dos não índios, onde as culturas e suas manifestações são tratadas 
e pensadas. Portanto, Daniel Munduruku se identifica com índio, 
ancestral, contador de histórias ou o sábio, aquele que é o elo entre 
o homem e natureza. Nesse processo de dar a voz e fazer com ela 
seja ouvida ou lida, ele busca o reconhecimento e valorização da 

sua identidade e cultura através do outro, pela alteridade, e o 
mesmo tempo, fazer com esse outro também se veja como parte 
desta identidade e cultura indígena: “[...] talvez crie uma nova 
identidade para o povo brasileiro e o ajude a descobrir a semente 
de suas origens ancestrais [...]” (Munduruku 2000, p. 17). 
Podemos ver essa proposta em Todas as coisas são pequenas, 
quando Carlos compara os conhecimentos simples e populares, 
mas sábios, do índio Aximã com aqueles que seu pai também 
proferia, porque este era de origem humilde e campesina, fazendo 
com que o narrador-personagem levantasse a hipótese de que seu 
pai tivesse ascendência indígena. 

Em outras palavras Munduruku (2000, p. 14) define bem 
esta ligação histórica e genealógica com a formação da 
nacionalidade brasileira: “[...] somos a continuação de um fio que 
nasceu muito tempo atrás... vindo de outros lugares... iniciado por 
outras pessoas... completado, remendado, costurado e... 
continuado por nós”.  Uma ideia de colcha de retalhos ou será a 

consciência de que as identidades são frutos de um processo 
contínuo de construções e identificações? Neste mesmo artigo 
Daniel Munduruku diz que, na visão dos mais antigos (seu vô 
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Apolinário), não havia crise existencial entre os índios, pois, nesta 
visão tradicionalista, entre os povos indígenas não se criavam 

angústias nem conjecturas.  
 

As crises nascem da angústia. A angústia nasce entre a 
necessidade de escolher... Isso vira um circulo vicioso, e o vício 
torna a vida uma busca insana pela felicidade (...). As pessoas não 

têm onde se apegar, pois não têm uma tradição, uma 
ancestralidade. (...) O índio não tem crise existencial, porque vive 

o presente, sem esquecer o passado e sem desejar o futuro. 
(Munduruku, 2000, p. 14-15). 
 

Neste fragmento temos um indivíduo com um discurso 
contraditório, pois, como vimos na literatura de Munduruku há 
uma crise existencial sempre latente.  Ao mesmo tempo, temos a 

figura do avô como ponto de equilíbrio, é com a sabedoria do velho 
Apolinário que as inquietações do jovem índio se apaziguam.  “É 
isso que eu sentia quando ouvia as histórias de meu avô e fez-me 
superar minhas crises de identidade e compreender as coisas que 
são importantes para meu povo”. (Munduruku, 2000, p. 17). Esta 
contradição pode estar no fato de Munduruku às vezes enunciar 
um discurso sobre sua identidade indígena ou a do “ser indígena” 
com a visão antiga, ou purista de sua cultura e dos demais povos 
autóctones, enquanto que no presente o índio já não responda 
mais em sua totalidade a esta visão tradicionalista. 

Já no ensaio Quanto custa ser índio no Brasil? As imagens 

dos povos indígenas no inconsciente e no livro didático, Daniel 
relata que uma senhora procurou-lhe para pedir um favor, que 
consistia em ele ir conhecer a sua filha, porque a menina de apenas 
seis anos de idade não podia ouvir falar de índio que sentia medo. 

Portanto, esse encontro tinha como objetivo, a criança verificar que 
ele (um índio) não era como aqueles que ela havia visto nos livros 
da escola como: ferozes, selvagens, comedores de gente. 

 
Com esse expediente, pude constatar que o que estava por trás do 
“medo de índio” era a fala da escola e da professora. Segundo 
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minha nova amiguinha, sua professora tinha apresentado apenas 

os aspectos negativos das populações indígenas e nada do que a 
gente tinha conversado naquele momento. Não preciso dizer que 
aproveitei o momento para tirar da cabeça dela as idéias que lhe 

tinham sido incutidas. Felizmente ela entendeu... e viu que eu era 
gente também. (Munduruku, 2000, p. 20-1). 
 

Muito de nossa retórica neste estudo foi direcionada para 
esta questão da má representação do índio nos livros didáticos, nos 
romances, nas mídias impressas e virtuais, nas formas discursivas 
preconceituosas e que a literatura indígena é também uma fonte de 
combate a esse imaginário negativo, pois seus escritores 
representam nela as visões de índios com as quais se identificam, 
elaborando um imaginário positivo. 

Munduruku na crônica É índio ou não é índio?, destaca que 

muitas vezes as pessoas o abordam e perguntam se ele é japonês, 
chileno e, só depois, é índio? Segundo ele “elas partem do mais 
importante, mais inteligente, mais culto até chegarem ao nativo” e 
que depois que o identificam como índio, as pessoas tendem a 
dizer que também são descendentes “dos bugres legítimos”. 

 

Acho isso intrigante, num primeiro momento. As pessoas sabem 
que os índios são “os verdadeiros donos da terra” e conseguem 

até se identificar com sua cultura, mas não assumem sua 
identidade logo de início, talvez por pensarem no nativo como 
sinônimo de selvagem. (Munduruku, 2000, p. 21). 

 

Este fato de não se identificar ou declarar-se como 
descendente indígena, mesmo diante do alto nível transcultural 
presente na formação étnico-cultural do brasileiro, pode ocorrer 
porque para alguns essas identidades híbridas partem já de várias 
gerações, muitas vezes vão se apagando com o tempo ou se 
identificam com novas necessidades identitárias, ficando apenas o 

registro mitificado de que ela um dia existiu. Para Figueiredo e 
Noronha (2010) este fato ocorre também porque “Como há em nós 
identidades contraditórias, nossas identificações estão sendo 
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continuamente deslocadas, em função de elementos nacionais, 
culturais, de gênero, de classe social, de posição política e religiosa, 

enfim, das várias identificações que formam o mosaico de nossa 
era” (Figueiredo e Noronha, 2010, p. 191). 

Assim como há brasileiros que negam o pertencimento da 
raiz indígena em seu tronco genealógico, há também descendentes 

ou remanescentes de grupos indígenas, que rejeitam a identidade 
de terem nascidos “índios”, mesmo apresentando traços físicos 
desses grupos étnicos, mas culturalmente não se identificam como 
tal. Isso também pode ocorrer devido aos conceitos pejorativos 
e/ou preconceituosos que estão agregados à identidade cultural do 
indígena brasileiro, que são alimentados pela retórica da 
negatividade, que já citamos no primeiro capítulo. 

 
Os manuais didáticos ajudam a formar uma visão distorcida 

sobre os índios. Isso porque eles trazem uma imagem 
estereotipada: os nativos são sempre apresentados como seres 
que vivem nus, nas matas, habitando em ocas ou tabas e que 

cultuam diversos deuses, entre os quais Tupã. O que esse tipo de 
informação pode gerar? Normalmente gera sentimentos 
equivocados, preconceitos e, por conseguinte, um 

comportamento discriminatório, típico de pessoas que têm 
opinião arbitrária sobre um grupo ou pessoa que se destaca pela 

diversidade cultural. (Munduruku, 2000, p.22). 
 
Por outro lado, se toda sociedade está sujeita a uma leitura 

etnocêntrica das outras sociedades, o mesmo não pode ser 
estendido ao individuo. O individuo aprende e comporta-se de 
determinada maneira pela força da educação. (idem. p. 22). 

 
Durante os anos 60, o pensamento político já concebia a escola 
como um aparelho ideológico usado pelo Estado para passar aos 

educandos uma visão de mundo baseada no modelo que o 
próprio Estado queria para si mesmo. (idem. p. 23). 

 

Vemos que em Banquete dos Deuses – Conversa sobre a 
origem da cultura brasileira, há uma conscientização e engajamento 
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cultural, social e político sobre a condição da identidade indígena na 
contemporaneidade, como ela é construída e fixada pelos diversos 

mecanismos e aparelhos culturais e ideológicos do Estado. De acordo 
com Benoit Denis (2002, p. 9) a literatura engajada é “uma prática 
literária estreitamente associada à política, aos debates gerados por 
ela e aos combates que ela implica”. E para o mesmo autor, um 

escritor engajado “seria em resumo um autor que faz política nos 
seus livros”. (Denis, 2002: 9). 

 
Se quisermos pensar no “descobrimento”, temos de negar a 
história dos que são nativos de nossa terra. O termo 

descobrimento relaciona-se com a Europa e com todas as razões 
da colonização. Silencia a respeito dos conflitos entre portugueses 
e nativos e dos objetivos da colonização, baseados na 

expropriação territorial, na escravização e na destribalização. 
(Munduruku, 2000, p. 26). 

 

No ensaio O País sobre um Cemitério, Direitos, Terra e 
Violência, há uma acidez maior nas críticas feitas por autores 
indígenas à sociedade capitalista. Já na epígrafe temos uma frase de 
Ailton Krenak que diz: “O Brasil está se construindo em cima de 
um cemitério”. Abrindo outra vertente discursiva que a literatura 
indígena procura dar voz, que é sobre o passado de violências que 
os índios brasileiros foram vítimas. Vemos que ainda estão abertas 
as cicatrizes e que elas custam a fechar, pois, com o passar dos 
tempos as violências continuaram e agora com os índios 

conquistando maiores direitos e ocupando os seus espaços na 
sociedade brasileira, como é na literatura, elas passam a ser mais 
presentes e vivos em nossa sociedade.  

Banquete dos Deuses – Conversa sobre a origem da cultura 

brasileira, representa bem a voz do indígena no contexto urbano, 
na relação com a diferença. Vejamos mais um exemplo das 
relações de Munduruku com o outro (brasileiro) que ocorreu 
durante uma das palestras ministradas Brasil afora, quando lhe 
perguntaram por que os índios não evoluíram na mesma 
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proporção que as outras sociedades, ou melhor, porque as 
sociedades indígenas são atrasadas tecnologicamente? 

Munduruku busca responder ponderando os diferentes 
pontos de vista, a princípio ele diz que a sociedade brasileira ou 
ocidental, possui grandes indústrias e que tem disponível várias 
tecnologias, na utilização de máquinas complexas, assim como nos 

meios de transportes e de comunicações e que tudo isso em 
comparação com as sociedades indígenas, fazem desta última é 
claro, a menos evoluída.  Mas na contrarresposta, Munduruku 
apresenta como ponte para ligar os valores da sociedade indígena a 
um pensamento de evolução, a relação do índio com a natureza, 
com a terra.  “Ao dominar a natureza, o homem ocidental pensa 
que pode chegar à felicidade” (Munduruku, 2000, p. 62). 

Segundo Munduruku, a natureza não é um objeto que deve 
ser explorado como na visão desenvolvimentista do homem 
ocidental, mas sim, respeitada, é por isso que as sociedades 
indígenas utilizam tecnologias simples, comparadas à ocidental 
para trabalhar a terra.  E nessa perspectiva ele afirma que: “se 
levarmos em consideração a qualidade de vida – onde ninguém 
tem mais que o outro e há abundância e menos violência – 
alcançada por essas sociedades, notaremos que elas são mais 
desenvolvidas que a não-indígena” (idem. 62-3). 

Continuamos na citação abaixo demonstrando como o 
indígena que é brasileiro vê e representa discursivamente a 
sociedade brasileira, percebemos que o índio ainda no século XXI 

continua esquecido pelo Brasil que, comparado a uma grande casa, 
tem olhado só para alguns cômodos, como as grandes cidades e 
esquecidos de cuidar dos outros, principalmente do seu quintal. 

 

O Brasil não é apenas as grandes cidades. O Brasil é muito maior 
que a mesquinharia regional debatida por alguns políticos. O 

Brasil é uma grande casa com todos os seus cômodos e o seu 
quintal, e olhar apenas as grandes cidades é olhar para a sala e 
esquecer os outros cômodos. (Munduruku, 2000, p. 80). 
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Munduruku apresenta uma sociedade brasileira que é vista 
como desenvolvida, mas impregnada de seus males como 

consequências da modernização, a corrupção, a violência, compra 
de votos, privatizações, onde o discurso de crise é superado diante 
do discurso desenvolvimentista, como a entrada do Brasil no 
Primeiro Mundo, em que todos serão felizes comendo no 

MacDonald’s e bebendo Coca-Cola. 
 
E o povo brasileiro tem cuidado muito pouco da casa em que 
mora. Fica sentado na varanda, tomando conta da rua; enquanto 

isso, o quintal e a casa dele são roubados, mexidos, envenenados. 
Mas ele está muito seguro de si, sentado na varanda. (Krenak, 
1991, apud. Munduruku, 2000, p. 81). 

 

Mesmo que o índio faça parte de um cotidiano citadino, ele 

não deixa de olhar para sua comunidade aldeada e se manifesta 
pelos vários índios que lá estão vivendo em meio aos dilemas 
sociais (como os assassinatos, grilagens, invasões e doenças) e ao 
modo de vida tradicional, simples, com suas roças, pescando, 
fazendo seus artesanatos, indo às escolas e de vez em quando 
transitando pelas cidades para receberem benefícios ou 
consumirem os produtos do branco. É claro que a violência urbana 

sofrida pelos índios também são referenciadas, como por exemplo, 
a morte do índio pataxó Galdino, que foi queimado vivo enquanto 
dormia nas ruas de Brasília por jovens de classe média.  

Neste recorte também vemos o olhar crítico do indígena 

para além de si, para o outro, nos é apresentado um reverso 
discursivo da convencionalidade histórica e literária brasileira, pois 
o índio toma o papel do não índio ao reproduzir por suas visões a 
identidade do homem branco ocidental. Munduruku neste texto 
procura chamar a atenção do leitor para as realidades que vivem 
os povos indígenas brasileiros. 

 
O branco não sabe o que é a natureza, o que é o rio, o que são as 

árvores, o que é a montanha, o que é o mar... Em vez de 
respeitar, destrói, corta pedaço, joga coisas, polui o mar, os rios. 
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Você vai me dizer: o índio está falando, mas é selvagem; 

selvagem é você, milhões de anos estudando e nunca aprendeu a 
ser civilizado. Para que você está estudando? Para destruir a 
natureza e no fim destruir a própria vida? (Xavante, apud. 

Munduruku, 2000, p. 90). 
 

Na citação do índio José Luiz Xavante, Munduruku coloca em 

xeque uma questão que entendemos ser polêmica, pois, de certa 
forma etnocêntrica ele reproduz uma identidade universalista, 
num contra discurso, no qual o homem branco-civilizado é visto 
como destruidor da natureza, como selvagem. “Você vai me dizer: 
o índio está falando, mas é selvagem; selvagem é você, milhões de 
anos estudando e nunca aprendeu a ser civilizado”. Perguntamos-
nos, e agora quem é o selvagem?  

 



 

 

 

3 

 

Transculturação: 

a teia identitária em Daniel Munduruku  
 

 
O indígena precisa sair das paredes, dos museus, das salas de 
exposição!  

(Potiguara, 2004) 
 

Neste capítulo buscaremos desenvolver as análises 

direcionadas aos recortes teóricos que fizemos. Fazendo uma 
leitura interpretativa como se as obras analisadas fizessem parte de 
uma trama, tecida pela transculturação, perpassada de hibridismo 
e resistente na heterogeneidade. São vozes indígenas que ressoam 
contando suas histórias e identidades. São as histórias dos 
antepassados, dos ancestrais, dos elementos da natureza, dos 
mitos, enfim do universo cosmológico – cultural, social, econômico, 
político e religioso – dos índios brasileiros, que são revisitados por 
eles próprios na contemporaneidade. Vemos a produção de 
Munduruku como aquela em que a: 

 
...estabilidade humana transparecesse na permanência da arte, de 

sorte que certo pressentimento de imortalidade – não a 
imortalidade da alma ou da vida, mas de algo imortal feito por 
mãos mortais – adquire presença tangível para fulgurar e ser 

visto, soar e ser escutado, escrever e ser lido (Arendt, 2004, p. 
181). 

 

Índios e brasileiros, brasileiros e índios em Daniel 
Munduruku, são as diferenças e as particularidades que se 
afirmam e às vezes se excluem, são identidades que se cruzam e 
que se (re)constroem. 



118 | Transculturação e identidades na obra de Daniel Munduruku 
 

 
3.1 - O Sinal do Pajé: o que há além da tradição? 

 
O Sinal do Pajé é uma narrativa composta por sete partes 

que consideramos como capítulos, pois assim nos parece ao serem 
apresentadas na forma de sumário e há também um posfácio. É 

importante destacar que estas partes compõem um todo, no 
entanto, não estão intrinsecamente ligadas, formam pequenos 
quadros narrativos. Estes quadros apresentam como enredo a 
história de um pequeno índio chamado Curumim, que está prestes 
a passar para a fase adulta, portanto, as vésperas de uma mudança 
em sua vida social na aldeia, mas, dias antes do ritual de passagem 
ele é arrebatado por dúvidas e questionamentos sobre a sua 

tradição cultural, sobre viver na cidade ou na aldeia.  “O menino 
ficou observando o comportamento dos avós. Imaginou como 
seriam na infância ou em sua vida de jovens. Teriam feito as 
mesmas brincadeiras que hoje ele fazia? Teriam subido em 
árvores, nadado nos rios e igarapés, brincado de caçar e pescar? 
Ou teriam apenas guerreado com os outros povos?” (Munduruku, 
2003, p.13). 

O pequeno índio busca as respostas no passado de seus avós 
para entender o momento presente, ele recorre à memória de seu 
povo, representada pelos mais velhos para encontrar motivos que 
justifiquem sua existência. Já nas falas dos seus avós, volta-se no 
tempo em que os brancos começavam a chegar às aldeias e que os 

índios os temiam, pois eles não sabiam as verdadeiras intenções 
daqueles homens.  

 

- Quando começamos a ouvir o sonho de nossos avós sobre a 
chegada dos homens peludos, era tudo engraçado. Alguns dos 

nossos avós chegaram a dizer que eles sabiam voar dentro de 
pássaros gigantes e que nossas flechas nunca poderiam impedi-
los de voar, por serem grandes e fortes. Outros pajés diziam ter 

visto em seus sonhos que aqueles estrangeiros eram muito 
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perigosos porque tinham medo da floresta, dos animais, dos 

peixes, dos rios (Munduruku, 2003, p. 15).  
 

Curumim pergunta a seus avós se estes homens não 
poderiam querer ser amigos ou apenas querer o bem de sua gente. 
Em resposta ao garoto, o avô diz que os brancos também tinham 
medo, e que esse sentimento os deixava incapazes de pensar 

direito e que o primeiro pensamento que eles tinham era o de 
destruir o que lhes assustava e que com essa atitude eles 
destruiriam as terras de seu povo. Em síntese esta parte é como 
uma introdução que apresenta o contexto histórico-cultural do 
contato entre brancos e índios como o leitmotiv das questões 
conflitantes que o índio do presente vive. 

No segundo capítulo, O caso da Tradição, o narrador toma a 

voz e narra no discurso indireto os questionamentos de Curumim:  
 
Curumim só não entendia por que tinha que aprender a arte da 

guerra se não tinha mais com quem guerrear. Já há algum tempo 
todos viviam em paz, desde que chegaram os homens barbudos 
de quem seu avô falara. Isso tinha mudado a vida de seu povo. 

Alguns dos seus amigos estavam até se negando a participar do 
ritual da maioridade. Eles diziam que isso era coisa do passado e 
que os velhos da aldeia tinham ficado para trás (Munduruku, 

2003, p. 17-8). 
 

Num outro momento Curumim presencia a conversa de um 
casal de índios, em que o rapaz quer ir embora da aldeia, mas, a 

sua noiva não quer que ele vá.  
 
- Você vai me deixar...Não tem pena de mim. Cidade grande é 
melhor que eu. Vai abandonar nossa gente que sempre deu de 

tudo a você para ir atrás de uma vida que não é sua. 
- Não vou atrás de nada. Só quero conhecer o que tem lá. Muita 

gente nossa já foi e não se arrependeu... 
[...] 
- Não adianta chorar, mulher. Eu vou embora mesmo que tenha 

de passar sobre tudo o que tem aqui. 
- Você vai se arrepender. A cidade não é como nossa aldeia e...  
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[...] 

- Não tem importância, Curumim. Aquela conversa tinha que 
acontecer no meio da aldeia para que todos ouvissem a loucura 
que meu homem vai fazer. 

- Por que você considera essa decisão uma loucura? 
- Porque lá não é nosso mundo. Temos ouvido isso de nossos 
velhos sábios. Por que duvidar deles? Nossos homens querem ir 

embora para longe, atrás de riqueza, de coisas que não cabem 
dentro da gente. A memória de nosso povo está sendo esquecida 

porque a luz da cidade é mais forte. 
- Mas não dá pra viver as duas coisas dentro da gente? 
- Deve dar sim, Curumim. Mas não se trata apenas de coisas 

materiais. Nós não somos iguais a eles, somos diferentes. Tu 
achas que um filhote de capivara vai viver bem no meio das 
onças? (idem. 19-20). 

 

Esse fato acompanhado por Curumim será a mola que 
impulsionará ainda mais as suas dúvidas, pois identificamos que o 
garoto apresenta traços de uma nova forma de pensar a sua 
Tradição e a sua cultura, pressupondo que se pode viver de dois 
jeitos.  

Essas discussões de transição estão presentes também no 
terceiro capítulo, Nosso povo é um rio, seu destino é correr, por 
meio de uma metáfora, que vem a somar com que já se dissemos 

até agora, comparando o povo indígena e sua cultura com o rio e 
que esse não fica parado, mas sim, corre, e está sempre em 
movimento. Notamos que a narrativa propõe um perfil de índio 
com uma nova postura, com uma visão diferente da dos 

antepassados, dos mais velhos, um índio em trânsito, que corre em 
duas sociedades paralelas e que precisa ao final desaguar em uma 
delas ou formar uma terceira margem.  

O pajé dá uma missão a Curumim de ir buscar uma erva na 
mata, o garoto atormentado por suas dúvidas vai, no caminho 
encontra uma rede e decide parar para descansar, ao cerrar os 
olhos, sonha que está no fundo de um poço e escutando muitas 
vozes, até que ouve uma que o diz: “Ouvir de fora, botar pra 
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dentro. Ouvir de dentro, botar pra fora” (Munduruku, 2003, p. 25). 
Depois de encontrar a erva ele a leva ao pajé na aldeia que está na 

presença dos anciões, o qual por uma visão sabe sobre o sonho do 
garoto e o induz a contar o sonho aos presentes. O diálogo com o 
velho avô está na base da educação e formação do jovem 
Curumim. Ao terminar de narrar o sonho o jovem diz: 

 
-Dentro de mim tem escuridão. Estou confuso com o que estou 
vivendo agora. Vejo que muitos amigos estão partindo para a 

cidade da grande claridade noturna. Tenho ouvido dizer que 
nossa Tradição pode acabar se passarmos a viver sob a influência 
das pessoas de lá. Tenho ouvido dizer que nossa Tradição 

envelheceu e que precisamos entrar em outra era. [...] Para que 
continuar obrigando as meninas a serem nossas mulheres se o 
tempo em que vivemos pede que nós as amemos antes de nos 

casarmos.  
[...] 

- E o que meu neto pensa, de verdade, sobre tudo o que ouve 
dizer? 
[...] 

- Eu não conheço o mundo lá de fora e muito pouco posso falar 
sobre ele. Conheço nosso mundo e a ele pertenço com muito 
orgulho. [...] Nossos cantos e danças nos mostram que os 

Espíritos estão contentes conosco e temos vivido por muito 
tempo da mesma maneira há milhares de anos. Sempre vivemos 

assim nada nos motivou a mudar. Tenho pensado um pouco se 
não está na hora de mudar. 
- Mudar para onde? – gritou alguém da platéia. 

- A pergunta não é mudar para onde, mas como mudar. Aonde 
quer que vamos, seremos sempre encontrados. Não podemos 
fugir de uma realidade que está sufocando nossa gente, 

sufocando nossos sonhos, sufocando nossa terra, nossos 
parentes. Precisamos reagir. Foi isso que meu sonho me revelou. 
- Temos, então, que deixar nossa Tradição ser destruída pelos 

homens da cidade? – questionou o ancião. 
- Claro que não, meu avô. Vocês mesmos nos ensinam que nosso 

povo é um rio e seu destino é correr... (Munduruku, 2003, p. 27-
8-9). 
 



122 | Transculturação e identidades na obra de Daniel Munduruku 
 

Eis um personagem questionador, angustiado, que 
conjectura e que expressa claramente seus sentimentos. Questiona 

seus ritos, sua tradição e busca respostas, propõe uma mudança de 
atitude, de reação e reflexão sobre os fatos, sobre como lidar nos 
tempos atuais com a tradição. Curumim traz o prelúdio de uma 
mudança, um olhar diferente dos seus anciões, mas sem excluí-los, 

para lidar com as novas possibilidades de viver os costumes 
tradicionais de seu povo. Diante deste trecho notamos que o índio 
no presente sente-se sufocado, limitado, o que gera um sentimento 
de reação. 

O sonho de Curumim, “Ouvir de fora, botar pra dentro. 
Ouvir de dentro, botar pra fora”, representa neste caso o uso do 
termo da transculturação, que é processo de trânsito, de fluxo 

entre duas polaridades, entrada e saída, interno e externo. O ouvir 
de fora representa a cultura do branco, sendo assim ele dele ouvir 
a cultura do outro, do de fora e botar pra dentro, que significa 
trazer o que se ouviu para a realidade indígena. Já o ouvir de 
dentro é valorizar a cultura tradicional indígena, prestar reverência 
à ancestralidade e botar pra fora é levar a cultura indígena para o 
outro e/ou para a cultura do branco. 

O quarto capítulo Na panela de barro, o que há para comer? 
também corresponde a uma grande metáfora que tratará do valor 
da Tradição. Uma reflexão de que o conhecimento tradicional 
mantido pelos povos indígenas por meio da panela de barro, não é 
apenas o de cozinhar os alimentos para saciar as necessidades 

físicas, a fome do corpo, mas também a força que alimenta o 
espírito, o alimento para manter viva a memória e a Tradição de 
seu povo. 

Tendo em vista que este utensílio indígena foi trocado há 

tempos pela panela de alumínio, trazida pelo branco, isso ocorreu 
devido a esta panela ter um poder maior de durabilidade e de 
cozimento mais rápido dos alimentos. Portanto, podemos ver que a 
Tradição já está em renovação há tempos e que trazendo seus 
benefícios ou não para os povos indígenas brasileiros. 
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 A Tradição em questão propicia um caráter de ordem para 
a vida do índio e quando ele encontra-se abalado, diríamos em 

crise, a sua ordem também estremecerá. Fato que percebemos 
quando Curumim fala sobre a felicidade, ao dizer que ele é feliz na 
Tradição, mas deixa de ser quando a dúvida entre ficar na aldeia e 
seguir os costumes é despertada pelo desejo de conhecer ou ir para 

outro lugar, daí seu posicionamento de felicidade muda para o 
contrário, para um ser angustiado. 

Podemos dizer que é a mesma angústia que acomete o 
homem não indígena ou o “universal”, ao se reconhecer como um 
ser susceptível às intempéries das ordens ou leis naturais do 
universo, portanto, a mesma angústia se faz presente no pequeno 
guerreiro, o que marca uma sociedade alterada depois do contato, 

uma sociedade que começa a relativizar, como acontece com a 
felicidade descrita por Curumim, que não segue mais apenas um 
único caminho, uma única ordem, mais sim, aquela que lhe 
convém. A fala da avó colabora para estas afirmações.   

 
Fomos vítimas de um desencontro que nossos avós tiveram. Foi 

quando panelas de barro foram trocadas pelas de alumínio que o 
povo da cidade trouxe. Juntos com as panelas vieram as roupas, 
as facas, as doenças, as luzes que saem da lâmpada e da caixinha 

brilhante. Desde então nossa felicidade mudou de lugar 
(Munduruku, 2003, p. 34). 

 

E ao mesmo tempo, a avó apresenta que a Tradição pode 

seguir qualquer curso que ainda continuará a existir, pois ela mora 
dentro de cada um, é como se fosse um dom natural do índio, no 
entanto, se esse dom não for cultivado ele não florescerá. “A 
Tradição existirá mesmo quando nossa aldeia transformar-se 
numa cidade. Ela mora dentro de nós. Isso ninguém pode nos 
tirar” (Munduruku, 2003, p. 38). 

Será uma possibilidade da prática individual dos costumes 
tradicionais? O que é algo bem distante do que é posto pela cultura 
indígena que realiza sempre seus ritos e crenças no coletivo. Será 
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uma possível organização social e cultural do indígena 
fragmentado? Daqueles que vivem nos grandes centros urbanos? 

No quinto capítulo Esta terra nunca nos pertenceu, Curumim 
sai para caçar com seu pai e percebe que o mesmo acontece com os 
outros jovens da aldeia, pois isso faz parte do ritual de passagem. É 
o momento da prática e aprendizagem da tradição, de caçar, de 

pescar, de conhecer mais sobre a natureza e de como tratá-la.  
 
Quando chegaram ao igarapé, Curumim observou seu pai 
preparar a embarcação para a pesca. Notou um ritual nos gestos 

do pai, no ato de deixar o arco e flecha numa posição privilegiada. 
Notou os cipós que serviriam para colocar os peixes amarrados, o 
paneiro com as frutas, os remos e, é claro, ele mesmo sendo o 

convidado de honra (Munduruku, 2003, p. 39). 
 

O pai de Curumim, neste momento de aprendizado, conta ao 
filho que um dia já esteve na cidade grande, e é a partir desse 
momento que o olhar do indígena sobre o “universo” e sobre o 
homem branco-civilizado é representado. Notamos que o índio (pai 
de Curumim) vê a cidade e “os homens da cidade” num certo tom 
universalista, constrói a cidade como um lugar onde os valores 
tradicionais foram se perdendo ou ganhando outras interpretações, 
um lugar onde os valores humanos e éticos são desrespeitados, 
onde a grandeza está nos grandes templos, nos arranha-céus e 
esses homens urbanos são vistos como selvagens. A principio 
representa um olhar também etnocêntrico, apesar de o índio 

reconhecer que aqueles homens, optaram por uma outra forma de 
se viver, ou seja, ele reconhece que se pode viver diferente, no 
entanto, emite suas considerações com olhar a partir de si, de sua 
cultura tradicional.   Melhor citarmos para exemplificar. 

 

- Um dia eu estive na cidade grande. Vi que o homem fez daquilo 
que o Criador deu para todos usarem. Vi cercas que não 
permitiam a passagem das pessoas. Entendi quando a Tradição 

diz que o Criador de tudo colocou os homens da cidade no lugar 
onde eles moram com a intenção de serem guardiães da 
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sabedoria divina. Um dia esses homens perderam o gosto pela 

própria Tradição e passaram a construir outras maneiras de 
viver, nas quais as pessoas se matavam para juntar coisas, erguer 
grandes templos e inventar objetos para substituir a lembrança 

do Criador. Foi ai que nosso Primeiro Pai retirou-se para a 
floresta e criou nossa gente, com a firme obrigação de manter 
acesa a chama da criação. Nossos anciões dizem que, enquanto 

nosso olhar estiver indo na direção do pôr-do-sol, continuamos 
fiéis à nossa missão (Munduruku, 2003, p. 41). 

 

O pai de Curumim contextualiza que os “homens da cidade” 
ou não índios e os indígenas, mitologicamente partiriam de uma 
mesma Tradição, sendo assim, existiria apenas uma Tradição 
cultural e um só povo e de acordo com esta breve narrativa, se os 
homens da cidade não tivessem “subvertido” a Tradição, os 

indígenas não existiriam e vice-versa. Mas, como não foi assim, o 
Primeiro Pai, o Criador, descontente com a forma que os homens 
da cidade conduziam a sabedoria divina, resolve em outro lugar, na 
natureza, criar os homens das florestas, que agora serão os novos 
guardiões da Tradição e da sabedoria divina. 

O pai de Curumim na sequência diz qual é essa missão que 
foi atribuída aos povos das florestas. 

 

- E qual é a nossa missão, meu pai? 
- Manter o céu no lugar onde ele foi criado. Fazemos isso como 

uma promessa ao Criador. Ele nos deu tudo que temos, 
Curumim, e nada é nosso. Não somos donos de nada. 
(Munduruku, 2003, p. 42). 

 

Além de revelar ao filho a missão de guardiões destes povos, 
o pai ensina ao filho que a concepção de propriedade da terra para 
o índio é diferente, não é o de dono, mas sim, de um presente que 
se ganha e de um lugar que se deve cuidar, um lugar de passagem. 

Por isso, o título, Esta terra nunca nos pertenceu, apesar de que em 
muitos discursos do senso comum encontramos o dito, “o índio é o 
verdadeiro dono da terra”. O que o pai faz com o filho é mostrar-
lhe que aquilo que ele vê: florestas, pássaros, animais e rios, é uma 
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dádiva que lhe é entregue pelo Criador, por isso merece culto e 
reverência, pois ela é sagrada. Esse gesto de certa forma representa 

uma hereditariedade da terra, que é passado de geração em 
geração de acordo com as concepções indígenas. A ideia é de que 
homem e Terra (ou natureza) comunguem de um só espírito. 

 

- Desde criança não venho aqui, meu filho. Meu pai me trouxe 
quando estava para completar minha maioridade. Era seu lugar 

preferido. Seu avô dizia que, quando morresse, seu espírito viria 
habitar estas montanhas. E eu o sinto aqui, como uma presença 
que protege esta beleza. 

(...) 
- Mas você nunca voltou aqui desde então? 
- Não. Não estava na hora. Este é um lugar sagrado. Meu pai o 

passou para mim e agora eu o passo para você, meu filho. Na 
hora certa você deverá passar para seu filho. (Munduruku, 2003, 
p. 41). 

 

O sexto capítulo, Hoje à tarde na curva do rio, é um 
marcador cultural, social e histórico dos povos indígenas, que são 
as narrativas orais contadas pelos mais velhos, pois são estas 
histórias ancestrais que manterão a memória destes povos viva, 
garantindo-lhes sua identidade, pois são elas que explicam as 
ligações dos indígenas com o mundo. 

As mulheres também exerciam o papel de conselheiras dos 
rapazes nesse processo de formação, muitas vezes às escondidas. 
Neste capítulo temos o encontro dos mais jovens prestes a 

passarem pelo ritual da maioridade com uma anciã que já estava 
perto da morte. Há um encontro paradoxal entre começo e fim, 
novo e velho, vida e morte, pois, ambos estão prestes a realizarem 
uma passagem.  As narrativas que a velha conta são sobre as 
mudanças benéficas que o crescimento traz para a vida, “Crescer é 
sempre dolorido, meus netos. Ninguém gosta de mudar. Mas basta 
olhar para a natureza para ver que ela é a prova viva de que toda 
mudança traz benefícios” (Munduruku, 2003, 50). E de forma 
pedagógica utiliza-se da analogia para narrar a história da semente 
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de milho, dizendo que ninguém perguntou a ela, se queria virar 
uma espiga de milho, mais que está dentro dela ser uma espiga, no 

entanto para que isso ocorra, ela deve ser plantada devidamente e 
diz que os jovens são como as sementes do milho.  

A anciã também narra a história de um menino que do dia 
pra noite ficou em estado “introspectivo” e que nada que os mais 

velhos fizessem mudava a situação, é como se houvesse fechado 
para o mundo externo. Até que ele um dia despertou feliz da vida, 
e disse que queria saber algumas respostas, mas não encontrava, 
nem com os mais velhos e nem com a natureza, então perguntou a 
si mesmo e o coração mandou perguntar à Tradição, que o disse: 
“o que os mais velhos sabem é um pequeno circulo; o que a 
natureza sabe é um médio círculo; o que a Tradição sabe, engole os 

dois” (Munduruku, 2003, p. 52).   
Esta mesma história, que chamamos “o provérbio indígena 

da sabedoria dos círculos” também está presente nas outras obras, 
que são sempre seguidas por personagens caracterizados por crises 
e questionamentos sobre sua tradição cultural. 

A velha conclui dizendo que a felicidade mora num lugar que 
está dentro de cada um, um lugar encantado, e que quem sabe 
transformá-lo no lugar de sua realização não precisará de mais 
nada pra ser feliz. A figura do mais velho é novamente enaltecida e 
respeitada, como contador de histórias, o possuidor do dom das 
narrativas orais, e mais uma vez como possuidor da sabedoria, da 
voz ancestral. 

No último capítulo, Nas asas da Tradição dá-se o desenlace 
da narrativa, o reconhecimento das dúvidas e incertezas sobre a 
memória e sobre os costumes tradicionais vividos pelos mais 
jovens. O que leva o pajé fazer um discurso sobre trocar a Tradição 

milenar do seu povo, pela tradição dos homens da cidade grande, 
prevalecendo que, o que vale mesmo é seguir aquilo que se 
conhece. Mas, reconhece que certas coisas mudaram e que elas não 
têm os mesmos significados e valores como eram no seu tempo de 
jovem, sendo assim, transporta outros significados para que estes 
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valores tradicionais continuem existindo, é o que a citação abaixo 
demonstra. 

 

 ...na época em que éramos criança, a guerra fazia sentido para 
nós e que hoje ela perdeu o sentido para vocês. Eu diria que isso é 
um privilégio e dou graças aos espíritos criadores por não termos 

mais guerras entre nossos parentes. Mas hoje em dia temos 
outras guerras de que precisamos participar e uma delas é a 

tentação de abandonar tudo o que nossos antepassados nos 
deixaram para aceitar uma vida que não nos pertence, que não 
conhecemos, que não amamos. (Munduruku, 2003, p. 58). 

 

Em O Sinal do Pajé, o índio sai da aldeia para ensinar sua 
cultura e seu pensamento de como ver o mundo, para o outro. “O 
mais velho entre nós disse que o tempo havia chegado e que era a 

hora de fazermos a antiga profecia acontecer; que era hora de 
enfrentarmos o nosso maior inimigo: o medo. Decidimos, então, 
preparar esses jovens e enviá-los para o lugar das luzes. Vocês 
aprenderão os segredos Tradição e ensinarão estes segredos para 
os homens e mulheres da cidade” (Munduruku, 2003, p. 62). 
Finalmente os questionamentos de Curumim foram ouvidos e 
respondidos, o conflito que o atormentava agora recebe o 
apaziguamento, pois, tem o aval do conselho de anciões que lhe 

tira o peso de sentimento de abandono de sua Tradição. Os 
guerreiros terão uma tripla “missão”, que é trazer aos não índios 
(populações das cidades) perdidos de sua Tradição, os valores de 
ancestralidade, e o mesmo tempo aprender o que de útil este outro 

tem a lhes ensinar, além de manter viva e presente as suas 
Tradições diante da cultura voraz do não índio. 

 
- Não imaginem que isso é fácil para todos nós. Mas acreditamos 

que este é um bom momento. Vimos este sinal espalhado pelos 
rostos preocupados dos pais e dos jovens de nossa aldeia. Não 
podemos deixar isso passar sem alguma providência. Se assim o 

fizéssemos, nossa sabedoria de nada serviria. É hora de 
mandarmos nossos fortes e valentes jovens a cidade para 
pacificar os brancos. (Munduruku, 2003, p. 62). 
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3.3- Sabedoria das águas: o mito e identidade indígena 

 
A narrativa Sabedoria das águas é publicada em 2004 pela 

editora Global. Ela é dividida em quatro partes. A primeira não tem 
nome e corresponde a um começo in-abrupto, já exibindo a 
situação de conflito: Koru, um jovem guerreiro está à beira do rio 
refletindo e questionando-o, pois o rio é “o mais sábio dos espíritos 
da natureza” (Munduruku, 2004, p. 6) em busca de obter resposta 
para suas angústias. Vamos sabendo aos poucos em confissões 
retrospectivas, ou, analepses1 as motivações subjacentes de Koru. A 
segundo parte, Sabedoria das Águas, constitui-se no equilíbrio 
inicial e no motivo desequilibrador, ao mesmo tempo em que se dá 
a procura desta resposta. Há dois tempos aqui: o do presente, 

narrado em voz heretodiegética e o do passado em que o narrador 
dá voz ao protagonista que nos põe a par da necessidade da 
procura. A estratégia é uma conversa com Maíra numa tentativa de 
reflexão. Na terceira parte, “O Banho de sabedoria” se dá a 
almejada revelação e por fim, na quarta e última parte, nominada 
“Retorno” recupera-se o equilíbrio. 

 

Ele sempre segue seu rumo e não para nunca”, pensava o 
guerreiro. “Ele não se preocupa com o que pensam dele os peixes, 

as plantas aquáticas, as capivaras que atravessam de uma 
margem para outra, os homens que singram suas ondas... segue 
sempre do mesmo jeito guardando a sabedoria que aprende com 

suas viagens ao longo do universo. (Munduruku, 2004, p. 5) 
 

                                                 
1 O tempo da enunciação, portanto, pode ser linear ou sofrer inversões. É linear, quando a narração 

segue a ordem cronológica dos fatos; é invertido, quando o narrador nos diz antes um fato que 

aconteceu depois na história ou vice-versa. O primeiro tipo de inversão temporal é chamado por 

Genette de prolepse (seria o flashforward): antecipação, no plano do discurso, de um fato que, em 
obediência à cronologia diegética, só deveria ser narrado mais tarde; o segundo de analepse 

(flashback): o início da trama não coincide com o início da fábula; a narração começa pelo meio ou 

pelo fim e só mais, mediante o recurso técnico-estilístico da retrospecção, o narrador informa o leitor 
do início dos acontecimentos. 
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O enredo se desenvolve praticamente num único espaço, que 
é o rio Tapajós. Koru está na margem do rio, fazendo suas 

indagações e reflexões acerca da sua existência, questionando o rio 
Tapajós. Fato que apresenta uma contraposição, pois o 
personagem pertence a culturas/sociedades indígenas que são 
regidas por leis mitológicas, sendo que o mito tem caráter 

inquestionável devido sua condição ontológica.  
 
Essas particularidades do pensamento mitológico são 
conseqüência do fato de que o homem “primitivo” ainda não 

separava nitidamente a si mesmo do mundo natural circundante 
e transferia para os objetos naturais as suas próprias 
características, atribuía a esses objetos vida, paixões humanas, 

atividade econômica consciente e útil, possibilidade de se 
apresentar com a face física antropomorfa e ter organização 

social, etc. (Mielietinski, 1987, p. 191). 
 

Logo, o protagonista vive uma fase de questionamentos, 
colocando em dúvida um dos elementos de sua tradição, além da 
incredulidade, inclusive por parte de seus parentes indígenas 
diante dos fatos por ele vividos com criaturas mágicas. 

 

Será que ele sabe mesmo todas as coisas, como dizem nossos 
velhos? Haverá algo que ele ainda não nos revelou? Poderia o 

velho Tapajós saber mais coisas que os meus avós e os avós dos 
meus avós? Saberá responder as coisas que vi? Poderá clarear 
minha mente para que eu possa entender meus tormentos? 

(Munduruku, 2004, p. 5). 
 

De acordo com Denys Cuche (1999, p.175) as crises culturais 
correspondem às crises de identidade. Um herói em crise? Koru 
coloca em xeque as suas crenças e principalmente a crença nos 

mitos, que são os elementos superiores, das divindades, a 
sabedoria da Mãe-Natureza que é representado pelo rio Tapajós. 



Leandro Faustino Polastrini | 131 
 

Em certos momentos o narrador fica neutro na narrativa, no 
entanto, há momentos em que ele se insere na consciência da 

personagem.2  
 

Koru não compreendia o que vira na clareira das árvores 
cheirosas, muitas luas atrás. Tudo estava confuso em sua cabeça, 
pois seus parentes não acreditavam e todos riram quanto ele 

contou o que havia visto. Para todos os guerreiros aquilo não 
passara de delírio dele, mas Koru estava convencido de que o que 

vira era real. Sua teimosia tinha lhe valido o castigo de não 
acompanhar os grupos guerreiros para a caçada anual da aldeia. 
E teria de buscar uma cura para seus males da cabeça ficando na 

aldeia como guardião. Todos diziam que ele estava ruim da 
cabeça e que o curupira – um espírito zombeteiro da floresta – o 
tinha enfeitiçado com suas mentiras. (Munduruku, 2004, p. 7-8). 

 

Ao sair para uma caçada, Koru se perdeu de seu grupo na 
floresta e acabou por encontrar pequenas criaturas de aparência 
estranha, que quando sentiram a sua presença emitiram uma luz e 
um ruído muito forte, que o levaram a desmaiar. Ele acordou às 
margens do rio, sem entender como havia chegado ali. Como não 
sabia o caminho de volta para a aldeia, caminhou mata adentro, 
partiu em busca de água, quando de repente se vê em hipnose e 
começa a subir um moro e quando chega ao topo é puxado para 

baixo, batendo-se em pedras, árvores e cipós.  
Por fim, ele é encontrado três dias depois pelos seus parentes 

na floresta, salvo o pajé, ninguém mais acreditou na sua história. 

Depois da forte tensão psicológica e na sua angústia por respostas 
para o estranho acontecimento, Koru passa a ser tomado como 
louco, até mesmo Maíra, sua mulher, chegou a hesitar sobre a 
veracidade de tal fato, mas tomada pelo companheirismo ela fica 
ao lado do marido. 

                                                 
2 Seria aquilo que Norman Friedman chamou como narrador onisciente neutro, combinado com uma 

onisciência seletiva (Leite, 2004). Na perspectiva de Genette (1979) seria a voz heterodiegética com 

focalização interna. Isto corresponde na perspectiva de Pouillon a uma combinação da visão de fora 
com a visão com. 
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A insistência de Koru faz com que suas aflições sejam 
ouvidas, é na margem do rio que ele tem uma visão pelos sonhos, 

quando apareceram um gigantesco gavião-real e uma enorme onça 
branca dizendo que a resposta que ele buscava estava no rio.  
Depois desta manifestação sobrenatural, ficou dentro da cabeça de 
Koru o zumbido de uma voz que repetia-lhe constantemente: 

“Ouve o rio... ouve o rio... ouve... Vai até onde não tenha gente e se 
deixe mergulhar na sabedoria das águas”. (Munduruku, 2004, p.7-
8). Enquanto Koru questiona o seu mito maior (rio), colocando em 
dúvida a sua sabedoria, o próprio mito se manifesta em prol de si 
mesmo e de sua relação com o homem. Portanto, para Mielietinski 
(1987, p. 197) o mito opera como um fator de equilíbrio entre o 
homem e o seu meio, entre o homem e a natureza. “O mito se 

ocupa da harmonização das relações mútuas do grupo social com o 
meio natural em medida ainda maior do que a da harmonização do 
individuo e do socium”  

Maíra também exerce um papel importante neste processo 
de apaziguamento dos conflitos vividos por Koru, por isso ela 
insiste em ir com ele nessa aventura. Então, ambos partem de 
canoa, seguindo as águas do Tapajós em busca da resposta. 
Consideramos importante destacar que enquanto Koru apresenta 
características questionadoras sobre sua tradição, Maíra faz o 
contraponto, ou seja, ela é a voz que representa a tradição. 
Vejamos esta afirmação nos seguintes trechos: 

 

...Koru não viu aproximar-se a bela Maíra, que se acocorou perto 
dele, exalando perfumes da árvore velha. Ela tocou-lhe o ombro. 
- O que meu homem está pensando há tantas horas, sentado, 

olhando o rio? 
Koru olhou para o lado e viu Maíra. Dirigiu-lhe um sorriso com a 

ponta do lábio: 
- Nada de muito importante, minha mulher, nada importante... 
- como pode alguém fitar com olhos indagadores o mais sábio dos 

espíritos da natureza e dizer que não está pensando em nada 
importante? (Munduruku, 2004, p. 6). 
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Lentamente, o guerreiro foi se aproximando das límpidas águas 

do Tapajós. Antes de pisar em suas águas, gritou: 
- Eu quero respostas! Minha Mãe-Natureza, dona de todo o 
conhecimento do céu e do chão, de dentro e de fora de tudo, eu 

quero respostas. 
(...) 
Maíra quis descer, mas as outras mulheres não permitiram. 

(...) 
Maíra, após ouvir as mulheres, sentou-se sobre as pernas e, 

chorando, entoou cantigas sagradas, pedindo pela recuperação do 
marido. Eram cantigas tristes, que deixavam toda a aldeia em 
profunda melancolia. (ibid. 2004, p. 8). 

 
- Eu vou aonde meu marido for. É assim que reza nossa tradição 
– retrucou, valente, a mulher. 

 - Mas nossa tradição não sabe dos perigos que terei de passar 
para encontrar essa verdade...  

- Não te julgues maior que a sabedoria de nosso povo, Koru. (ibid. 
2004, p. 11-2) 
 

Maíra deitou-se ao lado de Koru, que continuava sentado. Ela 
fitava o céu estrelado com admiração. 
- Tu reparastes como o céu é bonito? – disse, e sem esperar 

resposta, acrescentou: - Nossa tradição conta que nosso primeiro 
Pai veio de uma estrela dourada. Ele viu a beleza de nossa terra e 
resolveu descer para criar um paraíso aqui. Tu acreditas nisso? 

 - Talvez nossa tradição tenha razão ao afirmar isso, Maíra. 
(Munduruku, 2004, p. 23-4). 

 

Vimos que na narrativa, a mulher de nosso guerreiro, 

freqüentemente traz à tona o valor ancestral da cultura indígena, 
assim como a crença na tradição, o que representa o elo de 
apaziguamento das angústias humanas sofridas pelo índio. O 
enredo é construído pelos arquétipos míticos que, ao final, 
contribuem para a manutenção e fortalecimento de si próprios, 

pois as experiências com o mito alimentam em Koru e Maíra a 
criação de uma nova narrativa oral, de caráter mítico, que será 
contada aos seus parentes. 
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 Portanto, ao mesmo tempo em que a narrativa apresenta 
um distanciamento do índio dos seus mitos, no final ela resolve 

esse problema trazendo para o indígena a importância dos mitos 
para a sua e/ou na sua existência, assim como para existência de 
seu povo.  

 

...os mitos se articulam à vida social, aos rituais, à história, à 
filosofia própria do grupo, com categorias de pensamento 

localmente elaboradas que resultam em maneiras peculiares de 
conhecer a pessoa humana, o tempo, o espaço, o cosmos. Neste 
plano definem-se os atributos da identidade pessoal e do grupo, 

distintiva e exclusiva, construída pelo contraste com aquilo que é 
definido como o “outro”: a natureza, os mortos, os inimigos, os 
espíritos... (Silva, 1994, p. 75). 

 

Durante o percurso de sua aventura pelo rio Tapajós, Maíra 
pede a Koru que conte para ela como aconteceu tal experiência 
com os seres estranhos na floresta. Munduruku procura neste 
momento enfatizar a presença e o valor do contador de histórias, 
pois a esposa para convencer o marido a narrar tal fato faz o 
seguinte apelo: 

 

- Me conta o que aconteceu naquela noite em que viste o disco 
brilhoso – pediu, dengosa, Maíra. 

- Já te contei tantas vezes, Maíra – retrucou Koru. 
- Eu sei meu homem. Eu queria ouvir para passar o tempo. Tu 
sabes contar histórias tão bem. Todos na aldeia dizem que tu és o 

melhor de todos na arte de contar histórias. Dizem até que tu vais 
substituir o velho Krixi quando ele morrer – disse Maíra, 
provocando a vaidade do marido. 

- Tudo bem, Maíra. Vou te contar de novo. Vou te contar 
principalmente porque eu mesmo quero relembrar detalhes, para 

não esquecer depois. (Munduruku, 2004, p. 14). 
 

Neste momento o narrador em voz heterodiegética dá lugar 
e voz a um narrador autodiegético. Notemos que o ato de 
rememorar ou relembrar para o contador de histórias é 
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imprescindível, pois é assim que ele fixa e mantém as suas 
histórias orais vivas. 

Na sequência dos acontecimentos Koru e Maíra chegam a 
uma clareira onde passariam a noite, então, deitados um ao lado 
do outro estavam a admirar o céu e as estrelas, e sem perceber 
caíram em sono profundo “ou ao menos assim pensavam, pois 

tinham a sensação de estar sonhando o mesmo sonho” 
(Munduruku, 2004, p. 27). Esse é o momento da grande revelação, 
temos novamente as presenças dos seres místicos, podemos até 
mesmo imaginar serem os ancestrais destes povos indígenas, que 
mediaram essa experiência sobrenatural. 

 
O gavião-real fitou Koru, e a grande onça branca parou diante de 
Maíra. Olhos nos olhos o gavião-real passou a mensagem a Koru.  

- Se pretendes conhecer a verdade das coisas, o principio de tudo, 
precisas mergulhar nas águas do rio e deixar que ele te lave e te 

leve para seu leito, em suas profundezas. Lá há mais coisas a 
descobrir do que tua mente pode alcançar ao longo de tua vida 
inteira. Podes ir se quiseres, agora. Podes dominar todo o 

conhecimento do mundo. (Munduruku, 2004, p. 27). 
 

Ao embarcarmos no texto assumimos certas prerrogativas 
como verossímeis, apesar de tão diversas da nossa cultura, 

notadamente, as forças espirituais da natureza próprias da lógica 
do mito. De acordo com Horta (1990, p. 19) essa aceitabilidade dos 
acontecimentos míticos se dá quando estas forças difusas do não 
natural (ou sobrenatural), “passam a encarnar-se e a 

individualizar-se em seres mais ou menos divinos” e que os “feitos, 
prodígios ou desgraças, atribuídos a tais seres” são transmitidos 
e/ou difundidos de gerações a gerações, sob a forma de narrativas, 
portanto as alegorias e os símbolos que partem dessas narrativas 
nos permitem a “aceitação de experiências não-racionais, ou 
melhor, indiferentes ao princípio da contradição que a lógica nos 
obriga a encarar, diante de qualquer explicação racional que se 
pretenda dar a algum fenômeno natural ou não”.  
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Podemos também ver esta narrativa como uma alegoria, 
pois, ao fundo ela traz uma mensagem de crise, esta leitura 

demonstra o índio em crise ou em descrença com sua identidade 
cultural tradicional ao revelar um indígena questionador e em 
dúvida sobre seus mitos. O que antecipa uma ideia de 
deslocamento, de êxodo, de movimento, quando ele parte numa 

empreitada em busca das respostas e das soluções. 
 Nesse caminho de busca Koru e Maíra vivem experiências 

que, guardadas a proporções, podemos dizer que são provações, 
com seres místicos, com criaturas que fazem parte do imaginário e 
cosmologia indígena. E durante quase todo o enredo a presença do 
Rio Tapajós é representada pelo arquétipo mítico de que ele é o ser 
da natureza mais sábio. Por isso é nele que o conto se constitui 

desde a fase inicial, do clímax até o desfecho.  
Ao final da leitura somos tomados por uma reflexão, que 

está nas entrelinhas, sobre o distanciamento do índio de sua 
cultura, de sua ancestralidade, uma alusão de que o índio está 
divido entre as tradições de seu povo e a descrença nestas 
tradições, possivelmente por causa de outro modo de ver a sua 
cultura. Em resumo, está na encruzilhada de seguir a tradição de 
uma forma sedimentada ou aderir ao novo. Uma coisa é certa, o 
apego e a valorização da Tradição cultural são mantidos, mas não 
podemos dizer até que ponto. O que podemos dizer é que Koru já 
não é mais o mesmo, ele se harmoniza com o mito, no entanto, se 
torna consciente de que pode se servir dos seus mitos diante de 

suas necessidades e que estes não o abandonarão. Como diz o 
próprio Koru: 

 

“Como renunciar ao amor dessa mulher que sempre me 
protegeu?”, pensou o guerreiro. 

- Como abrir mão da alegria de meus parentes, das danças, dos 
ritos, do prazer de uma caçada ou do lamento pela morte de um 
amigo? Não, posso ir. 

- É uma decisão muito corajosa, meu rapaz. Esta é tua última 
palavra? 
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- É sim. Eu não vou abrir mão de Maira jamais. Não vou abrir 

mão dos meus parentes, do meu povo, de minha tradição. Eu não 
quero ir – disse, firmemente, Koru. (Munduruku, 2004:28) 
 

Abandonar sua cultura, sua crença e tudo mais que constrói 
a sua identidade de ser índio não é a melhor escolha, mesmo 
diante da proposta mais tentadora de ter todo o conhecimento do 
mundo. Mas, bem que Koru ficou tentado a aceitar. Ao rejeitar a 
oferta nosso protagonista fica sabendo que as criaturas estranhas 
que encontrou são seres que aceitaram mergulhar no rio da 
sabedoria: “São viajantes solitários pelo espaço-tempo do cosmo. 
Têm poder, mas não mandam em ninguém. Tem prestígio, mas 
não tem como usufruí-lo”.  (Munduruku, 2004, p. 27). Depois da 
revelação os guias espirituais conduzem o casal ao mergulho do 

esquecimento no Rio Tapajós. 
A narrativa pressupõe esse outro olhar para os mitos, que 

não seria apenas um olhar contemplativo, mas sim, visando às 
necessidades que os índios nos dias de hoje têm, é fazer do mito 
um meio de se obter ou conseguir as respostas aos seus anseios, 
por analogia, dizemos que é pela tradição ou numa releitura dela, 
que o índio conseguirá o equilíbrio entre os dois mundos, o do 
indígena e o do branco-ocidental.  

 
Cosmologias e seus mitos associados são produtos e são meios da 
reflexão de um povo sobre sua vida, sua sociedade e sua história. 

(...) Constróem-se e reconstróem-se ao longo do tempo, 
dialogando com as alterações trazidas pelo fluir do tempo, pelo 
circular em novos espaços, pelo circular com novos atores (Silva, 

1994, p. 76). 
 

No final do conto o narrador diz: “A tarde já terminava 

quando Koru e Maíra deslizaram a pequena canoa para as águas do 
velho Tapajós, que, impassível, guardava toda a sabedoria do 
mundo”. (Munduruku, 2004:31). O enredo de Sabedoria das águas 
apresenta características do texto épico, deslocamento, provações, 
revelações e sente-se fortemente erigido o peso da tradição 
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orientando a ação das personagens, com referências explícitas. 
Para Horta (1990) é a “percepção mítica da realidade” que 

“humaniza”, de maneira progressiva o mundo hostil ao qual o 
homem racional faz parte, diante da consciência de sua condição 
de mortal. 

 

3.4- Todas as coisas são pequenas: a história do branco que 
virou índio 

 
Todas as coisas são pequenas é um romance publicado em 

2008 pela editora Arx, é uma obra composta por quinze capítulos 
em que temos o seguinte enredo: Carlos, um empresário bem-
sucedido, mas amargurado por uma profunda e constante revolta 

contra os pais, sofre um acidente aéreo na floresta Amazônica. 
Carlos enfrenta seus medos mais ocultos e convivendo de perto 
com as forças da natureza, passa a rever seus valores e crenças e a 
refletir sobre os possíveis caminhos da humanidade dita civilizada 
(Munduruku, 2008).  

No primeiro capítulo nos são apresentadas as reflexões 
existenciais do narrador-personagem que são dirigidas ao leitor, o 
que já descortina ou abre a discussão sobre uma identidade 
individual construída, como um processo ou caminho a ser 
constantemente trilhado. 

 

Começo minhas reflexões pensando no vazio da existência. 
Calma. Não estou dizendo que viver não vale a pena. Digo, existir 
é algo fantástico, extraordinário. Mas não é assim apenas porque 

é assim. Não. A existência é um processo, um caminho, precisa 
ser construída. (Munduruku, 2008, p.7). 
 

A princípio o romance parece tecer uma ordem narrativa 
linear, pois, segue nas reflexões do narrador-personagem sobre a 
existência humana, num discurso narrativo marcado no tempo 
presente ao do enunciado. Mas, essa breve ordem cronológica do 
discurso narrativo sofre uma mudança, quando o narrador 
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acrescenta ao texto fragmentos de suas lembranças, desde um 
passado distante, na infância e adolescência até a fase adulta com 

suas experiências. São lembranças do convívio familiar, das 
relações amorosas, da época que estudou no Seminário. 

 

Em tempos idos, tive uma namorada com quem dividia algumas 
das minhas conquistas (...) Um dia, ela deixou-me sem dizer uma 

palavra. (Munduruku, 2008, p.10). 
 
Lembro que quando meus pais resolveram deixar a roça e 

procuraram o padre para pedir a benção, o homem disse que 
queria que eu fosse estudar dentro da igreja, para ser padre como 
ele. Meus pais ficaram contentes com a idéia. Eu fiquei vermelho 

de raiva. Sabia o que o padre queria, e o que ele queria eu não 
queria (idem. p.11). 
 

Meses depois, fui mandado para o seminário. Nesse tempo 
nasceu minha raiva contra Deus e contra meus pais. Tempos 

depois, consegui entender meus pais, mas nunca perdoei Deus 
por isso. (idem. p.11). 
 

A irrupção dessas lembranças faz com que o tempo do 
discurso destoe do tempo da história, desta maneira, a narrativa 
adquire a ordem anacrônica. Vemos que o objetivo das memórias 
pessoais de Carlos é apresentar os principais elementos de seu 
passado que o levará a ser amargurado e ressentido com a sua 
existência. Notamos nelas consequências negativas, porque elas 
representavam aquilo que Carlos não desejava para si, são 

lembranças de uma identidade que ele procura apartar de si, mas 
que não consegue, pois ela o constituiu. Temos então, em suas 
lembranças uma rememoração identitária que ele discriminava, ou 
seja, não se identificava. 

 A voz do narrador de Todas as coisas são pequenas, às vezes 

chega se confundir com as voz do próprio Munduruku. Isso ocorre 
quando percebemos que no discurso do narrador há sempre um 
aspecto de “observação”, de distanciamento da cultura ocidental e 
uma aproximação da voz e da cultura do índio. O fragmento abaixo 
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está relacionado ao discurso do narrador sobre a sua internação no 
seminário. 

 

Foi ali que conheci os filósofos gregos, com os quais simpatizei e 
exerci o diálogo silencioso e fecundo que alimenta as mentes 
ocidentais. Com eles aprendi a pensar bem e mal do ser humano. 

Foi ali que o vazio da existência me ocorreu. Há um vazio dentro 
da gente que está sempre nos inquietando. Alguns dizem que é 

saudade do paraíso perdido por nossos primeiros pais. Não gosto 
da idéia de ter pais covardes, medrosos e desobedientes. Talvez 
por isso não veja graça na idéia de saudade do paraíso 

(Munduruku, 2008, p. 12-3). 
 

Neste recorte certo tom de ironia conduz a fala de Carlos, de 
início percebemos o encantamento com o pensamento e 

conhecimento (do) ocidental, já em seguida, após conhecer esta 

filosofia de vida, o narrador tece suas críticas sobre ela, esse 
contato com “eles” trazem para o nosso narrador o sentimento de 
vazio, a inconstância do homem diante do querer saber mais, então 
nos surge a pergunta: quem será realmente está por detrás deste 
“eles”?  

Pensando o narrador em Genette e ao constatarmos que a 
voz está em primeira pessoa e que temos um narrador como 
protagonista, o consideramos autodiegético. Munduruku utiliza no 
personagem protagonista (autodiegético) a voz do outro, do 
branco, para conduzir a narrativa, o que se distancia dos outros 
textos que propunham como protagonistas personagens indígenas. 

 
O livro é escrito na primeira pessoa, portanto narrador e 

personagem são um só. Como ele narra os acontecimentos do 
livro após sua transformação, ele fala de si mesmo já com algum 

senso crítico embora ele tente não adiantar o conhecimento que 
vai adquirir ao longo da história do livro. (Figueiredo, 2010, p. 
637). 

 

O romance é concebido no tom filosófico dos resultados 
entre as oposições e aproximações de duas culturas diferentes e 
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antagônicas, a indígena com traços tradicionais e a ocidental com 
traços modernizantes. Sendo assim, as reflexões iniciais trazem 

uma perspectiva de fusão para gerar uma terceira possibilidade. 
Recurso utilizado para simular um diálogo com um narratário ou 
com o próprio leitor. 

 

Tudo o que fiz até agora foi incitar seus pensamentos em torno 
do que vivemos: família, amigos, religião, amor, trabalho. 

Certamente, a metade do que eu disse foi desprezada e até 
considerado sem sentido. Talvez a maneira com eu disse possa 
ter feito você pensar em alguns temas. Isso é bom. A idéia é 

quebrar paradigmas, modelos preexistentes em nossa mente; 
gerar desequilíbrio de emoções que nos ajude a ver a vida com 
outros olhos. Saiba, nada do que vivemos é real. Ou ao menos 

esta não é a única realidade possível. Eu conheço outras que 
podem nos ajudar a viver melhor isso a que chamamos de vida 

(Munduruku 2008, p.17). 
 

Após este momento introdutório sobre si e sobre o que o 
romance se desvelará, o narrador-personagem nos apresenta a 
transição de uma forma narrativa em primeira pessoa no presente 
para uma narrativa em terceira pessoa no passado distante. O 
narrador de autodiegético passa a heterodiegético, de um discurso 
crítico e até ácido, passa para um outro mais ameno, uma voz que 

remete a do contador de histórias. Isso ocorre ao enxertar uma 
pequena narrativa indígena, que é o fio que irá atar a história do 
narrador-personagem com a temática indígena. O narrador de 

Todas as coisas são pequenas, traz para seu enunciado uma prática 
cultural indígena, que é o ato de contar histórias míticas e/ou 
místicas, que na maioria das vezes exerce um papel didático. Desta 
forma nos conta uma pequena narrativa sobre o processo de perda 
e busca de identidade de um jovem guerreiro. 

 
Contam que havia um jovem índio muito atordoado com o 

turbilhão de novas emoções que estava vivendo. Ele estava 
crescendo de acordo com a tradição de seu povo, de sua gente. 
(...) Mas estava se deparando com as mudanças trazidas pela 
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televisão, pela invasão cultural a que seu povo estava submetido. 

Tinha vontade de ir embora de sua aldeia para encontrar suas 
respostas.  
 

Um dia, o jovem estava sentado à beira do igarapé que banha sua 
aldeia quando se aproximou a moça que lhe havia sido 
prometida. Ela sentou-se ao lado do futuro esposo, afagou seus 

longos cabelos, jogou uma pedra nas águas calmas do rio e ficou 
observando aos círculos que se formaram. Depois, pegou um 

galho e começou a desenhar no chão três círculos, um dentro do 
outro. (Munduruku, 2008, p.17). 
 

Vemos que esta história nos lembra o enredo de Sabedoria 
das Águas, onde Koru arrebatado por seus questionamentos 
encontra-se na beira do rio Tapajós, quando então, chega sua 

esposa Maíra que procura trazê-lo ao equilíbrio. No fragmento 
acima citado, a moça prometida ao jovem guerreiro também busca 
dar a ele o equilíbrio sobre suas dúvidas, ao representar pelos três 
círculos a sabedoria indígena, dizendo que o circulo maior é todo o 
conhecimento que está contido na natureza e no mundo, já o 
círculo médio é o conhecimento tradicional dos povos indígenas e o 
círculo menor representa o conhecimento do homem, ou seja, 
aquilo que o jovem guerreiro e a sua noiva sabiam. 

Este fragmento faz outra intertextualidade com O sinal do 
pajé, quando o jovem Curumim encontra-se com a anciã que lhe 
narra duas histórias, uma delas é a do garoto que parte em busca 
de obter respostas, as quais, não encontrava com os mais velhos e 

nem com a natureza, resolve buscar dentro de si, ou seja, por um 
ato de introspecção e passava o dia todo olhando para o rio. Depois 
de um tempo o garoto todo contente diz que seu coração havia 
dado-lhe as respostas, e que a voz da tradição lhe dizia: “o que os 

velhos sabem é um pequeno círculo; o que a natureza sabe é um 
médio círculo; e o que a Tradição sabe, engole os dois” 
(Munduruku, 2003, p. 52). 

É perceptível as relações que Munduruku propõe em suas 
narrativas sobre a temática da tradição cultural indígena, lemos 
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esta informação como um provérbio indígena, do qual ele se 
apropria e constrói suas histórias, sendo assim, elas são 

provenientes ou tangiversadas por um mesmo axioma. E o 
narrador, numa volta discursiva brusca, retoma a voz 
autodiegética e apresenta uma nova introdução para a sua 
narrativa. 

 
É assim que começa a minha história. Na verdade, é assim que 
começa a minha nova história. Quero contá-la para mostrar 

como é possível viver diferente. (ibid. p.19). 
 

Quando o narrador-personagem diz: “Na verdade, é assim 
que começa a minha nova história” deixa claro para o leitor que ele 
vai narrar um evento por ele já experiênciado e que lhe trouxe 

mudanças ou o fez ver e aceitar as diferenças: “Quero contá-la para 

mostrar como é possível viver diferente”, que não é mais como 
antes, por isso o tom reflexivo e filosófico de sua introdução já 
aponta para um personagem modificado por um acontecimento 
que veio antes. 

Carlos estava de viagem marcada para a Grécia, quando 
recebe um telefonema dizendo que sua mãe estava prestes a 
morrer e que ela o chamava para se despedir. Ele resistiu, mas 
tocado pelo fato vai com seu avião particular para sua cidade natal, 
que fica no sertão de Mato Grosso. No entanto, não chega a tempo, 
ela morre e ele fica apenas para o enterro. Neste regresso para 
“casa” o narrador-personagem se encontra na dualidade de: 

resistência ao seu passado, querendo ir embora o mais breve 
possível, e no saudosismo, no despertar das lembranças. 

 
Enquanto caminhava pelas ruas antigas de nossa pequena cidade, 

fiquei pensando em uma porção de coisas.  
(...) 

Enquanto andava a esmo, notei uma antiga construção no sopé 
de uma montanha. Ali tinha entrado muitas vezes na minha 
época de criança. Ali eu havia dado meu primeiro beijo na doce 

Amanda. Lembro-me como se fosse hoje. 
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(...) 

Lembro-me daquele dia. Era final de tarde. Tínhamos voltado da 
escola. Eu sempre acompanhava Amanda até sua casa e, naquele 
dia, notei que não havia ninguém ali. (Munduruku, 2008, p. 26). 

 

Já em outro trecho desta mesma fase, o narrador-
personagem não vê a hora de ir embora, de voltar para sua vida 
confortável e distante de tudo o que lhe poderia trazer lembranças 
do seu passado. Afinal, temos neste romance um personagem-
narrador em crise existencial, ou melhor, em crise identitária. 

 

Dois dias depois, já estava entediado com aquela vidinha 
medíocre que meus irmãos levavam. Queria ir embora dali. Nem 
a lembrança de Amanda me incentivou a permanecer. Queria 

seguir meu caminho para a Grécia. (Munduruku, 2008, p. 27). 
 

O narrador-personagem passa por uma sequência de 
acontecimentos para chegar ao clímax da história. Primeiro ele 
interrompe suas férias e vai até sua cidade natal, em seguida sua 
mãe morre e logo após ele se desentende com seus irmãos por 
causa da herança, depois resolve ir embora, porém cheio de 
lembranças.  

No capítulo quatro começa o clímax do romance, onde se dá 
o acontecimento maior de toda a narrativa. É neste momento que o 
avião tem uma pane e cai em plena floresta Amazônica. Início do 
processo de transição ou renascimento de um novo, ou melhor, 
outro homem, um novo espírito, outra identidade.  

 
Foi uma batida horrível. O piloto tentou amenizar o impacto 

levando o avião para alguma área mais descampada, mas não 
conseguiu. 

Quando acordei, horas depois, vi que não havia sobrado quase 
nada. (...) Eu estava todo ensangüentado, meus braços e pernas 
doíam enlouquecidamente. 

Arrastei-me, depois de conseguir arrancar o cinto de segurança, até 
a cadeira do piloto. Ele estava morto. (Munduruku, 2008, p. 37). 
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O personagem após a queda do avião está ferido, com dores 
e a mercê de um temporal, volta seus pensamentos para o 

seminário, logo o enunciado e enunciação seguem seus 
pensamentos. Destacamos que não é um mesmo acontecimento do 
seminário que se repete, mas sim o lugar do seminário e as várias 
vivências ocorridas com o narrador-personagem lá.  

 
Haveria salvação para mim? Meu pensamento voou para o 
seminário e para as aulas de evangelização, quando o padre nos 

falava dos castigos infringidos a quem comete pecados ou sobre a 
vingança divina a quem não ama seu semelhante. (Munduruku, 
2008, p. 40). 

 
Eu tinha apenas um amigo leal dentro do seminário. Era o 
Rodolfo, um cara esquálido, branco e sem o mínimo sal. 

(...) 
Rodolfo me ajudou muito a me adaptar ao espaço do seminário. 

Talvez por que ele não fosse muito bem acolhido pelos colegas, 
decidiu me “adotar”. 
(...) 

Foi a Rodolfo que contei pela primeira vez decisão de sair do 
seminário.  
(...) 

Quero muito sair dessa prisão e ganhar o mundo, mostrar meu 
valor. 

- E o que pretende fazer? 
- O que todo mundo faz: roubar. Mas serei mais inteligente que 
estes ladrõezinhos que existem por aí. Farei o que a igreja me 

ensinou melhor: vou iludir as pessoas. (Munduruku, 2008, p. 99-
101). 
 

Quando o narrador-personagem volta-se para o seminário, 
ele busca construir um diálogo com o enunciado, ou seja, com 
aquela história que ele está narrando. Essa iteração narrativa pode 
funcionar como justificativa para as suas ações e definir 
claramente o seu processo formativo como ser humano, como um 
homem ocidentalizado. 
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Ao reforçar sempre sua formação de acordo com parâmetros 
religiosos ocidentais, veremos num determinado momento do 

romance a contraposição dessa formação ideológica e religiosa com 
uma outra, no caso, a ideologia e cosmologia indígena. 

No quinto capítulo temos a entrada do personagem indígena, 
o “pajé”, que encontra Carlos perdido na floresta. O pajé entra na 

história como um guia espiritual do homem branco: “... fui deixado 
sozinho por aquele estranho índio, que parecia ter se tornado meu 
guia espiritual nesse retiro forçado”. (Munduruku p. 73). Portanto, 
foi dada a ele uma missão pelos mais velhos de seu povo. O índio 
deveria cumprir tal missão para se purificar e poder voltar a viver 
com seus parentes, pois ele havia abandonado a aldeia para viver 
na cidade e lá adquiriu muitos vícios e como não teve uma vida 

urbana bem sucedida resolveu voltar para sua gente, no entanto, 
antes teria que cumprir essa missão. 

Esse “novo” tempo da história, que inicia com o momento da 
queda do avião, vai do capítulo cinco até o décimo quinto, repete as 
mesmas características temporais dos primeiros capítulos já 
estudados, com a ocorrência de ordem anacrônica e os mesmo 
elementos narrativos descritos anteriormente. 

O que diferencia nesta etapa do romance é a inserção das 
lembranças ou narrativas do índio. Desta forma, não são somente 
as lembranças de Carlos ou Irihi, como passa a ser chamado o 
narrador-personagem, que vão predominar no discurso narrativo. 
Agora ele divide as ocorrências das analepses com Aximã o pajé, 

que na narrativa não é pajé, era apenas como Carlos o preferia 
chamar, talvez no intuito de reforçar a presença arquetípica dessa 
entidade indígena com um tom discursivo do senso comum ao 
considerar todo o índio um pajé. 

Vejamos dois fragmentos que exemplifica o que dissemos. O 
primeiro é um relato que o índio faz de sua experiência na cidade. 
O segundo são as narrativas orais do seu povo. 
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O pajé sentou-se sobre uma pedra enquanto limpava um peixe 

para nossa refeição matutina. (...) Em seguida, começou a contar 
que havia permanecido na cidade (...).  
- Depois de alguns dias na cidade, fiquei doente. Fundação me 

levou ao médico, e ele disse que era porque eu havia ingerido 
comida diferente e bebido água escura cheia de gás. Fiquei bom 
quando me deram soro. (Munduruku, 2008,  p. 65). 

 

Em alguns momentos o narrador assume o discurso do índio 
transformando-o em discurso indireto ou narrativizado, ele conta 
o que Aximã, o índio contou a ele: “O pajé continuou contando que 
havia um rapaz da cidade que ele conheceu e que o levou para 
muitos lugares diferentes. Conheceu os parques, as praças, os 
prédios, os mercados”. (Munduruku, p. 65). 

E o índio também acrescenta as narrativas orais de seu povo, 

como a da criação do mundo e outras. Nesta primeira citação 
refere-se a um dos mitos da criação do homem segundo a 
cosmologia indígena. Destacamos que Munduruku não apresenta 
uma etnia especifica, apenas supomos que seja um índio das 
regiões entre Mato Grosso e Pará. Entendemos que Aximã é apenas 
um representante dos vários grupos étnicos indígenas, portanto, o 
trecho da narrativa abaixo se configura como apenas um exemplar 
de muitas outras narrativas de criação que os povos indígenas 
brasileiros têm.  

E o que podemos dizer sobre esta, é que ela se assemelha ao 
discurso bíblico cristão do Dilúvio. Neste trecho temos a sensação 

que o narrador é quem está conduzindo a fala do índio. 
 
- Um dia – disse o pajé – houve um dilúvio na terra dos meus 

pais. Tuparik ficou muito desgostoso com o rumo das ações 
humanas e mandou uma chuva tão forte que não restou 

nenhuma criatura sobre a terra. A intenção do deus era começar 
tudo de novo e criar pessoas mais compreensíveis e que 
soubessem conviver com maior harmonia entre si. (Munduruku, 

2008, p. 85. Grifo nosso). 
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O fragmento da história seguinte conta a transição do povo 
indígena (do pajé), para um mundo diferente daquele dos seus 

ancestrais. No mais é uma metáfora sobre o processo de contato 
com outras culturas e das mudanças que este outro trouxera.  

 

- Nossos avós acreditavam que, neste lugar, num tempo muito 
remoto, nossos ancestrais tinham vivido. Mas eles não viviam no 

mundo cima. Seu mundo era subterrâneo. Todos eram muito 
felizes e não havia fome, miséria, guerras. Todos partilhavam 
suas conquistas com todos e assim ninguém era superior ou 

melhor do que o outro. Todos viviam em pé de igualdade e em 
harmonia. Ninguém conhecia doença, a dor, nem a morte.   
(...) 

- Um dia, Irihi, apareceu um estrangeiro por aquelas bandas, 
Tinha a cor clara do dia e nas mãos trazia um holofote que cegava 
as pessoas.  

 
- “Se algum de vocês quiser, posso mostrar o caminho”, disse o 

estrangeiro, tentando convencer alguém. 
- E alguém quis ir com ele? 
- Todos estavam atordoados com aquela novidade. (...) Mas 

aquele estranho da cor do dia trazia algo realmente novo. Como 
não ficar tentado? Como não querer conhecer esse mundo novo? 
(Munduruku, p. 95-96). 

 

À primeira vista esta narrativa se assemelha ao mito 
narrativo da Caverna de Platão, que marca a passagem da 
escuridão para a luz. A mudança de um modo de vida sinestésico 

para o modo da razão, ou por uma leitura analógica, podemos 
dizer que é transição do modo de vida primitivo para o civilizado. 
Mas como a proposta do romance de Munduruku está baseada na 
inversão, ou seja, a premissa que rege a narrativa está nos valores 

e pensamentos da cultura indígena, temos então, uma 
interpretação diferente para este mito. 

 
E agora eu estava ali, vivendo o meu mito caverna ao contrário, 
pois, segundo meu mestre pajé, a verdadeira essência não estava 

fora caverna, mas dentro dela. Não estava na luz, mas na 
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escuridão. Era lá que eu precisava chegar para entender a viver a 

vida com mais intensidade (Munduruku, 2008, p.134). 
 

Na citação abaixo temos o retorno da contação da mesma 
história, que vem antecedida por uma pausa feita pelo narrador-
personagem para dizer como lhe foi ensinado pela História contada 
pelo olhar do colonizador, sobre o Descobrimento do Brasil e do 

contato com os índios nesse período. 
 
- Quero terminar de contar a história a você, Irihi. 
- qual história? – eu disse brincando, para ver a reação do pajé. 

- você sabe qual. Não se faça de rogado 
(...) 
Fiquei então imaginando como os europeus que aqui aportaram 

conseguiram enganar os primeiros nativos.  
O que eu aprendi, e que certamente todo mundo aprendeu, foi 

que os portugueses chegaram aqui achando que haviam 
encontrado um caminho marítimo para as Índias. (Munduruku, 
2008, p. 108). 

(...)  
Fui despertando do meu transe histórico-filosófico pelas mãos do 
pajé, que chamaram a minha atenção. Tomei o prumo e passei a 

ouvi-lo. 
- Naquele tempo, os conselheiros disseram a comunidade que 
preço da liberdade é alto. E alguns decidiram pagá-lo. Aceitaram 

o convite do homem da cor do dia e embarcaram em suas 
promessas. . (ibid. p. 109). 

 

Os enxertos das narrativas orais do pajé também podem ser 

vistos como pequenas pausas, onde o tempo da história pára e o do 
discurso prossegue, é o caso das descrições, resultando num 
quadro estático. Nestes capítulos é representado o contato entre o 
homem citadino e o homem “primevo”, no sentido de puro ou sem 
vícios, apresenta um caráter formativo, ou seja, é o processo de 

indigenização sendo posto em prática.   
Esse processo ocorre no contraste entre o modo pelo qual a 

história dos povos indígenas é contada pelo olhar do outro e o 
modo pelo qual ela é contada a partir do olhar do próprio índio. 
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Sendo assim, do quinto ao décimo quinto capítulo, a dinâmica do 
tempo é recheada de pausas ou enxertos narrativos, com a 

finalidade “pedagógica”, entre os discursos paradoxais do homem 
branco e do indígena, sobressaindo os deste último.  

Outra forma de intromissão narrativa utilizada é a do sonho. 
Segundo Munduruku (2004), a educação e formação dos índios 

ocorrem principalmente pelos sonhos: “Nossos antepassados 
acharam que não deviam registrar nada, pois sabiam que o que 
devia ser ensinado era acessível a todos os que estavam em 
sintonia profunda com a natureza e com o espírito dos ancestrais 
que tudo transmitem através do sonho”. 

Carlos, no convívio com os índios aprende a sonhar e que os 
sonhos têm uma importância muito grande para o ser indígena, 

pois é pelo sonho que a sabedoria ancestral se manifesta 
explicitamente. São os espíritos da natureza e dos antepassados 
que regem a harmonia do homem indígena com o seu o meio, com 
a terra, com a crença e práticas culturais e com todos os outros 
seres. Uma relação cósmica entre homem e universo. 

 
Adormeci com medo naquela noite. Estranhamente, passei a 

ouvir gargalhadas, cantos, músicas vindas não sei de onde. 
Também ouvi gritos, choros, miados, uivos vindos da floresta. 

...  
- Que noite maldita! – gritei. – Se querem me enlouquecer, que 
façam de uma vez, e não fiquem atormentando minha 

consciência. 
De nada adiantou gritar. Senti o frio penetrar minha espinha. 
Encolhi-me ainda mais e, finalmente adormeci. Não adiantou. 

Tive um sonho que fez meu tormento continuar. Sonhei que 
estava dentro de um buraco muito escuro, como se fosse o útero 
materno. Eu me via nu, em posição fetal, mas não era uma 

criança, era eu mesmo, adulto, barbudo (...). Quando acordei, 
arregalei os olhos. Perto de mim estava uma grande onça, a 

cheirar meu corpo. (Munduruku, 2008,  p. 50). 
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Cantarolando assim adormeci. Mas meu sono foi povoado por 

sonhos. Eram estranhos e um pouco sem sentido. Ouvia palavras 
soltas, imagens agressivas, olhos vibrantes, bocas em grito surdo. 
Numa seqüência, vi claramente o rosto do meu pai ainda jovem. 

Ele sorria para mim e fazia um gesto positivo (...). 
Também vi minha mãe fazendo gestos como se quisesse afagar 
meu rosto. (...) Fiquei mais aliviado. Senti-me perdoado, e isso fez 

meu coração se sentir em paz. (ibid. p. 123). 
 

Imerso num olhar e modo diferente de ver e viver a vida, ou 
seja, mais próximo da cultura dos índios, Carlos chega a pensar 
que seu pai tinha ascendência indígena posto que as “coisas que ele 
sabia eram muito parecidas com essas que eu estava aprendendo 
agora” (Munduruku, 2008, p. 107), sendo que: 

 
Assim, percebe-se o desconhecimento ou quiçá um 

“esquecimento” da ascendência indígena na genealogia das 
famílias brasileiras e, ao mesmo tempo, como elementos — 
vestígios — das culturas indígenas estão arraigados no modo de 

vida das populações bastante miscigenadas do interior do país. 
(FIGUEIREDO, 2010: 638). 
 

Este momento de contato inverso, ou seja, o homem branco 
“forçado” a conviver com a cultura do homem indígena, tem como 
fundamento trazer a esse homem ocidentalizado-capitalista a 
“essência” do ser humano que está nos valores fraternos, de 
humildade e de respeito à vida e a natureza e nas tradições. 
Novamente dizemos que ocorre uma indigeanização deste homem 

branco capitalista.  
Para ser aceito como um parente indígena, Carlos, passa por 

todo um ritual e no fim tem que executar a grande tarefa: ir ao 
centro da Terra, adentrar ao útero da Mãe-Terra, é o seu 
renascimento ou a oficialização do protagonista como um parente 

indígena. 
 

Quando cheguei ao centro da gruta, fui barrado por um fio 
invisível... (Munduruku, 2008, p. 136). 
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... 

- Não se torture, meu jovem. Não há respostas para suas 
perguntas. Tudo deve começar agora, de novo. É preciso 
reescrever sua história para que a história das pessoas também 

mude.  
... 
- Você está nascendo de novo sem precisar entrar na barriga de 

sua mãe biológica. Você sairá do útero da Mãe Vermelha como 
um homem novo, mas com a consciência do presente. 

(Munduruku, 2008, p. 140). 
 

É o que Zilá Bernd (2003, p. 26) trata sobre a identidade 
vista como um rizoma, pois, pensamos a identidade não como o 
fortalecimento de uma raiz única, mas de várias raízes que são 
frutos destas terras brasileiras, identidades múltiplas que se 

ramificam em busca do outro.  

E não podemos deixar de apontar que todas essas 
transformações não anulam por completo a identidade de branco 
ocidental de Carlos e que esse processo de aprendizagem ocorre 
por confluência entre duas formas ideológicas diferentes de ver a si 
mesmo e ao outro. 

 
Ele descobre uma outra cultura e, no final, volta ao mundo dos 
brancos transformado pelo saber ancestral dos índios. O livro 

transmite uma visão polarizada, em que as pessoas do mundo 
civilizado têm objetivos excessivamente materialistas enquanto o 

mundo indígena está integrado com as forças da natureza. (ibid. 
p. 636) 
 

Na narrativa ao mesmo tempo fica implícito e explicito a 
ideia de que os homens brancos-ocidentais-capitalistas 
representam um perigo para os povos indígenas e suas culturas 
tradicionais, devido a seus ideais ambiciosos e exploratórios que 
coloca em risco a vida dos povos das florestas. Mas, o que fica 
implícito na narrativa é que há uma suposta “guerra fria 
sociocultural” entre não índios e índios, e que agora, é a hora 
destes se defenderem daqueles, nem que para isso eles tenham que 
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se “aliar” ao lado oposto. Tal reflexão leva-nos a considerar que o 
processo da transculutaração cultural representado nas narrativas 

de Munduruku é utilizado pelos índios como uma arma, ou 
melhor, como uma das estratégias dessa “guerra”. 

  Para Eurídice Figueiredo, Todas as coisas são pequenas, 
pode ser classificado como romance de provação, de acordo com a 

autora o “personagem deve passar por uma série de provas; só 
depois de cumprir as tarefas que lhe são propostas é que ele sai 
vencedor”. (Figueiredo, 2010, p. 636). Mas, de acordo com 

Figueiredo, já em seu processo de transformação, o romance chega 
ao barroco, no que se associa a uma ideia de formação. A autora 
apresenta algumas características do romance barroco segundo as 
proposições de Bakhtin.   

 
1. O enredo se constitui de “desvios em face do fluxo normal da 

vida das personagens, em acontecimentos excepcionais e 
situações que não existem na biografia típica, normal, comum do 
homem” (Bakhtin, 2003, p. 210). 2. O tempo da aventura não 

corresponde ao tempo cronológico pois o que parece durar dias 
ou meses pode corresponder a horas no tempo real; 3. A 
representação do mundo se concentra no personagem central; 

haveria um certo exotismo geográfico e ao fim do romance o 
personagem pode mudar mas o mundo em que atuou não se 

modifica.  (Figueiredo, 2010, p. 636 -637). 
 

Retomando as considerações sobre o tempo em Todas as 
coisas são pequenas, apresentaremos duas possibilidades de 

duração temporal da história, o “tempo da aventura, que dura 
quase o livro inteiro e que parece corresponder a meses, no tempo 
real corresponde a sete dias” ou então ou “dois níveis de narrativa: 
o do sonho (ou de outra realidade), passado entre os índios, e a do 

tempo real, 7 dias, passados no avião” (Figueiredo, 2010, p. 637). 
Na citação que segue abaixo temos a demarcação do tempo desde a 
queda do avião na floresta que corresponde a meses. 
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- Gostaria muito que o chefe me levasse ao local da queda do 

avião para eu poder pegar as coisas que ainda estão lá. 
- Não é possível. Homem branco está na floresta há duas luas 
cheias, não sabe onde fica o local, e agora os bichos tomaram 

conta de tudo. 
- Como assim duas luas cheias? Quer dizer que já estou aqui há 
dois meses? 

- Homem branco é esperto. Sabe contar os meses! – comentou 
galhofamente o índio (Munduruku, 2008, p. 46-7). 

 

Já na parte final do romance, surpreendentemente, é 
revelado ao narrador-personagem e também ao leitor, que o tempo 
da história durou apenas sete dias, desde o acidente até seu 
resgate.  

 
Acordei com o corpo todo dolorido. Parece que eu tinha dançado 

a noite toda ou feito outras coisas. Abri os olhos para me 
espreguiçar e notei que estava com as roupas surradas, 

ensangüentadas, e próximo ao avião que havia caído. Olhei ao 
redor não vi Aximã nem a aldeia. O cenário era o mesmo de 
quando sofri o acidente. (...) O corpo do piloto ainda estava ali, 

intacto. (...) Minutos depois, ouvi batidas de hélices. (...) Meio 
aturdido, acenei e vi que conseguiram me localizar. (...) Fiz um 
positivo com a mão e me sentei, tentando acudir o piloto que, por 

milagre, parecia ainda estar vivo, pois gemia baixinho.  
(Munduruku, 2008, p. 155). 

(...) 
- Quanto tempo passei aqui? – perguntei ao piloto do helicóptero. 
- Sete dias, senhor. O senhor renasceu. (ibid. p. 156). 

 

Munduruku implanta até certo ponto o que chamamos de 
sentimento de hesitação, tanto no personagem protagonista 
quanto no leitor, termo expandido por Todorov, e recurso muito 
utilizado na literatura fantástica. No entanto essa hesitação não 
dura muito, pelo menos para Carlos, que acredita fielmente ter 

vivenciado aquelas experiências.  
 

Quando quero encontrar vestígios da verdade que vivi, vou a um 
rio qualquer e tento buscar conselho dos que eu chamo mentores.  
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E carrego sempre comigo o que o velho pajé me ensinou: nunca 

me preocupo com coisas pequenas porque sei, agora, que todas as 
coisas são pequenas. (Munduruku, 2008, p. 159).  
 

Munduruku propõe a formação de um homem híbrido, 
“indigianizado/civilizado”, que é humanizado pela pertença ao 
povo da selva, da natureza. E quando volta a sua vida normal a 
“civilização ocidentalizada” Carlos ou Irihi terá como “missão” 
ensinar os jovens indígenas a conhecerem o pensamento da aldeia-
cidade (volta ao processo de contato “normal”). “Nossos jovens 
precisam aprender coisas novas para saber defender nosso povo”. 
(Munduruku, 2008, p.146).  

O protagonista constrói uma escola universidade para 
pessoas de baixa renda, onde ensina o que aprendeu na floresta 

com os índios. Temos novamente a saída do índio da aldeia para a 
cidade em busca de cumprir uma missão. Havendo uma troca ou 
reelaboração de elementos culturais, uma mistura de elementos 
identitários e ao mesmo tempo uma busca de afirmações e 
reconhecimentos identitários pela diferença. Uma escrita literária 
que apresenta as diferenças e ao mesmo tempo diz sobre o 
reconhecer o que tem de si no outro e o que há do outro em si.  

 

3.5- Meu vô apolinário: um mergulho no rio da (minha) 
memória: a memória ancestral e identidades 

 
Podemos dizer que é um livro de memórias, pois nele são 

impressas as lembranças ou as experiências da infância e da pré-
adolescência do jovem Munduruku que estão ligadas aos poucos 
anos que ele passou na presença de seu avô na aldeia, além de suas 
experiências em contexto urbano, como por exemplo, no quintal de 
sua casa com as brincadeiras e na escola, Daniel busca neste livro 
compartilhar um pouco da sua história e a de seu povo, por meio 
de suas lembranças. A narrativa é composta por sete partes: A 
raiva de ser índio; Maracanã; Crise na cidade; O vô Apolinário; A 
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sabedoria do rio; O voo dos pássaros; Apolinário se une ao grande 
rio. 

Para Munduruku (2009, p. 7) falar de seu avô é: “resgatar a 
história de meu povo e me dá mais entusiasmo e aceitação da 
condição que não pedi a Deus, mas que recebi Dele por algum 
motivo”. Para Halbwachs (2004, p. 84) quando as crianças estão 

em contato com seus avós e “através deles remonta a um passado 
ainda mais remoto”, ocorre por diferentes razões, como por 
exemplo, há aquelas que se desinteressam pelos eventos 
contemporâneos, nos quais os pais se prendem com mais atenção.  

O interesse pela figura do avô remonta discursivamente a 
ideia de que os mais velhos, para a cultura indígena representam a 
sabedoria, a memória da ancestralidade e as tradições, por isso 

Munduruku faz dessa figura uma constante em suas narrativas. E 
nesse caso, na aproximação do pequeno índio, que vive entre a 
aldeia e a cidade, com o avô Apolinário que é figura fixa da aldeia, 
vemos uma preocupação com o momento presente, pois o jovem 
Munduruku recorre à memória ancestral ou tradicional de seu 
povo, representado pelo avô, para resolver seus conflitos 
existenciais.  

 Temos a afirmação de uma identidade indígena diferenciada 
e ao mesmo tempo o sentimento de negação desta mesma 
identidade estereotipada, que lhe era atribuída pelos outros. “Eu 
nasci índio. Não nasci numa aldeia... Não nasci dentro de uma Uk’a 
Munduruku. Eu nasci na cidade. Acho que dentro de um hospital. 

E nasci numa cidade onde a maioria das pessoas se parece com 
índio: em Belém do Pará”. (Munduruku, 2009:9). Essa contradição 
entre nascer índio, mas não viver “oficialmente” como índio, ou 
seja, como aquele que vive nas reservas indígenas, no contexto 

cultural tradicional, é o fator gerador de tais conflitos.  
 A determinação identitária do pequeno índio não é 

fundamentalmente atribuída pelo local de nascimento e nem pela 
ideia de identidade pensada pelo outro. Ao nascer numa cidade 
onde muitos habitantes possuíam as mesmas características físicas 
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que as suas (de índio) o narrador-menino se identifica com eles e 
ao mesmo tempo não, pois culturalmente e ideologicamente estas 

pessoas não faziam parte de uma identidade indígena. Esse 
contexto também lhe conduz para a tal crise existencial. 

 

Só não gostava de uma coisa: que me chamassem de índio. Não. 
Tudo, menos isso! Para meu desespero nasci com cara de índio, 

cabelo de índio (apesar de um pouco loiro), tamanho de índio. 
(...) E por que eu não gostava que me chamassem de índio? Por 
causa das idéias e imagens que essa palavra trazia. Chamar 

alguém de índio era classificá-lo como atrasado, selvagem, 
preguiçoso. (Munduruku, 2009, p. 11). 
 

A narrativa autobiográfica é tecida pelas teias das memórias: 
individuais do pequeno Munduruku e das coletivas ou ancestrais 

de seu povo. Vemos que há o deslocamento, o trânsito entre os 
pólos culturais, entre os territórios determinados como o dos 
indígenas e o dos brancos ou brasileiros (a aldeia Munduruku e a 
cidade de Belém). 

Portanto, são descritas as experiências que o pequeno 
Munduruku vivia na aldeia e na cidade. Uma vida com experiências 
bem diferentes. De um lado há a contação das histórias que os 
mais velhos faziam, de dormir na rede, de cantar as preces 
tradicionais de seu povo, os banhos de rios, o mingau de mandioca 
com banana e farinha de beiju, das brincadeiras na roça, de brincar 
com as formigas, as aventuras na mata, fatos inacreditáveis (seres 

sobrenaturais da natureza), da caça aos caranguejos com seus tios. 
De outro lado relembra as experiências (boas e ruins) vividas na 
cidade como ir à escola, que era religiosa, das muitas brincadeiras 
e jogos como futebol, natação, atletismo, pingue-pongue, espiribol, 

além das piadas preconceituosas e da discriminação por ser 
diferente, entre outras coisas. 

Conceitualmente o pequeno índio parece se encontrar nas 
postulações que Bhabha faz sobre este trânsito entre o espaço e o 
tempo a que o individuo na pós-modernidade esta sujeito e que ao 
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cruzar estas fronteiras acaba-se produzindo “figuras complexas de 
diferença e identidade, passado e presente, interior e exterior, 

inclusão e exclusão”. Além de causar a “sensação de desorientação, 
um distúrbio de direção, no “além”: um movimento exploratório 
incessante, que o termo francês au-delà capta tão bem – aqui e lá, 
de todos os lados, fort/da, para lá e para cá, para a frente e para 

traz (Bhabha, 1998, p. 19). Tomaz Tadeu da Silva (2000) chama 
esses deslocamentos, movimentos de viagem,  de diásporas e de 
cruzamentos de fronteiras, como processadores da identidade 
móvel.  

A cidade funciona como um entre lugar para pequeno índio, 
quando se apresenta como o lugar dos conflitos entre as 
diferenças, o lugar deslocamento, de se sentir fora de lugar, além 

de ser o lugar que lhe move para um outro, que é o lugar de 
refúgio, a aldeia, aonde busca construir sua identidade cultural. 
Temos a referência desta afirmação no trecho em que o narrador-
protagonista numa investida amorosa é rejeitado por Lindalva, 
uma colega de escola. Vejamos a citação: 

 
- O quê? Você acha que sou besta, é? Acha que vou trocar o gato 

do Edmundo por um, um, um... índio feito você? Você tem é titica 
de galinha na cabeça. Se quiser ser meu amigo, não toque mais 

nesta história, tá legal? 
O mundo veio abaixo para mim, desmoronou. Fiquei triste, 
magoado com Linda. O pior, contudo, veio depois. Linda contou 

pra todo mundo o que tinha acontecido e meus colegas caíram 
matando em cima de mim, repetindo tudo o que eu não queria 
ouvir: o índio levou o fora da Linda porque é feio, porque é 

selvagem, porque é índio. 
Foi a gota d’água. Por sorte era sexta-feira e minha mãe já tinha 
prometido que a gente ia para a aldeia de Terra Alta passar uns 

dias. Que alívio! Foi realmente um alivio, e também o começo de 
uma grande aventura pessoal e espiritual. Foi lá que comecei a 

olhar o mundo de outra maneira. (Munduruku, 2010, p. 23). 
 

Munduruku nos diz: “A cidade era um universo à parte para 
mim. Eu tinha bons amigos e com eles podia aproveitar a minha 
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infância” (Munduruku, 2009, p. 22),  no entanto, era na aldeia que 
ele encontrava o equilíbrio entre ser e estar no mundo, pois é lá 

que ele se encontrará com a figura do avô Apolinário, o qual 
representa a memória ancestral de seu povo indígena e o que 
garantirá ao personagem o seu encontro aceitação da identidade 
indígena. 

E de acordo com Hall (2000) não vemos esta identidade 
construída somente como aquela em há um eu que é sempre “o 
mesmo” ou idêntico a si e tampouco àquela identidade cultural de 
um eu coletivo, considerada como única e verdadeira. Mas, sim a 
que está dentro de muitos outros “eus”, a qual possibilita que um 
indivíduo possa se identificar com estes vários “eus” através de 
uma história e de uma ancestralidade partilhada. Num outro 

prisma, este eu coletivo pode ser “capaz de estabilizar, fixar e 
garantir o pertencimento cultural ou uma “unidade” imutável que 
se sobrepõe a todas as outras diferenças – supostamente 
superficiais” (Hall, 2000, p. 108). 

Ao pensarmos que o livro Meu vô Apolinário se faz das 
memórias individuais e coletivas de Munduruku, recorremos a 
Maurice Halbwachs (2004, p. 71-2) ao argumentar que: 

 

Se essas duas memórias se interpenetram com freqüência, 
especialmente se a memória individual, para confirmar algumas 
de suas lembranças, para torná-las mais exatas, e até mesmo 

para preencher algumas de suas lacunas, pode se apoiar na 
memória coletiva, nela se deslocar e se confundir com ela em 
alguns momentos, nem por isso deixará de seguir seu próprio 

caminho, e toda essa contribuição de fora é assimilada e 
progressivamente incorporada à sua substância.  
 

Portanto, as memórias individuais não estão totalmente 
isoladas e fechadas, pois, para evocar seu próprio passado, as 
pessoas precisam em geral, recorrer às lembranças de outras, e se 
projetarem em pontos de referências externos, que as vezes são 
determinados pela sociedade. Sendo assim Munduruku constrói as 
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identidades de ser índio e brasileiro através da rede memorial, 
invocando o passado histórico/ancestral com o qual elas 

continuariam a manter certas correspondências. Concordamos 
com Hall (2000) ao considerar que estas identidades têm a ver 
com a utilização dos recursos históricos, culturais e da linguagem 
para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo que nos 

tornamos.  
 Porque Munduruku escreve suas memórias, suas 

lembranças?  Já vimos que a literatura indígena para seus 
escritores é mais que uma expressão artística, é também um 
instrumento de difusão e de construção do pensamento indígena 
em nosso meio. Escrever suas memórias tradicionais é trazer aos 
brasileiros e a eles índios que todos comungam de uma mesma raiz 

ancestral, para que o abismo do esquecimento e distanciamento 
não continue a imperar entre essas culturas. 

Segundo Halbwachs (2004), a necessidade de escrever as 
memórias, sejam elas individuais ou coletivas, ocorre quando os 
indivíduos ou povos se encontrarem bem distantes do passado a 
que se ligam e “para que ainda se tenha por muito tempo a chance 
de encontrar em volta diversas testemunhas que conservam 
alguma lembrança” (Halbwachs, 2004, p. 101). Essa rememoração 
vinculada à escrita, também tem sua origem no fato de que: 

 

Quando a memória de uma seqüência de acontecimentos não tem 
mais por suporte um grupo, o próprio evento que nele esteve 
envolvido ou que dele teve conseqüências, que a ele assistiu ou 

dele recebeu uma descrição ao vivo de atores espectadores de 
primeira mão – quando ela se dispersa por alguns espíritos 
individuais, perdidos em novas sociedades que não se interessam 

mais por esses fatos que lhes são decididamente exteriores, então 
o único meio de preservar essas lembranças é fixá-las por escrito 

em uma narrativa, pois os escritos permanecem, enquanto as 
palavras e o pensamento morrem (idem. p. 101). 
 

No entanto, Halbwachs (2004) nos diz que “enquanto 
subiste uma lembrança, é inútil fixá-la por escrito ou pura e 



Leandro Faustino Polastrini | 161 
 

simplesmente fixá-la”. Entendemos que enquanto existir 
indivíduos, sociedades, grupos ou povos que continuam a manter 

suas memórias tradicionais vivas (no presente), seja através da 
oralidade ou não, sempre haverá a necessidade de recriá-las. 

 

3.6 - A literatura da inversão: o processo de indigenização ou a 
pacificação do branco 

 
Morrer se preciso for, matar nunca. 

(Rondon, apud. Jecupé, 1998) 
 

A existência deste subitem se dá devido a constatarmos que a 
literatura indígena de Munduruku propõe uma inversão do 
processo histórico do contato entre as culturas ocidental e 

indígena. Vemos que tanto em O sinal de pajé como em Todas as 

coisas são pequenas, está posto no enredo uma missão, que é a 
pacificação dos brancos pelos índios.  Dessa forma, o êxodo 
indígena para os núcleos urbanos não está baseado somente na 
perspectiva de que eles aprendam a cultura e a forma de transitar 
nesta cultura, como por exemplo, a utilização da escrita, para 
utilizá-la como forma de resistência, mas também se fazem do 
processo transcultural, que está a serviço da construção, afirmação 
e legitimação das seguintes identidades: a identidade do indígena 
brasileiro, imaginada e/ou (re)elaborada, pelo(s) próprio(s) 
índio(s); e da identidade do branco capitalista ou dos brasileiros, de 
aceitar e revitalizar na cultura indígena os valores ancestrais, da 

relação de equilíbrio entre o homem e a Mãe-terra.  
Sobre esse assunto Kaká Wera Jecupé (1998) apresenta num 

texto chamado O sonho da pacificação do Branco, que esse projeto 
já vem desde 1784 com as ações de captura, escravização e 
extermínio dos índios Xavante que eram tidos como “os Tapuia do 

centro brasileiro”, essas ações eram comandadas pelo tenente dos 
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dragões3 da Coroa José Rodrigues Freitão da Cunha, a mando de 
Tristão da Cunha que governava Goiás.  

 

No mesmo instante, na aldeia, o avô do futuro cacique Apoena 
sonhou que era chegada a hora de iniciar o “Amansamento do 
Homem Branco. Assim que narrou a mensagem toda a aldeia na 

roda do sonho, do outro lado do tempo o tenente dos dragões 
passara o comando a um alferes, pois lhe sobreveio uma queda 

de cavalo. Era o sinal de que o mundo, através desse gesto, estava 
do lado dos filhos da Terra, pois o mesmo acontecimento havia 
sido sonhado para ocorrer (Jecupé, 1998, p. 56). 

 

E para fundamentarmos com mais eloquência sobre a 
prerrogativa de que as obras de Munduruku constituem-se como 
uma literatura da inversão, citemos Darcy Ribeiro (1995), que diz 

da Desindianização que vem ocorrendo desde o século XVI. Para 
Ribeiro a desindianização está baseada no extermínio, na 
escravidão e no apagamento da presença indígena do cenário 
nacional. 

 

Em cada século e em cada região, tribos indígenas virgens de 
contato e indenes de contágio foram experimentando, 
sucessivamente, os impactos das principais compulsões e pestes 

da civilização, e sofrearam perdas em seu montante demográfico 
de que jamais recuperaram. O efeito dizimador das enfermidades 

desconhecidas, somado ao engajamento compulsório da força de 
trbalho e ao da deculturação, conduziram a maior parte dos 
grupos indígenas à completa extinção. Em muitos casos porém 

sobrevive um remanescente [...] (Ribeiro, 1995, p. 144) 
 

Mas, de acordo com Jecupé os indígenas ainda insistiam em 
manter-se resistentes ao rolo compressor que a civilização 

representava. O sonho da pacificação se mantinha vivo, nas 
danças, nos cânticos, nos ritos e mitos dos indígenas e até “Quando 
o império morreu, os pajés continuaram sonhando”. Para Jecupé, 

                                                 
3 Dragões eram os governadores das Capitanias Hereditárias no Brasil Colônia. 
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foi com a República que o sonho de pacificação do homem branco 
ganha corpo e vida com general Rondon, que tinha ideias menos 

violentas sobre os povos indígenas, “Um mestiço terena, que se 
tornou soldado republicano, embora vivesse o veneno da 
civilização, conseguiu impor perante as relações com os povos da 
floresta um ideal de pacificação” (Jecupé, 1998, p. 58). 

No entanto, a ação de desindianizar não se dava somente no 
nível físico, ela também era freqüente na produção escrita dos não 
índios, nas pesquisas e levantamentos de dados sobre a as 
populações indígenas brasileiras que eram omitidos, mascarados. A 
presença do índio se tornava cada vez mais “fantasmática”. Na 
verdade, o que havia era a ausência, a negação da presença dos 
povos autóctones. 

 
Havia, tanto do lado português como do espanhol, uma tendência 

evidente dos estudiosos para minimizar a população indígena 
original. Seja por crer que houvesse exagero nas fontes primárias 
dos cronistas, que efetivamente viram os índios com seu próprios 

olhos, o que era absurdo. Seja pela tendência prevalecente por 
muito tempo – e ainda hoje perceptível – de dignificar o papel dos 
conquistadores e colonizadores, ocultando o peso do seu impacto 

genocida sobre as populações americanas, o que é mais absurdo 
ainda (Ribeiro, 1995, p. 141-2). 

 

Para Jecupé (1998, p. 58), a pacificação do branco não é tão 
fácil e nem muito menos simples, segundo ele “conforme as 
civilizações imperiais e republicanas do mundo progrediam em sua 

ciência e tecnologia, avança também sua capacidade de violentar a 
Terra”. Além da aceitação e visibilidade da identidade cultural do 
índio brasileiro, outra preocupação humanitária para pacificar o 
não índio está ligada à preservação, conservação e sustentabilidade 
dos recursos naturais de que dispomos, por enquanto, em certos 

níveis de abundância e variedade.  
 

...sem a existência dos povos indígenas, a Amazônia não teria a 
importância que tem hoje para o mundo; que ela já teria sido 
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loteada para a construção de condomínios de luxo; que ela não 

mais guardaria a grande biodiversidade, riqueza dos brasileiros; 
que ela seria toda asfaltada pelos exportadores de grãos; [...] que 
o Brasil já não teria o bem mais precioso para a humanidade: a 

água doce. Pois é graças à existência teimosa das populações 
indígenas e ribeirinhas, que ainda temos a riqueza da fauna e 
flora por todo o Brasil (Munduruku, 2005, p. 46). 

 

Esse fato também vai ao encontro do que aconteceu nas 
últimas décadas no Brasil e no Mundo, a natureza totalmente 
modificada pelo homem, seja o capitalista ou não, está produzindo 
uma série de fenômenos naturais catastróficos, “De maneira que 
punha em risco não mais os Povos da Floresta, mas a Mãe que 
abundantemente oferta a sua vida para o crescimento, a 
alimentação a prosperidade e a evolução de todas a vidas em todos 

os reinos: vegetal, animal, mineral e humano” ( idem. p. 58). 
Outra preocupação atual que motiva essa ação de 

indigenização é a ocupação e exploração de grandes áreas de terra, 
inclusive terras indígenas, pelos não índios, fato que afeta 
intimamente estes povos.  

 
...uma formação capitalista de caráter neocolonial que a sociedade 
brasileira mais afeta os grupos indígenas, pela apropriação de 

suas terras para a exploração extrativista ou para formar novas 
fazendas agrícolas e pastoris e pelo seu aliciamento como mão-

de-obra barata para ser desgastada na produção de mercadorias 
(Ribeiro, 1982, 445). 
 

Portanto, para Munduruku (2000) é pela resistência e pelo 
ressurgimento das forças da natureza que forçarão o homem 
branco a rever seu papel no planeta Terra. Munduruku ressalta 
que as profecias, sempre estiveram escritas na memória dos povos 
milenares, e que uma delas trata-se de uma nova modalidade de 
amigos dos “homens vermelhos” (como são chamados os índios 
norte-americanos), “são pessoas que nasceriam e trariam em si o 
“espírito da ancestralidade”. Eles não nasceriam “vermelhos”, mas 
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nasceriam com a alma do povo vermelho e teriam em si a 
possibilidade do aprendizado, a sensibilidade para construir um 

novo povo. Eles seriam o “povo do arco-íris”” (Munduruku, 2000, 
p 57).  

 

Essa concepção aceita que as identidades não são nunca 
unificadas; que elas são, na modernidade tardia, cada vez mais 

fragmentadas e fraturadas, que elas não são, nunca, singulares, 
mas multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas e 
posição que podem se cruzar ou ser antagônicos. As identidades 

estão sujeitas a um historicização radical, estando 
constantemente em processo de mudança e transformação (Hall, 
2000, p. 108). 

 

A preocupação de Munduruku com a educação e formação 

das crianças não indígenas também incorre neste processo de 
indigenização, ao perguntar, “como é possível educar as crianças 
que vivem nas cidades, que lidam com a alta tecnologia, que 
moram em prédios de apartamentos?” (Munduruku, 2000, p. 39). 

 Talvez por isso, o universo infantil seja tão contemplado 
com este tipo de literatura, além de ser é claro, um grupo 
considerável para a formação cativa de futuros leitores para estas 
histórias.  Mas, pensando numa metodologia para executar esta 

tarefa de educar as crianças urbanas, ele busca como parâmetros, 
conteúdos importantes da filosofia de vida ou da educação 
indígena.  

 O primeiro seria reconhecer a Terra4 como mãe, ela como o 

ventre de onde somos gerados, e por ela somos alimentamos e 
para ela que retornaremos e onde encontraremos nossos entes 
queridos que conviveram conosco durante sua passagem pela 
Terra5. O segundo é a valorização do Ser humano, de acordo 
Munduruku, na tradição do seu povo se ensina que todas as coisas 

                                                 
4 Entendemos esta Terra como sendo a natureza, as águas, o ar, as florestas, os animais, o solo. 

5 Já esta Terra, entendemos de duas formas: como contraponto ao campo/plano espiritual, que 
simbolize o plano terreno, lugar de expiação; e como planeta Terra mesmo, onde habitamos. 
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merecem reverências por serem manifestações da criação, 
inclusive o próprio homem.  O terceiro parâmetro é aprender que 

O mundo tem uma alma, assim como todas as coisas são obras da 
criação, elas também são dotadas de vida, como o rio que tem alma 
e voz dentro de si. O quarto é a Gratidão à Mãe-terra, e deve-se 
prestar culto a ela, “Por isso somos o Banquete dos Deuses”, pois 

segundo Munduruku (2000, p. 37-8) “Eles se alimentam da nossa 
reverência, acompanhada dos sons de nossos maracás; alimentam-
se de nossa sensibilidade pelos caminhos da Mãe-terra; alimenta-se 
de nossas crenças”.  

Embasado por esta pedagogia os guerreiros indígenas 
buscam conhecer na cultura do outro, quais os métodos possíveis e 
como utilizá-los para aplicarem a sua pedagogia, a dos povos das 

florestas. 
 
Guerreiros de várias tribos saíram das aldeias para estudar esse 

tipo de pensamento que escurece o coração dos povos da floresta 
de pedra, aço e cimento. Na década de 1980 fundaram 
associações, entidades, uniões, confederações, organizações, para 

agir no seio da confusão que é a cidade urbana, correndo o risco 
de se perderem durante a batalha, mas com o objetivo de 
sensibilizar o humano, que se esqueceu do chão de seu 

nascimento e ficou sem raiz, alma, coração. (Jecupé, 1998, p. 59). 
 

Trazer o sentimento de humanidade e de ancestralidade 
para os brancos capitalistas é também religá-los com a identidade 
homem-terra, que é fortemente representada no índio e que deve 

ser despertada nos homens ocidentalizados, com aqueles com 
quem os indígenas dividem a mesma identidade de nação, pois, 
todos são brasileiros. “A nossa casa é mesma de vocês. O rio que é 
importante para o meu povo é o mesmo rio que vai dar água para o 
seu filho e para o seu neto” (Krenak, apud. Munduruku, 2000. p. 
86). 

 



 

 

 

Considerações finais 

 

 
De acordo com o escritor indígena Olívio Jekupé (2009) a 

utilização da história oral pelos índios foi sempre importante, no 
entanto, com a escrita eles podem ser mais fortes, porque através 
dela podem registrar histórias, fazendo com que estas não se 
percam no tempo.  

 
Quanto à história oral, sei que se não existem os contadores de 

história esquece-se de contar tal história, por exemplo; aí ela 
poderá ser esquecida com mais facilidade. Por isso nós, indígenas, 

temos que ter as duas para nos fortalecermos ainda mais, que é a 
história oral e escrita. Talvez muitos não entenderão a 
importância que tem a escrita para nós indígenas. E por isso 

receberemos algumas críticas, mas tudo bem; isso faz parte da 
falta de entendimento dos indígenas por parte dos brancos 
(Jekupé, 2009, p. 17-8). 

 

O que Jekupé procura nos dizer é que o contador de história 
ou a figura deste elemento tradicional, não deixa de existir com a 
literatura indígena escrita, ele apenas ganhará mais destaque, pois 
será uma fonte direta das narrativas que alimentarão tal literatura. 
Nesse momento é como se as duas formas literárias andassem 

juntas, tão juntas que uma não existiria sem outra.  
Por isso, concordamos com Flávio Kothe (2002, p. 17) que 

“na prática, há várias concepções de literatura na mesma 
sociedade”. Sendo assim, os escritores indígenas brasileiros na 

contemporaneidade lançam a sua concepção de Literatura 
Indígena, ao se apropriarem do modo de escrita do outro, e trazê-
lo para o seu campo cultural, o que gera mudanças e perspectivas 
em suas tradições e estruturas sociais e culturais. Essa ação tem 
como um dos objetivos inserir-se na cultura dominante, para que 
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nela gere também mudanças,  representando pela palavra/signo 
do branco e a voz do índio, suas ideologias, histórias e 

principalmente suas identidades. É nesta levada que vislumbramos 
os processos da transculturação e identidades culturais em Daniel 
Munduruku. 

E ao tratarmos das concepções de identidades na literatura, 

consideramos que o conceito não pode se distanciar do de 
alteridade, porque “a identidade que nega o outro, permanece no 
mesmo” (Bernd, 2003b, p.17), além de torná-la etnocêntrica ou 
unilateral. Pois entendemos que “é impossível conceber o ser fora 
das relações que o ligam ao outro” (idem.). Portanto, temos na 
literatura de Daniel Munduruku a visão sobre o processo 
identitário como o lugar das confluências do múltiplo, que origina 

uma concepção da escritura como espaço de desestabilização e faz 
do escritor como “imperativamente aberto ao multilingüismo, 
mesmo que ele escreva sempre em uma única língua. Esta língua 
será atravessada por diferentes linguagens, mestiça e impura” 
(Bernd, ibid.). 

A literatura indígena se configura por natureza híbrida ou 
heterogênea, tanto das questões linguísticas como de aspectos 
temáticos e culturais. Antigamente a memória oral era o registro 
ou o sistema literário das narrativas indígenas, que agora são 
impressas no papel através das palavras, da escrita e esse processo 
ganha suas particularidades, seus aspectos e formas, assim como 
os mesmos terão muito a amadurecer com passar dos tempos.  

O que mais há na literatura indígena da qual Daniel 
Munduruku faz parte, é a comunhão entre o espírito do ser 
indígena e forma ocidental ou do não índio, pois, suas obras são 
carregadas do conteúdo do ser, do espírito ancestral indígena, de 

seus mitos e ritos, de sua crença, de suas histórias orais, de sua 
educação pelos sonhos, tudo isso, na forma escritural do outro 
(língua portuguesa padrão) como canal transmissor, para que 
possa circular entre as duas culturas e exprimir tal conteúdo ou 
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espírito. Por outro lado, há um espírito de engajamento, de 
resistência, de evidência e de construção identitária. 

 Munduruku busca a formação de um público leitor para sua 
literatura, talvez por isso, a maioria das suas obras seja direcionada 
ao público infanto-juvenil, buscando fundamentar a criação de seu 
próprio cânon, paralelo ao cânon literário brasileiro. O que abre as 

portas para novos escritores indígenas, tanto para os seus 
contemporâneos, quanto para as gerações futuras. Talvez o ponto 
fraco desta literatura, seja que ela ainda não possua um campo de 
investigação crítico literário estabelecido, que lhe dê suporte e 
sedimentação para tal canonização. 

 
Reconhecer a propriedade intelectual indígena implica respeitar 
as várias faces de sua manifestação. Nesse percurso, os 

Munduruku, os Krenak, os Nambikwara, os Guarani, os Sateré-
Mawé, os Terenas, os Potiguara e outras etnias se reconhece nos 

parentes da floresta, dos rios, dos cerrados, das montanhas, das 
cordilheiras, dos campos, das cidades e onde mais houver 
esperança à construção de um mundo possível. Negar a 

existência da literatura de autoria indígena e afro-descendente, 
por exemplo, é uma forma de preconceito literário. Não é à toa 
que, em algumas sociedades indígenas e africanas, as máscaras 

têm a função de expulsar as doenças das aldeias (Graúna, 2004, 
p. 20). 

 

Ao estudarmos a figura do escritor indígena Daniel 
Munduruku no cenário literário nacional, notamos que este fato 

ainda causa certo estranhamento, pois não é tradição em nosso 
país, escritores índios falando de si e de sua cultura a partir do seu 
olhar e de suas ideologias e muitas pessoas não conhecem tal 
produção, principalmente no universo acadêmico. É neste 
momento que ressaltamos por várias vezes o lugar de engajamento 
deste escritor e de suas obras, pois em ambos estão contidos 

séculos de silêncio, de dor, de injustiça e da vontade de dizer. 
 

O índio e a terra são marcas registradas do Brasil. Sem os índios, 
o Brasil fica mais pobre, a humanidade fica mais pobre, o planeta 
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fica mais pobre. Acabam-se os referenciais da ancestralidade. É 

preciso acabar com o distanciamento que existe entre o povo 
brasileiro e os povos indígenas. O índio é brasileiro, o brasileiro é 
também índio. (Munduruku, 2000, p. 87). 

 

Esta literatura traz um conteúdo que precisa ser lido, 
pensado e revisto principalmente pela sociedade brasileira. É sim 
uma literatura que apresenta funções de caráter social, ideológico, 
político e porque não artístico? Com a proposta de construir outras 
formas de olhares. Uma maneira diferente de ver o outro, de 
perceber e saber o que outro tem a dizer e a ensinar e, 
principalmente de reconhecer e se identificar com este outro.  

É uma literatura de alteridade, é o rizoma da construção das 
identidades pelas diferenças que visa a não exclusão do outro, por 

um processo transcultural e híbrido nas narrativas de Munduruku, 

que partem de dois extremos: o da identidade de índios e brancos 
se identificarem na pertença a mesma raiz, ao comungarem de 
uma identidade nacional que é a de serem brasileiros; já noutro 
extremo, o da diferença, há a construção de identidade(s) 
indígenas, alimentada(s) pelo sentimento de uma “indigenidade” 
revista, que tem como base as tradições culturais e os valores 
ancestrais, uma identidade de defesa/resistência, de revitalização e 
valorização da cultura indígena. 

 
É por isso que as identidades são tão importantes e, em última 

análise, tão poderosas nesta estrutura de poder em constante 
mutação – porque constroem interesses, valores e projectos, com 
base na experiência e recusam-se a ser dissolvidas ao estabelecer 

uma relação especifica entre a natureza, a história, a geografia e a 
cultura. As identidades fixam as bases do seu poder nalgumas 
áreas da estrutura social e, a partir daí, organizam a resistência 

ou os ataques na luta informacional pelos códigos culturais que 
constroem o comportamento e as novas instituições. (Castells, 

2003, p. 440) 
 

Diante dessa proposição de Castells sobre a identidade como 
mecanismo ou estruturas de poder, dizemos que Munduruku em O 
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sinal do pajé e em Todas as coisas são pequenas, representa em 
seus enredos e personagens a construção e afirmação da 

identidade do ser indígena brasileiro ou do(s) índio(s) brasileiro(s), 
associada à manutenção da identidade cultural essencialista, 
formada na pertença a uma origem de ancestralidade, mas ao 
mesmo tempo, projeta uma identidade cultural híbrida, que é 

situada no pertencimento à cultura indígena (com os traços 
tradicionais/ancestrais revistos, reelaborados no presente) com a 
cultura branca ocidental (de onde partem os elementos ou 
ferramentas culturais, como a escrita em língua portuguesa e de 
outras tecnológicas, além de ser o lugar de legitimação e 
afirmação). 

Às vezes assumir-se como um sujeito híbrido “pertencente” 

ou que transita em duas ou mais culturas diferentes, nem sempre 
se dá de forma natural, existem as fases conflitantes, momentos 
que representam a crise existencial do indivíduo. Por isso, o jovem 
Curumim tocado pela curiosidade, pela possibilidade de viver 
diferente, além de sua tradição, viver o que os índios no presente 
são e o que no futuro podem ser, o leva a entrar nesta crise.  Já em 
Todas as coisas são pequenas, durante todo o romance exceto no 
final, o processo de construção dessas identidades é proposto de 
maneira inversa, é o branco-capitalista quem se torna aprendiz no 
espaço do indígena, há o deslocamento, mesmo que provocado por 
um acidente aéreo, do branco para a selva, para a natureza, para o 
ventre da Mãe-Terra.  Neste caso quem está na posição de aprendiz 

é Carlos, um empresário rico, ambicioso, egoísta e amargurado, 
que aprende como (con)viver  diferente, submetido a outra 
filosofia de educação e de vida, que é a do indígena.  

Os conflitos que seus personagens vivem quando ora 

sentem-se pertencentes a uma cultura indígena, ora integrados 
culturalmente ao modo de vida dos brancos, é representado na 
síntese transcultural, onde esses personagens encontram o 
equilíbrio, desses conflitos. No entanto, o reconhecimento de que 
estes personagens são compósitos por identidades híbridas, não 
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cessam e nem dão por finita as diferenças heterogêneas, assim 
como os conflitos resultantes do contato entre elas. 

 

Falar de fusões não nos deve fazer descuidar do que resiste ou se 
cinde. A teoria da hibridação tem que levar em conta os 
movimentos que a rejeitam. Não provêm somente dos 

fundamentalismos que se opõem ao sincretismo religioso e à 
mestiçagem intercultural. Existem resistências a aceitar estas e 

outras formas de hibridação porque geram inseguranças nas 
culturas e conspiram contra sua auto-estima etnocêntrica. 
Também é desafiador para o pensamento moderno de tipo 

analítico, acostumado a separar binariamente o civilizado do 
selvagem, o nacional do estrangeiro, o anglo do latino (Garcia 
Canclini, 2008, p. XXXII-XXXIII). 

 

Portanto, é no momento da crise que os personagens 

constroem e tomam consciência de suas identidades, é no 
reconhecimento das diferenças que as crises são estabelecidas e 
resolvidas, como por exemplo, quando Curumim recebe a missão 
de ir par a cidade aprender o pensamento do branco e a ensinar-
lhe sobre os valores ancestrais de seu povo. 

Sobre o uso da memória como um elemento da construção 
do discurso narrativo Gagnebin (2006:97) nos diz que é tão antiga 
como a poesia de Homero, mas que nos dias de hoje assume traços 

mais específicos. De acordo com a autora nos tempos atuais não 
temos mais uma tradição memorial viva, de forma oral, 
comunitária e coletiva, “como dizia Maurice Halbwachs (2004), e 

temos o sentimento tão forte da caducidade das existências e das 
obras humanas, que precisamos inventar estratégias de 
conservação e mecanismos de lembrança”. 

Sobre a perda da tradição comunicativa pela oralidade 
Walter Benjamin em seu ensaio Experiência e pobreza, nos alerta 
que vivemos numa era de pobreza das experiências. 

 
Sabia-se exatamente o significado da experiência: ela sempre fora 

comunicada aos jovens. De forma concisa, com a autoridade da 
velhice, em provérbios; de forma prolixa, com a sua loquacidade, 
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em histórias; muitas vezes narrativas de países longínquos, 

diante da lareira, contadas a pais e netos. Que foi feito de tudo 
isso? (Benjamin, 1987) 
 

É nesse prisma que a memória ancestral nas narrativas de 
Munduruku é trazida à cena, e no contato com o mais velho, com 
os avós, com aqueles que possuem por sabedoria e por 
merecimento o dom da contação de histórias. Em O sinal do pajé, 
temos a reverência a estas figuras fundamentais da cultura 
tradicional indígena, que são os anciões. A conversa com os avós, 
com a anciã que conta as histórias e é claro, temos o diálogo entre 
o presente, na voz de Corumim, com o passado, na voz dos mais 
velhos. Assim também ocorre em Meu vô Apolinário, quando o 
jovem Munduruku por meio de suas experiências com o avô 

encontra as respostas e o equilíbrio de sua identidade cultural. 
Em Todas as coisas são pequenas o narrador-personagem 

busca pelo discurso narrativo, guiado pelas lembranças uma 
reconstituição do caminho que o fez ser um homem medíocre, 
egoísta, materialista e amargurado, mas, ao entrar em contato com 
a cultura indígena as lembranças de Carlos vão sendo 
minimizadas, pois neste momento o discurso da narrativa volta-se 
para as experiências no presente, para as experiências com os 

povos das florestas.   
 
Em gratidão e memória dos que amalgamam o pote-corpo para 
que a palavra habite, expresse e flua, existem os ritos, as 

cerimônias, as danças e os cantos sagrados. Como a terra é a 
própria materialização da expressão de todos os espíritos, alguns 
povos do passado recente chamaram o conjunto de celebrações e 

ensinamentos de Tradição da Grande Mãe. (Jecupé, 1998, p. 14) 
 

Para Gagnebin (2006, p.102) “não se trata de lembrar o 
passado, de torná-lo presente na memória para permanecer no 
registro da queixa, da acusação, da recriminação”. O que podemos 
dizer sobre esta afirmação é que as memórias ou as lembranças 
não devem vir à tona simplesmente por lembrar (rememoração), 
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mas por algum motivo, quem sabe um deles não seja o fato de que 
sem esta prática, não haja mais uma memória ancestral (a do 

passado), apenas aquela fragmentada, fluídica e efêmera (a do 
presente) e quiçá um futuro que não chegue.  

 

Ao contar a sua história, um índio, um clã, uma tribo parte do 
momento em que sua essência-espírito permeou a terra e relata a 

passagem dessa essência-espírito pelos reinos vegetal, mineral e 
animal. Há tribos que começam a sua história desde quando o clã 
eram seres do espírito das águas. Outras trazem a sua memória 

animal como início da história, assim como há aquelas que 
iniciaram a sua história a partir da árvore que foram (Jecupé, 
1998, p. 14).    

 

A importância do ato de narrar, de contar as histórias é uma 

experiência que em Munduruku se faz presente, mesmo que 
mediada pela literatura escrita. Desta forma lemos suas narrativas 
numa representação dos dois grupos de narradores proposto por 
Benjamin (1987), o viajante e o sedentário. O primeiro portador de 
uma bagagem de narrativas adquiridas por suas andanças e 
experiências adquiridas pelo caminho, que são levadas e contadas, 
assim como outras que são trazidas e contadas. Já o segundo é 
aquele que permanece no mesmo lugar, contando as suas histórias 

e tradições, repassando suas experiências pela arte de narrar para 
seu povoado. Nas obras analisadas Munduruku contempla estas 
características, ao propor que seus personagens, em alguns casos 
personagens-narradores, se desloquem ou transitem entre as duas 

culturas, dois espaços, e outros que permaneçam ou voltem para as 
suas culturas de origem, mas, nos dois casos, sempre valorizando a 
figura daqueles que resistiram e permaneceram cultivando a voz 
ancestral, referenciando aquele narrador, com suas narrativas 
tradicionais. 

Para Silva (1994, p. 76) a inserção dos povos indígenas à 
sociedade nacional é inexorável e por isso este processo 
proporciona a estes povos novas vivências, e novos desafios e 
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reflexões. Sendo que algumas das novidades podem ser 
acomodadas na visão já construída, ou seja, “o novo é traduzido no 

já conhecido” e torna-se familiar; “ganha um sentido instituído 
pela tradição; perde o ineditismo, graças à sua localização no 
passado experimentado. Ganha, enfim, ares de reencontro”. 

E para Jecupé a identidade indígena permanece ainda na 

essência daquele ser humano que teceu e desenvolveu a sua cultura 
e civilização intimamente ligada à natureza e que “a partir dela 
elaborou tecnologias, cosmologias, sociedades, que nasceram e se 
desenvolveram de experiências, vivências e interações como a 
floresta, o cerrado, os rios, as montanhas e as respectivas vidas dos 
reinos animal, mineral e vegetal” (Jecupé, 1998, p. 14). 

Em Munduruku essas identidades expressam mais 

importância às questões: “quem nós podemos nos tornar”, “como 
nós temos sido representados” e “como essa representação afeta a 
forma como nós podemos representar a nós próprios”, e não tanto 
com as questões “quem nós somos” ou “de onde nós viemos” 1. 

 

                                                 
1 Fragmento de Stuart Hall (2000). 
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