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 A história deste livro começa muito antes do "arremedo" de comemorações 

organizadas no Brasil para "celebrar" a descoberta da América por Cristóvão 

Colombo (1998) e o "descobrimento" do Brasil (2000).  Começa no exato momento 

do primeiro contato entre autóctones e europeus na primeira ilha avistada por um 

desses viajantes. De lá para cá acumulam-se as narrativas de genocídio, 

deslocamento geográfico massivo, assimilação forçada, e outras formas de 

dominação do ameríndio pelo europeu.  Essas histórias foram transmitidas 

oralmente, por contadores de história tradicionais, por um bom tempo antes de 

começarem a ser "colhidas" por exploradores, catequistas, e mais tarde 

historiadores, antropólogos, lingüistas.  Mas somente na segunda metade do 

século vinte, com a chegada dos próprios indígenas à escrita nas línguas tornadas 

hegemônicas é que nós "outros", para os quais a escrita é o registro da história e 

das estórias (empresto o termo de Guimarães Rosa).  O acesso à publicação de 

sua história e suas estórias por escrito, em inglês, francês ou português, passa a 

ser divulgada e a ser objeto de estudo na esteira dos avanços teóricos pós-

estruturais, e mais recentemente os pós-coloniais, que tornam correntes termos 

como alteridade, hibridação, subalternidade, transculturalidade e tantos outros.  E 

como decorrência do sucesso dos movimentos pelos direitos civis de negros, 

mulheres e homossexuais encenados nas décadas de sessenta e setenta, 

principalmente nos Estados Unidos.   

 Abrem-se as academias e, mais vagarosamente as mentes americanas, para 

as minorias visíveis e suas culturas alternativas.  Dentre essas minorias, os índios 

foram os últimos a ganhar visibilidade e merecer atenção por sua situação sui-

generis: a maioria dos países americanos e, o caso, os três abordados aqui, 

Estados Unidos, Canadá e Brasil, são colônias de assentamento e portanto sua 

condição pós-colonial é considerada remota, malgrado o ativo colonialismo interno. 

E para os índios, os donos da terra quando todos os demais, colonos ou escravos, 



imigrantes ou refugiados políticos aqui chegaram, a definição de subalterno torna-

se mais complexa ainda.    

 No entanto, os questionamentos teóricos sobre se o termo pós-colonial 

aplica-se ou não aos países citados, se seus habitantes nativos podem ser 

classificados como sujeitos étnicos, fronteiriços ou híbridos, não respondem 

inteiramente pelo impacto que causa a leitura da ficção dos escritores ameríndios.  

Aí encontramos a mesma mágica de um García Márquez, as mesmas variações 

narrativas de um Faulkner, o mesmo humor de um Mário de Andrade. Mas 

também nos deparamos com ritmos frasais importados da oralidade, mulheres que 

criam o mundo e os seres humanos, coiotes transformistas, os poderes curativos 

das ervas e do sexo, a justaposição do passado e do presente, com índios que 

falam suas línguas nativas e índios que só falam inglês, índios criados em reservas 

e índios urbanos, índios com doutorado, índios que trabalham em ONGs, índios 

que vivem de sua literatura, índios professores. Temos ficção realista, pós-

moderna, pós-colonial, mágico-realista... a lista é infindável. 

 Este trabalho coletivo, que reflete anos de estudos e leituras atentas da 

literatura ameríndia do continente, feita por especialistas em literaturas de língua 

estrangeiras, visa dividir com o público brasileiro e com os colegas de profissão 

essa demonstração de que índio não cabe em uma categoria homogênea de seres 

e de que suas narrativas vão muito além dos mitos e lendas.  Uma das razões para 

a penetração apenas recente da literatura ameríndia no cânone pode ser a simples 

vastidão do objeto: o conjunto de canções, preces, encantações, charadas, 

previsões e histórias da tradição oral é vastíssimo.  A tradição oral cobre um longo 

período sem registros em inúmeras línguas remotas e reflete uma diversidade 

social e cultural considerável.  Quando Colombo aportou na América havia mais de 

duas mil tribos independentes que falavam cerca de quinhentas línguas diferentes, 

tão diferentes quanto o português e o húngaro, por exemplo. Precisamos 

reformular a idéia de que as culturas indígenas sejam rudimentares ou de 

protesto, e banir da cabeça noções românticas sobre o que sejam reservas e saber 

separar as festas, cantos e tradições da vida diária do índio contemporâneo. 



 O artigo de Arnold Krupat, a quem agradecemos a permissão para publicá-

lo em tradução, examina detalhadamente os contrastes entre o pensamento 

ocidental e aquele representado nas narrativas orais, principalmente aquelas sobre 

tricksters, e os equívocos de interpretação a que eles podem nos levar.  Lynn 

Mário Menezes de Souza, a quem agradecemos a preciosa contribuição sobre os 

índios brasileiros, também aborda os diferentes conceitos de representação na 

oralidade, onde o conceito de autoria coletiva, a simultaneidade dos tempos 

presente e passado, a performatividade, diferem das histórias a que estamos 

acostumados. Ainda resgatando a oralidade, meu artigo descreve vários encontros, 

por escrito, com os ritmos da oralidade e com os surpreendentes mitos de criação 

do homem, chegando até a variação moderna (pós-moderna?) e bem humorada 

de nossas metanarrativas sagradas ou literárias.  Uma dessas atualizações do mito 

é abordada por Rubelise da Cunha na figura da coiote de Thomas King. E Jane 

Brodbeck discute a atualização da história na análise de uma dime novel de 1860, 

atualizada por Sherman Alexie no conto "Assimilação".  As mulheres indígenas 

escritoras e como elas inscrevem uma imagem mais positiva de si mesmas em 

suas narrativas aparecem no texto de Liane Schneider.  Uma outra forma de 

resistência, a que denuncia a exploração capitalista e antiecológica do Grand Nord 

canadense, trazendo a marginalização e o empobrecimento das populações 

indígenas, feito pioneiramente por Yves Thériault, nos é trazida pelo ensaio de 

Humberto Luiz de Oliveira. Lúcia Helena de Azevedo Villela debate reação a rígidas 

fronteiras culturais, que podem constituir uma forma de resistência capaz de 

redefinir essas fronteiras, na obra de uma escritora canadense e de um escritor 

brasileiro. 

 Thomas King, Harry Robinson, Emma La Roque, Sherman Alexie, Leslie 

Marmon Silko, Louise Erdrich, Susan Power, Yves Thériault, Daniel Munduruku, 

Kaka Verá Jecupé, Olívio Tupã, habitam essas páginas com sua criatividade, sua 

ficção poética, divertida, de resistência, oriundos de varias tribos e tradições, com 

histórias pessoais e bagagens culturais diversas.  São índios bem diversos daqueles 

que povoam o imaginário branco ocidental cristão.   



Esperamos que conhecê-los os enriqueça como leitores e como seres 

humanos; que ensinar esses textos a seus alunos alarguem seus horizontes 

imaginários e contribuam para a diminuição de preconceitos e para a valorização 

da contribuição da cultura indígena para a cultura americana que compartilhamos. 
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