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 O grupo de acadêmicos brasileiros dedicados ao estudo da literatura ameríndia tem 

crescido rapidamente no Brasil, embora ainda não tenhamos cursos específicos sobre o 

assunto e os escritores indígenas continuem figurando entre as produções pós-coloniais 

(um rótulo que costumam rejeitar com veemência). Para dar continuidade à disseminação 

desses estudos, feita em sala de aula e através da pesquisa, da orientação, da 

apresentação de trabalhos em conferências nacionais e internacionais, e de publicações, 

entendemos que migrar para o meio eletrônico amplia de forma considerável o alcance da 

divulgação dos estudos ameríndios no Brasil e de suas ramificações internacionais. 

 A diversidade das obras, autores e assuntos abordados neste volume demonstra de 

forma inequívoca o aprofundamento das “reações literárias” dos escritores ameríndios aos 

resultados contemporâneos dos processos de colonização, independente das 

especificidades locais ou étnicas.   

  O segundo volume de Perspectivas amplia seu alcance através da presença muito 

gratificante de uma colega argentina e duas colegas espanholas, a quem agradecemos de 

forma especial por essa frutífera troca de idéias. 

 O volume dois dedica a maior parte de seus artigos às escritoras: Liane Schneider 

coloca lado a lado as obras autobiográficas da canadense Lee Maracle e da brasileira 

Eliane Potiguara. Lee Maracle e a linha evolutiva da autobiografia feminina ameríndia é 

objeto de Carmem Arzumendi em seu estudo de como essa escritora reconcilia 

identidades oriundas de mais de uma cultura. Alvany Guanaes e Eloína Santos examinam 

obras de Leslie Marmon Silko, Almanac of the dead e Gardens in the dunes, 

respectivamente, que questionam a legitimidade da formação da nação que se intitula a 

mais poderosa do mundo, uma de forma distópica e a outra, utópica Todas essas 

escritoras se valem da língua a elas imposta – o inglês ou o português – para criar uma 

visão de mundo alternativa, por vezes oposta à da maioria euro-americana.  

 Nessa mesma linha, Margara Averbach nos oferece uma análise de The light 

people, de Gordon Henry, que fornece uma visão do mundo Ojibwa onde a inovação 

estrutural corresponde a uma negação da cronologia temporal branca, ocidental, e a uma 

reinstalação da visão de um mundo holístico.   



 Helena Aikin faz uma contribuição destacada ao trazer para o nosso universo de 

pesquisa uma aproximação entre as tradições orais esquimó e a celta, onde relatos 

ancestrais trazem para a contemporaneidade uma tradição xamanística compartilhada por 

duas culturas reprimidas e que engendra seres híbridos semelhantes. 

 Rubelise da Cunha contribui com um extenso histórico da representação indígena 

na ficção brasileira, que de José de Alencar e Mário de Andrade se transformou 

radicalmente ao aportar nos romances pós-modernos e pós-coloniais de Antonio Callado, 

Bernardo Carvalho, Antonio Torres e outros, chegando à inclusão de autores indígenas 

como Kaka Werá Jecupé e Ailton Krenak. O estudo passa também pela presença indígena 

na Música Popular Brasileira, com exemplos de composições de Chico Buarque, Djavan e 

Caetano Veloso. 

 Jane Brodbeck aborda as políticas assimilacionistas do governo canadense 

refletidas nos relatos e fotos sobre as escolas residenciais nativas, onde crianças 

indígenas eram transformadas em arremedos dos brancos – ou “quase” brancos” – com 

desastrosas conseqüências para as culturas ameríndias. Esse artigo funciona como uma 

interface para os demais e destaca a grande capacidade de desconstrução dos processos 

de colonização e sua re-construção do ponto de vista ameríndio, que ultrapassa de forma 

cada vez mais sofisticada e radical os estereótipos e visões construídas pela hegemonia 

euro-americana no século XIX e primeira metade do século XX. 
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