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 O pós-colonialismo é entendido como sendo a condição que marca a vida de 

indivíduos e culturas afetadas pelos processos imperialistas (ASHCROFT, 1989, p. 2). 

Assim, é possível afirmar seguramente que as populações indígenas das Américas estão 

inscritas em tal contexto, apesar de, obviamente, existirem diferenças marcantes se 

considerarmos as experiências que essas populações nativas acumulam nas diferentes 

regiões do continente americano. 

 É sabido que, em um primeiro momento, os povos indígenas tendem a se 

identificar pelo pertencimento tribal. No Canadá, quando se fala sobre pertencimentos e 

auto-definições, imediatamente se percebe que os grupos indígenas se identificam como 

"First Nations" (Primeiras Nações). Nos Estados Unidos, como "Indians" (Indígenas) ou 

"Native Americans" (Americanos nativos), sendo que no Brasil é mais comumente utilizado 

o termo "Índios" ou "Populações Indígenas". 

 Apesar das diferenças culturais, religiosas e históricas, em termos de experiência, 

pode-se perceber que, particularmente desde o século passado, houve um aumento das 

reações literárias dos escritores indígenas no que se refere às conseqüências 

contemporâneas aos efeitos das invasões européias do passado. De fato, tal reação veio 

sendo retratada oralmente desde os primeiros anos da colonização; no entanto, como foi 

produzida nas línguas nativas, circulando nas formas orais, não era entendida ou ouvida 

por outras culturas mundiais. Quando os povos nativos das Américas entraram em 

contato com a escrita, durante os séculos XVIII , XIX e XX, alfabetizando-se na língua do 

colonizador, essas produções literárias passaram a alcançar um público maior e inclusive 

outras culturas. 

 O século passado certamente foi um período em que o questionamento dos 

modelos fixos de subjetividade e das narrativas ocidentais tidas como universais 

começaram a ganhar espaço, o que influenciou a desconstrução e as reconstruções 

alternativas da história cultural. Assim, novas apreensões da história foram trazidas à luz 
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e começaram a questionar a veracidade dos fatos que eram tidos como "verdades 

absolutas". Estas "novas" abordagens causaram, pelo menos a partir do olhar da cultura 

ocidental, uma crise na concepção de mitos, histórias e valores. Dessa forma, essas 

"novas" visões de mundo, construídas por vozes que dificilmente eram ouvidas ao longo 

da história, não ajudaram apenas a questionar a organização hierárquica, étnica e social 

da maior parte das sociedades das Américas depois da colonização, mas também 

construíram novas perspectivas sobre as populações nativas, que antes eram vinculadas a 

antigos estereótipos de pureza e autenticidade. Tornou-se também necessário 

desmistificar a idéia de uma cultura européia sólida, central, universal. É sabido que as 

populações nativas e não-nativas das Américas sempre estiveram em constante contato e, 

assim, se influenciaram mutuamente. O problema é que os colonizadores, na maioria das 

vezes, lucraram com tais trocas, enquanto os indígenas perderam instâncias de poder e 

independência. 

 Essas perspectivas embasam nossa leitura, já que a presente análise se debruça 

sobre textos de duas autoras - uma canadense (Metis), Lee Maracle, e uma brasileira da 

tribo Potiguara, Eliane Potiguara – duas mulheres que enfrentaram as dificuldades 

relacionadas às conseqüências físicas ou geográficas do deslocamento dos grupos 

indígenas, que viram na literatura uma possibilidade de rever seus problemas de 

identidade étnica e de pertencimento nacional.   

 Lee Maracle publicou em 1975 sua primeira obra, Bobbi Lee, Indian Rebel. Nessa, a 

autora constrói um texto autobiográfico, contando as experiências vividas e o processo de 

amadurecimento que percorreu durante a segunda metade do século passado no Canadá, 

seu país. Ao serem analisados alguns títulos dos capítulos, é imediatamente possível 

identificar as dificuldades as quais Maracle se refere: Capítulo I  - Infância turbulenta; 

Capítulo I I : Rebeldia precoce; Capítulo IV: Problemas domésticos; VII : Interessando-se 

novamente pela vida. Lee Maracle, ao discutir a respeito dos povos nativos 

contemporâneos, afirma o seguinte na introdução de Bobbi Lee:  

Perturba nossas mentes o fato de dormirmos sob a cúpula da ânsia 
imperialista que está sempre procurando por novas e mais eficazes formas 
de atacar nossas terras, arranhando e escavando-as, lhes arrancando o 
interior, cobrindo nossos túmulos com estradas, campos de golfe, projetos 
residenciais, escritórios, e sabe-se lá o que mais1. (MARACLE, 1990, p. 9) 

 

                                                 
1 As traduções de textos originalmente em língua inglesa são de nossa inteira responsabilidade. 
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No Brasil, a voz de Eliane Potiguara parece ecoar alguns dos problemas elencados por Lee 

Maracle no Canadá. Em seu livro Metade cara, metade máscara, de 2004, Daniel 

Munduruku em sua introdução observa que, depois de muito se ter ouvido e visto sobre 

os líderes indígenas, agora é o momento de OHU as palavras indígenas no papel. Ele afirma 

que tais palavras  

 

(...) chocarão, trarão vertigens, denúncias, tristeza, verdades, realidades. Realidades 
sombrias, frágeis, únicas. Realidades marcadas pela dor, pela alegria, pela esperança, pelo 
sucesso. Realidades ditas pela poesia, pela prosa, por números, por nomes. Realidades 
mostradas com as singularidades das ‘visões indígenas’. (POTIGUARA, 2004, p. 16)  

 
 

Graça Graúna, outra escritora e crítica literária indígena afirma que 

 

O espaço de multisignificação que é Metade cara, metade máscara sugere um conjunto de 
vozes tecido à luz do conhecimento ancestral, das tradições indígenas e, ao mesmo tempo, 
revela a estreita relação entre mito e poesia, história e memória, lugar e nação, identidade e 
alteridade. (POTIGUARA, 2004, p. 17). 

 
 No início de seu livro, Eliane Potiguara se refere a eventos ocorridos ao longo do 

século XVIII , expressando sua intenção de escrever tais histórias a partir de uma 

perspectiva diferente. O estilo ou gênero do seu livro é de difícil classificação. Potiguara 

traz à luz versões diferentes da história do Brasil, revelando vários eventos 

autobiográficos e poemas de sua autoria escritos nas últimas décadas como respostas aos 

ditos “fatos históricos”. Além desse entrelaçamento entre discursos ficcionais e históricos, 

Potiguara apresenta ao leitor de seu livro dois jovens, Jurupiranga e Cunhataí, figuras que 

assumem o papel de guias na estória que a autora constrói. O período das invasões é a 

causa da separação dos enamorados; e o conseqüente período de rebelião nacional está 

ligado aos sentimentos de dor e revolta estabelecidas entre o casal. As mudanças que 

afetaram mais negativamente as mulheres indígenas após a colonização são 

representadas pelo desespero de Cunhataí. A reconstrução da identidade indígena por 

escritores indígenas contemporâneos é apresentada por Tupã a Cunhataí e Jurupiranga 

como estando vinculada às tradições nativas. No capítulo final, os dois amantes se 

reencontram, aproximando-se, dessa forma, ao espírito divinal, à quinta essência, ao 

próprio amor pela vida. Como pode ser percebido, o enredo envolvendo Cunhataí e 

Jurupiranga funciona como uma moldura para as histórias que Potiguara reúne em seu 

livro. 
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 Potiguara também faz referência aos sérios problemas que o desempoderamento 

dos povos indígenas causa às sociedades em geral. Ela afirma que “o desmatamento, o 

assoreamento dos rios, a poluição ambiental e a diminuição da biodiversidade local, entre 

outros estragos” são causas diretas de intromissões de vários segmentos, tais como 

“madeireiros, garimpeiros, latifundiários, mineradoras, caminhoneiros, empresários das 

hidrelétricas, rodovias, pistas de pouso, etc.” nas comunidades indígenas do Brasil. 

(POTIGUARA, 2004, p. 43). 

 Apesar das várias diferenças entre os dois países em que as duas autoras, 

Potiguara e Maracle, estão inseridas - diferenças econômicas, culturais, históricas e sociais 

- os textos contemporâneos produzidos por essas trazem marcas bastante semelhantes no 

que se refere a processos de opressão enfrentados pelas populações indígenas. De acordo 

com Potiguara, o processo de colonização e neocolonização dos Povos Indígenas do Brasil 

conduziu tais populações ao trabalho semi-escravo, num regime de exploração causado 

pela intromissão de vários setores interessados na exploração de suas terras e de seu 

conhecimento (Cf. POTIGUARA, 2004, p. 43). 

 É possível perceber que, tanto nos textos de Maracle quanto nos de Potiguara, no 

Brasil e no Canadá, portanto, as experiências dos indígenas aparecem como marcadas por 

migrações forçadas, exploração econômica, imposição religiosa, entre outras formas de 

opressão. Eliane Potiguara, em um poema intitulado "Migração indígena", apresenta o 

seguinte quadro: 

 
(...) 
Ah!... Não sei mais continuar esses cânticos 
Porque a mim tudo foi roubado. 
Se ainda consigo escrever alguns deles 
Só é fruto mesmo da mágoa que me toma a alma 
Da saudade que me mata 
Da tristeza que invade todo o meu universo interno 
Apesar do sorriso na face... (POTIGUARA, 2004, p. 37) 
 

 
 Lee Maracle, no livro I  am woman (Eu sou mulher), de 1996, também cria um texto 

literário de difícil classificação. Na verdade, este livro é bastante semelhante ao de 

Potiguara em termos de organização do material autobiográfico e da criação literária. 

Nele, Maracle também mescla poesia com perspectivas sociológicas e históricas, de forma 

a mostrar seus pontos de vista relativos ao feminismo contemporâneo e às condições de 

vida dos indígenas no momento presente. A autora defende que um fio único perpassa 

todas as histórias de seu livro, afirmando claramente o seguinte: "para nós, [ indígenas] , o 
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racismo não é uma ideologia abstrata, mas uma parte muito real e prática das nossas 

vidas. A dor, o efeito, a vergonha são tangíveis, mensuráveis e assassinas" (MARACLE, 

1996, p. 4).  

 É importante destacar que as autoras se referem às experiências cotidianas bem 

como a autores e textos que determinaram seu processo de conscientização. A crítica 

literária Esther Gonzáles observa que o despertar político de Maracle foi, entre outros 

fatores, consequência de suas leituras de Marx e de textos anti-racistas, entre esses Black 

skin, white masks e The wretched of the Earth, ambos de Franz Fanon. Gonzáles defende 

que o pensamento de Maracle é moldado a partir de suas leituras de Fanon, em especial 

por suas idéias sobre as relações entre colonizador e colonizados (GONZÁLES, 1994, p. 

166). Eliane Potiguara também faz referências ao livro The wretched of the Earth ao longo 

de seu texto, apontando que Fanon percebeu precocemente os efeitos psicológicos 

negativos das opressões políticas e raciais (POTIGUARA, 2004, p. 81). Ela concorda com a 

afirmação de Fanon quando esse defende que processos de contínua violência, tortura, 

repressão e opressão resultam em estados psicológicos ligados à infelicidade, à depressão 

e ao desequilíbrio. Potiguara compara a situação de opressão a que Fanon se refere, ou 

seja, aos problemas políticos na África, à experiência vivida pelas antigas populações 

indígenas das Missões Guarani do Brasil. Tais missões eram organizadas pelos jesuítas, 

aparentemente interessados em "proteger" as nações indígenas dos invasores 

portugueses e espanhóis. No entanto, é necessário destacar que os indígenas não 

participaram com satisfação imediata e voluntariamente dessas comunidades religiosas, já 

que tal “proteção” estava relacionada ao imediato abandono das tradições, religiosidade 

e, finalmente, identidade indígenas. 

 Outro elemento fundamental na vida dessas duas mulheres - Maracle e Potiguara, 

é a inquestionável liderança que ambas assumem, com claros contornos políticos, que são 

expressos não apenas na literatura que produzem, mas também em outras esferas da 

vida pública. Em Bobbi Lee, Maracle declara que seu primeiro contato com fazendeiros 

mexicanos, na Califórnia, foi fundamental como sua "primeira experiência com um 

racismo realmente óbvio" (MARACLE, 1990, p. 53). Ela afirma: “Não que eu nunca tivesse 

vivenciado racismo, longe disso. Mas por aqui ele é tão comum, tão parte da vida 

cotidiana, que as pessoas nunca refletem a respeito" (MARACLE, 1990, p. 43). Lee 

Maracle afirma ainda que em Vancouver, onde morava antes de ir à California, também 

havia racismo, mas a existência dos indígenas não era totalmente negada ou ignorada; 
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existiam mais possibilidades de alianças com outros grupos minoritários (Cf. MARACLE, p. 

43).  

No final dos anos 60, a autora passou a envolver-se com o Red Power Movement, 

movimento indígena. Em seu livro I  am woman, ela já amadurece algumas idéias sobre a 

participação política e relações de gênero. Aqui ela afirma: 

 
A negação da feminilidade indígena reduz o grupo como um todo a um nível sub-humano. 
Animais gerando animais. Os ditames patriarcais exigem que abaixo do homem indígena 
venha a mulher indígena. Os ditames do racismo defendem que os homens indígenas estão 
abaixo das mulheres brancas e às mulheres indígenas nem cabe a referência como 
‘mulheres’ (MARACLE, 1996, p. 17-18).    

 
 

 Se aqui Maracle termina por lamentar tal organização hierárquica da sociedade, 

que se apóia em diferenças sexuais e sociais, imediatamente após essa consideração ela 

também lamenta o fato de ser sempre rotulada como "mulher indígena" em eventos 

organizados por mulheres. Maracle expressa sua insatisfação ao desabafar: "Se me 

pedem que escreva, meu tema é sobre indígenas e, como sempre, o pedido é 

acompanhado por uma série de instruções sobre o que posso ou não fazer ou dizer" 

(MARACLE, 1996, p. 18). Seu protesto aponta o fato de a sociedade ocidental, assim 

como o feminismo mainstream, estarem sempre preocupados em definir ações e um perfil 

desejável para os indígenas e/ou outros grupos não-hegemônicos. 

 Eliane Potiguara, como resultado de sua conscientização ao longo dos anos 70, 

fundou, em 1987, com um grupo de amigos, o *UXPLQ (Grupo Mulher-Educação 

Indígena) que tem por objetivo promover o acesso das mulheres e homens indígenas a 

informações e consciência crítica a fim de facilitar o florescimento das tradições e culturas 

indígenas, assim como o empoderamento desses dentro da sociedade contemporânea. 

Em 1988, a Rede Grumin foi criada, tornando-se, após isso, uma publicação virtual. Os 

pontos principais ali discutidos são: gênero, raça, direitos e perspectivas indígenas no 

contexto contemporâneo. Além de coordenar essas publicações, coordenando também 

grupos de discussão online, Potiguara freqüentemente viaja pelo mundo para representar 

o Brasil em encontros feministas e indígenas. Recentemente colocou um texto veemente 

em sua lista de discussão (literaturaindigena) sobre o atual debate sobre identidade 

indígena no Brasil. Potiguara defende que não é mais possível que se veja tantos 

indígenas sendo definidos como não-indígenas pela sociedade brasileira branca 

simplesmente por causa da sua "aculturação" ou porque não vivem mais em total contato 

com suas tribos. Ela afirma que isso é um exercício preconceituoso para com os indígenas 
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que vivem em cidades, que escrevem livros ou que freqüentaram universidades, ou seja, 

qualquer indígena que não estiver mais inserido no estereótipo histórico da vida na 

floresta. A autora declara que quando questionada da seguinte forma: "Você é realmente 

indígena?", ela tende a responder com outra pergunta: "E você, é realmente branco e, de 

fato, filho da sua mãe?" (literaturaindigena). 

 Potiguara também aponta a necessidade de que ocorram mudanças nas 

perspectivas acadêmicas sobre os indígenas, principalmente as antropológicas. Seu 

objetivo é promover a educação indígena e a história pós-colonial em escolas brasileiras, 

já que grande parte da população do país não tem noção de sua (possível) origem 

indígena. Ela própria resolveu um dilema pessoal em tais debates sobre origem, já que é 

neta de uma mulher que vivia em uma tribo e que, em conseqüência da expulsão de sua 

família do Nordeste do Brasil no começo do século XX, foi forçada a mudar-se, 

primeiramente para Recife, e em seguida para o Rio de Janeiro. Potiguara se declara 

como uma desaldeada, não por opção, mas em conseqüência de interesses políticos e 

financeiros de grupos nacionais e internacionais. Assim, ela não esconde sua revolta: 

"populações nativas não são folclore, mas um assunto sério que envolve, primeiramente, 

pessoas, e não simples objetos de decoração" (literaturaindigena). 

 Ao longo dessa análise comparativa, é possível perceber o atrito existente entre 

cultura e política que marca toda a história das Américas após os processos de 

colonização. Lee Maracle e Eliane Potiguara estão intensamente envolvidas em descobrir a 

lógica que ainda afeta negativamente as vidas dos indígenas americanos. Como mulheres 

de grupos não-hegemônicos, defendem sua etnia e seu gênero na literatura que 

constroem. Nesse sentido, um último poema de Lee Maracle mostra com primor que, se 

todas as batalhas não estão vencidas, ainda existe esperança no que se refere ao futuro. 

�3RHWU\�RI�D�*LUO�&KLOG�
Bright red sunrise 
happy birds 
with graceful wings 
amid fluffy clouds 
 
Let my life be filled with joy 
and only punctuated by pain (MARACLE, 1996, p. 6) 
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