
2�28752�/$'2�'2�(63(/+2��$�5(35(6(17$d2�&217(0325Æ1($�'2�,1'Ë*(1$�12�%5$6,/� �5XEHOLVH�GD�&XQKD�)XQGDomR�8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�GR�5LR�*UDQGH�
rubelise@vetorial.net �

 
 
 

Na realidade, com a descoberta do Outro, ficamos diante de duas faces do humano, ou melhor, 
diante de duas humanidades diferentes, uma ajudando a outra a se reencontrar como 

humanidade: singular descentramento do olhar. �
Adauto Novaes. A outra margem do Ocidente. �

 
Eu sou dois. Dois estão em mim. Eu não sou eu, dentro de mim está ele. Ele sou eu. Eu sou 

ele, sou nós e assim havemos de viver.  �
Darcy Ribeiro. Maíra. 

 

 

 A partir da segunda metade do século XX, observa-se um questionamento sobre os 

pilares que sustentam disciplinas como a história literária. Tal área de estudo passa por 

uma grande reavaliação ao serem desestabilizados os limites que definem o conceito de 

nação e a homogeneização imposta pelo imaginário que envolve esse termo. Afinal, o que 

é literatura brasileira? É a literatura de temática brasileira, a escrita no Brasil ou a escrita 

por brasileiros? Ainda, o que é uma temática “brasileira”? 

 Em “A idéia de história da literatura: constituição e crises”, Roberto Acízelo de 

Souza assinala que o grande abalo da disciplina denominada História da Literatura foi o 

advento da teoria literária. Após seu desenvolvimento com a configuração do historicismo 

no século XIX e a necessidade de definir uma literatura nacional, seus pressupostos são 

questionados por teorias que focalizam o próprio texto literário, como a Estilística, o 

Formalismo e a Nova Crítica. A segunda onda de contestação identificada se situa a partir 

dos anos 60 e, de acordo com Acízelo, decorre de razões sobretudo políticas. 

 Acízelo aponta os Estudos Culturais como a disciplina que assinala o século XXI. 

Essa nova linha teórica está extremamente vinculada ao declínio das ideologias 

nacionalistas e à denúncia do cânone como extremamente conivente aos ideais nacionais, 

constituindo uma categoria autoritária, homogeneizante e colonial, através da qual a 

literatura ocidental, mais especificamente a européia, passa a ditar o que é universal. 
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Assim, os Estudos Culturais não só influenciam a construção de um anticânone, ou 

contracânone, mas também possibilitam novas configurações canônicas que englobem as 

minorias e sejam identificáveis por critérios transnacionais, como gênero, etnia, 

preferência sexual e outros. 

  Dentro dos Estudos Culturais, as reflexões empreendidas pelo pós-colonialismo 

apresentam uma preocupação especial com a desconstrução do conceito de nação. 

Através da recuperação das condições que envolvem o encontro colonial, é revisado o 

discurso fundador das nações na tentativa de conceder visibilidade às suas margens. Em 

O local da cultura (1990), Homi K. Bhabha recupera a experiência colonial na Índia e 

aponta para o esfacelamento dos ideais nacionais, assinalando a ambivalência da relação 

do Eu colonizador com o Outro colonizado.   

No capítulo “DissemiNação: o tempo, a narrativa e as margens da nação moderna”, 

Bhabha parte do conceito derridiano de disseminação, que está ligado às dispersões de 

significado e verdade, e requer não só uma contextualização, mas uma 

descontextualização que remeta a uma nova recontextualização, a fim de questionar a 

logocêntrica noção de “verdade histórica”. A ênfase na dimensão temporal é fundamental 

para combater o historicismo vigente, o qual privilegia uma postura pedagógica que 

cristaliza uma única narrativa histórica e significados históricos permanentes. É a partir da 

disseminação do conceito de nação através do tempo que se torna possível narrar a 

história das margens da nação moderna, chegando ao que o autor definirá como tradução 

cultural, termo em voga nos estudos teóricos do momento, o qual representa uma 

tentativa de reformulação de conceitos, do pós- para o trans-, a fim de incorporar os 

movimentos de deslocamento na cultura globalizada. Dessa forma, a disseminação do 

conceito de nação é ocasionada pelo retorno do Outro, do colonizado, que num sentido 

lacaniano reaparece para “assombrar o colonizador”.  

Em outro capítulo de O local da cultura, intitulado “A outra questão: o estereótipo, 

a discriminação e o discurso do colonialismo”, Bhabha realiza uma análise psicanalítica 

sobre a relação do Eu colonizador com o Outro colonizado, explorando a ambivalência dos 

estereótipos construídos pelo discurso colonial. Em sua análise do modo de representação 

da alteridade, o autor reconhece que “os sujeitos do discurso são construídos dentro de 

um aparato de poder que contém, nos dois sentidos da palavra, um ‘outro’ saber – um 

saber que é retido e fetichista e circula através do discurso colonial como aquela forma 

limitada de alteridade” (2001, p. 120), denominada estereótipo. Assim, ao aceder às 
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fantasias mais selvagens do colonizador, “o Outro estereotipado revela algo da “fantasia” 

(enquanto desejo, defesa) daquela posição de dominação” (idem, p. 126).   

Bhabha focaliza grande parte de seus estudos no movimento diaspórico do indiano 

que retorna para assombrar o colonizador na Inglaterra. No entanto, tais 

questionamentos a respeito do conceito de nação e do contato colonial são importantes 

para repensar a experiência colonial brasileira e seus reflexos nas manifestações artísticas 

contemporâneas, ocasionando uma reavaliação da própria história da literatura. Partindo 

de uma noção difusa dos limites do que é uma nação brasileira, é possível observar tal 

manifestação fantasmagórica do colonizado em contato com o colonizador na relação 

entre os indígenas e os portugueses que chegaram ao Brasil, os missionários brasileiros 

ou vindos de várias partes do mundo, antropólogos, e os funcionários brasileiros de 

instituições governamentais, como o extinto Serviço de Proteção aos Índios (SPI), hoje 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Num contexto contemporâneo, a própria presença 

do indígena no espaço urbano ocasiona esse assombramento que retoma o discurso 

colonial imposto nos primeiros contatos com o branco. 

Em 1999, a iniciativa MINC-FUNARTE, “Brasil 500 anos: experiência e destino”, 

apresenta uma nova perspectiva no tratamento da questão indígena no cenário histórico e 

cultural brasileiro. A publicação de A outra margem do Ocidente, organizado por Adauto 

Novaes, é fundamental no momento em que a “comemoração” dos quinhentos anos da 

chegada dos portugueses ao Brasil reforça, de acordo com o autor e organizador, a 

estratégia hipócrita da celebração que se evidencia no esquecimento. Tal estratégia, que 

também pode ser observada no tímido pedido de desculpas simbolizado pelo dia 19 de 

abril, ficou fortemente expressa pela reconstituição da primeira missa no Brasil, a qual 

não pôde deixar de conter em si o seu contraponto, ou a voz de resistência das 

manifestações de protesto.  

No texto introdutório de Adauto Novaes, a questão do contato com o Outro já 

abordada por Bhabha é retomada dentro do contexto brasileiro. Grafando o Outro com 

letra maiúscula, de modo a recuperar a acepção psicanalítica, Adauto Novaes afirma que 

as sociedades indígenas revelaram para o Ocidente o lado oculto que ele ignorava, sendo 

que o europeu se espanta ao descobrir-se particular, quando, antes, sentia-se universal. 

O autor também denomina a experiência de ver o Outro um ato intelectual, já que a 

aparência do que se vê é preenchida por noções construídas anteriormente de forma 
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imaginária. Há uma negação do imediato da experiência para um “descobrimento” do que 

está “apagado”, ocultando o novo no que Novaes denomina as “máscaras do já sabido”.  

Se a imaginação é ficção, jogo ou sonho, a história a partir dessa imaginação já 

está comprometida com a fantasia, pois o colonizador viu o indígena e não foi capaz de 

pensar sua história, e sim de ver a si mesmo, ver a sua própria alteridade, no espelho do 

Outro. As idéias desenvolvidas por Novaes se aproximam do conceito de estereótipo 

desenvolvido por Bhabha, o qual retoma a fase do espelho de Lacan. Para Bhabha, a 

estratégia dominante do poder colonial exercida em relação ao estereótipo envolve 

narcisismo e agressividade. Assim, o poder colonial reconhece a diferença e 

simultaneamente a recusa ou mascara, pois, como na fase do espelho, a imagem do 

estereótipo enquanto identidade está sempre ameaçada pela falta. Novaes também 

afirma que o reflexo no espelho da cultura não produz apenas o duplo, mas também a 

consciência da diferença. É no espelho do contato com o Outro indígena que a Europa vai 

ler a sua diferença para, em seguida, querer suprimi-la. Como afirma Novaes: “O jogo dos 

espelhos do qual a América é parte tem isto de particular: é confrontação ao mesmo 

tempo com o Outro e consigo mesmo, talvez confrontação com sua própria alteridade” 

(1999, p. 11). 

A literatura contemporânea no Brasil segue uma linha de descentramento do olhar 

ocidental a fim de perceber e questionar as estratégias envolvidas nessa percepção que o 

Eu europeu produz de sua própria alteridade quando defrontado com o Outro indígena. 

Enquanto a estética romântica apresentava a necessidade de fortalecimento de uma 

nação e uma literatura brasileiras, sendo considerados romances como O Guarani (1857) 

e I racema (1865), de José de Alencar, obras fundacionais de nossa literatura nacional, os 

textos literários produzidos no século XX, sobretudo a partir dos anos 60, vão desmitificar 

as idéias de pureza e cavalheirismo europeu associadas aos heróis e heroínas indígenas 

alencarianos. É claro que um romance como Macunaíma: o herói sem nenhum caráter 

(1928), de Mário de Andrade, não pode deixar de ser citado como uma nova abordagem 

indigenista no Brasil, já que o autor recupera lendas amazônicas e realiza a busca de um 

tipo brasileiro distante dos ideais europeus. No entanto, o modernismo ainda se vê 

comprometido com um conceito mais homogêneo de literatura brasileira e de nação, o 

que leva à tentativa de configuração de Macunaíma como síntese do brasileiro, através 

das metamorfoses que lhe possibilitam assumir várias cores e raças.  



 5 

 O descentramento de olhar na história da literatura brasileira, ou a sua mudança de 

foco, acompanha uma revisão dos limites do literário e permite uma análise da questão 

indígena em diálogo com outras artes. Enquanto a música dialoga com a história e a 

literatura, a literatura contemporânea, através da intertextualidade, rompe os limites de 

gênero para incorporar o discurso histórico, historiográfico, a mitologia, o desenho, a 

pintura e a fotografia. Assim, a literatura segue os passos na construção de um novo 

capítulo da história da representação do indígena, realizando um mergulho para resgatar 

o Outro que vivenciou um processo de destruição e apagamento através da “missão 

civilizatória” do colonialismo.  

 Se, como afirma Michel de Certeau (2002), o foco da história da literatura hoje é 

exatamente a “história-problema”, ou os textos que não fazem parte do cânone, um 

estudo sobre a representação do indígena no cenário literário atual é bastante relevante, 

pois essa abordagem está totalmente contraposta àquela que encontramos no cânone de 

nossa literatura, tão bem representado pelas obras de José de Alencar, e sua reafirmação 

do discurso colonial europeu. Na tentativa de contribuir para uma reescrita da história da 

literatura brasileira, este ensaio analisa a presença do indígena na ficção brasileira a partir 

da década de 1960. Sem o intuito de abranger todas as obras do período que incluam de 

alguma forma tal temática, o objetivo é estudar romances que questionem o conceito de 

nação brasileira imposto pelo discurso colonial, recuperando o encontro entre o 

colonizador e o indígena enquanto uma imposição do Eu sobre o Outro. A fim de 

contribuir para uma reavaliação dos limites do literário, também são trazidas algumas 

composições musicais que, a partir de 1970, reformulam a abordagem da temática 

indígena e empreendem um forte diálogo com a literatura contemporânea. 

�
$�P~VLFD�SRSXODU�EUDVLOHLUD�

Em seu livro MPB: história de sua gente (2002), Renato Vivacqua dedica o  Capítulo 

14, “Música popular: a dívida com o índio”, a uma recuperação da presença do indígena 

na música popular brasileira. Sua obra não apresenta cunho científico e o autor não 

demonstra interesse em fazer uma análise profunda das letras das músicas, afirmando 

não ser um especialista e sim um apreciador. Mesmo assim, é importante o exercício de 

resgate desenvolvido, mesmo que apenas encontremos músicas até a década de 1980. 

Renato Vivacqua reconhece que o “boom” do indígena como tema começou em 1961, 

quando dois compositores carnavalescos, Haroldo Lobo e Milton de Oliveira, driblaram a 
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censura e lançaram a marcha “Índio quer apito”, aproveitando uma anedota em voga. No 

entanto, o autor reconhece que a figura indígena e sua história ainda são recuperadas de 

forma quase caricata e distanciada da realidade, sem comprometimento com os 

questionamentos socioculturais do momento.  

É na música popular brasileira a partir de 1970 que encontramos uma revisão sobre 

a história do ameríndio no território brasileiro. As composições aqui destacadas 

apresentam uma modificação de abordagem, como pode ser verificado na denúncia social 

presente em Cara de índio (1978), de Djavan, e Curumim chama cunhatã que eu vou 

contar (Todo dia era dia de índio) (1981), de Jorge Ben Jor. Na década de 1990, as 

músicas de Caetano Veloso e Chico Buarque – Um índio (1992) e I racema voou (1999), 

respectivamente, dialogam com a literatura e revisam o discurso que construiu o 

imaginário colonial. É importante notar que nos quatro exemplos citados, os compositores 

são também os intérpretes, sendo que a música de Jorge Ben Jor obteve outra gravação 

na voz de Baby Consuelo. 

�
'pFDGDV�GH������H����
CARA DE ÍNDIO  
                          
                       Djavan (1978) 
 
Índio cara pálida, 
Cara de índio 
Índio cara pálida,  
Cara de índio 
Sua ação é válida 
Meu caro índio 
Sua ação é válida, 
Valida o índio 
Nessa terra tudo dá 
Terra de índio 
Nessa terra tudo dá 
Não para o índio 
Quando alguém puder plantar, 
Quem sabe índio 
Quando alguém puder plantar 
Não é índio 
Índio quer se nomear 
Nome de índio 
Índio quer se nomear, 
Duvido índio 
Isso pode demorar, 
Coisa de índio 
Índio sua pipoca, 
Tá pouca índio 
Índio quer pipoca 
Te toca índio 
Se o índio se tocar, 

Touca de índio 
Se o índio toca, 
Não chove índio 
Se quer abrir a boca 
Pra sorrir índio 
Se quer abrir a boca, 
Na toca índio 
A minha também tá pouca, 
Cota de índio 
Apesar da minha roupa, 
Também sou índio  
 
 
 
 
 
 ����
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CURUMIM CHAMA CUNHATÃ QUE EU VOU CONTAR 
(TODO DIA ERA DIA DE ÍNDIO) 

 
Jorge Ben Jor (1981) 

 
Jês, Cariris, Carajás, Tucanos, Caraíbas, (...), 
Nhambiquaras, Tupis, Bororós, Guaranis, Kaiowa, 
(... ), Yanomami, Waurá, Yamaiura, Yawalapiti, 
Fuiá, Txika, Txucarramãe, Xokleng, Xicrin, Krahô, 
Rankokamekra, Suiá, 
 
Hey, hey, hey... 
 
Curumim chama cunhãtã que eu vou contar 
Cunhãtã chama curumim que eu vou contar 
Curumim, cunhãtã 
Cunhãtã, curumim... 
 
Antes que os homens aqui pisassem 
Nas ricas e férteis terris brasilis  
Que eram povoadas e amadas 
Por milhões de índios 
Reais donos felizes 
Da terra do pau-brasil 
 
Pois 
 
 

 
 
 
Todo dia, toda hora era dia de índio 
Todo dia, toda hora era dia de índio 
Mas agora eles só têm o dia 19 de abril 
Mas agora eles só têm o dia 19 de abril 
 
Amantes da pureza e da natureza 
Eles são de verdade incapazes 
De maltratarem as fêmeas 
Ou de poluir o rio, o céu e o mar 
Protegendo o equilíbrio ecológico 
Da terra, fauna e flora 
 
Pois na sua história o índio 
Era o exemplo mais puro, mais perfeito, mais 
belo 
Junto da harmonia, da fraternidade, da alegria 
Da alegria de viver 
Da alegria de amar 
 
Mas no entanto agora o seu canto de guerra 
É o choro de uma raça inocente que já foi muito 
contente 
Pois antigamente 
Todo dia (toda hora) era dia de índio 
Todo dia (toda hora) era dia de índio... 

 

  

 

As composições de Djavan e Jorge Ben Jor podem ser aproximadas não apenas 

pelas datas – 1978 e 1981. Em termos de musicalidade, tanto Cara de índio como Todo 

dia era dia de índio recuperam a sonoridade da música indígena. O andamento da música 

de Djavan reproduz o passo da dança tribal, e Jorge Ben Jor nos remete aos cantos de 

guerra. Em ambas composições também podemos identificar uma aproximação quanto ao 

trabalho com a temática, havendo uma preocupação primordial em denunciar a história e 

a atual situação do indígena. 

 Em Cara de índio, a batida ritmada, ecoando a cadência dos passos da dança, é 

criada através da rima com a repetição da vogal aberta “a” nas sílabas tônicas, como em 

“cara”, “pálida”, “válida”, “dá”, “nomear”, “demorar”, “tocar”. Ao mesmo tempo em que 

recupera uma musicalidade tribal, Djavan nos fala de uma terra que não mais pertence ao 

indígena, pois é uma terra em que “tudo dá”, mas não para o índio. A música alerta não 

só para a perda do território, como também para a perda da identidade, sinalizando o uso 

equivocado da denominação “índio”, imposta pelo europeu – é por isso que o  “índio quer 

se nomear/nome de índio”. A miscigenação das raças leva à afirmação final: “Apesar da 
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minha roupa/também sou índio”. A identificação da voz que canta com o indígena pode 

ser tanto pela solidariedade com a causa, quanto pela inevitabilidade de nossas raízes 

ameríndias, o que torna ainda mais agravante a marginalização sofrida pelos povos 

nativos. 

 O tom dessa voz que canta é um tanto pessimista, pois duvida que o índio consiga 

se nomear. Também afirma que, quando alguém puder plantar neste País, não será o 

índio. Enquanto a composição de Djavan traz um lamento, Jorge Ben Jor inicia Todo dia 

era dia de índio com um grito de guerra, avisando que este será um canto de 

reivindicação, de resistência, apesar de ser um canto triste, como confirma a última 

estrofe. O ouvinte brasileiro é desestabilizado ao serem enumerados alguns nomes das 

mais de duzentas nações indígenas que hoje se encontram no território brasileiro. O 

termo “nações indígenas” já traz em si a disseminação do conceito único de “nação”, 

sinalizando que, para o indígena, a tribo é sua nação, com língua, cultura e leis próprias. 

Jorge Ben Jor recupera a oralidade característica da cultura ameríndia ao trazer 

uma voz que chama os habitantes da tribo para contar uma outra história sobre a 

chegada dos brancos nas terras brasileiras. Num tom saudosista e um tanto idealista, é 

relembrado o comprometimento do indígena com a preservação da natureza e a harmonia 

presente antes da chegada do colonizador, quando “todo dia era dia de índio”, e não era 

preciso o consolo do dia 19 de abril. Essa composição de 1981 assumiu grande 

importância, chegando a ser considerada um “hino indigenista”, e o refrão “Todo dia era 

dia de índio” foi utilizado na denominação de muitos movimentos em defesa do indígena, 

adaptado para “Todo dia é dia de índio”. 

�
�
�
�
�
�
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UM ÍNDIO  
               Caetano Veloso (1992) 
 
Um índio descerá de uma estrela 
Colorida e brilhante  
De uma estrela que virá  
Numa velocidade estonteante 
E pousará no coração do Hemisfério Sul 
Na América, num claro instante 
Depois de exterminada 
A última nação indígena 
E os espíritos dos pássaros  
Das fontes de água límpida 
Mais avançado que a mais avançada 
Das mais avançadas das tecnologias 
Virá 
Impávido, que nem Muhammed Ali 
Virá que eu vi 
Apaixonadamente como Peri 
Virá que eu vi 
Tranqüilo e infalível como Bruce Lee 
Virá que eu vi 
O axé do afoxé filhos de Gandhi 
Virá 
Um índio preservado 
Em pleno corpo físico 
Em todo sólido, todo gás 
E todo líquido 
Em átomos, palavras, alma, cor 
Em gesto, em cheiro, em sombra, em luz 
Em som 
Num ponto eqüidistante 
Entre o Atlântico e o Pacífico 
Do objeto sim resplandecente 
Descerá um índio 
E as coisas que eu sei que ele dirá 
Fará não sei dizer assim 
De um modo explícito 
Virá 
Impávido que nem Muhammed Ali 
Virá que eu vi 
Apaixonadamente como Peri 
Virá que eu vi 
Tranqüilo e infalível como Bruce Lee 
Virá que eu vi 
 
O axé do afoxé filhos de Gandhi 
Virá 
E aquilo que nesse momento 

Se revelará aos povos 
Surpreenderá a todos 
Não por ser exótico  
Mas pelo fato de poder 
Ter sempre estado oculto 
Quando terá sido o óbvio. 
 
 
 
 
 
 
 
IRACEMA VOOU   
                Chico Buarque (1999)�
 
 
I racema voou 
Para a América 
Leva roupa de lã 
E anda lépida 
Vê um filme de quando em vez 
Não domina o idioma inglês 
Lava chão numa casa de chá 
 
Tem saído ao luar 
Com um mímico 
Ambiciona estudar 
Canto lírico 
Não dá mole pra polícia 
Se puder, vai ficando por lá 
Tem saudade do Ceará 
Mas não muita 
Uns dias, afoita 
Me liga a cobrar 
– É Iracema da América 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos anos 1990, encontramos duas músicas que ultrapassam a denúncia da precária 

situação dos primeiros habitantes desta terra. Um índio (1992), de Caetano Veloso, 

aborda a idéia do imaginário criado pelo branco, o qual impôs, como já foi afirmado por 

Bhabha e Novaes, uma idéia preestabelecida do Outro. O tom da música evoca a profecia 
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sobre a vinda de uma espécie de “superíndio”, capaz de conter em si a coragem de 

Muhammed Ali, o caráter romântico, apaixonado e idealizado de Peri, a infalibilidade de 

Bruce Lee e a luta pela paz racial dos filhos de Gandhi.  

 Esse índio “preservado/ em pleno corpo físico” virá num tempo quando já terá sido 

extinta a última nação indígena. A consciência do impacto negativo do contato com o 

branco é expressa nessa profecia, a qual confirma que o imaginário criado pelo branco 

não favoreceu em nada a permanência dos povos ameríndios em nosso solo. O final da 

música ainda é mais contundente, pois prevê que a grande revelação não surpreenderá 

por ser o índio a imagem exótica criada pelo pensamento europeu, mas justamente por 

ser aquilo que era óbvio, e que o colonizador se negava a ver, obcecado pelas máscaras 

do “já sabido” de que nos fala Adauto Novaes. 

 Ao inserir a questão indígena num futuro distante, de profecias que também 

partem do imaginário europeu, Caetano Veloso destaca a impossibilidade de comunicação 

entre o branco e o índio, a qual apenas acarreta a destruição da cultura e da tradição 

ameríndias. Assim, ao enfatizar com veemência, no refrão da música, que esse índio virá, 

o autor nada mais faz do que negar sua própria afirmação, já que o “superíndio” da 

profecia está muito distante do óbvio que nos é revelado a cada dia.  

 Nas duas composições dos anos 1990 aqui apresentadas, encontramos um diálogo 

explícito com a literatura brasileira. A música vem, então, questionar as imagens criadas 

pelos ideais românticos nacionalistas. Enquanto Caetano Veloso recupera o herói Peri, do 

romance O Guarani, para falar da improbabilidade da concretização de uma idealização 

profética, Chico Buarque nos traz uma Iracema que voou para a América, saindo do Ceará 

para lavar chão em uma casa de chá nos Estados Unidos. Nesta música, que faz parte do 

CD As cidades, de 1999, vemos a protagonista de I racema situada no contexto do século 

XX. Da idealizada “virgem dos lábios de mel”, que representava toda a pureza associada à 

terra virgem, desejosa da civilização trazida pelo português, chegamos à condição da 

mulher de ascendência indígena no Brasil contemporâneo. 

 A mais importante constatação que observamos nessa música de Chico Buarque é 

a perspectiva do deslocamento, tão explorada nos Estudos Culturais e tão presente na 

literatura contemporânea. Acompanhando a globalização econômica, o sujeito passa a 

atravessar as fronteiras espaciais, tanto virtuais, através da internet, como geográficas, 

através da facilidade das viagens e das oportunidades de contato com outras culturas, 

seja para fins de trabalho, estudo ou turismo. Esta Iracema contemporânea não aguarda 
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o retorno de Martim. É a cearense que busca um futuro melhor em outras terras, não no 

deslocamento Nordeste – São Paulo, característico dos retirantes nordestinos, mas além 

das fronteiras do território nacional, em um país que promete uma vida melhor e detém 

maior poder econômico. 

 A característica do sujeito que se desloca para um novo território, como é o caso 

da Iracema de Chico Buarque, é habitar um entre-lugar, conceito trazido por Silviano 

Santiago em seu ensaio “O entre-lugar do discurso latino-americano”. Ela não é mais 

apenas cearense, mas também não domina o idioma inglês, assim só pode ser designada 

como um duplo. A última frase da música simboliza essa duplicidade, pois “É Iracema da 

América” tanto indica a identificação de uma chamada a cobrar, como serve para definir a 

condição desse sujeito que não pode mais ser a Iracema romântica de Alencar. Os limites 

da nação também são questionados pelo termo América, que pode designar o país 

Estados Unidos, assim como o Novo Mundo, ou o Continente Americano. 

A ficção brasileira produzida no segunda metade do século XX e início do XXI ecoa 

a música entoada por Chico Buarque, pois além de revisar os ideais nacionalistas 

fortalecidos no romantismo, também apresenta um indígena viajante, à procura de sua 

identidade, e não arraigado ao solo à espera do colonizador, como as personagens 

alencarianas. Em diálogo com a música popular brasileira a partir da década de 1970, a 

ficção contemporânea tem modificado sua abordagem da temática indígena, 

aproximando-se da denúncia social de Djavan e Jorge Ben Jor e da desconstrução do 

imaginário europeu de Caetano Veloso e Chico Buarque, para cada vez mais distanciar-se 

das imagens idealizadas enfatizadas por José de Alencar.  

 

)LFomR�FRQWHPSRUkQHD��URPDQFH�
 A partir da década de 1960, o romance brasileiro, ao revisar a temática indígena, 

realiza um mergulho em busca da história que não foi contada. Os autores seguem uma 

trajetória que leva ao Outro a fim de compreendê-lo e ouvir sua voz. Dessa forma, muitas 

vezes nos deparamos com obras que recriam a voz indígena através das personagens 

protagonistas, e outras que vão focalizar o branco tentando compreender o universo 

ameríndio e a experiência colonial.  

 Mesmo em obras nas quais as personagens indígenas não são centrais, 

observamos uma desconstrução do pensamento colonialista, o qual rege a fundação do 

Brasil-Nação. Na segunda metade do século XX, Darcy Ribeiro e Antonio Callado são 
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autores que evidenciam preocupação maior com a temática indígena e tentam recuperar a 

voz do Outro, apontando as incoerências do discurso que define o Brasil enquanto uma 

nação única e democrática. Apesar de não ser temática central de sua obra, João Ubaldo 

Ribeiro também apresenta uma personagem indígena que questiona a ação violenta da 

cultura ocidental em O feitiço da ilha do Pavão. Ao entrarmos no século XXI, Antônio 

Torres e Bernardo Carvalho intensificam o diálogo entre história e ficção para cada vez 

mais assinalar a busca de si mesmo que está implícita no resgate do Outro. 

 

�����������D�IUDJPHQWDomR�GR�GLVFXUVR�GD�QDomR�
O comprometimento de Darcy Ribeiro com a causa indígena parte de seu trabalho 

como antropólogo, profissão que também implica o olhar do Eu na busca de 

entendimento do Outro. No entanto, é através da liberdade proporcionada pela ficção que 

o autor se distancia das normas científicas e realiza uma experiência de representação da 

voz do ameríndio.  

Maíra (1976), primeiro livro de ficção escrito por Darcy Ribeiro, traz uma 

abordagem que sinaliza a fragmentação do sujeito indígena. Longe de qualquer 

idealização romântica, mas fora dos moldes tradicionais do romance realista, sua obra é 

grande exemplo de abertura para a polifonia bakhtiniana e o confronto de vozes oriundas 

dos brancos ditos civilizados, dos estrangeiros, da tribo Mairum e daqueles que habitam a 

fronteira entre os dois mundos. 

O romance inicia com o capítulo “A morta”, no qual um suíço encontra o corpo de 

Alma, uma moça branca que vivia na tribo e aparenta ter morrido durante o parto de 

gêmeos, também encontrados mortos. É o início da investigação, que acontece no ano de 

1975. Em contraponto, a questão central da narrativa é exposta: voltamos ao passado e 

observamos o retorno de Isaías (de nome indígena Avá) à tribo Mairum. Isaías, que era 

seminarista em Roma, encontra-se com Alma durante a viagem de retorno. Alma é a 

personagem que procura um sentido para sua vida sendo missionária, mas acaba vivendo 

como mirixorã, uma espécie de sacerdotisa do amor, na tribo Mairum. A investigação de 

sua morte caminha lado a lado com a viagem de Isaías na tentativa de retornar a seu 

passado tribal para assumir o papel de tuxaua, chefe de guerra. No entanto, desde o 

primeiro contato com a tribo, Isaías percebe a impossibilidade de ser “um” novamente, 

pois não pode mais ser Avá, tampouco consegue viver dentro da cultura branca e cristã 

como Isaías. 
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 A fragmentação já é iniciada pela duplicidade do nome da personagem Avá/Isaías, 

sendo a linguagem que rege a narrativa o código duplo da paródia e da ironia. As quatro 

partes do romance remetem à estrutura da missa católica: Antífona, Homilia, Cânon e 

Corpus, mas são iniciadas por desenhos indígenas que ironizam e desafiam o discurso 

cristão. Ainda vemos o diálogo com as novelas policiais, trazendo a transcrição dos textos 

do inquérito em uma pseudonovela de detetive, já que o assassinato inicial se revela uma 

morte acidental, comprometendo a resolução final da narrativa. Há um rebaixamento e a 

ridicularização do detetive, o qual, sem o menor conhecimento do assunto, só aparece em 

quatro capítulos. 

A pesquisa antropológica de Darcy Ribeiro fica evidente no intertexto com a 

cosmogonia do povo Mairum, que, de acordo com Lúcia Sá, é uma tribo fictícia. No 

entanto, essa crença sobre a origem do universo pode ser perfeitamente identificada 

como tupi-guarani. São os mitos indígenas que vão parodiar o discurso bíblico, o que é 

bem exemplificado pelas orações sincréticas feitas por Isaías, que misturam invocações 

mairuns e orações católicas. O Deus mairum, Maivotsinim, é em si um duplo, pois seu 

filho Maíra (Sol) cria um irmão gêmeo, Micura (Lua), para acompanhá-lo. A dualidade de 

Maíra e Micura representa o bem e o mal. 

Outro intertexto importante, que remonta à chegada dos colonizadores, é a crônica 

de viagem. A viagem de Isaías se inicia em Antífona e se estende até Cânon, quando ele 

é chamado pela tribo a “falar de tudo o que seus olhos viram, de tudo que seus ouvidos 

escutaram e de tudo que seu espírito entendeu, durante todos estes longos anos, no 

grande mundo dos brancos” (RIBEIRO, 1989, p. 258).  

 Em Maíra, Darcy Ribeiro empreende a tarefa de dar abertura ao texto para uma 

pluralidade de vozes, as quais vão emitir seus pontos de vista e expor sua participação 

nesse choque de culturas provocado pela ação colonizadora do branco cristão, em 

especial pelas missões católicas. Na verdade, a história policial que envolve o leitor 

também é uma forma de subterfúgio para trazer à tona um discurso ignorado até pouco 

tempo pela história oficial, comprometida com um regime de ditadura que só foi 

destituído em 1985 e pelo qual o autor da obra foi exilado. Pois não é só a impossibilidade 

de conciliação entre o mundo branco cristão e o mairum que é retratada, nem apenas os 

danos negativos da imposição do cristianismo, mas também a ineficiência dos órgãos 

públicos responsáveis pela questão indígena, os interesses políticos envolvidos e o 

contrabando que acontece pelo interior das matas brasileiras. 
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 Na narrativa, a idéia do deslocamento permanece, contraditoriamente, como causa 

da imobilidade das personagens e de sua incapacidade de superar a posição espacial que 

ocupam dentro da cultura e da sociedade. A impossibilidade do convívio das duas culturas 

é enfatizada pela morte de Alma, que vai tentar integrar-se na cultura indígena, mas não 

pode esquecer suas raízes culturais. Sua morte ao dar a luz a gêmeos, os quais, na 

tradição mairum, significam o renascimento de Maíra e Micura, enfatiza o fracasso da 

integração entre o mundo branco e o indígena.  

Isaías tenta encontrar uma função para sua nova identidade dupla, e sua nova 

situação é definida pelo contato com uma lingüista americana que está tentando traduzir 

o Evangelho de Mateus para a língua mairum. A lingüista pede a ajuda de Isaías, que 

começa a fazer a tradução. No entanto, observamos o choque dos dois discursos, pois, ao 

passar para o mairum, muitas coisas precisam ser modificadas, o que a imposição da 

cultura branca não permite. Assim, a relação entre Isaías e a lingüista – o Eu que já 

possui uma idéia definida daquilo que quer ler sobre o Outro – repete a relação entre 

colonizador e colonizado. A interferência de Isaías no discurso bíblico ocasiona uma 

subversão e a construção de um discurso híbrido, o qual Bhabha também reconhece 

quando aborda a imposição da Bíblia na Índia. 

O romance de Darcy Ribeiro nos fala da impossibilidade de conciliação entre esses 

dois mundos e da dificuldade de uma tradução cultural, única tarefa possível para um ser 

que é duplo e habita duas culturas distintas. Além da forte denúncia social, que remete a 

um período histórico brasileiro e à corrupção nos órgãos governamentais, há a 

preocupação com a definição de novas identidades além dos limites do discurso nacional.  

A experimentação formal é outra característica importante de Maíra, romance que 

termina com um capítulo totalmente polifônico no qual as várias vozes envolvidas na 

narrativa falam sem marcação diferenciada, representando as divergências e diversidades 

que envolvem a questão indígena. Em Utopia Selvagem, de 1982, a experimentação é 

exemplificada pela viagem fantástica empreendida pelo protagonista Pitum. Enquanto em 

Maíra encontramos, no início de cada parte, desenhos indígenas que subvertem o discurso 

cristão, em seu romance de 1982, Darcy Ribeiro traz, no início de cada capítulo, 

ilustrações sobre os indígenas feitas por grandes viajantes que aqui estiveram, como 

Américo Vespúcio, Hans Staden, André Thevat, Jean de Lery, dentre outros.  

Pitum, tenente brasileiro que luta na Guerra Guiana e está à procura do Eldorado, é 

engolido por uma cortina branca e feito prisioneiro das Amazonas, mulheres guerreiras e 
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revolucionárias que repudiam o jugo masculino, guardando-o como procriador único. Após 

algum tempo, este negro gaúcho é jogado novamente para o outro lado da bruma branca 

por ser frouxo e covarde, e chega numa terra de índios, onde encontra as missionárias 

Tivi e Uxa. A narrativa segue um ritmo rápido através das vozes do narrador e do próprio 

Pitum, as quais trazem críticas contundentes à situação social e política do Brasil. O livro é 

finalizado com o vôo fantástico da ilha, comandada pelo tuxaua Calibã. Esse fato inusitado 

ocorre durante a Caapinagem, festa na qual os indígenas entram em transe, sofrendo 

transformações e tendo visões após beber o caapi. 

Dividido em três partes: Bandas e lados, A margem plácida e Desbundes, esse 

romance extremamente paródico nos lembra as aventuras de Macunaíma através das 

peripécias do tenente. Os intertextos com a obra de Mário de Andrade são evidentes, 

como no primeiro capítulo de Bandas e lados, intitulado “Icamiabas”, o qual remete ao 

capítulo “Carta pras Icamiabas”, de Macunaíma. Outro aspecto é a utilização da estilística 

e do vocabulário da Carta de Pero Vaz de Caminha para descrever os ameríndios, em 

especial as mulheres.  

As personagens indígenas encontradas por Pitum resgatam figuras do imaginário 

colonial, como o tuxaua Calibã, que retoma a personagem shakespeariana de A 

tempestade, e o pajé Cunhãmbebe, nome de uma figura histórica dos tempos coloniais 

brasileiros, a qual também aparece no romance de Antônio Torres Meu querido canibal. 

Além desses intertextos e recuperações históricas, encontramos uma crítica à ação 

dos missionários e padres quando aportaram no Brasil através das personagens Uxa e 

Tivi. Enquanto Tivi sente uma forte atração pela nudez e virilidade dos ameríndios, a 

missionária Uxa continua cegamente sua catequese, deixando transparecer a inutilidade 

da imposição da religiosidade Ocidental para um povo que já possui cultura e religião 

próprias.  

Diferentemente de Maíra, Utopia selvagem fala sobre a presença dos missionários 

de forma cômica, distanciada de um realismo histórico. Em ambas as obras também 

vemos a dissolução da idéia de um Brasil único, seja através da confrontação de um Brasil 

oficial e da realidade não-oficial que ocorre nas matas brasileiras, em Maíra, ou através 

dos diferentes “Brasis” descritos por Pitum e as missionárias de Utopia selvagem. 

Novamente, Darcy Ribeiro desenvolve essa temática de forma mais cômica em seu 

romance de 1982, trazendo uma discussão em que Pitum e as missionárias começam a 

achar que não estão falando do mesmo país. As missionárias descrevem um país 
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idealizado, e Pitum aponta as malezas da nação, enquanto o tuxaua Calibã começa a 

sentir-se ameaçado por essas figuras que se diziam provenientes do mesmo local. 

Em 1997, o romance O feitiço da ilha do Pavão, de João Ubaldo Ribeiro, também 

recupera a figura da ilha que está presente em Utopia selvagem, a qual faz parte do 

imaginário europeu do Novo Mundo. Apresentando um local já ocupado por brancos, 

negros e índios inseridos na civilização, a narrativa focaliza um espaço mágico no 

Recôncavo Baiano, o qual detém um feitiço e é descrito de forma que nos lembra as 

lendas de demônios e temores que seriam encontrados pelos viajantes ao atravessarem o 

mar. 

A ilha do Pavão reproduz as mazelas da sociedade brasileira e dos feitos coloniais, 

com políticos corruptos que querem manter negros e índios em posições subalternas e 

uma Igreja imoral envolvida em sórdidas questões políticas. São personagens de destaque 

o índio Balduíno Galo Mau, Iô Pepeu, amigo de Balduíno e filho de Capitão Cavalo, 

homem respeitado na ilha e defensor de negros e índios, a misteriosa Ana Carocha ou a 

Degredada, considerada por muitos uma feiticeira, Hans, fugitivo da inquisição européia, e 

Crescência, negra congolesa pela qual Iô Pepeu é apaixonado. Capitão Cavalo, Hans, Ana 

Carocha e Crescência descobrem o segredo do controle do tempo, podendo fazer o 

relógio parar e interferir no futuro da ilha. A realização de tal utopia, ao final do livro, no 

entanto, não impede que continuem no poder autoridades corruptas, apesar de negros 

escravizados conseguirem rebelar-se do domínio de Afonso Jorge II , um negro 

congolense que acredita ter os poderes de um rei romano e subjuga os demais negros a 

suas leis cristãs e civilizatórias. 

Nessa alegoria da Nação empreendida por João Ubaldo Ribeiro, Balduíno é um 

índio tupinambá esperto e escrachado, que adora as tecnologias e comodidades trazidas 

pelos brancos, mas resiste aos dirigentes e militares através do poder que detém em sua 

cultura, pois suas receitas com ervas são temidas como feitiços. Mesmo assim, a 

personagem já está deslumbrada com a civilização. Após a decisão do intendente Dão 

Felipe Furtado de enviar os índios novamente às matas, já que as senhoras da sociedade 

se ofendem ao verem os índios nus andando pela cidade, a resistência de Balduíno – que 

tanto preza a cachaça, vício branco utilizado para dominar os indígenas – deixa clara a 

interferência dos colonizadores na vida das tribos, que não mais querem abrir mão dos 

valores tão prezados pelos brancos e reproduzem as idéias dos europeus: 
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Se mato é coisa boa, branco ia pro mato! Branco só quer coisa boa! Por que 
branco não vai pro mato? (...) Isso quando índio era besta e descomprendido, não 
tinha aprendido nada, índio era besta. (...) Tem çúcar no mato? Tem sal no mato? 
Tem fiambre no mato? Tem galinha gorda e dinheiro no mato? (...) No mato tem 
é bicho, tem mutuca, tem musquito, tem potó, tem cobra jararaca, tem coceira, 
tem perreação, no mato tem é isso! Índio volta pro mato? Nunca que nunca! 
(RIBEIRO, 1997, p. 38) 

 

Apesar de trazer uma figura indígena que possibilita um questionamento da ação 

colonial e tenta reproduzir a oralidade, O feitiço da ilha do Pavão ainda apresenta um 

índio caricato, o qual possui um pouco da malandragem de Macunaíma, personagem 

importante na literatura brasileira que também dialoga com o protagonista Pitum, de 

Utopia selvagem. Como o romance de Darcy Ribeiro, O feitiço da ilha do Pavão traz um 

olhar sobre a constituição da nação brasileira e as mazelas impostas pelo discurso 

colonial, o qual oficialmente condena toda a corrupção que acaba reafirmando, sendo o 

indígena, e nesse caso também o negro, o depositário de todas as características 

negativas que precisam ser aniquiladas. Como reconhece Renata Fraga dos Santos 

(1999), tanto o romance de Darcy Ribeiro quanto o de João Ubaldo Ribeiro apresentam 

utopias relacionadas à ilha, seja na tentativa de uma comunhão entre raças e numa 

transformação que englobe a natureza como um todo – mata, animais, o homem – 

através do ritual da Caapinagem de Utopia selvagem, seja na ilusão do controle do 

tempo, em O feitiço da ilha do Pavão. 

 Antônio Callado é outro autor que, como Darcy Ribeiro, dedica várias obras à 

temática indígena. Começando com uma crítica política ao cenário brasileiro em Quarup, o 

autor aprofunda, em A expedição Montaigne e Concerto carioca, a abordagem dos 

elementos envolvidos no contato do branco com o ameríndio, desconstruindo a imagem 

de nação brasileira criada pelo discurso das instituições governamentais. 

 O romance Quarup (1967), anterior à publicação de Maíra, traz a trajetória de 

Nando, um jovem padre perdido em conflitos existenciais que resolve abandonar o 

sacerdócio após sua viagem ao Xingu. Conforme vai sendo confirmado ao longo da 

narrativa, o contato com o indígena nada mais é do que uma etapa de autoconhecimento 

para ele. É no contato com o Outro que o protagonista encontra uma razão para sua vida, 

começando com a superação dos traumas referentes à sexualidade, através da inglesa 

Winifred e de Francisca, seu grande amor. No entanto, é a morte de Levindo, noivo de 

Francisca assassinado no momento em que acompanhava camponeses para uma 

reivindicação salarial, que determina o rumo de Nando. 
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 Apesar de centrado na história do jovem padre, o romance permite uma 

recuperação histórica do Brasil no período entre 1950 e 1965. As oito partes da narrativa 

– O ossuário, O éter, A maçã, A orquídea, A palavra, A praia e O mundo de Francisca – 

mostram a trajetória de Nando durante o período da renúncia de Jânio Quadros, o suicídio 

de Getúlio Vargas, o golpe militar e o regime ditatorial. Nando trabalha no ossuário em 

Recife, espécie de cripta que contém relíquias da Igreja, mas está se preparando para ir 

ao Xingu. O protagonista vivencia experiências que vão modificar sua vida ainda em 

Recife, em contato com o casal inglês Leslie e Winifred, e com Levindo e Francisca.  

 É no Xingu que o protagonista se aproxima dos indígenas, tendo contato com o 

ritual do quarup para celebração da morte do tuxaua uialapiti Uranaco. Após o reencontro 

com Francisca, quando já havia abandonado o sacerdócio, decide retornar ao Recife para 

alfabetizar adultos ao lado de seu grande amor. Quando retorna, há o golpe militar. 

Nando é preso e torturado, mas Francisca consegue exilar-se na Europa. A partir dessa 

experiência, vemos as mudanças nos objetivos do protagonista, que, tempos depois de 

ser libertado, resolve realizar um quarup para a celebração dos dez anos da morte de 

Levindo, momento em que decide se alimentar do guerreiro socialista para assumir sua 

identidade e continuar seu projeto. 

 Apesar da presença de algumas personagens indígenas, da inserção dentro do 

universo do Xingu, também retratando o trabalho do Serviço de Proteção aos Índios, o 

que ainda é mais forte neste romance de Callado é a questão da denúncia social em um 

período conturbado da história brasileira. Isso é bem exemplificado através da expedição 

realizada por Nando, Francisca, Fontoura (responsável pelo SPI) e outras personagens, a 

fim de marcar o Centro Geográfico Brasileiro no coração do Xingu. Ao se perderem nas 

matas, os mesmos são ironicamente levados ao centro geográfico para encontrar a 

margem da história brasileira, já que se deparam com índios da nação cren-acárore 

morrendo de sarampo e disenteria. 

  A partir dos questionamentos a respeito do discurso oficial da nação brasileira e 

daquilo que ocorre em suas margens, o que observamos em Quarup é uma visão 

colonialista e europeizada de mundo sendo desconstruída a partir do contato com o 

Outro. O resgate da voz do ameríndio será a temática central nos dois próximos romances 

do autor, os quais já apresentam o indígena como personagem central. 

Se, em Maíra, Isaías sofre a angústia da impossibilidade do retorno, em A 

expedição Montaigne (1982), sétimo romance de Antonio Callado, o protagonista indígena 
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se mostra desejoso de viver como um branco, querendo negar suas raízes. Dividida em 

vinte e três capítulos, a narrativa conta a viagem promovida pelo jornalista e ex-

funcionário do Serviço de Proteção aos Índios, chamado Vicentino Beirão, para restituir as 

terras brasileiras aos índios, que, segundo a personagem, eram os legítimos donos do 

lugar. 

 O conflito acontece quando o jornalista descobre que o presídio onde estão os 

futuros integrantes da viagem foi desativado e que os únicos ocupantes do local são 

índios que não quiseram retornar para suas aldeias, preferindo ficar em Resplendor e 

viver de pequenos furtos, sob a cumplicidade do funcionário público que é responsável 

pelo reformatório indígena, o Crenaque. 

 Vicentino Beirão só consegue mobilizar Ipavu para sua aventura, um índio cujo 

nome verdadeiro é Paiap, apelidado desse modo por falar muito sobre a lagoa próxima de 

sua tribo Camaiurá. Ipavu pretendia fugir com seu Vivaldo – o ex-carcereiro do Crenaque 

– e outros dois índios remanescentes, mas foi surpreendido por Beirão, que o convocou a 

chefiar a Expedição Montaigne. Há um equívoco por parte do jornalista, já que Ipavu não 

estava preso nem desejava retornar ao Xingu. Ao contrário, ele deseja integrar a 

sociedade brasileira, mesmo com a tuberculose e a marginalidade que o afetam. Apesar 

da incompatibilidade entre os dois, a expedição se inicia: Vicentino, planejando organizar 

uma guerrilha, e Ipavu, pensando em chegar à aldeia o mais rápido possível para resgatar 

seu gavião-de-penacho e voltar para a cidade.  

 A figura de Ieropé, o pajé da tribo, é muito significativa na narrativa, e Ipavu 

começa a lembrar-se dele assim que inicia a viagem. Recorda que o pajé inventara uma 

parte da história da tribo, a passagem de Fodestaine pela comunidade nos tempos de 

seus ancestrais. A referência remete à figura do naturalista Von den Steinen, reforçada 

pela dedicatória do autor no início do romance: “à memória do naturalista Karl von den 

Stein, cuja primeira viagem ao Xingu, em 1884, vai inteirar cem anos” (CALLADO, 1982, 

p. 7). 

 Ao longo da viagem, Ipavu fica deslumbrado com o mundo dos brancos, como a 

personagem Balduíno de O feitiço da ilha do Pavão. O protagonista olha com admiração 

as cidades pelas quais vão passando, com os ônibus, trens e botequins repletos de 

cerveja. Também se surpreende com o bom tratamento e os donativos que recebem. 

Assim, resolve fazer parte do jogo, fingindo ser o último dos Camaiurá, como quer o 

jornalista. 
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 O dinheiro arrecadado diminui, os dois viajantes se perdem e Vicentino é 

contaminado por malária. Nesse momento, há uma inversão de papéis, e Ipavu, que 

começa a roubar para se manterem, passa a comandar a expedição. No entanto, essa 

situação não dura muito tempo. Ao encontrarem quatro seringueiros, os mesmos 

humilham Ipavu e fazem-no retornar à condição de subalterno do branco. A importância 

desse momento da narrativa é concomitante com os fatos que acontecem na tribo. A 

derrota de Ipavu caminha lado a lado com a rendição do pajé à penicilina. Como uma 

índia da tribo, chamada Jaçanã, havia morrido porque Ieropé se negara a lhe tratar com 

penicilina, ele não quer cometer o mesmo erro consigo mesmo.  

 Finalmente, quando chegam à tribo, Ipavu liberta o gavião Uiruçu e coloca 

Vicentino, que havia caído no chão, na jaula do pássaro. Ao chegar até a jaula, Ieropé 

acredita que Uiruçu havia se transformado em Fodestaine. Com a recuperação das forças 

físicas, pensa que seu poder fora devolvido e chama toda a tribo para atearem fogo à 

gaiola. Ipavu também morre quando foge pelo rio com seu gavião-de-penacho. O corpo é 

descoberto por outro camaiurá, mas ele não consegue deter a canoa, que desce o rio 

guiada pela ave. 

 Assim como Maíra, o romance de Callado revisa a tradição indianista e sugere a 

impossibilidade de integração entre índios e brancos. Por um lado, temos a visão idealista 

de Vicentino, que quer o retorno a uma situação anterior à chegada do colonizador. De 

outro, são evocadas duas visões indígenas contrapostas: a do pajé Ieropé, que luta para 

não assimilar a medicina branca, mas acaba se rendendo, e a de Ipavu, que é defensor 

da civilização, o que, como afirma Ligia Chiappini Moraes (1983), representa uma 

assimilação mais aniquilante da civilização por parte do índio do que em Maíra. 

 Essa aniquilação é percebida nas contradições das idéias de Ipavu. Seu desejo de 

mudar seu nome – de Paiap para Ipavu – por exemplo, ao invés de inseri-lo mais na 

civilização, o mantém na periferia, já que o migrante muitas vezes é apelidado com o 

nome do lugar de onde provém. De acordo com Gislaine Simone Silva Marins (1996, p. 

119), o nome Paiap, que lido de frente para trás ou de trás para frente é sempre igual, 

remete para a idéia de deslocamento de Ipavu em direção à cidade e depois rumo à 

aldeia, revelando que, embora vestido como um branco, jamais deixará de ser visto como 

um índio camaiurá. 

 Outro aspecto de A expedição Montaigne, também presente em Maíra e Concerto 

carioca (1985), é a inserção do indígena no contexto urbano, algo inevitável após o 
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contato com o colonizador. Em seu último livro, Antonio Callado trabalha justamente com 

as contradições inerentes às oposições binárias oriundas do discurso colonial: selva x 

cidade, selvagem x civilizado, branco x índio, lembrando claramente a experiência contada 

por Bhabha quando o colonizado se insere no espaço da Nação para assombrar o 

colonizador. 

 O romance é dividido em três partes intituladas pelos nomes de personagens 

centrais: Xavier, Jaci e Bárbara. A figura principal é Jaci, um garoto indígena que fora 

rejeitado ao nascer por ser hermafrodita e salvo do sacrifício pela freira Jacqueline, sua 

madrinha. Jaci é trazido do Araguaia à Casa dos Expostos do Rio de Janeiro, pois 

Jacqueline havia sido expulsa da ordem e fugira do Brasil por questões não explicitadas. 

 Jaci aparece na história quando Xavier retorna ao Rio de Janeiro por ter matado 

um índio no Araguaia. O livro inicia com a conversa entre Xavier e seu chefe Teodoro, que 

está mais preocupado em manter a imagem do Serviço e arquivar o processo, enquanto 

Xavier afirma ser culpado. Após ter passado muitos anos de sua vida nas tribos do Brasil 

central trabalhando para o Serviço de Proteção aos Índios, o funcionário passa a ocupar 

um cargo no Museu do Índio e é designado tutor de Jaci. No entanto, seu primeiro 

contato com o garoto já evidencia uma certa repulsa, pois o garoto não lhe traz boas 

recordações dos tempos do Araguaia. Essa rejeição é intensificada quando Jaci passa a 

ter contato com a família de Solange, antiga paixão de Xavier. 

 Solange havia casado com Basílio e com ele teve dois filhos: Bárbara e Naé. 

Obcecado pela idéia de resgatar a antiga paixão, Xavier vê em Bárbara, que é muito 

parecida com Solange, o amor do passado e quer conquistá-la. A relação amorosa 

estabelecida entre Bárbara, Jaci e Naé desencadeia o forte desejo de destruição que ele 

alimenta pelo garoto indígena. 

 Jaci, enquanto alteridade, diferente até na própria tribo, desencadeia reações em 

todos com quem mantém contato. É sempre destacado pelo seu aspecto exótico, discurso 

que reforça o imaginário colonial. Permeia o romance um jogo entre duplos, entre um Eu 

e um Outro, no qual Jaci se torna o Outro nas relações em que participa. Ao ser 

hermafrodita e realizar o deslocamento selva – cidade, Jaci já apresenta uma duplicidade. 

Para Xavier, que vê Solange duplicada em Bárbara, Jaci representa um duplo de Basílio. 

 O centro do confronto do Eu com o Outro é o conflito entre Xavier e Jaci, o qual 

possui como cenário o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Como afirma Ettore Finazzi-

Agrò, em seu ensaio “O Corpo e a Lei: o índio e a civilização no Brasil contemporâneo 
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(algumas considerações a partir de Concerto carioca de Antonio Callado)”, assim como 

Xavier e Jaci ocupam posições híbridas e liminares – o primeiro é o civilizado que vai à 

selva, e, ao mesmo tempo, o protetor do índio que o elimina, enquanto o último é o 

silvícola no espaço urbano – o Jardim Botânico é, em si, um espaço duplamente simbólico, 

já que Jaci o reencontra como um espaço transitório e plural no qual sua identidade 

ambígua pode viver, pois o mesmo representa a selva dentro da cidade, e Xavier o 

interpreta como espaço onde a natureza é disciplinada pela civilização. 

 O desenlace da história traz o assassinato de Jaci por Xavier, o qual se suicida, 

tudo acontecendo dentro do Jardim. Ettore Finazzi-Agrò afirma que esse final apresenta a 

ilusão e a mistificação inscritas em toda ficção de origem e na mitologia nacional de 

convivência democrática entre as culturas e raças diferentes no Brasil. Além disso, é 

possível ver nesse romance de Callado a reprodução do conflito colonial no Brasil 

contemporâneo, sendo Xavier o representante da lei e da nação, aquele que reconhece 

sua alteridade naquele que devia proteger, mas quer destruir, apagar. Dessa forma, o 

concerto carioca é o concerto de descompassos e dissonâncias de uma nação que se quer 

única, civilizada, mas que, em seus atos, se torna mais selvagem que a própria alteridade 

que deseja destruir. 
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 No início deste século, duas obras reafirmam a importância da temática indígena na 

literatura brasileira. Após a fragmentação do imaginário colonial, essas narrativas 

apontam a necessidade de um trabalho auto-reflexivo, o qual examine os elementos que 

envolvem o desejo de recuperação do Outro. Valorizando os procedimentos da 

investigação histórica, neste caso ferramenta fundamental para a construção do mundo 

ficcional, o mergulho no universo indígena conduz o Eu à sua própria história.  

 O livro de Antônio Torres Meu querido canibal (2000), denominado como romance 

na folha de rosto, mas com a classificação de “História” na ficha bibliográfica, já sinaliza o 

terreno instável que passamos a pisar. O protagonista da ficção, que se encontra no limiar 

do sexto século do descobrimento, resgata a história do canibal Cunhambebe na época da 

chegada dos colonizadores no Rio de Janeiro. O guerreiro tupinambá foi chefe da 

Conferedação dos Tamoios, morrendo devido a uma epidemia desconhecida antes de, 

como afirma o narrador, ter o “desgosto de ver o seu povo sumir do mapa, no embate 

final de 1567” (TORRES, 2000, p. 57). 
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Dividida em três partes: O canibal e os cristãos, No princípio Deus se chamava 

Monan e Viagem a Angra dos Reis, a ficção inicia explicando quem foi Cunhambebe e 

recuperando o contexto em que o herói está inserido. As duas primeiras partes exploram 

a imposição dos valores europeus e cristãos, os quais condenam o canibalismo de 

Cunhambebe, e a participação do guerreiro em movimentos de resistência. 

Contraditoriamente, a violência da ação colonizadora confirma a selvageria da civilização, 

em oposição à idéia equivocada que se tem com relação ao indígena. 

Na segunda parte, ao contrapor a origem do mundo, representada pelo Gênesis, à 

cosmogonia tupinambá do deus Monan, o romance evidencia o modo como os 

colonizadores ignoravam a religiosidade dos indígenas, algo também enfatizado em Utopia 

selvagem. Ao lerem o Outro a partir dos códigos europeus do Cristianismo, não 

encontravam, evidentemente, um Deus cristão, dessa forma considerando os nativos 

pagãos.  

É na terceira parte que nos deparamos com o narrador no Rio de Janeiro do 

presente, observando uma personagem, que pode ser ele próprio, obcecada por sua 

pesquisa de rastros históricos da época do descobrimento. A fim de refazer as trilhas do 

guerreiro tupinambá, essa personagem empreende uma viagem a Angra dos Reis. Passa a 

ficar intrigada por um local que se chama Frade, iniciando uma investigação para saber se 

o mesmo já foi oficialmente denominado Vila de Cunhambebe. Com um grupo de pessoas 

da cidade, a personagem chega a uma aldeia Guarani a fim de conseguir informações, 

mas termina perdida na burocracia da prefeitura. Mesmo assim, é encontrada uma Escola 

Municipal Cacique Cunhambebe, apesar de ninguém saber quem tenha sido tal pessoa. 

 A omissão do nome de Cunhambebe em um local no qual sua história se fez tão 

presente é apenas a confirmação do apagamento das marcas indígenas pela história 

oficial. Ao longo do livro, é reforçada a permanência dos nomes dos colonizadores e 

missionários católicos em ruas, cidades, enquanto os heróis indígenas são esquecidos, por 

isso o interesse do narrador em contribuir para uma reescritura da história que contenha 

heróis indígenas. 

 Cunhambebe é uma força de resistência à colonização. Ao final do livro, quando 

encontramos uma bibliografia dos textos “canibalizados”, entendemos a identificação do 

autor com o narrador, e do último com o guerreiro tupinambá, já que a devoração dos 

textos históricos funciona como estratégia de recuperação de uma figura que se opõe ao 

colonialismo. A organização do livro se dá de forma que a última parte exponha as etapas 
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de trabalho do escritor, sendo muito significativa nesse contexto, pois a pesquisa histórica 

sobre o Outro possibilita uma revisão da história do Eu que se encontra no Rio de Janeiro 

contemporâneo. 

 O diálogo entre história e ficção, não apenas quanto ao objeto de estudo, mas 

também no que diz respeito a uma semelhança entre o processo de construção do texto 

ficcional e do historiográfico, também está presente no recente romance de Bernardo 

Carvalho, contemplado com o Prêmio Portugal-Telecom 2003. Em Nove noites (2002), o 

narrador investiga as razões do suicídio do antropólogo estadunidense Buell Quain em 

1939 quando, aos 27 anos, o estudioso realizava pesquisas no Xingu entre os índios 

Krahô. Ao encontrar o caso em um artigo de jornal sessenta e dois anos depois, o 

narrador se interessa pelo assunto e resolve escrever um romance.  

 Enquanto em Concerto carioca, de Antonio Callado, há uma tentativa de 

apagamento de rastros, tanto pelo fato de ser abafado o crime de Xavier no Araguaia 

quanto por sua iniciativa de excluir Jaci, no romance de Bernardo Carvalho o processo é 

justamente o resgate da história através dos vestígios deixados. O narrador realiza uma 

busca obstinada pelas cartas do morto e pelo testamento de um engenheiro, chamado 

Manoel Perna, que ficara amigo do antropólogo nos seus últimos meses de vida. Só ao 

final do romance saberemos as razões pessoais que o impulsionam, desencadeadas pela 

doença e morte do pai.  

Conforme a narrativa é desvelada, o narrador afirma ter estado no Xingu com seu 

pai durante a infância, enfatizando que “a representação do inferno (...) fica no Xingu da 

minha infância” (CARVALHO, 2002, p. 60). Assim como acontece em Meu querido canibal, 

em Nove noites há a necessidade da viagem, do deslocamento espacial, para a 

reconstituição dos fatos na ficção. O narrador retorna à tribo Krahô, com a qual Quain 

também esteve, mas não consegue nenhuma informação, apenas lembra da infância, 

quando acompanhava o pai nas viagens pelas suas fazendas de Mato Grosso e Goiás. As 

pistas encontradas levam a um fotógrafo estadunidense que ele acredita ter sido amigo 

de Quain, o qual morre de câncer no Brasil no mesmo quarto de hospital em que estava 

internado seu pai. Através do contato com o filho do fotógrafo, acaba achando o mesmo 

mais parecido com o antropólogo do que com o pai, o que, como afirma Diana I. Klinger, 

faz a escrita tornar-se totalmente paranóica, ao ponto que nada mais parece confiável. 

Misturando realidade e ficção, o romance recupera o processo de resgate de fontes 

e rastros característico da pesquisa histórica. No diálogo entre o literário e o 
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historiográfico, duas vozes direcionam a narrativa: o narrador e o engenheiro, o último 

através de seu testamento. Cada entrada de uma dessas vozes é numerada, como se 

fossem fragmentos ordenados de um arquivo, sendo a voz do engenheiro diferenciada 

através do itálico. Ainda encontramos fotografias de Buell Quain, uma outra que contém 

várias pessoas importantes que conheceram o antropólogo, como Lévi-Strauss, e uma 

última na contracapa, na qual vemos o autor aos seis anos no Xingu. Funcionando como 

documentos, essas fotografias desafiam o limiar que separa o real e o ficcional, inserindo 

o próprio autor dentro do universo literário, pois sua presença no Xingu assinala uma 

identificação com o narrador e o conseqüente interesse no mistério que envolve o 

antropólogo. 

Ao afirmar que “as histórias dependem antes de tudo da confiança de quem as 

ouve, e da capacidade de interpretá-las” [sic]  (CARVALHO, 2002, p. 8), o engenheiro 

firma um pacto entre escritor e leitor, narrador e narratário, o qual é reafirmado pela 

frase que inicia muitos dos capítulos de seu testamento “Isto é para quando você vier”, 

demonstrando a expectativa e a necessidade de alguém que se interesse por suas 

informações. Esse jogo entre o Eu que escreve e o Outro que lê, gerado por um interesse 

comum, aproxima o narrador do testamento do engenheiro através de Buell Quain. A 

consciência da necessidade da presença de um interlocutor para a existência do texto é 

perpetuada pelo narrador, o qual insiste na frase “Ninguém nunca me perguntou” 

quando, só no final do livro, começa a expor as relações entre a investigação e sua vida 

pessoal.  

 Como nas outras ficções analisadas, em Nove noites o indígena traz à tona a 

questão do confronto do Eu com sua alteridade. O fato de Buell Quain haver se matado 

enquanto vivia com os Krahô intriga, sendo a diferença aqui marcada pelos 

questionamentos quanto ao impacto provocado no antropólogo em função do contato 

com o indígena, e não o inverso. O testamento de Manoel Perna revela o conflito de Buell 

Quain, que afirmava procurar um ponto de vista no qual já não estivesse em seu próprio 

campo de visão. Ao responder que ninguém está em seu próprio campo de visão, desde 

que evite espelhos, o engenheiro expõe não só o drama do antropólogo que se olha ao 

ver o indígena, mas também o elemento motivador da investigação do narrador, pois este 

também vê o seu reflexo na figura do antropólogo. 

 As afirmações de Buell Quain evidenciam o fato de sempre perceber o seu duplo, o 

Outro, o qual precisa eliminar. No contato com o indígena, conclui que continua vendo a 
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si mesmo, pois considera seu duplo um elemento estrangeiro. Assim, é possível ler o 

suicídio como uma forma de eliminação do Outro que existe nele. As razões da morte do 

antropólogo continuaram um mistério, mas as palavras do engenheiro afirmam que: 

 

ao contrário dos outros, [Buell Quain]  vivia fora de si. Via-se como um estrangeiro 
e, ao viajar, procurava apenas voltar para dentro de si, de onde não estaria mais 
condenado a se ver. Sua fuga foi resultado do seu fracasso. De certo modo, ele se 
matou para sumir do seu campo de visão, para deixar de se ver [sic] . (CARVALHO, 
2002, p. 112) 

 

 O suicídio de Xavier no final de Concerto carioca dialoga com as razões da morte 

do antropólogo. Após eliminar Jaci, o Outro que está no espelho, a personagem não 

destrói sua própria alteridade, o que gera a necessidade do suicídio. Parece que Buell 

Quain chega a essa conclusão mais rapidamente, não precisando aniquilar o indígena. 
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 A produção literária contemporânea, em diálogo com as composições musicais, tem 

demonstrado como os agentes culturais no cenário brasileiro procuram compreender e 

revisar a história indígena a partir do encontro colonial. Na reescrita da história da 

literatura brasileira, é subvertido o discurso nacionalista reforçado pelo cânone, o qual é 

pautado na ideologia colonialista. Assim, é possível perceber nos exemplos aqui 

analisados a desconstrução do imaginário romântico, fortemente representado pela obra 

de José de Alencar, como identificamos nas composições Um índio, de Caetanto Veloso, e 

I racema voou, de Chico Buarque. No romance A expedição Montaigne, a incorporação de 

I racema anuncia o projeto anticolonialista, quando Vicentino Beirão confunde ficção e 

realidade e afirma: “Vamos botar os brancos de joelhos, por terem descabaçado Iracema, 

assim como, se soltando do cabrestante e se enviando no mar baiano, a âncora da nau de 

Pedro varou o hímen nheengatu” (CALLADO, 1982, p. 30).  

A disseminação da obra Macunaíma, de Mário de Andrade, nos romances 

contemporâneos da segunda metade do século XX, continua esse diálogo com a tradição 

romântica, já que a primeira frase de Macunaíma é um intertexto cômico com o início da 

obra de Alencar: “No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente” 

(ANDRADE, 2001, p. 13). Como Renata Fraga dos Santos (1999) reconhece, há um forte 

eco da presença de Macunaíma na personagem Pitum, de Utopia Selvagem, e em Ipavu 

de A expedição Montaigne, o qual também quer recuperar seu amuleto, nesse caso o 

gavião de penacho. 
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O intertexto com a protagonista da obra de Mário de Andrade, contrapondo o 

romantismo de Alencar, aparece quando há uma valorização da subversão e do humor, 

como nos romances acima mencionados e também em O feitiço da ilha do Pavão, de João 

Ubaldo Ribeiro. Nos demais romances examinados, assim como nas músicas, o humor que 

aproxima a personagem indígena (com exceção do negro Pitum) da figura do malandro é 

substituído por um aprofundamento sobre os elementos envolvidos no contato do branco 

com o ameríndio, desde o período colonial até os dias de hoje. 

 O movimento entre a selva e a cidade é outra característica importante na ficção 

brasileira contemporânea. Em Utopia Selvagem, Quarup, Meu querido canibal e Nove 

noites, observamos o movimento do branco em direção à selva a fim de ter contato com o 

indígena, reproduzindo a própria experiência colonial. No entanto, as tribos a que as 

personagens Pitum, Nando e Buell Quain chegam já possuem contato com o branco, que 

lá está presente seja através das missões religiosas ou de órgãos governamentais, como o 

Serviço de Proteção aos Índios. No romance de Antônio Torres, o protagonista que realiza 

a recuperação histórica da figura de Cunhambebe, no ano 2000, também visita uma 

aldeia Guarani em cuja cultura já estão inseridos valores do “mundo branco”.  

 Em Maíra, O feitiço da ilha do Pavão, A expedição Montaigne e Concerto carioca, o 

indígena já faz parte do contexto urbano, sendo acentuada sua impossibilidade de retorno 

à condição anterior ao contato com o branco. Duas situações distintas podem ser 

observadas em relação às personagens: nos romances de João Ubaldo Ribeiro e Antonio 

Callado, Balduíno e Ipavu estão cegos pelos valores colonialistas e optam por uma certa 

negação de “ser índio”. Já em Maíra e Concerto carioca, observamos a angústia dos 

protagonistas Isaías e Jaci por terem consciência da situação dupla com que se deparam 

e pela dificuldade de encontrar um espaço para viver sua identidades híbridas. O final de 

Isaías é mais otimista, já que a tradução é um exercício adequado para sua condição, 

enquanto Jaci é assassinado no Jardim Botânico, espaço eleito pela personagem como 

ideal para viver sua história no limite entre selva e cidade.�
Como as narrativas acima mencionadas, a música I racema voou apresenta sua 

personagem como uma viajante com novas possibilidades identitárias. A viagem da 

Iracema de Chico Buarque é espacial e reflete o desejo de um retorno temporal. O sujeito 

indígena se desloca pelo espaço em busca de si mesmo. Nesse percurso, sente o desejo 

de retornar ao passado histórico, tão bem retratado no discurso romântico. No entanto, o 

resgate histórico só traz à tona a consciência da impossibilidade de recuperação da 
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identidade única que existia no momento primordial, anterior à chegada dos 

colonizadores.  

 Conforme vamos entrando no século XXI, com as obras de Antônio Torres e 

Bernardo Carvalho, assistimos ao deslocamento do narrador branco, o qual se orienta 

para o resgate da história indígena. Outro aspecto importante nas obras desses dois 

autores é o fato de as mesmas trabalharem com o processo de construção do texto 

literário, o qual parte de uma pesquisa histórica. Assim, historiografia e escrita literária se 

aproximam, e a procura por pistas e rastros mostra cada vez mais uma identificação entre 

o Eu e o Outro, sinalizando uma trilha que leva ao próprio sujeito que escreve. Em Meu 

querido canibal, o narrador investiga quem foi Cunhambebe, mas se apresenta como um 

“canibalizador de textos”. Da mesma forma, o narrador de Nove noites tentar montar o 

quebra-cabeça sobre o suicídio do antropólogo Buell Quain, mas acaba revivendo sua 

própria experiência no Xingu. 

Ao recuperar o drama que leva o antropólogo ao suicídio, o narrador expõe a 

angústia de descobrir-se duplo: um Eu que se olha no espelho e vê seu Outro estrangeiro. 

Do “Outro” lado do espelho, encontramos hoje uma escrita ameríndia que vê o próprio 

indígena como duplo. Kaka Werá Jecupé, um terapeuta da linhagem dos pajés, escritor e 

conferencista no Brasil e no exterior, é uma dessas vozes. Na autobiografia Oré awé 

roiru’a ma – Todas as vezes que dissemos adeus, de 1992, é descrita a origem de Kaka, 

um txukarramãe ou tapuia, a história de seu nome, e sua integração na aldeia Guarani, 

que se localiza em um bairro da periferia de São Paulo. Vemos o deslocamento do 

protagonista pelo território brasileiro, o qual, como a Iracema de Chico Buarque, Isaías e 

Jaci, está cada vez mais consciente de sua situação de estrangeiro dentro de seu próprio 

território. No entanto, sente necessidade de preservação das raízes indígenas, retornando 

a São Paulo para o ritual do perdão, espécie de ritual de passagem no qual a personagem 

se tornará um guerreiro sem armas. 

O protagonista conta seu percurso em busca da terra sem males. Com fotografias 

de uma cerimônia indígena em homenagem aos alimentos, o livro narra a trajetória de 

Kaka Werá Jecupé em busca de suas raízes ancestrais, percorrendo aldeias, passando por 

iniciações espirituais entre o povo Tapuia e o povo Guarani, além de suas inquietações ao 

ver toda a cultura de seu povo sendo apagada pelo crescimento de São Paulo.  

 Ao lado do aspecto mítico e místico da narrativa, é marcante a revelação da 

existência dupla da personagem, percebida através de seus deslocamentos pelo Brasil. Ao 
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considerar-se “um modo, uma maneira, um meio guarani de contar o já contado pelo 

destino” (2002, p. 63), Kaka Werá Jecupé não só demonstra que já há uma história 

preestabelecida criada pelo branco, na qual ele é o elemento estranho, como possibilita 

um reflexo, na sua escrita, de uma identidade que aponta para a diferença que cada ser 

contém em si. 

Enquanto o indígena já se reconhece como o Outro do espelho, o branco tenta dar 

visibilidade ao índio, para finalmente enxergar a si próprio. Ou seja, a história que 

pretende contar sobre o indígena, assim como o ensaio historiográfico que pretende 

abarcar a sua representação, inevitavelmente, é um espelho que reflete a nós mesmos, 

na angustiante busca de entendimento daquilo que é estranho, do diferente que faz parte 

de nós, de nossa própria alteridade. 

 Como Ailton Krenak afirma em “O eterno retorno do encontro”, capítulo de A outra 

margem do Ocidente, não há um ponto de origem em 1500, como uma única marca para 

o encontro entre brancos e indígenas, mas sim um constante convívio com novos 

contatos, o que é confirmado pelas novas nações freqüentemente localizadas. O que isso 

nos ensina é que precisamos cada dia aprender a lidar com o encontro da diferença, com 

a fragmentação de nós mesmos e da nação, fator que só contribui para a reescritura de 

novas histórias literárias possíveis.  

Apesar do pequeno itinerário abrangido por essa viagem que busca a 

representação do indígena na literatura brasileira, nosso movimento através das fronteiras 

nacionais e culturais permitiu verificar como as modificações de abordagem dessa 

temática acompanham as mudanças na concepção do conceito de nação e dos próprios 

limites que definem o literário e a história da literatura. Olhar a imagem do Outro, no 

outro lado do espelho, pode ser assustador, mas é a única forma de aprender a conviver 

com a diversidade e promover o diálogo entre as culturas. Sem dúvida, a produção 

literária a partir da segunda metade do século XX tem revelado essa preocupação em 

revisar o discurso colonial e nacionalista, que se pretende homogêneo e aniquilador da 

diferença. Esse exercício possibilita que, ao olharmo-nos no espelho, possamos 

reconhecer a pluralidade que faz parte do gentílico “brasileiro”, e afirmar o óbvio da 

música de Caetano Veloso, que Avá/ Isaías nos lembra em Maíra: “Eu sou ele, sou nós e 

assim havemos de viver” (1993, p. 107). 

A partir das leituras aqui abordadas, observa-se a possibilidade de uma história 

literária brasileira nos moldes do que Certeau denomina história-problema, já que há uma 
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preocupação intensa com um elemento desconsiderado pelo cânone. No cenário 

brasileiro, o elemento indígena ocupou espaço determinante na historiografia literária 

para servir ao projeto de afirmação da nação brasileira e da identidade nacional. No 

entanto, as produções culturais da segunda metade do século XX em diante apontam para 

um reconhecimento da negação do indígena e do desejo de apagamento daquele que 

representa a alteridade do sujeito que se denomina brasileiro, o qual se define a partir da 

colonização do território denominado Brasil. Assim, a problematização da relação entre o 

Eu que se denomina “brasileiro” e o Outro indígena passa a ser fator indispensável em 

uma história literária contemporânea, situada em um momento de revisão e 

questionamento das fronteiras nacionais. 

Além de dialogarem com uma revisão histórica da colonização do Brasil e 

questionarem os próprios conceitos de nação e identidade brasileiras, os textos aqui 

recuperados apontam para uma história que não se concentra apenas nas fronteiras do 

que tradicionalmente foi definido como literário. Ao contrário, tal história demonstra o 

quanto o literário tem rompido suas fronteiras e dialogado com outras produções 

culturais, artísticas e com o próprio discurso histórico. Dessa forma, a historiografia 

literária constitui também um exercício de reflexão sobre os caminhos de disciplinas que 

no passado se julgavam tão distintas, mas que na atualidade se redefinem através da 

necessidade de uma intertextualidade entre diversos gêneros artísticos, científicos e 

discursivos.  
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