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Resumo 

O presente subprojeto de pesquisa visa fazer um 
levantamento e análise crítica de obras de literatura 
indígena, com vistas a criar um catálogo dessas obras. A 
importância desse estudo reside justamente no fato de 
que a Lei nº 11645/08 garante o direito à inclusão no 
currículo oficial da rede de ensino da temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.  

Introdução  

A literatura indígena brasileira, desenvolvida a 
partir de 1990, é um dos fenômenos políticos-culturais 
mais importantes da nossa esfera pública.  

Chamado de “Trauma do fundador do Brasil”, os 
povos originários ficaram sem voz, com parte de sua 
origem silenciada, trazendo consequências a sua 
identidade, que precisam ser reparadas. Essa reparação 
necessária vem há pouco tempo sendo produzida pelos 
sujeitos que foram privados de seu território e de si 
mesmos, e que agora surgem como protagonistas de 
criações e textualidades que visa dizer seu lugar no 
mundo. 

A literatura, além de instrumento para refletir 
acerca das tragédias cometidas pelos colonizadores 
contra os povos indígenas, é também um instrumento de 
paz a ser usado para propagar a esperança de dias 
melhores para os povos indígenas no Brasil. A literatura 
indígena é uma forma de compartilhar com os indígenas 
e não indígenas sua história de resistência, conquistas, 
desafios, derrotas e vitórias. 

Material e Métodos 

Em razão de sua natureza teórica, a metodologia 
da pesquisa é bibliográfica e documental. Segundo 
Lakatos e Marconi (1992, p. 44), “a pesquisa 
bibliográfica permite compreender que, se de um lado a 
resolução de um problema pode ser obtida através dela, 
por outro, tanto a pesquisa de laboratório quanto a de 
campo (documentação direta) exigem, como premissa, o 
levantamento do estudo da questão que se propõe a 
analisar e solucionar.  

Resultados e Discussão 

Após o movimento indígena assumir sua 
participação na esfera pública democrática como sujeito 
político no fim da década de 70, a literatura indígena 
surge como instrumento de defesa e propagação do 
movimento, expressando sua cultura, luta e militância. A 
posição do indígena no cenário político nos anos 80 se 
fortalece e consolida, possibilitando assim nos anos 90, 
uma literatura de produção própria, como ressalta 
Danner (2018) “...e, a literatura produzida por escritores 
indígenas, que buscam, por meio das letras, publicizar 

sua causa e sua condição, servindo de suporte a esse 
movimento fundado...”, sua história sua cultura, seu 
movimento, através de sua própria escrita, sua própria 
voz. 
 O movimento indígena brasileiro e escritores 
indígenas estão diretamente alinhados. O movimento 
indígena assumiu a participação na esfera pública 
democrática como sujeito político. Já a literatura 
indígena tem como base a divulgação das 
singularidades étnico-culturais e conteúdos das 
produções estético-literários.  

Daniel Munduruku (2017) se refere à relação 
estabelecida com os povos indígenas como uma relação 
bastante sintomática, em que o projeto colonialista 
brasileiro ocultou a presença dos indígenas no processo 
de formação de identidade nacional, disponibilizando 
apenas um dia para “comemorar” a memória de nossos 
primeiros ancestrais. 
 Ao passar da oralidade para escrita, a Literatura 
Indígena Brasileira, que teve início com professores de 
aldeias, passa, de acordo com Yamã (2000), a ser uma 
literatura sofisticada, apurada e rentável no mercado 
literário nacional, em proporções inimagináveis, já que 
era tida como uma literatura inexistente e com autores 
que nunca se destacariam no cenário nacional e 
internacional.   

Conclusões 

Para Yamã, o que antes era conhecido através 
de não conhecimento, estereótipos e preconceitos passa 
a ser valorizado, inserindo o pensamento indígena na 
alma de leitores não-indígenas, de forma que o povo 
indígena possa ser conhecido sem medo e sem 
preconceito. Isso contribui para o crescimento social, 
educacional e intelectual dos leitores brasileiros. 

 Segundo Munduruku (2017) “há um ponto em 
comum que norteia a construção do ser pessoal, que 
cria uma relação de resistência e vai além do desejo 
individual: a Memória”.  
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