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Resumo 

O presente subprojeto de pesquisa visa fazer um 

levantamento, através do material disponível no sítio da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, do 

IBCT, de dissertações e teses que abordem o tema da 

literatura indígena brasileira. A ideia é analisar a 

quantidade de trabalhos cujo foco de análise é a 

literatura indígena, observando as características dessa 

literatura e as etnias que se fazem presentes por meio 

dos autores. Dessa forma, poderemos ter um panorama 

de como a literatura indígena é abordada, observando as 

predominâncias e carências nessa área de estudos 

Introdução  

O tema proposto neste subprojeto considera que a 

literatura indígena é feita a partir de textos orais e 

escritos, que servirão como instrumento de pesquisa 

para quem se interessa pelo tema. A população 

brasileira não é suficientemente informada sobre as 

variedades de conteúdos que se podem encontrar com 

relação aos povos indígenas em um país que abriga 

cerca de 216 etnias diferentes. Se não fossem as obras 

acadêmicas, várias informações não estariam circulando 

e repassando esse conhecimento importante para várias 

pessoas. Muitos autores acadêmicos reivindicam os 

livros de temas indígenas, pelo seu rico conteúdo 

disponibilizado. O entendimento do assunto é um pouco 

restrito pela falta de vontade de as pessoas fazerem 

uma pesquisa profunda, já que há muitas possibilidades 

de fazer o mesmo com muitos materiais disponibilizados 

em lugares de fácil nível de acesso. Pesquisas apontam 

que ainda há um grande número de aldeias indígenas e 

um grande número de acontecimentos para serem 

estudados e esclarecidos para a população. 

Material e Métodos 

Em razão de sua natureza teórica, a metodologia da 

pesquisa é bibliográfica e documental. A primeira baseia-

se basicamente no levantamento do que pensam 

diferentes autores sobre determinado tema. Já no caso 

da segunda, a diferença é que o material analisado é 

mais diversificado e na maioria das vezes é elaborado 

por instituições públicas ou privadas.  

 

Resultados e Discussão 

A conclusão a que se chega é de que é necessário 
realmente conhecer os povos indígenas para se possa 
produzir uma literatura relacionada a esses povos, que 
leve em conta a realidade de todos eles. Em relação aos 
resultados obtidos, conforme pesquisa feita no site da 
BDBTD, foram encontradas 68 teses e dissertações que 
têm como palavra-chave “literatura indígena”. Pela 
análise que fizemos até o momento, vimos que os 
trabalhos discutem a figura do índio, que foi tema em 
inúmeras obras literárias e abordada de diversas formas 
na literatura brasileira. Podemos citar também o fato de, 
algumas vezes, os indígenas serem apresentados de 
maneira equivocada ou incompleta na literatura, o que é 
preocupante pois essa é a representação a que crianças 
em idade escolar terão acesso, algo completamente fora 
da realidade dos povos indígenas brasileiros. Na 
sequência do trabalho, analisaremos com mais 
profundidade as dissertações vinculadas a programas de 
pós-graduação em letras. Observaremos os resumos 
dos 
trabalhos acadêmicos com o objetivo de fazer uma 
síntese das informações mais importantes, como, por 
exemplo, dos temas de pesquisa, principais autores 
utilizados e as metodologias empregadas. 

Conclusão  

Diante da variedade e a enorme quantidade de textos 

relacionados a esse tema, torna-se necessários agrupá-

los para compreendermos melhor a ideia de cada um por 

isso esse estudo se baseou no tema indígena, que 

trazem conhecimentos que vai ampliar a aprendizagem e 

que serão uteis para o entendimento e o futuro para com 

a sociedade.  
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