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A coisa mais bonita que temos dentro de nós 

mesmos é a dignidade. Mesmo se ela está 

maltratada. Mas não há dor ou tristeza que o 

vento e o mar não apaguem. E o mais puro 

ensinamento dos velhos, dos anciãos parte da 

sabedoria, da verdade e do amor. Bonito é 

florir no meio dos ensinamentos impostos pelo 

poder. Bonito é florir no meio do ódio, da 

inveja, da mentira ou do lixo da sociedade. 

Bonito é sorrir ou amar quando uma cachoeira 

de lágrimas nos cobre a alma! Bonito é poder 

dizer sim e avançar. Bonito é construir e abrir 

as portas a partir do nada. Bonito é renascer 

todos os dias. Um futuro digno espera os povos 

indígenas de todo o mundo. 

Eliane Potiguara,  

Metade cara, metade máscara. 

  



RESUMO 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em expor os processos de construção histórica e 

social dos intelectuais indígenas em diferentes contextos da América Latina/Abya Yala, no 

período que vai de 1970 a 2018. O recorte temporal expõe três momentos importantes para 

a compreensão dessa análise: o aumento do interesse dos indígenas pelo ensino superior; a 

emergência dos intelectuais indígenas e o destaque e atuação desses intelectuais em diversos 

espaços como representantes de seus povos. As obras de dois autores indígenas 

contemporâneos são utilizadas aqui como fontes principais e foram estudadas de maneira 

mais aprofundada: “Metade cara, metade máscara” de Eliane Potiguara e “Recado 

confidencial a los chilenos” do autor Elicura Chihuailaf. Estes dois autores possuem espaço 

central dentro da pesquisa, pois é a partir de suas obras que abordaremos mais a fundo as 

visões e perspectivas dos indígenas, visto que eles em suas posições — como intelectuais 

indígenas — assumem uma postura de militância e são tidos como representantes de seus 

povos, em suas localidades. Os autores usam o espaço poético como lugar de manifestação 

de suas identidades, ancestralidade e história. O resultado dessa discussão será um 

mapeamento que abarca as principais discussões teóricas acerca dos intelectuais indígenas, 

expondo dentre outras questões a maneira como a intelectualidade indígena é constituída em 

diferentes contextos, e as relações desses pensadores com o espaço urbano, espaço 

acadêmico e espaço poético. Compreendendo, dessa forma, os processos de construção 

desses intelectuais e como a intelectualidade indígena se articula e constitui em diferentes 

contextos da América Latina/Abya Yala em espaços ainda marcados pela colonialidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Intelectuais indígenas; Abya Yala; Literatura indígena; Eliane 

Potiguara; Elicura Chiruailaf.  

  



 

RESUMEN 

El objetivo general de esta investigación es exponer los procesos de construcción histórica 

y social de los intelectuales indígenas en diferentes contextos en América Latina /Abya Yala, 

en el período de 1970 a 2018. El marco temporal expone tres momentos importantes para 

comprender este análisis: el mayor interés de los indígenas por la educación superior; el 

surgimiento de intelectuales indígenas y el protagonismo y actuación de estos intelectuales 

en diferentes espacios como representantes de sus pueblos. Las obras de dos autores 

indígenas contemporáneos se utilizan aquí como fuentes principales y han sido estudiadas 

con más profundidad: “Mitad rostro, mitad máscara” de Eliane Potiguara y “Recado 

confidencial a los chilenos” de la autora Elicura Chihuailaf. Estos dos autores tienen un 

espacio central dentro de la investigación, ya que es a partir de sus trabajos que abordaremos 

con mayor profundidad las visiones y perspectivas de los pueblos indígenas, ya que ellos en 

sus posiciones — como intelectuales indígenas — asumen una postura militante y son vistos 

como representantes. de sus pueblos, en sus localidades. Los autores utilizan el espacio 

poético como lugar para la manifestación de sus identidades, ascendencia e historia. El 

resultado de esta discusión será un mapeo que englobe las principales discusiones teóricas 

sobre los intelectuales indígenas, exponiendo, entre otras cuestiones, la forma en que los 

intelectuales indígenas se constituyen en diferentes contextos, y las relaciones de estos 

pensadores con el espacio urbano, el espacio académico y el espacio poético. Entendiendo, 

de esta manera, los procesos de construcción de estos intelectuales y cómo los intelectuales 

indígenas se articulan y constituyen en diferentes contextos de América Latina /Abya Yala 

en espacios aún marcados por la colonialidad. 

PALABRAS CLAVES: Intelectuales indígenas; Abya Yala; Literatura indígena; Eliane 

Potiguara; Elicura Chiruailaf.  



ABSTRACT 

The general objective of this research is to expose the processes of historical and social 

construction of indigenous intellectuals in different contexts in Latin America /Abya Yala, 

in the period from 1970 to 2018. The time frame exposes three important moments for 

understanding this analysis: the increased interest of indigenous people in higher education; 

the emergence of indigenous intellectuals and the prominence and performance of these 

intellectuals in different spaces as representatives of their peoples. The works of two 

contemporary indigenous authors are used here as main sources and have been studied in 

more depth: “Half face, half mask” by Eliane Potiguara and “Recado confidencial a los 

chilenos” by author Elicura Chihuailaf. These two authors have a central space within the 

research, as it is from their works that we will approach the views and perspectives of the 

indigenous people more deeply, since they in their positions — as indigenous intellectuals 

— assume a militant posture and are seen as representatives of their peoples, in their 

localities. The authors use poetic space as a place for the manifestation of their identities, 

ancestry and history. The result of this discussion will be a mapping that encompasses the 

main theoretical discussions about indigenous intellectuals, exposing, among other issues, 

the way in which indigenous intellectuals are constituted in different contexts, and the 

relationships of these thinkers with the urban space, academic space and poetic space. 

Understanding, in this way, the construction processes of these intellectuals and how 

indigenous intellectuals are articulated and constitute in different contexts of Latin America 

/Abya Yala in spaces still marked by coloniality. 

KEY WORDS: Indigenous intellectuals; Abya Yala; Indigenous literature; Eliane Potiguara; 

Elicura Chiruailaf.
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INTRODUÇÃO 

O que acontece quando se leva o pensamento nativo a sério?  

(Viveiros de Castro, 2002). 

Os intelectuais indígenas atuam como amplificadores de vozes. Esses indígenas 

representam populações etnicamente diferenciadas que se veem fortemente deslocadas e 

minimizadas pela ação do Estado, sendo vítimas de séculos de exploração. A margem que 

lhes foi imposta e a história segmentária que foi contada sobre essas populações não 

exprimem e muito menos levam em conta a perspectiva dos mesmos sobre sua própria 

história e o que lhes diz respeito. Os intelectuais indígenas, pertencentes as mais diversas 

etnias, escrevem a partir do olhar dessas populações e militam pelas causas e interesses 

desses indígenas. 

Intelectual indígena é uma categoria epistemológica que nos próximos anos será 

vastamente estudada pelas humanidades. Hoje, há muitas lacunas que precisam ser 

preenchidas e cada pesquisa que se propõe a pensar este objeto é importante e necessária. 

Diferentemente do que possa parecer — pela força impressa no emprego da palavra 

intelectual atrelada a palavra indígena — o intelectual indígena não precisa, 

necessariamente, ter passado por instituições de ensino superior ou técnico. Este é um dos 

pontos que os afasta da concepção tradicional de intelectual. Aquele da "torre de marfim", 

supostamente pertencente a uma parcela "iluminada" e abastada da população. Essa é uma 

visão de intelectual que não se aplica ao indígena.  

O termo intelectual aplicado ao indígena representa um posicionamento político. 

Significa a ocupação de espaços que antes eram impensados para essas populações 

etnicamente e culturalmente diferenciadas. Estes espaços não são somente e necessariamente 

a universidade, apesar de muitos estarem ocupando as mesmas e utilizando os 

conhecimentos adquiridos como ferramentas de luta. Mas para além dessa instituição, há 

outros espaços de manifestação em que eles exercem seu ofício de intelectual.  Páginas em 

redes sociais, por exemplo, são cada vez mais comuns. Onde esses indígenas estão abrindo 

amplas e diversificadas rodas de debates e criando canais que, pouco a pouco, tomam o 
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espaço cibernético e tocam milhares de pessoas. Eles exercem sua função de intelectuais 

mesmo estando nas próprias comunidades ao criar debates entre seus parentes, ao pensar e 

reafirmar sua identidade e ancestralidade. Outros escolhem entrar na política em busca de 

políticas públicas e ferramentas de transformação para a melhoria da vida de seus povos. E 

há, também, os que utilizam da literatura indígena — que cresce por toda América 

Latina/Abya Yala1— como meio de expressão. Os intelectuais indígenas podem e devem 

caminhar entre um ou mais espaços, pois não estão presos a um ou outro2.  

Dito isso, é importante grifar que, independentemente dos lugares que ocupam, esses 

indígenas precisam, necessariamente, ter um forte compromisso com seus grupos étnicos e 

pensar suas identidades étnica, cultural e histórica. Eles precisam ter compromisso político 

e social com a questão indígena, tomando muitas vezes a posição de militância. Em muitos 

casos, estes indígenas direcionam suas vidas a dada causa. 

Reflexão problemática, porém, fundamental, é a que se segue. Certamente, se 

hipoteticamente um indígena que não conhece toda a atual desconstrução epistêmica de teor 

decolonial em torno do conceito de intelectual, for perguntado se é um intelectual, 

provavelmente responderá que não. Isso porque a palavra intelectual ainda traz uma forte 

carga de distanciamento, exclusão, pertencimento a uma classe. A maioria das pessoas ligam 

o termo a um tipo específico de intelectual, como já foi dito. Essa visão tradicional sobre os 

intelectuais é uma das desconstruções que veremos ao logo desta dissertação. Mas, em outro 

caso, se o indígena de que se fala for conhecedor de todas ou mesmo de parte das questões 

que envolvem as ressignificações do termo intelectual na contemporaneidade, 

provavelmente dirá que sim, “sou um intelectual indígena” — caso seja esse o caso.  

Nesta dissertação não escolhi escrever sobre uma subcategoria específica dentro da 

categoria de intelectuais indígenas. Meu maior intuito é justamente evidenciar o quanto a 

 
1 O termo América Latina nessa dissertação sempre virá acompanhado do termo Abya Yala. O primeiro é 

aceito e utilizado pelos historiadores em todo mundo, o segundo é hoje considerado pelos indígenas e pelos 

adeptos do conceito de decolonialismo para identificar e ressignificar este espaço. 
2 Até porque os dois intelectuais que eu trouxe para análise, tanto a Eliane Potiguara, quanto o Elicura 

Chiruailaf, não se encaixam nas categorias existentes. Pelo menos não em uma apenas, mas sim em várias. 
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discussão sobre esses intelectuais é polissêmica e ainda em aberto. Há muitos significados, 

discussões e polêmicas em torno do termo, é uma discussão sobretudo plástica, adaptável ao 

tempo em que ocorre e por isso, flexível. 

De acordo com Cláudia Zapata Silva (2005), historiadora chilena e uma das nossas 

principais referências teóricas, esses sujeitos indígenas pertencem a um seguimento muito 

amplo, heterogêneo e recente na história dos países latino-americanos. Segundo a autora, o 

intelectual indígena "tiene como eje el compromiso político con la causa indígena, aquella 

que surgió como plataforma de lucha en América Latina a mediados de los años setenta" 

(SILVA, 2005, p.65). Eventos como a abertura dos sistemas educativos à educação bilíngue 

em meados dos anos 70, puderam ser vistos em toda América Latina/Abya Yala. E este foi 

um ponto importante para a emergência desses intelectuais que são resultados deste custoso 

processo de aumento do interesse dos indígenas pela educação básica e superior. 

Para Zapata (2005; 2013; 2015), a heterogeneidade política desses novos 

personagens (os intelectuais indígenas) é resultado de toda diversidade social e cultural da 

qual fazem parte e representam. São esses pontos que os diferem das imagens — de seres 

cercados de privilégios, pertencentes a uma parcela abastada da população e de difícil acesso 

— popularmente disseminadas sobre quem seriam os indivíduos que carregam o “título” de 

intelectuais nas sociedades ocidentais. Esses intelectuais orgânicos (no sentido gramsciano 

do termo) pertencem aos "setores dominados de la sociedad" repletos de pluralidade, e 

discutem essas e outras associações, questionando-as. Desse modo, eles reformulam 

vínculos e criam novas interpretações críticas da história, o que alguns autores chamam de 

contrahistórias (VARGAS NETTO, 2017). Através de suas intervenções públicas eles 

demonstram suas perspectivas e leituras das histórias de seus países de origem, de suas etnias 

ou mesmo da América Latina/Abya Yala como todo. 

É de suma importância para os indígenas possuírem seus próprios intelectuais, pois, 

desse modo, reescrevem a história e tentam se livrar — mesmo que parcialmente — das 

amarras da escrita não representativa feita por indivíduos que, diferentemente deles, não são 

culturalmente diferenciados. Esses indígenas buscam legitimar o conhecimento que vai além 
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da oralidade através de suas literaturas. Esse projeto intelectual e político busca pôr fim a 

subordinação que lhes foi imposta, rompendo as amarras do colonialismo e da colonialidade. 

O historiador chileno Pedro Canales Tapia, descreve como ocorre essa marcha 

Por medio de la letra no indígena, esta intelectualidad ingresó al ruedo de 

las ideas, del debate y la discusión en foros nacionales e internacionales. 

La voz indígena, así, asumió un nuevo estatus, una nueva impronta; cada 

vez más urbana y empapada de los códigos “del otro” para interpelarlo. 

Del “yo” individual se comenzó a transitar al “nosotros” comunitario, 

verdadero cuestionamiento cognitivo a la estructura cientificista 

cartesiana, objetivista a ultranza, rígida en todo momento y lugar [...]. De 

esta forma, la siguiente proposición postula que existe un vínculo 

inmediato entre coyuntural social y política, protagonizadas por los 

movimientos indígenas regionales y el debate en gestación entre la 

intelectualidad étnica decolonizada, lo cual a redundado en la activación 

de flujos dinámicos, constantes y redefinitorios de la discusión relativa al 

presente y futuro de los pueblos indígenas en su conjunto. Dicho de otra 

manera, la intelectualidad indígena es considerada como soporte 

informacional y dialógico en proceso de visibilización permanente y en 

plena conjunción con los movimientos indígenas, marcando así el “ser” y 

“deber ser” entre los movimientos, pueblos y nacionalidades en contextos 

globalizados, altamente homogenizadores y asimilacionistas. (CANALES 

TAPIA, 2014, p. 51) 

Tapia aponta os anos de 1980 como muito importantes para a questão indígena na 

atualidade. Foi o período em que os movimentos indígenas adquiriram força em todo o 

continente criando ligações e alianças que tinham em seu cerne fortes críticas ao Estado e a 

condição periférica a qual foram relegados ao longo dos anos, os direitos indígenas vinham 

à frente de suas pautas. A intelectualidade indígena estava em processo de construção e 

viabilização, e foi neste momento que obteve contorno. Essa década é nomeada pelo autor 

como "germinal". Os anos de 1990 são a "década ganada" espaço de tempo em que os 

ameríndios assumiram posições de sujeitos políticos e sociais. Os anos 2000 são 

apresentados como uma fase de abertura de novos caminhos para a história indígena. O autor 

aponta que essa vertente de intelectuais é marcada pela descolonização, sendo esse seu eixo 

teórico. Essa opção fica evidente quando analisamos seus estudos, teor de seus textos, e 

parecer sobre a sociedade que os circunda. 

Claudia Zapata enxerga os intelectuais indígenas de maneira muito ampla admitindo 

que há vária complexidade dentro dessa vertente de intelectuais. Posto isso, a autora 

subdivide a categoria “intelectuais indígenas” em três: intelectuais indígenas dirigentes, 
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intelectuais indígenas “profissionais” e intelectuais indígenas críticos. Apesar de 

percebemos a importância da criação dessas categorias, optamos por escrever nesta 

dissertação, sobre os intelectuais indígenas de maneira não categorizada. Uma vez que nossa 

interpretação abrange a ideia de que esses intelectuais são múltiplos e que, por isso, muitas 

vezes pertencem a mais de uma categoria, se levarmos em conta plenamente as 

conceituações propostas por Zapata.  

No decorrer do período de pesquisa e mapeamento, entrei em contato com diversos 

materiais que foram transformados em fontes de análise histórica. Além de livros e artigos, 

outras fontes foram utilizadas e elas consistem em: vídeos oriundos de plataformas digitais, 

blogs, entrevistas protagonizadas por indígenas e perfis de redes sociais3. Ao entrar em 

contato com essas fontes, diversos questionamentos surgiram e, consequentemente, o 

problema da pesquisa. Todo o conteúdo foi muito beneficiado pelas fontes disponíveis na 

internet4. A pesquisa se valeu muito desses materiais, já que não tive oportunidade de realizar 

entrevistas pessoalmente5. As fontes escolhidas ajudam na compreensão do pensamento 

indígena contemporâneo e, sem dúvida, dos pensadores indígenas. Este foi o critério adotado 

para a escolha das fontes.  

As obras de dois autores indígenas contemporâneos foram estudadas de maneira mais 

aprofundada: “Metade cara, metade máscara” de Eliane Potiguara e “Recado confidencial a 

los chilenos” do autor Elicura Chihuailaf. Estes autores possuem espaço central dentro da 

pesquisa, pois é a partir de suas obras que conhecerei mais a fundo as visões e perspectivas 

dos indígenas, visto que eles em suas posições — como intelectuais indígenas — assumem 

uma postura de militância e são tidos como representantes de seus povos. Ambos são poetas, 

 
3 Tudo estará listado nas referências. 
4 As referências disponíveis na rede foram muito importantes para o desenvolver do conteúdo aqui presente. 

“A Internet permite que tenhamos acesso a um novo mundo repleto de dados, informações e possibilidades de 

trocas por meio de compartilhamento de arquivos, bate-papos (chats), redes sociais e correios eletrônicos (e-

mails). É interessante que nunca tivemos tantos dados e informações à disposição, fato que podemos considerar 

positivo, sobretudo no campo da História, quando inúmeras fontes estão sendo digitalizadas e colocadas on-

line, em banco de dados” (VASQUES, 2017, p.73). O número de fontes sobre história indígena disponíveis na 

internet cresce de maneira progressiva. 
5 As dificuldades que a pandemia da COVID-19 trouxe foram inúmeras, as dores também. Os danos foram 

principalmente psicológicos se levarmos em conta o fato de que no início de tudo eu era uma mãe puérpera, 

com depressão, tomada por problemas de saúde (dores crônicas) e sem nenhuma rede de apoio disponível.  



21 

ambos com visibilidade dentro e fora de seus países. Ambos premiados e com suas imagens 

e trabalhos consolidados. Os dois autores utilizam sua escrita como instrumento de denúncia, 

assumem uma postura de militância, apontam os erros da história e a reescrevem a seu modo. 

Eliane e Elicura usam o espaço poético como lugar de manifestação de suas identidades, 

ancestralidade e história. Assim, podemos observar que há entre os indígenas das mais 

diversas etnias, sobretudo entre seus intelectuais, uma busca por reconhecimento e 

legitimação de suas culturas, cosmovisões, territórios e modos de organização social. Esse 

querer coletivo é transformado em palavra, em voz que ressoa cada vez mais longe, por meio 

da literatura moldada pelas mãos desses intelectuais. 

Outros textos teóricos e obras de autores indígenas também serão consultados junto 

a textos de autores não indígenas. Como dito, há uma grande quantidade de entrevistas e 

vídeos com e sobre lideranças indígenas, bem como sites dedicados ao tema. Páginas nas 

redes sociais e perfis gerenciados por indígenas, também foram tidos como fonte. Nestes 

conteúdos, a voz do indígena encontra-se presente, ativa e central. É o “índio” falando sobre 

sua própria história, são seus discursos e experiências. Utilizo esses meios como fonte para 

que dessa forma eu possa me aproximar com mais facilidade dos discursos indígenas, para 

além de textos teóricos. 

A metodologia que será utilizada para a pesquisa trilhará três caminhos: a pesquisa e 

revisão bibliográfica sobre o “estado da arte” de produção sobre a questão indígena na 

América Latina/Abya Yala; uma análise da bibliografia sobre o indígena inserido no ensino 

superior; e um estudo da produção dos chamados intelectuais indígenas e sua literatura a fim 

de compreender seus discursos e posicionamentos teóricos. 

A escolha da história comparada como método historiográfico requer a consciência 

de que este é um campo de profunda complexidade. O olhar do pesquisador deve ser 

direcionado ao exame crítico e atento de tempos, estruturas sociais, tradições, culturas, 

povos, entre outras tantas categorias. José D’Assunção Barros (2007) nos faz entender que 

a história comparada se revela como uma oportunidade para que o indivíduo repense a 

própria história em seus desafios e limites, expondo fatos e pontos em comum entre o que 
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está sendo comparado, respeitando suas particularidades, e considerando a não 

homogeneidade da cultura. Ao estabelecer comparações é fundamental não colocar os 

objetos de comparação em um mesmo plano, levando em consideração a complexidade dos 

sistemas. As singularidades e características próprias de cada tempo devem ser resguardadas. 

Em se tratando da visão sobre os modos de conceber a pesquisa e a escrita vamos ao encontro 

de Michel de Certeau (1982) que enxerga a escrita da história como o lugar onde está 

expresso as especificidades que se encontram diretamente relacionadas ao tema em questão, 

ao objeto de análise e até a intencionalidade de quem produz o conteúdo. 

Como se articula e se constitui a intelectualidade indígena em diferentes contextos 

da América Latina/Abya Yala, em espaços ainda marcados pela colonialidade? Este é o 

problema central da pesquisa. Para responder esta questão as seguintes relações que marcam 

a vida e obra dos intelectuais indígenas serão exploradas: indígenas e literatura (espaço 

poético/espaço literário); indígenas e a cidade (espaço urbano); e indígenas e a universidade 

(espaço acadêmico).  

A partir das obras de Eliane Potiguara (Potiguara) e Elicura Chiruailaf (Mapuche) 

conhecemos de maneira mais aprofundada as visões e perspectivas dos indígenas, visto que 

esses pensadores são tidos como representantes de seus povos. Trata-se de uma análise que 

mostra a influência que esses intelectuais exercem sob seus povos e em que medida os 

representam de fato. É posto em evidência a função política que desempenham em seus 

contextos étnicos e nacionais. Em meio a este contexto a literatura indígena e a oralidade 

mostram-se como centrais na discussão. Questões relacionadas a ligação dos indígenas com 

o território e com suas identidades também estão presentes. Pois estes dois termos, território 

e identidade, são vistos com frequência nas obras dos dois pensadores, sendo discussões que 

marcam profundamente seus textos. 

O trabalho compreende a análise dos discursos orais e escritos desses intelectuais 

indígenas a fim de identificar quais os maiores desafios que enfrentam ao habitar esses 

lugares. Como eles pensam suas relações com estes espaços? Como articulam seu 

pertencimento aos mesmos? De que maneira essas relações marcam suas obras? O que 
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significa ser um intelectual indígena e como esses indivíduos dialogam entre si (e se 

dialogam) levando em conta as dissonâncias históricas e sociais presentes dentro de cada 

espaço nacional? Como esses debates étnicos ocorrem dentro de cada contexto nacional, 

levando em conta as especificidades de cada região? 

Partindo dessas questões determinamos que o objetivo geral desta pesquisa é expor 

os processos de construção histórica e social dos intelectuais indígenas em diferentes 

contextos da América Latina/Abya Yala no período que vai de 1970 a 2018. O recorte 

temporal expõe três momentos importantes para a compreensão destes processos: o aumento 

do interesse dos indígenas no ensino superior; a emergência dos intelectuais indígenas; 

destaque e atuação desses intelectuais em diversos espaços como representantes de seus 

povos. Para chegar ao objetivo principal delineamos os seguintes objetivos específicos: 

explorar como o processo de migração marca a trajetória e obra dos indígenas (espaço 

urbano); analisar discursos indígenas a fim de identificar quais os maiores desafios que 

enfrentam no ambiente acadêmico (espaço acadêmico) — levando em conta as 

especificidades de cada recorte; e por fim, expressar os significados e relevância da literatura 

indígena para o indígena contemporâneo (espaço poético). 

O resultado desses objetivos será um mapeamento que abarca as principais 

discussões teóricas acerca dos intelectuais indígenas no período que vai de 1970 a 2018. 

Expondo dentre outras questões a maneira como a intelectualidade indígena é constituída 

em diferentes contextos, as relações desses pensadores com o espaço urbano, espaço 

acadêmico e espaço poético. Compreendendo, dessa forma, os processos de construção 

destes intelectuais. Neste curso o diálogo interdisciplinar se mostra essencial. Uma vez que 

o tema é considerado, de fato, muito recente em nossa história e por esse motivo ainda há 

poucos estudos sobre no campo da historiografia. 

A PARTE 1: "Sobre caminhos, questões e aclarações" é composta em sua 

completude por esclarecimentos relacionados ao texto. Nela tratamos sobre a escolha do 

tema, um pouco da minha trajetória como pesquisadora, a importância de algumas áreas de 

conhecimento para a construção desta pesquisa, exposição dos objetivos, problemática, 

metodologia, referencial teórico e fontes. 
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A PARTE 2 "Cartografias epistêmicas", é formada pelos capítulos 2 e 3. O objetivo 

geral dos capítulos é realizar um mapeamento que tenha como base as principais discussões 

teóricas acerca dos intelectuais indígenas no período que vai de 1970 a 2018. Para chegar a 

tal ponto se faz necessário examinar as seguintes questões: investigar a maneira como a 

intelectualidade indígena é constituída em diferentes contextos da América Latina/Abya 

Yala; expor os processos de construção histórica e social dos intelectuais indígenas e, para 

além disso, problematizar a utilização do termo intelectual aplicado aos ameríndios.  

No capítulo 2, o foco encontra-se nas discussões de carácter epistêmico. A 

ressignificação de termos, o pensar a América Latina/Abya Yala em sua complexidade e 

diversidade, a discussão de conceitos importantes para refletir sobre este espaço e 

compreender a relação dos indígenas com o mesmo.  

No correr do capítulo 3, o termo intelectual é problematizado, assim como sua 

utilização atrelada a palavra “indígena”. Expondo uma contextualização histórica da 

questão, o cenário de emergência e as contradições e críticas que circundam a discussão. 

Para isso, temos a ação de abordar os temas que estão diretamente ligados ao objeto, como: 

a importância dos movimentos indígenas na América Latina/Abya Yala; educação superior 

para povos indígenas e o conceito de representação.  

A partir desses capítulos podemos observar o espaço latino-americano como sendo o 

lugar de construção e perpetuidade de identidades. Os indígenas nascem dos limites destas 

fronteiras territoriais e simbólicas e, dessa forma, podemos observar que são produzidos 

diversos padrões nos discursos, representações e escrita dessas identidades étnicas e sociais 

que são estudadas no decorrer do texto. 

De que maneira os intelectuais indígenas exercem sua intelectualidade? Através de 

quais meios? A PARTE 3 "Cartografias intelectuais", mapeia as ferramentas utilizadas por 

eles como formas de expressão e lugares de ocupação.  

Como os intelectuais indígenas pensam o espaço latino-americano? Eles pensam este 

espaço ao refletir e lutar pela permanência em seus territórios sagrados (e também para além 

dos seus territórios específicos, buscando solidariedade com as lutas de libertação de todos 

os povos oprimidos “en sus otras geografias y calendarios”)6, ao buscar sua ancestralidade, 

 
6 Frase faz referência aos intelectuais e pensadores ligados aos zapatistas no México. Ver: LECCIONES DE 

GEOGRAFÍA Y CALENDARIOS GLOBALIZADOS - Subcomandante Insurgente Galeano. Disponível no 

seguinte endereço: <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/04/14/lecciones-de-geografia-y-calendarios-

globalizados/ >. Acesso em 07 de junho de 2020.  
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ao enaltecer suas identidades indígenas — Potiguara, Mapuche, Maya, Yanomami, etc. Mas 

principalmente ao reflexionar sobre seu pertencimento aos núcleos que habitam — como o 

espaço urbano, as universidades, seus lugares de nascimento, meio ambiente, entre outros 

— escrevendo e falando sobre os mais diversos temas. No decorrer da PARTE 4 "Intelectuais 

indígenas pensam o espaço latino-americano" realizamos uma análise sobre os textos 

produzidos por dois intelectuais indígenas. Esses indígenas pertencem a diferentes cenários 

nacionais e étnicos. Partimos do conceito de decolonialismo que é largamente utilizado por 

esses pensadores e isto se revela vigorosamente em suas obras. A partir deste conceito eles 

articulam e estruturam seus discursos falados e escritos.  

Os dois capítulos em questão tratam do exame da obra de dois pensadores indígenas 

contemporâneos: Eliane Potiguara e Elicura Chihuailaf. E de seus livros: “Metade cara, 

metade máscara” e “Recado confidencial a los chilenos”, respectivamente. Os textos são 

manifestos que partem de suas histórias pessoais – o que alguns autores chamam de 

autohistórias7 — e trazem à tona discussões importantes para a compreensão do pensamento 

indígena contemporâneo. 

O capítulo 5 tem como principal intuito elaborar uma reflexão analítica acerca do 

livro “Metade cara, metade máscara”, escrito pela autora indígena Eliane Potiguara. Partindo 

deste ponto, damos enfoque às principais questões que ela destaca no decorrer de sua 

narrativa poética. Sendo estas: identidade, território, ancestralidade, feminino, resistência 

contra hegemônica, representação e literatura indígena.   

O capítulo 6 pensa o livro "Recado confidencial a los chilenos" do oralitor Elicura 

Chiruailaf, tocando em pontos importantes de sua obra como poesia, resistência, identidade 

e território.  A metodologia empregada se ocupa do estudo destas fontes e na análise de 

 
Ver também o seguinte vídeo: DE CHIAPAS AO MUNDO: A MENSAGEM DE APOIO DO 

SUBCOMANDANTE GALEANO. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xZPZtSgiy1I>. 

Acesso em 07 de junho de 2020. 
7 Autohistória significa para a escritora Graça Graúna, um dos notórios nomes da literatura indígena no Brasil, 

“a crítica/escritura, a história/memória do indivíduo da nação indígena” (GRAÚNA, 2013, p.61). Autores como 

o historiador e filósofo Georges E. Sioui (1987) consideram que estes são textos indispensáveis para a história 

visto que neles podemos presenciar a essência do ameríndio, por meio do testemunho do próprio ameríndio. A 

observação do caráter social presente nestas obras é essencial para a ciência histórica dado o fato de que os 

indígenas são parte da sociedade e possuem suas especificidades e demandas. São escritas que vem da tradição 

oral, da ancestralidade e agora também podem ser vistas expressas em textos. 
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textos que versem sobre a história da literatura indígena no Brasil, no Chile e sobre a vida e 

obra dos dois autores  
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PARTE 1:  

Sobre caminhos, questões e aclarações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A história não se desenvolve no vazio, mas em 

espaços definidos. Da mesma forma não a 

constroem entidades abstratas, mas homens de 

carne e ossos, homens inseridos no tempo e no 

espaço. Assim, este é o ponto de partida para 

conhecer também a história dessa parte do 

mundo denominada América Latina: a história 

do espaço que ocupa e dos homens que a 

habitam. 

(Loris Zanatta, 2017) 
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CAPÍTULO 1 

SOBRE A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA E SEUS CAMINHOS 

No desenvolver de um trabalho historiográfico é necessário realizar a todo momento 

escolhas das mais diversas. Isso me foi dito pela banca do mestrado, pelo meu orientador, 

por professores que ao longo do curso compartilharam de sua vasta experiência e ajudaram, 

um a um, nas escolhas que levaram aos resultados desta pesquisa. Por fim, disse isso a mim 

mesma repetidas vezes: “É preciso fazer escolhas”. E para além disso, ter consciência do 

porquê as faço. A escolha deste tema reflete a minha curiosidade em conhecer de maneira 

mais aprofundada as raízes da história da América Latina/Abya Yala. Raízes que estão 

profundamente entrelaçadas à história dos indígenas que viveram e vivem neste espaço. Este 

capítulo traz à tona algumas considerações que julgo relevantes para a melhor compreensão 

do conteúdo aqui presente. 

1.1. A escolha do tema 

Marc Bloch (2001) no livro “Apologia da História” nos mostra o peso e 

responsabilidade que há nas escolhas das perguntas que o historiador faz a si mesmo e as 

fontes que carrega. Consta na obra que os estudiosos franceses Jules Michelet8 e Fustel de 

Coulanges9 foram alguns dos que nos ensinam a identificar que em História, nosso principal 

objeto é, sobretudo, o homem. Porém, como é revelado no texto, Bloch prefere a utilização 

do termo no plural, homens, para evidenciar as nuances e múltiplas facetas contidas na 

aparente simples adição da letra "s" à palavra. O que Bloch quer dizer é que, praticamente 

tudo está sob influência do homem e de sua ação, e que nada foge ao alcance de seus olhos 

e consequente percepção. Concluindo em seguida que a História é a "ciência da diversidade", 

e essa visão revela a complexidade que envolve este campo de estudos. Por este motivo, há 

uma dificuldade do historiador em traduzir a história e interpretá-la. Sendo primordial 

enxergá-la de maneira crítica, sempre realizando perguntas, questionamentos. 

São as perguntas que acabam por reger a pesquisa. “[...] toda investigação histórica 

supõe, desde os primeiros passos, que a busca tenha uma direção. Nunca a observação 

passiva gerou algo fecundo” (BLOCH, 2001, p. 79). Dessa forma, é necessário que estes 

 
8 Filósofo e historiador francês (1798-1874). 
9 Historiador francês (1830-1889). 
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questionamentos não sejam fixos, mas sim móveis, flexíveis e abertos a possibilidade de 

agregar as diversas novas questões e demandas que emergem historicamente a partir do 

contato com a bibliografia, fontes e o olhar atento dos colaboradores. Foi isso que ocorreu 

com esta pesquisa. Uma vez que, a dissertação em foco mudou seu curso algumas vezes na 

medida em que novos textos foram lidos e as fontes examinadas mais a fundo. 

José D’Assunção Barros (2015), ao escrever sobre delimitação temática, conclui que 

a escolha de um tema para pesquisa é resultado da combinação de elementos como: interesse 

do pesquisador, quanto o autor considera dado tema relevante para a sua área de pesquisa, a 

viabilidade da investigação, além das demandas ligadas à sua época que, inevitavelmente, 

podem influenciar em seus pensamentos e escolhas. Esta última afirmação encontra 

semelhança nas palavras de Marc Bloch que, ao citar um provérbio árabe, ilustra o ponto 

que visamos evidenciar: “os homens se parecem mais com sua época do que com os seus 

pais” (BLOCH, 2001, p.60.). Pensando nos pontos acima, considero o estudo da 

intelectualidade indígena algo de muita relevância tanto para a história — que vem se 

dedicando cada vez mais a estudos sobre os povos originários em campos como história 

cultural, história social, história das mentalidades, história antropológica, etno-história -, 

quanto para a sociedade em nosso tempo — que vive um momento de profundos debates 

sobre a construção e valorização de identidades e diálogo entre culturas. 

Pré-conceitos ligados aos indígenas vem sendo gradativamente desconstruídos. Isso 

ocorre grande parte em razão de ações dos indígenas por toda a América Latina/Abya Yala. 

Eles se manifestam por meio das redes sociais10, nas universidades, nos espaços públicos11 

e através de livros. Os indígenas vêm expondo seus posicionamentos sobre os mais diversos 

assuntos, relatando suas histórias pessoais, assim como as memórias de seus povos. São 

estratégias de decolonialidade. O ato de estar à frente de tudo isso tem papel chave nessa 

desconstrução de noções equivocadas sobre os mesmos. Noções essas que vem sendo 

cristalizadas a séculos em todo o continente. A intelectualidade indígena é um tema que os 

próprios indígenas na contemporaneidade consideram relevante e indispensável para que o 

todo social conheça de maneira mais aprofundada suas histórias, direitos, necessidades, 

interpretações e modos de ver o mundo.  

 
10 As redes sociais estão ajudando nessa desconstrução e sendo massivamente utilizadas em toda América 

Latina/ Abya Yala como meio de expressão por indígenas. 
11 Ministrando palestras e concedendo entrevistas, por exemplo. 
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Uma fase importante da pesquisa histórica e do trabalho científico em sua 

completude é o “estado da arte”. Momento de intensa reflexão em que o pesquisador 

descobre por meio de suas pesquisas o que já foi produzido sobre o tema em questão dentro 

e fora de sua área de estudo. Dessa forma, dado assunto se desenvolve e novas contribuições 

podem ser feitas com o auxílio das produções anteriores. A três anos atrás, ainda durante a 

graduação, quando realizava as leituras iniciais da monografia, eu me encontrava totalmente 

envolvida na fase descrita anteriormente. Neste momento, Sebastião Vargas, meu orientador, 

falou sobre a intelectualidade indígena na América Latina e sobre suas pesquisas pós 

doutorais entre os mapuche no Chile (USACH) e entre os maya no México (CIESAS-

Sureste). Com toda liberdade que o estado da arte proporciona, resolvi pesquisar um pouco 

mais sobre o tema a fim de descobrir em que medida esse assunto tão amplo iria me tocar. 

A ideia de elaborar esta pesquisa nasceu a partir de um conjunto de estudos voltados 

a questão indígena no Brasil, executados durante o desenvolver da minha monografia, 

intitulada: “Intelectualidade indígena no Brasil: o mapa da questão”12. Neste primeiro 

trabalho o principal objetivo foi mapear as condições sociais e políticas que fizeram a figura 

do intelectual indígena emergir no país. Por ser um mapeamento, tudo foi pensado para ser 

analisado de maneira ampla, partindo do estudo de uma bibliografia cuidadosamente 

escolhida sobre a questão indígena. Logo, busquei promover uma reflexão epistemológica 

que possibilitasse compreender de que maneira se constitui a relação entre os saberes 

tradicionais e o conhecimento ocidental. Investiguei também a forma como o indígena é 

inserido na educação básica e superior, lugares de formação em que muitas vezes nasce o 

intelectual indígena. Enxerguei neste trabalho uma possível base para o desenvolvimento de 

outras pesquisas. 

No decorrer deste período, entrei em contato com muitas obras e fontes de análise 

histórica. Vídeos, leituras de blogs, entrevistas protagonizadas por indígenas que se 

manifestam como líderes políticos e pensadores presentes em espaços de debate protestando 

de maneira enérgica contra o preconceito, silenciamento e exclusão sofridos desde os tempos 

da colonização. Estes se deram conta de que para conseguir de fato seus direitos teriam que 

representar suas comunidades de forma mais incisiva, não só a nível regional, mas nacional 

e internacional também. Isso se repete por toda América Latina/Abya Yala. Foi da análise 

 
12 NASCIMENTO, Mirthis Elizabeth Costa do. Intelectualidade indígena no Brasil: o mapa da questão. 2017. 

105f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História). 
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desse material que nasceu a ideia de trabalhar a intelectualidade indígena não somente no 

Brasil, como fora na monografia, mas na América Latina/Abya Yala13. 

Desde que tomei a decisão de me dedicar a temática, quis estudar sobre o “índio” 

contemporâneo. Sempre almejei conhecer a história indígena para além do discurso 

hegemônico, além do que vi na escola e do que me passavam as vozes do senso comum. A 

literatura indígena possibilita justamente isso. A proximidade com o outro, tendo como ponte 

as diversas narrativas, manifestações e discursos narrados por estes pensadores nas páginas 

dos livros. Ler textos escritos por indígenas nos possibilita estabelecer contato com uma 

outra estética, uma vez que os autores indígenas não obedecem fielmente aos parâmetros de 

escrita que conhecemos, oriundos da tradição europeia14. Apesar de muitos utilizarem em 

suas obras a língua oficial do país no qual escrevem, geralmente produzem também em sua 

língua de povo, para seu povo e demais parentes. Dessa maneira, podemos observar que ao 

mesmo tempo, em muitos textos, há uma mistura de linguagens, ora com o foco em um 

público, ora com foco em outro. É o caso do livro “Recado confidencial a los chilenos” de 

Elicura Chiruailaf15. Este fato evidencia toda a multiplicidade que envolve o tema. 

Além disso, muitos dos textos produzidos por estes pensadores — que compõem o 

que atualmente chamamos de literatura indígena — são escritas que vem da tradição oral, da 

ancestralidade e agora, também, podem ser vistas expressas em textos. Retratando as 

experiências adquiridas na comunidade, com seus parentes, mas também as advindas de suas 

relações com espaços urbanos, públicos, além de outros lugares que frequentam.  

Ao consumir esse conteúdo, pude entrar mais uma vez em contato com a alteridade. 

Que pode ser definida, grosso modo, como “um sentimento de diferença, principalmente no 

que concerne a aspectos culturais e étnicos” (BARROS, 2015, p. 191). O antropólogo Carlos 

Rodrigues Brandão (1986) ilustra, de maneira mais aprofundada, como se dá este processo, 

dizendo que somente ao reconhecer a diferença, ou seja, o outro, tomamos consciência da 

alteridade. Compreendendo que nem tudo é o que sou e nem todos são como eu sou. “O 

outro sugere ser decifrado, para que todos os lados mais difíceis do meu eu, do meu mundo, 

da minha cultura, sejam traduzidos também através dele, de seu mundo, de sua cultura” 

(BRANDÃO, 1986, p. 7, apud, FRAYZE-PEREIRA, 1994, p. 11-17). Ao estudar os 

 
13 Seria impensável e deveras pretensioso estudar de maneira aprofundada um recorte espacial tão amplo em 

uma dissertação de mestrado. Por este motivo citei alguns países - que são integrantes deste contorno 

geográfico e conceitual- ao longo do texto, e mantive o foco de análise em dois países em especial: o Brasil e 

o Chile.  
14 Padrões presentes sobretudo em textos acadêmicos, provenientes das universidades. 
15 CHIHUAILAF, Elicura. Recado confidencial a los chilenos. Lom Ediciones, 1999. 
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intelectuais indígenas, categoria que será problematizada no decorrer do trabalho, podemos 

examinar e consequentemente conhecer mais a fundo seus discursos, mensagens e 

reivindicações. 

Essa dissertação é sobre o “índio” vivo, sobre sua voz, seus discursos e narrativas. É 

sobre a maneira como o mesmo se posiciona ante o mundo contemporâneo, capitalista, 

permeado por visões eurocêntricas e excludentes. É sobre como eles pensam os espaços que 

ocupam. Diante disso, quais são seus posicionamentos? O que eles buscam transmitir através 

da sua literatura, de seus discursos? 

Ter como objeto de estudo os intelectuais indígenas em um recorte tão amplo e 

complexo como a América Latina/Abya Yala exige o exame cuidadoso de um extenso e 

delicado processo vivido pelos ameríndios desde o período colonial até hoje, no que 

chamamos de contemporaneidade. Este processo consiste na busca por legitimação de suas 

culturas, cosmovisões, territórios, modos de organização social e política. Hoje, os indígenas 

almejam que haja a consciência — por parte do Estado e dos demais membros da sociedade 

— de que todo corpo social, independentemente do espaço que habitam, é tomado por 

complexa heterogeneidade que se revela na existência de uma profusão de culturas. Sendo 

todas legítimas, diversas e significativas em um mesmo nível. 

1.2. Diálogos interdisciplinares 

O diálogo interdisciplinar torna-se essencial para a produção desta pesquisa e 

possibilita o desenvolver de diversas conexões. "A interdisciplinaridade é o diálogo ou 

combinação entre duas ou mais disciplinas para produzir o conhecimento científico" 

(BARROS, 2015, p.210). Iremos nos beneficiar principalmente das relações entre história & 

geografia e história & antropologia. Assim como Marc Bloch considero que “toda ciência, 

tomada isoladamente, não significa senão um fragmento do universal movimento rumo ao 

conhecimento” (BLOCH, 2001, p.50). Logo, para compreender de maneira mais ampla a 

investigação histórica é necessário dialogar com outros campos de saber. 

A história no século XX foi muito beneficiada em virtude da instauração do contato 

interdisciplinar. José D'Assunção Barros (2014) nos conta que a interação da história com 

esferas de estudo como a antropologia, psicologia, linguística e geografia possibilitou a 

elaboração de novos conceitos e metodologias aos historiadores. Para ele, sem esse diálogo 

talvez não tivesse sido possível o desenvolvimento de domínios como História Cultural e 
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História das Mentalidades16, Etno-História17, por exemplo. Para a construção desses dois 

últimos campos teóricos ele considera que o contato com a Antropologia e a Psicologia foi 

essencial. O que essas ciências têm em comum? De acordo com o autor, esses domínios 

dedicam-se ao estudo do homem, tendo o mesmo como centro de seus interesses. Com todas 

as suas singularidades, esses campos são construídos e reconstruídos com o passar do tempo 

por meios dos diálogos. Sendo estes os diálogos interdisciplinares. 

Segundo Hebe Mattos (2012) a partir dos anos de 1980 a historiografia passou a 

abordar cada vez mais temas relacionados a identidades coletivas e socioculturais. As 

relações entre pessoas e/ou coletivos apontaram como questões fundamentais. De acordo 

com a autora, os movimentos sociais que irromperam na década de 1960, fizeram com que 

os pesquisadores, independentemente de suas visões teóricas, pensassem sobre qual o papel 

desses movimentos nas transformações sociais. Esses movimentos, seja o movimento 

indígena, movimento feminista, movimento estudantil, movimentos ligados aos direitos 

civis, movimento camponês, entre outros, são formas de manifestos populares, expressão 

coletiva de descontentamentos ou contradições de determinada sociedade em foco. Como 

expressa Mattos, campos como história do tempo presente, história pública e história da 

memória vem se ampliando e desenvolvendo ao longo das últimas décadas. 

Maria Regina Celestino de Almeida em artigo sobre história e antropologia (2012) 

evidencia o fato de que a intensificação dos diálogos entre essas duas áreas das ciências 

humanas resultou na construção de novas perspectivas, novos pressupostos teóricos e 

conceituais referentes ao contato entre povos distintos. Dessa maneira visões simplistas, 

pouco aprofundadas, sem embasamento, estereotipadas vem sendo desconstruídas e 

ultrapassadas. Revelando informações reais e relevantes sobre essas sociedades.  

Assim, há a desconstrução de ideias a muito arraigadas no imaginário da sociedade. 

Como por exemplo, a imagem comum até o século XIX de que indígenas eram passivos ante 

os acontecimentos que vivenciavam e exerciam trabalhos relacionados unicamente a mão de 

obra (ALMEIDA, 2012). Hoje, está muito claro que essa nunca foi uma realidade. Apesar 

da evidente opressão a que eram submetidos, eles nunca foram passivos. Pelo contrário, eles 

eram, como a autora destaca, sujeitos ativos nos processos históricos. Essa é uma das 

 
16 Ver: VAINFAS, Ronaldo. História das Mentalidades e História Cultural. In: CARDOSO, CF; VAINFAS, 

R.(orgs.). Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
17 Ver: FERREIRA NETO, Edgard. História e etnia. In: CARDOSO, CF; VAINFAS, R.(orgs.). Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 
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principais desconstruções promovidas a partir das pesquisas que envolvem os diálogos 

interdisciplinares entre história e antropologia. 

No que tange a essa relação, sabe-se que historiadores e antropólogos trabalharam 

separadamente durante muito tempo, mas durante o século XX acabaram se aproximando de 

fato. As duas áreas passam a dialogar mais vivamente na medida em que encontram pontos 

de análise que lhes são próximos, como questões vinculadas à identidade, alteridade, 

memória, relações sociais e políticas, relações entre o saber e o poder, dentre outros assuntos. 

Ambas estudam o conhecimento empírico — em menor ou maior medida —, lugar de saber 

amplamente dominado pelos povos indígenas. Essa relação promove uma renovação do 

olhar desses campos de saber sobre si próprios. A união e o diálogo entre História e 

Antropologia é de fundamental importância para a completude do estudo da história 

indígena. A interação entre esses domínios ajuda o pesquisador a compreender a maneira 

pela qual as sociedades se desenvolvem ao longo do tempo e como ocorrem suas 

transformações. Todo e qualquer fato histórico — guerras, questões políticas, econômicas, 

manifestações sociais, e assim por diante – exerce influência sobre a sociedade e as culturas 

inseridas em seu âmago. Os processos históricos e sociais estão profundamente ligados.  

O professor Renato Amado Peixoto (2011) ao escrever sobre as relações entre 

história e geografia ao longo do tempo, atesta que antes da modernidade, “pelo menos até 

Kant e Herder, os historiadores reconhecem que seu ofício esteve relacionado diretamente 

com o tempo e com o espaço” (PEIXOTO, 2011, p.113). Este fato mudou quando a geografia 

passou a ser definida como ciência, no século XIX, tornando-se uma ciência interdisciplinar. 

Tendo forte ligação com as ciências sociais e da natureza realizando análises universais, 

mais amplas. Enquanto a história analisava seus objetos buscando particularismos, 

especificidades. Assim, ao passo que a história se aproximou mais do tempo, a geografia 

dedicou-se ao estudo do espaço. Muitos historiadores trabalharam a partir da “dedução de 

que uma sistemática que também se baseasse no espaço seria pouco importante ou menos 

frutífera que a sistemática centrada na sucessão do tempo” (PEIXOTO, 2011, p.114). Há, de 

acordo com o autor, muita complexidade quando falamos em interação entre as categorias 

“tempo” (história) e “espaço” (geografia)18. 

 
18 Para mais informações sobre as relações entre história e espaços ver: PEIXOTO, Renato Amado. Zona de 

confluxo: a investigação da historicidade do espaço por meio do exame da discussão do afastamento da História 

em relação à Geografia. Revista Porto, v. 1, n. 1, p. 111-126, 2011. E, também o seguinte texto: BARROS, 

José D'Assunção. História, espaço e tempo: interações necessárias. Varia história, v. 22, n. 36, p. 460-475, 

2006. 
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Manuel Correia de Andrade (2017) explica como se deu essa conexão entre história 

e geografia, bem como sobre a criação de um pensamento geográfico. Como dito 

anteriormente, não havia um pensamento geográfico autônomo antes da segunda metade do 

século XIX. A geografia era como um apêndice da história e ciências naturais, uma vez que 

seus interesses foram estabelecidos em torno de análises sobre as relações do homem-meio 

e a forma de ocupação e organização do espaço. Logo, em seu cerne, estão questões, 

orientações e referências de pensadores interdisciplinares. No século XX houve uma 

transformação neste campo de estudos como pode ser observado na citação a seguir 

Nova Geografia é aquela que, tomando conhecimento de novas técnicas e 

descobertas científicas, procura enriquecer, consolidando ou modificando, 

conceitos e modos de pensar elaborados pelos especialistas que a 

antecederam. Isto porque não existe uma ciência isolada das demais e 

desenvolvida em uma universidade, uma região ou um país e mantida 

ligada ao seu berço por um permanente cordão umbilical (ANDRADE, 

2017, p. 6). 

Assim, vemos que a geografia é um campo de saber que se desenvolveu a partir de 

outros e com o passar do tempo obteve novos contornos e identidade própria. Isso também 

ocorre com outras ciências. De acordo com Barros (2014) várias áreas de estudo como a 

Antropologia e Psicologia contribuíram fornecendo novos conceitos e metodologias aos 

historiadores. A historiografia do século XX abre um leque de novas possibilidades a partir 

do surgimento de campos — não antes explorados — de conhecimentos, possibilitando 

diversas análises sobre o período. Os novos campos como os da: Economia, Cultura, 

Mentalidades, Imaginário, Demografia, tiram o olhar do historiador de acontecimentos 

puramente políticos, promovendo o diálogo entre todos esses aspectos da história. A análise 

passa a depender do problema a ser examinado. O aprofundamento dentro de cada uma 

dessas nuances revela um mundo cada vez maior de possibilidades, conclusões e pesquisas. 

1.3. História e Espaços 

O historiador estuda “as ações e transformações humanas (ou permanências) que se 

desenvolvem ou se estabelecem em um determinado período de tempo, mais longo ou mais 

curto” (BARROS, 2006, p.461). Segundo o autor, partir dessa definição, difundida no século 

XX, a história sai do passado e caminha também ao encontro do tempo presente. “Estudar o 

momento presente, com vistas a perceber como este momento presente é afetado por certos 

processos que se desenvolvem na passagem do tempo, ou como a temporalidade afeta de 
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diversos modos a vida presente incluindo aí as temporalidades imaginárias da Memória ou 

da Ficção passava a ser também uma das tarefas do Historiador” (BARROS, 2006, p. 462). 

Marc Bloch propôs a definição durante o século XX de que a “História é a ciência 

dos homens no tempo”, essa visão foi amplamente difundida naquele momento e é 

considerada até hoje. No entanto, José D’Assunção Barros (2006) propõe a adição de mais 

um domínio: o espaço. Assim, a história pode ser interpretada como o estudo do homem no 

tempo e no espaço. Esta ciência estuda as ações dos homens, as transformações humanas ao 

longo do tempo, em qualquer temporalidade, e não apenas no passado como era considerado 

até o século XIX. A ampliação do conceito de espaço é resultado do desenvolver de relações 

interdisciplinares entre História e Geografia. O seguinte trecho explica mais detalhadamente 

esta relação. 

Tão logo se deu conta da importância de entender o seu ofício como a 

ciência que estuda o homem no tempo e no espaço — e essa percepção 

também se dá de maneira cada vez mais clara e articulada em meio as 

revoluções historiográficas do século XX — os historiadores perceberam 

a necessidade de intensificar sua interdisciplinaridade com outros campos 

do conhecimento. Emergiu daí uma importantíssima interdisciplinaridade 

com a Geografia, ciência que já tradicionalmente estuda o espaço físico- e, 

se considerarmos outras formas de espaço como o espaço imaginário e o 

espaço literário, poderíamos mencionar ainda a interdisciplinaridade com 

a Psicanálise, com a Crítica Literária, com a Semiótica e com tantas outras 

disciplinas que ofereceram novas possibilidades de métodos e técnicas aos 

historiadores. Na verdade, a noção de espacialidade foi se alargando com 

o desenvolvimento da historiografia do século XX: do espaço físico ao 

espaço social, político e imaginário, e daí a noção do espaço como campo 

de forças que pode inclusive reger a compreensão das práticas discursivas 

(BARROS, 2006, p.462-463). 

Todas as ações do homem encontram-se em um contexto espacial. Podendo ser esse 

espaço geográfico, político, cultural, imaginário, entre outros. O espaço, explica José D’ 

Assunção Barros, pode inicialmente ser interpretado tendo em vista somente a materialidade 

física, sem considerar as outras noções de espaço já citadas. Foi a partir dessa noção inicial, 

do espaço ligado à materialidade física, que outras categorias (paisagem, território, região) 

começaram a surgir e outras ciências como a história, expandiram seus horizontes de análise 

explorando cada uma das novas categorias. Porém, é necessário pensar outros significados 

do espaço para além da materialidade física.  

Esta dissertação se beneficia especialmente do conceito de território. Termo sempre 

presente nas narrativas indígenas e que não está necessariamente ligado exclusivamente a 

contornos físicos. A palavra território nesse contexto possui uma carga também simbólica. 

Barros considera que “um território existe com relação a um âmbito de análises que se tem 
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em vista, aos aspectos da vida humana que estão sendo examinados (se dê do âmbito 

econômico, político, cultural ou mental, por exemplo)” (BARROS, 2006, p. 472). O autor 

desenvolve melhor a noção de território19 no seguinte trecho 

O conceito de “território” refere-se ao espaço sobre o qual se estabelece 

alguma forma de poder ou sobre o qual se afirma uma determinada 

identidade. Na sua significação mais simples, o território é essa área que 

se vê delimitada pela posse de um animal, de um indivíduo, de um grupo 

de pessoas, de uma sociedade, de uma instituição ou de uma organização. 

Quando falamos na teoria como um “território”, estamos fazendo uma 

alusão ao fato de que determinadas áreas de saber terminam por se 

constituir em espaços sob a guarda daqueles que as praticam (BARROS, 

2014, p.43). 

É necessário grifar novamente o fato de que, para os indígenas, esse conceito vai 

muito além de uma região delimitada, de um lugar com contornos definidos. Território é um 

espaço sagrado para os indígenas. Repleto de significações não somente materiais, mas 

também simbólicas. Barros (2006) chama atenção para a importância do profissional de 

história compreender o fato de que esta é uma ciência que estuda o homem no tempo e no 

espaço. Demonstrando que tão importante quanto ter essa noção, é perceber que, no século 

XX, há a necessidade de dialogar com mais profundidade com outros campos do 

conhecimento. As relações entre essas esferas contribuem muito para o enriquecimento e 

aperfeiçoamento dos estudos sobre a história indígena.  

Hoje, no Brasil, não há muitos trabalhos de cunho historiográfico que tenham como 

objeto o intelectual indígena. O tema ainda é muito pouco discutido. Provavelmente, isto 

ocorre porque o assunto é considerado recente. Contudo, é possível perceber um aumento 

considerável do número de trabalhos nas áreas da antropologia e educação. Em outros países 

latino-americanos há uma considerável e crescente produção nas ciências humanas. 

O espaço é, de fato, tão importante para a história quanto o tempo. Geralmente, 

quando pensamos em espaço relacionamos primeiramente a materialidade física, porém essa 

é uma noção equivocada e bastante limitada — apesar de corrente —, principalmente quando 

falamos em seus sentidos sob a óptica dos indígenas. É difícil conceituar espaço em razão 

de sua polissemia e complexidade, diversos autores pensam o espaço de maneiras distintas, 

relevantes e muitas vezes complementares. Apesar disso, é importante considerar que o 

espaço não é algo dado, não possui necessariamente contornos, não é imutável e nem se 

 
19 O termo território e suas significações serão problematizados ao longo do texto, também por meio do ponto 

de vista dos indígenas. Isso será feito por meio da análise de seus textos literários. 
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encontra fixo, estabelecido. O espaço está intrincado ao homem e a sua relação com o meio 

e a partir dessa interação emergem as relações espaciais, sendo elas físicas, simbólicas, 

imagéticas, entre outras mais.  

A história indígena se desenvolve em espaços definidos (ZANATTA, 2017). Se 

desenvolve em universidades, nos espaços públicos, privados, nas comunidades, na 

literatura. Estando totalmente envolta nesses meios. O espaço, para os indígenas, é um lugar 

de construção de suas histórias, é onde habita sua ancestralidade e os entes sobrenaturais 

(nesse sentido é possível falarmos de uma cosmovisão, cosmohistória e cosmopolítica), e 

onde suas identidades, modos de viver e cultura são construídos. Nesta pesquisa analisamos 

a relação do indígena com o território, com o espaço urbano, o espaço poético e literário, o 

papel da literatura indígena, entre outros pontos que serão direta ou indiretamente 

trabalhados. Esta pesquisa busca expor os processos de construção histórica e social do 

intelectual indígena dentro do espaço latino-americano, sendo este o lugar de suporte e 

construção dessas identidades. O professor Henrique Alonso interpreta o espaço como 

o espaço é objeto de produção e de apropriação: decisivo nas lutas sociais 

participa da segregação social, é suporte de identidades, registro de 

relações sociais, políticas, culturais ou econômicas, consagração do 

império da mercadoria ou das experiências espirituais, tela onde se 

inscrevem os símbolos das elites e de onde elas são derrubadas, centro das 

utopias, documento do entusiasmo com o progresso. Podemos, concluir, 

portanto, que todos são espaços e nascem da relação necessária entre tempo 

e extensão, ou da necessidade imperiosa de que haja espaço para que o 

tempo corra. Numa palavra, para que haja história. Assim, “espaço” é 

construção material e/ou simbólica, quaisquer que sejam os suportes 

conceituais adotados (espaço, território, lugar, paisagem etc.), pois levam 

em conta as dimensões históricas desse espaço: a ação coletiva, as 

permanências e mudanças, os ritmos diferenciados, as relações entre as 

diversas temporalidades. Nesse sentido, o espaço se converte, 

forçosamente, no domínio do diálogo entre as diversas disciplinas afins 

(PEREIRA, 2017, p.8). 

Dos limites dessas linhas e fronteiras espaciais, são produzidos diversos padrões 

culturais e simbólicos nos discursos, representações e a emergência das identidades étnicas 

e sociais que serão estudadas. O território indígena é portador de forte significado simbólico 

e representa um ambiente onde há o desenvolvimento material e espiritual de um povo, sendo 

importante para a construção da identidade coletiva. É o lugar onde a cultura e as formas de 

organização social se manifestam. 

No bojo das reivindicações indígenas, de acordo com Chong, Reséndiz e Espinosa 

(2015), estão os seguintes pontos: autonomia e territorialidade."Las demandas de autonomía 
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y territorio son las reivindicaciones centrales del movimiento indígena20, en foros nacionales 

e internacionales; en estos espacios se plantea la necesidad del reconocimiento de sus 

derechos fundamentales" (Chong; Reséndiz; Espinosa, 2015). Essa autonomia vem sendo 

uma busca das organizações indígenas por toda América Latina/Abya Yala. E a 

territorialidade, segundo os autores, também é uma pauta presente nos quatro países que 

foram estudados por eles: Bolívia, Equador, Chile e México. Sendo essa última a que 

particularmente nos interessa nesta discussão. Apesar da heterogeneidade presente entre os 

movimentos indígenas e organizações, essas reivindicações por autonomia e território se 

destacam, há conformidade entre as demandas.  

"Las demandas de territorialidad que surgen de la autonomía y el territorio 

son una característica de unidad de las organizaciones indígenas; por lo 

tanto, en el discurso de las organizaciones su interés también es por la 

defensa de los recursos naturales y sitios patrimoniales, elementos que 

conforman el territorio. Sin embargo, su visión es distinta a las políticas de 

desarrollo, preservación y sustentabilidad del medio natural provenientes 

del gobierno" (Chong; Reséndiz; Espinosa, p.153).  

 

A discussão sobre territorialidade é indispensável. Pois, a história dos povos 

indígenas está vinculada a questão da terra, do território, de "la madre tierra" e cada povo 

originário pensa este espaço de maneira particular. É desse contorno que emergem suas 

cosmovisões. Esse espaço não significa para eles somente a materialidade física, geográfica, 

é um espaço sagrado, de manifestação e perpetuidade de suas identidades. O território é 

tomado por sentidos simbólicos e é a partir dele que os indígenas enxergam o mundo e a si 

mesmos. É um lugar de resistência, de força, onde se constroem as relações sociais. O 

emprego do termo “território” revela um espaço de posse do indígena onde eles reproduzem 

sua cultura material e imaterial, bem como suas cosmologias, modos de aprendizado, 

transmissão dos saberes e conhecimentos que lhe são próprios e os que eles adquirem. 

"O recado da mata" escrito por Viveiros de Castro, no prefácio do livro "A queda do 

céu" — de Davi Kopenawa e Bruce Albert — traz alguns pontos importantes para pensarmos 

as concepções cosmológicas acerca das noções de território e lugar para os indígenas. Ao 

 
20 Apesar dos autores adotarem o termo: "movimento indígena" para falar sobre os "indígenas em movimento" 

(termo popularizado por Daniel Munduruku, intelectual indígena Munduruku segundo nossa percepção), 

sabemos que não há apenas um movimento indígena organizado na América Latina/Abya Yala, são vários 

movimentos em todo o continente, e essa multiplicidade pode ser percebida inclusive, dentro dos territórios 

nacionais. 
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escrever aquelas palavras, certamente o autor fala especificamente sobre Davi Kopenawa, o 

xamã yanomami. No entanto, podemos ampliar as palavras escritas por Viveiros de Castro 

e aplicá-las as demais nações autócnes – apesar de ser contra generalizações, entro aqui em 

contradição, pois neste ponto o faço – isso porque percebemos visões muito semelhantes 

sobre território e lugar em discursos de indígenas vistos por toda Abya Yala. Entre os 

zapatistas, por exemplo, vemos a ideia de pertencimento ao todo, ao mundo, e o 

desacolhimento a concepção de fronteiras territoriais – apesar de reconhecerem a real 

necessidade de delimitação de um espaço territorial para os indígenas como lugar de 

afirmação, e perpetuidade de sua identidade étnica. O que também pode ser visto nos textos 

de Elicura Chiruailaf  (etnia mapuche), quando o mesmo expõe suas visões acerca de espaço 

e território. É um discurso comum que mostra como esses indígenas espacializam seus 

espaços de vivência e constituem suas noções de pertencimento. 

De acordo com Viveiros de Castro (2015) o discurso de Kopenawa é sobre um lugar, 

que é notadamente seu, o território do qual pertence e faz parte. Mas este território não é 

somente o que está demarcado pelo Estado nacional. Seu território é notadamente o mundo, 

e para além disso, são eles próprios como seres humanos que fazem parte e são propriamente 

o mundo, a natureza. É desta maneira que eles pensam e espacializam os territórios. "O 

mundo como casa, abrigo e ambiente, oikos, ou, para usarmos os conceitos Yanomami, 

hutukara e urihi a: o mundo como floresta fecunda, transbordante de vida, a terra como um 

ser que "tem coração e respira"" (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p.16). São ideias que 

constituem uma "teoria global do lugar" gerada pelos indígenas. Essa noção constitui uma 

ecologia, onde seu centro mora no coração do indígena. Humanos, animais, floresta, os 

espíritos e tudo que interage com estes domínios seriam constituintes desta ecologia que é 

global. São partes do todo, integrantes do território, nem acima e nem abaixo do outro. Todos 

os seres são importantes de acordo com esta visão. Esse é um modo de ver que se repete 

entre outras etnias. 

Dessa maneira, os indígenas pertencem a terra e não o contrário. Esta ideia de 

totalidade é espelho de uma visão cosmopolítica do mundo. Onde as fronteiras geográficas 

são desconsideradas e coisas, lugares e o que chamamos de natureza (onde os humanos, 

animais e meio ambiente estão inclusos) são vistos de maneira universal. É um conceito que 

vem sendo estudado pela antropologia, e encontra reflexos nas visões dos Yanomami e de 

outros povos indígenas. "Não são poucos os povos indígenas do mundo que afirmam que a 
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terra não lhes pertence, pois são eles que pertencem a terra" (KOPENAWA; ALBERT, 2015, 

p.16).  

Para Jean Tible (2010), Davi Kopenawa dirige seu livro partindo de um discurso que 

tem como ponto de partida os impactos epidemiológico, ecológico e cosmopolítico sobre o 

que se refere à reprodução cultural yanomami e os desafios que encontram para sua 

sobrevivência. Estes indígenas criam suas cosmopolíticas e expressam — nas frente as 

ameaças externas as suas comunidades — sobretudo as expressas pelo garimpo, atividade 

mineradora, desmatamento. Ao lutar pela demarcação de suas terras, criam um discurso 

ecológico que se transforma em luta ecológica para a preservação da floresta e tudo que 

interage com este meio, incluindo os indígenas, os espíritos, a fauna e flora. Esses indígenas, 

como dito, não possuem, originalmente, em suas cosmovisões a ideia de demarcação, 

repartição, separação da terra. Para eles, a terra é um bem de todos, eles fazem parte da terra, 

eles são o território. No entanto, apesar disso, eles aprenderam com os "brancos" as noções 

de fronteira, de divisas. Como explica no trecho abaixo 

Quem ensinou a demarcar foi o homem branco. A demarcação, divisão de 

terra, traçar fronteira é costume de branco, não do índio. Brasileiro ensinou 

a demarcar terra indígena, então a gente passamos a lutar por isso. Nosso 

Brasil é tão grande e a nossa terra é pequena. Nós, povos indígenas, somos 

moradores daqui antes dos portugueses chegarem. Lutei pela terra 

Yanomami para que o meu povo viva onde eles nasceram e cresceram, mas 

o registro de demarcação da terra Yanomami não está comigo, está nas 

mãos do governo. Mesmo diante das dificuldades, o tamanho da nossa terra 

é suficiente para nós, desde que seja mesmo somente para nós e não 

precisamos dividir com os garimpeiros e ruralistas. (KOPENAWA; 

ALBERT, 2015, p.36). 

Os discursos e entrevistas de Kopenawa traduzem a luta ecológica de um intelectual, 

de um xamã, que dedica grande parte da sua vida a defesa das causas que se referem a seu 

povo, agindo como porta-voz dessas populações em diversos espaços de livre manifestação 

dentro e fora do território nacional, como em entrevistas, encontros com lideranças políticas 

nacionais e internacionais, proferindo palestras em universidades, falas em parlamentos, 

encontros21. Assim, Davi Kopenawa luta contra projetos de integração nacional e promove 

 
21 Ao observar os discursos de Davi Kopenawa vemos a manifestação de visões cosmopolíticas e da luta 

ecológica, como pode ser verificado nos seguintes links: 

Kopenawa ganha nobel alternativo e faz alerta ao mundo. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-

br/noticias-socioambientais/davi-kopenawa-ganha-nobel-alternativo-e-faz-alerta-ao-mundo-garimpo-esta-

matando-os-yanomami>. Acesso em 07 de julho de 2020. 
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o contato entre os indígenas e os brancos, articulando em seus discursos a luta que ocorre 

entre os indígenas e brancos, a dicotomia entre preservação e exploração do meio ambiente. 

Ele traz o território, a cultura e o meio ambiente como pontos chave de seus discursos. 

1.4. Discussão bibliográfica (referencial teórico) 

Quando comecei a estudar os intelectuais indígenas em 2016, era clara a escassez de 

conteúdo sobre o tema no Brasil. A maior parte das informações estavam em outros lugares 

da América Latina/Abya Yala. Três anos depois percebemos uma mudança significativa, 

pois surgem cada vez mais trabalhos que abordam a temática. No que concerne a discussão 

bibliográfica buscamos inicialmente e de forma mais livre, leituras sobre o contexto histórico 

que envolveu o mundo durante o século XX, objetivando compreender até que ponto e de 

que maneira todas as transformações e acontecimentos deste século influenciaram a América 

Latina/Abya Yala. Nesse ponto busco suporte em Eric Hobsbawm no livro “Era dos 

extremos: o breve século XX”, a fim de obter uma visão mais geral deste século.  

Após esse primeiro momento, se faz necessário uma pesquisa sobre a formação 

territorial deste espaço evidenciando os processos históricos pelos quais passou no decorrer 

do século XX e início do século XXI. O livro “Formação das nações latino-americanas” de 

Maria Lígia Prado contribui para compreender as diferenças estruturais no cerne dos países 

latino-americanos, possibilitando um conhecimento mais abrangente que será utilizado nos 

momentos em que houver o uso de história comparada. No livro “História da América 

Latina”, as professoras Maria Lígia Prado e Gabriela Pellegrino tratam da história geral deste 

recorte possibilitando uma visão mais vasta dos processos históricos ocorridos em toda a sua 

 

Os garimpeiros sem dúvida vão matar os índios isolados na área Yanomami. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-03/davi-kopenawa-os-garimpeiros-sem-duvida-vao-matar-os-

indios-isolados-na-area-yanomani.html>. Acesso em 07 de julho de 2020 

Líder indígena Davi Kopenawa conversa com estudantes. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=16rsuWW6Q1E&list=PLNa1tY8vKAWoE1l8l5kL99a5eCp0x-

zwS&index=19>.Acesso em 07 de julho de 2020 

Diálogos: Davi Kopenawa na UnB. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zsoMjJnZvfo>. 

Acesso em 07 de julho de 2020. 

Terras Indígenas e Resistência. Entrevista com Davi Kopenawa Yanomami. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=WGGR-dFvwo8>. Acesso em 07 de julho de 2020. 

Davi Kopenawa Yanomami na TV Trip. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=DBwE038kN9s>. Acesso em 07 de julho de 2020. 
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extensão. Sendo esses trabalhos essenciais para uma percepção ampla da conjuntura global 

e latino-americana que circundam nossos pontos de análise.  

Também será realizado um estudo da bibliografia disponível sobre a questão 

indígena em linhas gerais, alguns dos principais autores serão: Paula Caleffi (2003), Antonio 

Mitre (2007), Urquidi, Vanessa Teixeira, Eliana Lana (2008), Ricardo Verdum (2009), 

Gutiérrez Chong (2015), Ribeiro (2017) e Zanatta (2017). Se faz necessário um estudo sobre 

o movimento indígena, visto que este se constitui como sendo o gatilho para o despontar das 

discussões contemporâneas sobre a questão indígena na América Latina/Abya Yala. As 

obras principais serão: Libertad Bittencourt (2000), Pablo Daválos (2005), Andréia Galvão 

(2008) e Daniel Munduruku (2012). 

Além das leituras gerais sobre o Brasil e Chile, serão abordados temas mais 

específicos que juntos tornam-se essenciais para o entendimento dos contextos que 

possibilitaram a emergência dos intelectuais indígenas nestes espaços. Especificamente 

sobre o Brasil temos trabalhos como: “Educação superior indígena no Brasil: releituras e 

perspectivas” do autor Manuel José Pina Fernandes; “Intelectuais indígenas, 

interculturalidade e educação” Maria Bergamaschi; “Desafios para uma educação superior 

para os povos indígenas no Brasil: políticas públicas de ação afirmativa e direitos culturais 

diferenciados” de Souza Lima e Barroso Hoffmann. Outros textos são: Gersem Baniwa 

(2006) e Almeida (2010). Sobre o Chile inicialmente trabalharemos com os textos “História, 

historiografia e historiadores mapuche: colonialismo, pós-colonialismo e anticolonialismo 

em Wallmapu” do professor Sebastião Vargas (2017) e “Histórias mapuche: perspectivas 

para (re)pensar la autodeterminación” livro organizado pelo departamento de história da 

Universidad de Santiago de Chile. Outras referências basilares são: Sierra (2010), Tapia 

(2010). 

Sobre o fenômeno da emergência étnica temos como base autores de destaque como: 

José Bengoa (2000), López y Rivas (2004) e Cal y Mayor (2010). Todos eles consideram a 

emergência de novas identidades étnicas como sendo um dos fenômenos culturais, sociais e 

políticos mais relevantes da América Latina/Abya Yala nos últimos tempos. 

Durante o desenvolver do “estado da arte” trabalhos voltados a inserção do indígena 

no ensino superior também serão explorados, bem como textos sobre os desafios para uma 

educação superior que, de fato, abarque as necessidades e anseios dessas populações. Textos 

específicos sobre a intelectualidade indígena no Brasil e Chile terão uma atenção 

aprofundada. Sobre América Latina temos: “Intelectualidad indígena en América Latina: 
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debates de descolonización, 1980-2010” de Pedro Canales Tapia e “Una historia 

colaborativa: retos para el diálogo indígena-académico” de Joanne Rappaport e Abelardo 

Ramos. No artigo “Intelectuales públicos indígenas en América Latina: una aproximación 

comparativa” escrito por Joanne Rappaport”, o autor aborda sobre como essa 

intelectualidade se constitui em diversos países da América Latina/Abya Yala.  

As principais obras da historiadora chilena Claudia Zapata serão estudadas a fundo, 

pois essa autora tem como principal foco de suas pesquisas o intelectual indígena e suas 

formas de manifestação, sendo nossa maior fonte de inspiração neste trabalho. Aqui serão 

citados os seguintes trabalhos. O livro: “Intelectuales indígenas en Equador, Bolívia e Chile” 

(2013) e os artigos “Origen y función de los intelectuales indígenas” (2005), “Los 

intelectuales indígenas y el pensamiento anticolonialista” (2008), “Diferencia, colonialismo 

y anticolonialismo” (2014)”, “Intelectuales públicos, intelectuales críticos: la intelectualidad 

indígena en América Latina (2015)”.  

As principais obras de autores indígenas que serão citadas no trabalho são: Potiguara 

(2007, 2014, 2018), Krenak (2015), Munduruku (2012, 2016, 2019), Graúna (2013), 

Chihuailaf (1995, 1999) Intzín (2010, 2013), entre outros. 

Com relação a linha teórica adotada, a do giro decolonial, pós-colonialismo e 

assuntos concernentes, temos: Fanon (2005), Lander (2005), Said ( 2007), Porto-Gonçalves 

(2009, 2012), Ballestrin (2013), Sousa Santos (2007, 2009, 2019). Alguns estudiosos 

importantes para esta pesquisa que falam especificamente sobre América Latina/Abya Yala 

e a questão indígena são: Catherine Walsh, Walter Mignolo e Aníbal Quijano. Para além 

destes citados, há outros que tem em suas obras ideias que se enquadram dentro dessa mesma 

visão, mesmo que não se definam como tal, como por exemplo Vandana Shiva (2003) e 

Doreen Massey (2008). 

Dissertações de mestrado e teses de doutorado também serão fundamentais para o 

aprofundamento dos temas como por exemplo: “Cuando la resistencia se da desde las letras: 

la reapropiación de la oralidad mapuche en Recado confidencial a los chilenos, de Elicura 

Chihuailaf” (2011) de Daniela Fuentes Dias; “Temos que ajuntar o conhecimento”: 

professores indígenas e interculturalidade (2016) de Dayane Pereira; “Tramas indígenas 

contemporâneas: doutores indígenas e os sentidos da autoria acadêmica indígena no Brasil” 

(2018) de Inês Caroline Reichert; “Literatura e Resistência: a palavra escrita nas 

reivindicações territoriais dos povos indígenas” (2019) de Andrea Bagnoli. 
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Todas as obras desses autores contribuem para o desenvolvimento da problemática 

proposta nesta pesquisa. A intelectualidade indígena não é um tema simples de ser abordado. 

Isso ocorre em razão de sua complexidade, polissemia e controvérsia. Estudos sobre a 

intelectualidade indígena são relativamente novos dentro da esfera acadêmica. As lacunas 

ainda são muitas, principalmente no Brasil, aí mora a relevância de estudos que abordem 

esse tema, pois estas manifestações são em grande medida reflexos de um contexto sócio 

político de um momento extremamente complexo para a história. 
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Cartografias epistêmicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No puede haber paz sin igualdad; este es un 

valor intelectual que es necesario reiterar, 

demostrar y fortalecer desesperadamente. 

(Edward Said, 2006) 

Nossa derrota esteve sempre implícita na 

vitória dos outros. Nossa riqueza sempre gerou 

nossa pobreza por nutrir a prosperidade 

alheia: os impérios e seus beleguins nativos. Na 

alquimia colonial e neocolonial o ouro se 

transfigura em sucata, os alimentos em veneno. 

(Eduardo Galeano, 2017) 
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CAPÍTULO 2 

O SÉCULO XX E A EMERGÊNCIA DOS INTELECTUAIS INDÍGENAS NA 

AMÉRICA LATINA/ABYA YALA: O MAPA DA QUESTÃO 

2.1. América Latina/Abya Yala: cartografias de um território epistêmico 

O termo América é uma designação ocidental que “surgiu no mapa mundi em 1507 

– para indicar o domínio ibérico desde a Terra do Fogo até o Sudoeste atual dos Estados 

Unidos da América – mas foram como Índias, Índia Ocidental, El Dorado, Novo Mundo 

que, sucessiva e concomitantemente, as novas terras foram nomeadas” (LISBOA, 2014, p. 

503). Contudo, essas terras não foram nomeadas, elas foram renomeadas. Os povos 

originários, cada qual a sua maneira, já haviam intitulado esta vasta extensão de terra. O ato 

de renomear22 tanto os povos que aqui viveram há milhares de anos — de índios — quanto 

o espaço territorial já habitado por eles — América — desconsiderando as possíveis 

nomeações já existentes, demonstra uma ação opressiva de domínio cultural, social, político 

e econômico imposto às nações autóctones que habitavam a Abya Yala23. Terra que veio a 

ser chamada por todo o Ocidente de América. 

De acordo com Lisboa (2014), no momento em que os europeus eliminaram as 

denominações criadas pelos povos indígenas, ocultaram a alteridade, criando uma 

exteriorização de si próprios. Dessa forma, “não há uma descoberta da América. Esta nasce 

ontologicamente sob o signo do encobrimento, da negação do Outro, da ocultação da miríade 

de outridades aqui presentes” (LISBOA, 2014, p.503). A América germinou a partir da 

negação do outro, de outras identidades que aqui residiam antes dos processos de 

colonização. E esse momento de “conquista”24 é interpretado por Porto-Gonçalves (2009) 

como sendo o ponto que representa o advento do eurocentrismo no continente. Os indígenas 

foram diretamente atingidos pela dominação ocidental que modificou profundamente seus 

modos de existência, costumes e crenças. 

 
22 “Colombo sabe perfeitamente que as ilhas já tem nome, de uma certa forma, nomes naturais (mas em outra 

acepção do termo); as palavras dos outros, entretanto, não lhe interessam muito, e ele quer rebatizar os lugares 

em função do lugar que ocupam em sua descoberta, dar-lhes nomes justos; a nomeação, além disso, equivale 

a tomar posse.” (TODOROV, 1983, p.27). 
23 O termo Abya Yala ainda não era utilizado por todos os indígenas de norte a sul do continente no período 

colonial. Só na segunda metade do século XX, o termo passou a ser adotado pelos indígenas de maneira 

coletiva. 
24 Um eufemismo para invasão. 
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Nos primeiros movimentos do processo da ocidentalização da história moderna 

encontra-se um equívoco fundamental: quando América ainda carecia de um nome próprio, 

ela foi percebida como parte do Oriente. Em 1492, o Almirante Colombo pensou que chegara 

à Ásia. O documento cultural mais cabal desse equívoco perdura na denominação genérica 

que os poderes coloniais atribuíram às diversas humanidades que aqui habitavam: índios, ou 

seja, habitantes da Índia. O termo representava uma ideia tão fundamental que a América 

espanhola manteria o nome de Índias Ocidentais até o século XIX.  

Diferentemente do que ocorre com o português, a língua espanhola é mais clara 

quanto ao significado do termo índio; “De la Índia (país asiático)”. Quando, por exemplo, 

Octavio Paz escreve sobre suas experiências diplomáticas na Índia se refere aos índios e 

nunca utiliza a palavra indianos que seria, em castelhano, voz específica para referir-se a 

coisas e habitantes “de las Indias Occidentales (costa atlántica del continente americano 

que fue española)”. No português corrente aquele significado tende a ser borrado pois 

utilizamos preferencialmente a palavra indiano para “o pertencente ou relativo à Índia 

(Ásia); índio, índico, indiático, hindu”. O brasileiro não associa automaticamente índio com 

indiano, “habitante da Índia”. Substituir hipoteticamente o termo índio por outros topônimos 

asiáticos poderia restaurar um pouco do espanto camuflado por trás de uma palavra que no 

Brasil se afastou de seu significado primevo. Desse modo, Manuela Carneiro da Cunha 

poderia ter organizado a obra de referência “História dos Chineses no Brasil”; Darcy Ribeiro 

teria escrito “Os japoneses e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil 

moderno” e John Manuel Monteiro “Os negros da terra: malaios e bandeirantes nas origens 

de São Paulo”. Mesmo depois de desfeito o engano original, continuar nomeando os povos 

originários como se fossem estrangeiros, extraviados, alienígenas (o antônimo de 

indígenas)25 — seres estranhos à sua própria terra — foi e é uma componente vital da 

operação colonial de obliteração e subjugação das populações nativas do Novo Mundo26. 

A subjugação dos povos que aqui estavam quando os europeus desembarcaram 

nestas terras, se deu das mais diversas maneiras, inclusive no que se refere a linguagem. 

Sabe-se que os indígenas não tinham a ideia de unidade do continente, por este motivo, 

historicamente, havia diversas denominações para o território a qual pertenciam. Esse 

processo de negação dos nomes existentes e imposição de novos é uma ação decisiva para a 

 
25 Indígena: Originário ou próprio de um lugar. Do latim indígena inde (de allí) e genus (origem, nascimento). 
26 Parágrafo oriundo de comunicações orais durante reuniões de orientação com Sebastião Vargas. 
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colonização mental dos ameríndios, pois a linguagem é uma estrutura profundamente ligada 

a identidade de um povo. Essa marcha continuou nos séculos posteriores com a utilização 

de outros termos como América Latina (mas também Indoamérica, Afroamérica ou 

Nuestramérica), que não se refere somente a contornos geográficos, mas sim a uma tentativa 

de homogeneização cultural, que não leva em conta a diversidade presente do México a 

Argentina27. Imagens sobre os povos originários foram construídas e disseminadas com o 

intuito de inferiorizá-los, apagar heranças culturais e por fim homogeneizá-los sob o signo 

de termos depreciativos como: “bárbaros”. 

As professoras Maria Ligia Prado e Gabriela Pellegrino, chamam atenção para a 

historicidade do termo “América Latina”28, e sobre o assunto, fazem o seguinte comentário 

deixando claro que ainda há controvérsias sobre a origem precisa do termo: “Esse termo foi 

inventado no século XIX, carregando desde suas origens disputas de ordem política 

ideológica. Os sentidos que lhe foram atribuídos estão vinculados às polêmicas que 

envolveram, de um lado, franceses e ingleses (século XIX) e, de outro, latino-americanos e 

norte-americanos (séculos XIX e XX)” (PRADO; PELLEGRINO, 2016, p. 8). Segundo as 

autoras, uma corrente afirma que os franceses sugeriram o nome América Latina para 

justificar seu interesse nessas terras sob a justificativa da existência de uma identidade latina. 

Outra interpretação defende que foram os próprios latino-americanos se apropriaram do 

termo para criar uma noção de unidade frente à expansão e crescimento político e econômico 

da América do Norte, tendo os EUA na frontaria. 

Lisboa (2014) também aborda o assunto e explana que os Estados recém 

independentes do imperialismo ibérico passam a enfrentar a expansão e domínio territorial 

que os EUA representavam naquele momento. “Assim, adjetivar a raça como latina serviu 

de amálgama para unificar os americanos do Sul contra a ameaça da América Saxônica que 

então amputava mais da metade do território mexicano e saqueava a América Central. A 

América Latina, enquanto representação geopolítica, nasceu embalada neste berço de 

antagonismos raciais e imperiais” (LISBOA, 2014, p. 509). Logo, o termo América Latina 

 
27 “O conceito de América – e, posteriormente América Latina – é uma construção semântica com implicações 

políticas, econômicas, epistêmicas e éticas que surgiu e se impôs em detrimento de conceitualizações e 

denominações originárias deste mesmo continente” (PORTO-GONÇALVES; QUENTAL, 2012, p.3). 
28 “Até a primeira metade do século XIX, além de América, outras designações da parte meridional do quarto 

continente também eram comumente utilizadas: Hispano-América, Iberoamérica, América do Sul, América 

Meridional, Columbia, Grã-Colômbia. Até então, todavia, América Latina sequer existia conceitualmente”. 

(LISBOA, 2014, p.504). 
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representa a América “não rica”. Vista frequentemente de forma pejorativa, quando 

comparada a América do Norte, é muitas vezes atrelada a termos como: atraso e 

inferioridade. 

No decorrer do século XIX, o neologismo América Latina denota um forte 

colonialismo interno, pois permanece subsistindo o modo de vida colonial fundado sob os 

pilares do racismo e desigualdade que continuaram a ser reproduzidos. Provinda da minoria 

branca, a latinidade enunciou um ideal de branqueamento da população, permitindo a “[...] 

rearticulação da colonialidade do poder29 durante o século XIX” (MIGNOLO, 2007, p. 93 

apud LISBOA, 2014, p.511). O processo de construção deste nome, portanto, foi feito de 

cima para baixo, invisibilizando e degradando povos indígenas e negros sul-americanos, 

julgados como socialmente inferiores. “O termo América Latina anula a grande diversidade 

cultural nela existente, dando continuidade ao processo colonizador de redução e submissão 

destas diferenças, sendo os não europeus considerados raças inferiores” (LISBOA, 2014, 

p.511). Foi uma leitura criada pelo europeu dentro de um sistema que tinha como base o 

etnocídio, escravidão e exploração de todas as naturezas — sobretudo de pessoas e recursos 

naturais.  

Em “América Latina: a pátria grande”30, Darcy Ribeiro levanta uma discussão 

interessante sobre a existência de uma América Latina para além das origens precisas do 

termo. Ele aponta para os significados mais amplos que envolvem a utilização desta 

expressão. Chama atenção para a falta de unidade que há neste espaço e para a diversidade 

e heterogeneidade que toma todos os cantos. Evidenciando que a América Latina só é 

unidade no plano geográfico, se levarmos em conta seus contornos continentais. No entanto, 

historicamente, dentro desses contornos, há uma profusão de nacionalidades, tomadas por 

muitas particularidades que se manifestam nos horizontes históricos, culturais, políticos e 

econômicos. 

Há muitas diferenciações, inclusive se levarmos em conta a origem do colonizador. 

“Ainda hoje, nós, os latino-americanos, vivemos como se fôssemos um arquipélago de ilhas 

que se comunicam pelo mar e pelo ar e que, com mais frequência, voltam-se para fora, para 

os grandes centros econômicos mundiais, do que para dentro” (RIBEIRO, 2017, p.17). O 

trecho aponta a evidente complexidade deste espaço. Há inúmeras diferenças de país para 

 
29 Termo muito relevante que será explicado mais à frente, no decorrer do capítulo. 
30 RIBEIRO, Darcy. América Latina: a pátria grande. São Paulo: Global, 2017. 
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país e mesmo dentro dos próprios países. São diferenças econômicas, culturais, sociais, e até 

mesmo climáticas, que ditam a aproximação ou distanciamento desses espaços. A falta de 

conhecimento dos países latino-americanos sobre a América Latina como todo, vem da falta 

de um diálogo mais aprofundado entre os países que compõem este espaço geográfico. 

Diante de tanta diversidade vemos que o elo que liga os espaços que compõem América 

latina/Abya Yala é notadamente a história. Onde as nações ibéricas deixaram marcas que 

reverberam até hoje como por exemplo na língua e religião. 

2.1.1. Costurando conceitos: tópicos sobre o debate pós-colonial  

No interior deste território epistêmico composto por tanta diversidade e 

multiplicidade vemos o aflorar de conceitos como: colonialismo, anticolonialismo, 

colonialidade, pós-colonialismo, descolonialidade e decolonialidade. Interpretações 

distintas, mas integrantes de uma totalidade epistemológica31 essencial para a compreensão 

do desdobrar da história indígena ao longo dos séculos e dos povos originários como sujeitos 

históricos na atualidade. 

Dentro deste recorte espacial — em seu sentido geográfico — o término do largo 

período colonial nos países de colonização ibérica não quis dizer que houve do mesmo modo 

o fim do colonialismo. Analisemos, o fim do colonialismo se deu em seu sentido prático — 

na dissolução das colônias, ocupação dos territórios, na modificação das formas de governo 

e na formação dos Estados nacionais. No entanto, como bem esclarece Anibal Quijano 

(2000), as instituições que perduraram no pós independência possuem forte caráter colonial. 

O Estado que se eleva deixa explícita essa postura colonial ao não reconhecer por exemplo 

línguas indígenas como oficiais. Ou quando não legitimam ou mesmo respeitam questões de 

vital relevância para as culturas indígenas como a demarcação do território, o valor do 

conhecimento empírico — advindo da ancestralidade e da oralidade — e o reconhecimento 

das especificidades identitárias dos indígenas no íntimo de cada país. É o que estudiosos 

como o próprio Quijano (2000) e outros, tais como Pablo González Casanova (2003) e 

Rodolfo Stavenhagen (2014), chamam de colonialismo interno. 

 
31 “Epistemologia: teoria do conhecimento. Corresponde ao campo da reflexão humana que tem como algumas 

questões centrais ‘a origem do conhecimento’, ‘as relações entre o conhecimento e a verdade ou a certeza’, ‘as 

formas de conhecimento’, as sucessivas mudanças nos paradigmas científicos, e tudo o que mais concerne ao 

conhecimento humano tomado como objeto de reflexão crítica” (BARROS, 2015, p. 198). 

 



52 

Segundo Pablo Gonzáles Casanova (2003) o colonialismo interno se dá nas esferas 

econômica, política, social e cultural. A definição explica que os povos nativos são 

submetidos a condições semelhantes às que caracterizam o colonialismo e 

neocolonialismo32. Desse contexto, revela-se o seguinte termo: colonialidade. A 

“colonialidade surge do colonialismo, mas se manteve após o término deste, engendrando o 

paradoxo dos Estados independentes em sociedades coloniais. Hoje, são os próprios povos 

colonizados que lutam pela sua libertação da colonialidade” (LISBOA, 2014, p.506). Esta 

condição tem como precedentes a opressão e exploração de diversos povos. Vemos que esta 

expressão “mostra-se atual, enquanto história de longa duração atualizada. Não raro essas 

regiões são objeto de programas de desenvolvimento, quase sempre de (des)envolvimento; 

de modernização, quase sempre de colonização”. (PORTO-GONÇALVES, 2009, p.29). As 

marcas da colonização estão presentes em nossa sociedade principalmente no que concerne 

na relação entre o Estado e povos indígenas e é este ponto que o termo “colonialidade” 

evocado aqui procura salientar. 

Como dito, apesar do colonialismo ter deixado de ser vigente a partir da 

independência dos territórios outrora colonizados pelas nações ibéricas, o mesmo causou 

profundas marcas nesses países dando continuidade a lógica do colonizador “que penetrou 

nas estruturas e instituições e também nas mentalidades, imaginários, subjetividades e 

epistemologias, que até hoje dão forma e conteúdo às sociedades atuais” (DE ALMEIDA; 

DA SILVA, 2015, p.47). Sobrepujar o legado do colonialismo é um desafio cada vez mais 

presente para os povos indígenas e toda a sociedade independentemente de especificidades 

étnicas e culturais, onde é necessário repensar essas estruturas historicamente arraigadas, 

bem como fortalecer a existência e ligação das “identidades latino-americanas”. 

 
32 : Casanova (2003) explica quais são essas condições que caracterizam o colonialismo e neocolonialismo: “1. 

Habitan en un territorio sin gobierno propio. 2. Se encuentran en situación de desigualdad frente a las élites de 

las etnias dominantes y de las clases que las integran. 3. Su administración y responsabilidad jurídico-política 

conciernen a las etnias dominantes, a las burguesías y oligarquías del gobierno central o a los aliados y 

subordinados del mismo. 4. Sus habitantes no participan en los más altos cargos políticos y militares del 

gobierno central, salvo en condición de “asimilados”. 5. Los derechos de sus habitantes, su situación 

económica, política social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central. 6. En general los 

colonizados en el interior de un Estado-Nación pertenecen a una “raza” distinta a la que domina en el gobierno 

nacional y que es considerada “inferior”, o a lo sumo convertida en un símbolo “liberador” que forma parte de 

la demagogia estatal. 7. La mayoría de los colonizados pertenece a una cultura distinta y habla una lengua 

distinta de la “nacional””. (CASANOVA, 2003, p. 3) 
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Franz Fanon, Boaventura Sousa Santos, Aimé Césaire, Enrique Dussel e Edward 

Said são alguns dos nomes que marcam os estudos pós-coloniais tendo projeção mundial. 

Em suas investigações, há a lógica em comum de haver uma crítica sobre a influência do 

eurocentrismo em diversos campos como: arte, literatura, economia e política. Enxergam a 

modernidade a partir de uma outra perspectiva, de outro lugar. O lugar dos que até então 

haviam sido coadjuvantes nas narrativas históricas. Eles interpretam a história partindo da 

perspectiva do marginalizado, do colonizado, do historicamente subjugado. Eles criam 

novas leituras e interpretações com o intuito de mostrar concepções distintas e opostas ao 

eurocentrismo. 

Os estudos chamados de pós-coloniais estão obtendo cada vez mais notoriedade e 

aderentes. Segundo a definição de Carvalho (2004), a teoria “pós-colonial questiona as 

relações de poder e as formas de conhecimento que colocaram o sujeito imperial europeu e 

norte-americano na sua atual situação de privilégio; e os efeitos de dominação da razão 

instituída pelo Ocidente” (CARVALHO, 2004, p. 44 apud DE ALMEIDA; DA SILVA, 

2015, p. 45). Sendo esse poder resultado de um longo processo histórico de dominação criada 

pelo ocidente. Julia Almeida (2013) explica que a partir da emergência de novos discursos, 

poderes e subjetividades, ou seja, de novas formas históricas, o pós-colonialismo pretende 

analisar de maneira crítica questões relacionadas a subalternidade e conceitos/discursos 

criados em e para uma perspectiva hegemônica. A colonialidade produz espaço, torna-se um 

lugar e exerce influência sobre quem sofre seus efeitos. 

Walter Mignolo (2008) diz que ao tratar sobre ocidente não considera apenas o 

recorte geográfico em si. Não é somente sobre uma porção de terra, é sobre conhecimento, 

saber e poder. Para ele, o pensamento decolonial significa “aprender a desaprender”. Ao 

lidar com essa noção é preciso compreender que há um processo de aprendizagem, um olhar 

além, para além do que foi aprendido por nós até hoje. É desaprender e aprender novamente. 

Reaprender constantemente. É entrar em contato com olhares totalmente diferentes dos que 

são vastamente conhecidos e disseminados. Isso porque quase tudo que vemos desde a 

infância, é tomado por noções colonialistas e imperialistas. Estas noções, ao longo do tempo 

se afirmaram como superiores excluindo outras formas de pensamento. O pensamento 

decolonial está redondamente interligado a reflexões sobre as formas de compreender o 

espaço, o tempo, a contemporaneidade, fenômenos como a globalização, o monopólio 

historicamente edificado do saber e suas relações com o poder, entre outros pontos. Ponderar 

sobre estes quesitos é primordial para a compreensão do conceito de decolonialismo. 
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O livro da geógrafa Doreen Massey “Pelo espaço: uma nova política da 

espacialidade”33 é um exemplo dessa interpretação e possibilita intensas reflexões sobre o 

modo de pensar o espaço e de percebê-lo na atualidade34, evidenciando principalmente as 

relações e disputas de poder que tomam o mesmo. O propósito central do livro é construir 

uma nova imaginação de espaço, diferente daquela construída pelo pensamento Ocidental 

durante a modernidade e pós-modernidade – que sempre o viram como morto, fixo e estático. 

O espaço é uma dimensão implícita que molda cosmologias, política, visões de mundo e 

nossas atitudes frente aos outros. Afeta o modo como entendemos fenômenos, como 

compreendemos as cidades e como desenvolvemos e praticamos um sentido de lugar. A 

autora mostra que o tempo é a dimensão da mudança e o espaço é a dimensão do social35.  

A autora parte do princípio de que o espaço é produto de relações sociais36. É pensado 

por ela a partir de um conjunto de ideias como: heterogeneidade, inter-relação, abertura 

radical e contemporaneidade dinâmica37. É um estudo crucial para este trabalho, pois, em 

consonância com o pensamento de Massey, considero que o espaço é o resultado de diversas 

trajetórias, de distintas percepções e que por esse motivo é algo totalmente heterogêneo, que 

foge do pontual, da inércia. O espaço é dinâmico e em movimento, logo, não pode ver visto 

como um mapa, como algo finalizado. O espaço não é estático, gélido, imóvel e neutro. Ele 

é interligado com o tempo e, assim, sempre está em transformação.  

A obra de Massey demonstra que o espaço é produzido na medida em que a vida 

acontece. O ser em si produz espaço, produz espacialidade. E essa produção/reprodução vem 

do sujeito inserido no social, em interação com a sociedade. É um movimento de construção 

e relação de si e do outro. A interação demonstra o quanto o espaço é heterogêneo e produto 

de diversos conflitos, disputas de poder, subordinação e interesses. Esta forma de ver o 

espaço e suas inter-relações fica evidente quando pensamos a questão indígena na atualidade, 

 
33 MASSEY, Doreen B. Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. São Paulo: Bertrand Brasil, 2008. 
34 Apesar da autora não fazer parte do grupo de intelectuais que regem os estudos pós-coloniais, possui um 

trabalho que conversa com essa teoria. É uma obra relevante para esta dissertação, pois discute maneiras de 

pensar e interpretar o espaço, o tempo, a história, contemporaneidade e a influência do ocidente sob outras 

partes do mundo. 
35 Dessa forma, pensar o espaço se mostra tão desafiador quanto reflexionar sobre o tempo. O tempo apresenta 

diversas possibilidades em razão de suas mudanças, enquanto que o espaço promove interação, sociabilidade 

e multiplicidade. 
36 MASSEY, 2008, p.98 et. seq. 
37 Sobre estes conceitos, ver: DOREEN, MASSEY. Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 
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pois vemos que há uma complexa disputa de poderes, embates e interesses conflitantes. 

Nesse sentido, observamos a manifestação das geometrias de poder. 

O conceito de “geometrias do poder” está presente no decorrer de toda a sua obra, e 

consiste na compreensão de que os espaços estão cheios de poder e são produtos das relações 

sociais, pois construímos espaço o tempo todo. O poder é produto de relações, não apenas 

entre seres, mas também entre coisas, lugares. O título do livro, por si só, sugere um novo 

conceito de espacialidade. Massey demonstra o potencial e possibilidades do espaço. 

Desenvolve sua tese do espaço como entrelaçamento de trajetórias, sempre em aberto, 

demonstrando o quanto defende a indissociabilidade entre construção teórico conceitual e 

ação política. 

Para Massey, atualmente, a globalização é uma forma de espacializar a história da 

modernidade, no entanto, ela considera que a narrativa da globalização não é de fato 

espacializada. Isso porque a narrativa em questão não considera a multiplicidade e 

complexidade do espaço. Considera apenas um tipo de narrativa e exclui outras que não 

estão nesse mesmo caminho interpretativo. A globalização para a autora foi a afirmação e 

tentativa de universalização de uma maneira de imaginar o espaço, sua relação com o tempo 

e as sociedades. Nesse sentido, seu pensamento se assemelha ao de Vandana Shiva, no livro 

“Monoculturas da Mente”38. 

Shiva (2003) defende que hoje há um processo de supressão da diversidade cognitiva 

que resulta no desaparecimento de alternativas mentais em detrimento de uma única forma 

de pensamento, a chamada monocultura. Por meio das “monoculturas da mente”, título da 

obra, a exploração dos mais fracos é assegurada e os modelos hegemônicos são 

consolidados. As relações de poder acabam por definir quais culturas serão subjugadas, em 

detrimento de dado padrão cultural tido como superior. O centro de produção do 

conhecimento estaria situado na Europa, sendo essa uma compreensão totalmente ocidental. 

Dinâmica semelhante pode ser vista no livro Orientalismo (2007), de Edward Said, 

um clássico do pensamento pós-colonial. A obra mostra que a relação entre Ocidente e o 

Oriente está envolta em disputas de poder. Em Orientalismo, há a criação de imagens e 

representações sobre o Oriente e isso define pensamentos, imagens e compreensões sobre o 

que seria aquele recorte geográfico e as características daquele espaço. Em razão disso, o 

mesmo é visto como homogêneo e estático. Essa visão exclui muitas vezes a 

 
38 SHIVA, Vandana. Monoculturas da mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. Gaia, 2003. 
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heterogeneidade e as nuances que compõe cada espaço. Essa é uma forma de dominação do 

Ocidente sobre o Oriente. O livro demonstra que o espaço não é dado, não é inerte. “O 

homem o preenche de significações de acordo com suas influências e concepções, entidades 

geográficas e culturais — para não falar das entidades históricas —, os lugares, regiões e 

setores geográficos tais como o ‘Oriente’ e o ‘Ocidente’ são feitos pelo homem” (SAID, 

2007, p.16). A literatura, a arte, textos de cunho histórico, sociológico são legitimadores das 

imagens e concepções sobre o Oriente. O autor defende que os âmbitos político, intelectual, 

cultural e moral se relacionam na construção, legitimação e perpetuação dessas imagens.  

Um dos efeitos da modernidade, para Massey, foi o estabelecer de uma relação 

particular entre conhecimento/poder que se refletiu em uma geografia que foi também uma 

geografia do poder que está relacionado aos domínios colonizadores e aos espaços 

colonizados. Ela critica uma narrativa espacial e temporal que considere apenas um tipo de 

percepção39. Como por exemplo, no discurso da globalização, considera-se apenas uma 

sequência temporal, outros lugares que não estejam em consonância com a perspectiva 

ocidental, estariam automaticamente atrasados com relação a outros espaços, como já foi 

demasiadamente exposto nas linhas anteriores. Todas as histórias de progresso unilinear, 

modernização, desenvolvimento, representam essa operação. Como pode ser visto também 

nas obras de Vandana Shiva e Edward Said, os discursos hegemônicos possuem uma história 

e uma única narrativa válida: a de países, povos e culturas que se intitulam mais “avançados” 

que outros. Estes possuem a liderança, a hegemonia. As outras múltiplas narrativas são 

perdidas. A partir do momento em que a multiplicidade é reconhecida, a história é 

espacializada. Além de ajudar a expor e a enfraquecer a relação poder/conhecimento.  

Em conformidade com essa ideia, Boaventura Sousa Santos (2007; 2009) considera 

que, na modernidade, esse movimento de dominação/submissão é visto quando ocorre a 

exclusão de certos modelos de pensamento em detrimento de práticas hegemônicas. 

Atualmente, há o esforço de desconstruir nos campos teórico e prático, a concepção de que 

há apenas um saber legítimo, onde este notabiliza-se sob as demais compreensões acerca do 

conhecimento humano. O autor assume a existência de uma hegemonia do conhecimento 

Ocidental e propõe a descolonização deste conhecimento partindo do que ele chama de 

Epistemologias do Sul, onde há a valorização dos saberes/culturas de resistência. Essa ação 

contribui para que condições sejam construídas em direção ao diálogo horizontal entre 

 
39 O mesmo tipo de crítica que está presente nos estudos pós-coloniais. 
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saberes. As Epistemologias do Sul teriam como objetivo basilar conceder que grupos sociais 

historicamente oprimidos enxerguem e representem o mundo partindo de suas visões, de 

suas definições e interpretações.  

As Epistemologias do Sul referem-se à produção e a validação de 

conhecimentos ancorados nas experiências de resistência de todos os 

grupos sociais que foram sistematicamente vítimas da injustiça, da 

opressão e da destruição causada pelo capitalismo, pelo colonialismo e 

pelo patriarcado. Chamo o vasto e muito diverso âmbito dessas 

experiências de Sul antiimperial. Trata-se de um Sul epistemológico, não 

geográfico, composto por muitos suis epistemológicos que têm em comum 

o fato de serem conhecimentos nascidos em lutas contra o capitalismo, o 

colonialismo e o patriarcado (SOUSA SANTOS, 2019, p.17). 

Os indígenas estão entre esses grupos que sofreram e sofrem com a opressão e 

destruição gerada pelo colonialismo e capitalismo a séculos. Hoje, lutam contra os que os 

puseram nesta posição marginal. Os intelectuais indígenas põem em prática esses outros 

modos de ver, este outro lado não antes representado. Os saberes que advêm desses 

intelectuais em específico não podem ser dissociados de suas lutas pessoais. E por meio da 

escrita reverberam essas lutas de séculos. Nas Epistemologias do Sul, esses intelectuais 

recebem aporte e acolhimento.  

O significado dessas epistemologias faz-se, de acordo com o autor, diferente do 

sentido original do termo “epistemologia”. As Epistemologias do Sul não se propõem a 

estudar o conhecimento, mas sim os saberes que insurgem de lutas políticas e sociais40. 

“Trata-se de identificar e valorizar aquilo que muitas vezes nem sequer figura como 

conhecimento a luz das epistemologias dominantes, a dimensão cognitiva das lutas de 

resistência contra a opressão e contra o conhecimento que legitima essa mesma opressão” 

(SOUSA SANTOS, 2019, p. 18). Dessa maneira, essas epistemologias outras trazem à tona 

modos de ver e de ser distintos, pertencentes aos povos oprimidos e excluídos dos modelos 

 
40 Há, de acordo com Boaventura Sousa Santos, uma diferença fundamental, ainda que sutil, entre 

conhecimento e saber. Diferença essa que é muito importante ser levada em conta quando falamos em 

epistemologias outras. Para essas epistemologias, conhecimento e saber devem ser entendidos quase como 

sinônimos, e suas diferenças se manifestam essencialmente no uso da língua. Essas diferenças estão inscritas 

nas origens etimológicas das palavras. Nas palavras do autor: "Conhecer", latim "cognoscere", como grego 

"gnosis" + "cum", "por trás" significa "obter conhecimento de", "passar um conhecimento através do exercício 

das faculdades cognitivas". Para isso, um processo fortemente intelectual. Por sua vez, "sabre", do latim 

"sapere", significa "ter conhecimento" como significado de meio do gosto (de "sapio", "ter gosto, ter bom 

paladar, ter cheiro"). "Gosto" tinha exatamente a mesma etimologia de "saber". Mas, no entanto, são 

equivalentes. Por essa razão falo de conhecimentos nascidos ou aprendidos nas lutas, e de ecologias de saberes" 

(SOUSA SANTOS, 2019, p.20-21). 
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de dominação ocidental hegemônico. “As epistemologias do sul ocupam o conceito de 

epistemologia para o re-significarem enquanto instrumento de interrupção das políticas 

dominantes e dos conhecimentos que as sustentam” (SOUSA SANTOS, 2019, p.18). Essas 

“epistemologias experiências”41 desafiam as epistemologias dominantes pois discutem 

modos de saber não reconhecidos pelas mesmas. São conhecimentos que não se preocupam 

em seguir metodologias, ou teorias propagadas e usadas como modelo na academia. E, além 

disso, possuem apelo notadamente político42. 

Para Boaventura (2007), a realidade social é tomada por distinções que são firmadas 

através de linhas que dividem e separam essa realidade em dois universos. O universo “deste 

lado da linha” e o do “outro lado da linha”. O universo “deste lado da linha”, seria o Norte 

imperial, colonial e neo-colonial, e o que ele chama de o “outro lado da linha” equivale ao 

Sul, sendo o lugar do colonizado, composto pelos silenciados e oprimidos. Esta linha impede 

que o que ocorre do lado de lá da linha seja visível, por isso é quase sempre considerado 

inexistente. Esse lado é excluído, considerado lugar de práticas incompreensíveis. E essa 

exclusão ocorre em razão das ações de centros dominantes, hegemônicos. 

A principal característica desse movimento denominado por ele de “pensamento 

abissal”, é a impossibilidade dessas duas linhas estarem presentes em um mesmo lado. O 

autor denomina a superação desse pensamento como “pós abissal”, momento em que haveria 

o confronto da ciência moderna, ou seja, a monocultura, com uma ecologia de saberes43. 

Haveria então o reconhecimento da existência das diversas formas de conhecimento além do 

científico, desestruturando a noção de colonialismo aplicado às estruturas mentais. Dessa 

maneira, a cooperação, o diálogo e o cruzamento dos sistemas de saberes, de forma 

horizontal poderia ser produzido. 

O descolonial é uma opção à monocultura do saber. Portanto, “a opção descolonial é 

epistêmica, ou seja, ela se desvincula dos fundamentos genuínos dos conceitos ocidentais e 

 
41 Ver: SANTOS, Boaventura Sousa. O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do sul. 

Autêntica, 2019, p.18. 
42 Em meio a este contexto, Boaventura (2014) (2019) traz o conceito de "sociologia das ausências". Que 

consiste na ideia transformar sujeitos historicamente ausentes ou desconsiderados pelo saber dominante, em 

sujeitos presentes. Validando seus saberes. Esses sujeitos foram postos neste lugar de exclusão em razão de 

relações de poder díspares, são na maioria das vezes coletividades que dão conta de lutas sociais comuns aos 

seus grupos. 
43 “É uma ecologia, porque se baseia no reconhecimento da pluralidade de conhecimentos heterogêneos e em 

interações sustentáveis e dinâmicas entre eles sem comprometer a sua autonomia. A ecologia de saberes baseia-

se na ideia de que o conhecimento é interconhecimento (SANTOS, 2007, p. 24). 
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da acumulação de conhecimento” (MIGNOLO, 2008, p. 290). Nesse mesmo caminho, 

Lisboa (2014) atesta que a superação da subalternidade passa pela crítica das palavras, 

significados, gramática44. Sendo a descolonização epistemológica, mental, linguística e 

semiótica. Grosso modo, esse pensamento (descolonial) vai contra narrativas e discursos que 

legitimam noções ligadas a uma cultura hegemônica, sobretudo ao “pensamento ocidental”. 

Há a revisão de discursos históricos, objetivando trazer à tona outros discursos e 

epistemologias distintas das que são difundidas normalmente. Ocorre a desvinculação de 

fundamentos e conceitos ocidentais relacionados ao conhecimento, assim como a 

desconstrução de discursos sociais, históricos, antropológicos, entre outros. Eles propõem 

uma ampliação da visão, bem como a inclusão de outras formas de pensamento45 que ainda 

hoje são colocados à margem. 

Quando se fala em estudos e pensamentos pós-coloniais, descoloniais e decoloniais, 

há muitas teorias, visões e ideias distintas que insurgem. Ao voltar a atenção aos primórdios 

e a toda extensão da trajetória de nossa educação escolar e cotidiana, percebemos que desde 

muito cedo somos levados a considerar modelos fixos que caracterizam os significados 

ligados ao conhecimento e ao que seria o intelectual, desconsiderando outras concepções, de 

outras culturas, sobre o que para elas é o conhecimento e a intelectualidade. É válido lembrar 

que essas formas de pensamento fazem parte dos contextos de diversos períodos da história, 

e possuem valor para a história da humanidade. O pensamento pós-colonial, não julga essas 

noções excludentes como errôneas. Apenas mostra que há outras alternativas e que as 

mesmas podem coexistir. Se trata de estudar o discurso dos excluídos e os lugares que 

ocuparam/ocupam na história. 

A história, de acordo com essa perspectiva, deve ser vista de maneira plural, tendo 

espaço para diversas culturas e para as diferentes formas de perceber o mundo. Não 

evidenciando uma e excluindo o restante. Conceitos como decolonial e intercultural, centrais 

nesta pesquisa, estão totalmente relacionados, pois, tudo se dá no mesmo campo 

epistemológico.  

De acordo com Priscila de Carvalho (2015) o termo decolonial surge em 2009, na 

obra de Catherine Walsh, enfatizando os vínculos ainda existentes entre a 

contemporaneidade e colonialidade. A adoção do termo decolonial segundo Walsh (2009) 

 
44 Daí a importância da adoção de termos como Abya Yala por parte dos indígenas, de outros acadêmicos, e 

intelectuais que estão de acordo com esta linha de pensamento. 
45 Como por exemplo, as cosmologias indígenas. 
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serve para marcar uma diferenciação da palavra descolonizar que se encontra diretamente 

ligada ao colonialismo. O intuito não é lutar contra o colonial e seus efeitos, mas sim alçar-

se para além desse conceito. Trata-se de superar o colonialismo e construir novos discursos 

e conceitos, transgredindo o monopólio de saberes.  

O conceito decolonial concebe uma nova forma de enxergar este recorte geográfico 

levando em conta toda a complexidade cultural nele existente. Cabe ainda expor que essa 

linha teórica adotada por autores latino-americanos também é denominada de Giro 

decolonial. Que de acordo com Ballestrim (2013) é um termo criado por Nelson Maldonado-

Torres, em 2005 que, grosso modo, significa o movimento de resistência nos âmbitos teórico 

e prático, político e epistemológico, à lógica da modernidade/colonialidade. Nas palavras do 

autor, o termo representa 

El giro des-colonial se refiere más bien, en primer lugar, a la percepción 

de que las formas de poder modernas han producido y ocultado la creación 

de tecnologías de la muerte que afectan de forma diferencial a distintas 

comunidades y sujetos. Este también se refiere al reconocimiento de que 

las formas de poder coloniales son múltiples, y que tanto los conocimientos 

como la experiencia vivida de los sujetos que más han estado marcados por 

el proyecto de muerte y deshumanización modernos son altamente 

relevantes para entender las formas modernas de poder y para proveer 

alternativas a las mismas. En este sentido, no se trata de una sola gramática 

de la descolonización, ni de un solo ideal de un mundo descolonizado. El 

concepto de giro des-colonial en su expresión más básica busca poner en 

el centro del debate la cuestión de la colonización como componente 

constitutivo de la modernidad, y la descolonización como un sin número 

indefinido de estrategias y formas contestatarias que plantean un cambio 

radical en las formas hegemónicas actuales de poder, ser, y conocer. 

(MALDONADO-TORRES, 2008, p. 66). 

Essa linha teórica está em voga e seus adeptos desenvolvem seus trabalhos de formas 

diversas, heterogêneas, valorizando a pluralidade epistemológica sob as perspectivas de 

diferentes áreas das humanidades. Desenvolvendo os conceitos, já citados aqui, que são de 

interesse comum aos mesmos: descolonialidade, decolonialidade, colonialismo, 

anticolonialismo, colonialidade, modernidade, interculturalidade, colonialidade do poder, 

desobediência epistêmica, entre outros. 

De acordo com De Almeida e Da Silva (2015) o pensamento decolonial é uma 

vertente da crítica pós-colonial, sobretudo das teorias que surgiram na Ásia e África, em 

momentos que que países colonizados almejavam a libertação, criando trabalhos cujo temas 

estavam relacionados ao que representou o colonialismo para os países colonizados pela 
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Europa. Os teóricos latino-americanos criam seus debates a partir do que foi discutido 

primeiramente na Ásia e África46. 

Para Mignolo, o termo descolonial47 “significa pensar a partir da exterioridade e em 

uma posição epistêmica subalterna vis-à-vis à hegemonia epistêmica que cria, constrói, erege 

um exterior a fim de assegurar sua interioridade” (MIGNOLO, 2008, p. 305). Esse 

pensamento expõe as ligações criadas ao longo dos séculos entre colonialidade e 

modernidade, de onde o capitalismo é produto. Essa concepção resulta pensar as categorias 

de pensamento que não foram consideradas pelo que foi propagado pelo ocidente. Línguas 

indígenas, dessa maneira, passam a ser estudadas com mais cuidado. 

Conforme Quijano (2005; 2008; 2010), o termo indaga pontos ligados à 

colonialidade do poder48, demonstrando outras maneiras de enxergar tanto a modernidade 

quanto a colonialidade, destacando ações de resistência de cunho epistêmico, teórico, 

cultural. Segundo o autor, quando utilizamos o termo América Latina estamos reafirmando 

uma criação europeia dado que estes termos foram cunhados pelos europeus. Os indígenas 

nunca reconheceram plenamente, pois são expressões que não abrangem ou representam a 

diversidade de culturas presentes por toda essa extensão de terra. Desde o início dos anos 

2000 vemos mais fortemente a ascensão de movimentos sociais — como o dos indígenas e 

dos afrodescendentes — que aderem a esta linha de pensamento.  

 
46 Dos estudos sobre a Ásia e África, Edward Said, Franz Fanon, Homi Bhabha e Gayatri Spivak se destacam. 

Agrupando-se a esses estudos iniciais outros estudiosos se sobressaem nesta linha de pensamento com o foco 

na América Latina/Abya Yala: Aníbal Quijano; Arturo Escobar; Boaventura Sousa Santos; Catherine Walsh; 

Edgardo Lander; Enrique Dussel; Maldonado Torres; Ramón Grosfoguel; Santiago Castro Gomes; Walter 

Mignolo, entre outros que enxergam o território latino-americano não apenas do ponto de vista geográfico, mas 

como um lugar de manifestação epistêmica, cultural, social e política. 
47 Ou decolonial. Percebe-se por meio da análise dos textos que versam sobre o tema, que muitas vezes as 

expressões “descolonial” e “decolonial” são usadas como sinônimas. 
48 Nas palavras de Ballestrim “a colonialidade do poder é um conceito desenvolvido originalmente por Aníbal 

Quijano, em 1989. Ele exprime uma constatação simples, isto é, de que as relações de colonialidade nas esferas 

econômica e política não findaram com a destruição do colonialismo. O conceito possui uma dupla pretensão. 

Por um lado, denuncia “a continuidade das formas coloniais de dominação após o fim das administrações 

coloniais, produzidas pelas culturas coloniais e pelas estruturas do sistema-mundo capitalista 

moderno/colonial” (Grosfoguel, 2008, p.126). Por outro, possui uma capacidade explicativa que atualiza e 

contemporiza processos que supostamente teriam sido apagados, assimilados ou superados pela modernidade. 

(BALLESTRIM, 2013, p.99-100). Mignolo (2010) demonstra que o conceito de colonialidade do poder foi 

também aplicado em outras esferas que não só as de poder. São essas: controle da economia, da autoridade, 

natureza e recursos naturais, gênero e sexualidade, subjetividade e conhecimento. O que demonstra a 

complexidade da questão. 
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2.1.2. Ressignificar o espaço para territorializá-lo: a utilização do termo “Abya Yala” nos 

discursos indígenas 

Percebe-se que atualmente, os indígenas vêm utilizando outro termo para afirmar seu 

pertencimento ao espaço latino-americano, negando as denominações preexistentes como 

América e América Latina. Segundo Lisboa (2014), a disseminação e uso do termo Abya 

Yala entre os indígenas desponta nas mobilizações que existiram contra as comemorações 

oficiais dos 500 anos do “descobrimento” ocorridas em 1992. Neste período, houve 

reivindicações — por parte dos indígenas — em prol do reconhecimento do caráter 

intercultural da América Latina. Deu-se um movimento em toda a América, que criticou as 

comemorações e manifestou-se contra as ideias de “descoberta” ou “encontro” do 

colonizador com o “novo mundo”, explica o autor. Dessa forma, ocorreram as condutas de 

resistência dos povos indígenas e afro-americanos. 

Abya Yala, na língua do povo Kuna, significa Terra madura, Terra Viva 

ou Terra em florescimento e é sinônimo de América. Abya Yala vem sendo 

usado como uma autodesignação dos povos originários do continente em 

oposição a América, expressão que, embora usada pela primeira vez em 

1507 pelo cosmólogo Martin Wakdseemüller, só se consagra a partir de 

finais do século XVIII e inícios do século XIX, adotada pelas elites crioulas 

para se afirmarem em contraponto aos conquistadores europeus, no bojo 

do processo de independência. Muito embora os diferentes povos 

originários que habitavam o continente atribuíssem nomes próprios às 

regiões que ocupavam – Tawantinsuyu, Anauhuac, Pindorama49 –, a 

expressão Abya Yala vem sendo cada vez mais usada por esses povos, 

objetivando construir um sentimento de unidade e pertencimento 

(PORTO-GOLÇALVES, 2009, p. 26). 

Essa ação está diretamente vinculada ao transcurso de decolonização, que vem sendo 

cada vez mais discutido e propagado pelos indígenas em todo o continente. O termo é muito 

significativo, pois vem sendo usado com cada vez mais frequência por indígenas para 

denominar o que historicamente foi definido como América ou continente americano pelos 

europeus. O antropólogo Arturo Escobar, atenta para o fato de que o que chamamos de 

América Latina está longe de ser um espaço unificado em história e cultura. Há, de fato, “un 

pluriverso, un mundo hecho de muchos otros” (ESCOBAR, 2016, p. 339). Ele observa que 

indígenas e outros grupos como os afrodescendentes vêm chamando atenção para a 

 
49 Tawantinsuyu, para a região andina; Anáhuac, México; Pindorama, Brasil (LISBOA, 2014, p. 516). 
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necessidade de redefinição do termo “América Latina”, uma vez que eles se encontram no 

processo de reconstrução e redefinição de suas identidades e pertencimento a este local. 

Os indígenas se apropriam do termo “Abya Yala” com o objetivo de construir um 

sentimento de pertencimento a este espaço. Apesar do mesmo não ser uma definição ideal 

pois também não abrange a pluralidade e complexidade de todos os grupos que habitam este 

recorte, Porto-Gonçaves (2009) explica que a adoção do termo Abya Yala é necessária. Pois, 

as práticas discursivas têm papel vital para a decolonização do pensamento. É parte de um 

processo de construção político-identitário que vem crescendo dentro do(s) movimento(s) 

indígena(s).  
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CAPÍTULO 3:  

INTELECTUAIS INDÍGENAS NA AMÉRICA LATINA/ABYA YALA 

3.1. Um período de reorganização (1970-2000): emergência indígena, transformações 

em “la ciudad letrada50” e intelectuais indígenas  

Zapata (2005) aponta que o século XX foi um período de transformações profundas 

em todo o continente americano. Acontecimentos marcantes como a Revolução Mexicana 

foram vitais para que isso ocorresse, evidenciando crises. Em meio a estas transformações, 

o Estado buscou integrar os indígenas por meio das políticas indigenistas que não 

consideravam as especificidades culturais e étnicas dessas coletividades. A partir da segunda 

metade do século XX, os processos de modernização estavam em curso causando mudanças 

estruturais nos países latino-americanos. Este tópico se propõe a refletir sobre o cenário de 

irrupção dos intelectuais indígenas na América latina/Abya Yala para além de limites étnicos 

e contornos nacionais ou regionais. Trata-se de expor o contexto que foi comum a todo o 

continente, resguardando as especificidades de cada espaço. 

Eric Hobsbawm no livro “Era dos extremos: o breve século XX”51 discorre sobre os 

principais eventos e problemáticas que envolveram a história do mundo no século XX. O 

autor que contribuiu fortemente para a historiografia do período, traça em seu texto uma 

linha que expõe as grandes transformações do globo durante e no período após duas guerras 

mundiais e da chamada Guerra Fria. No que se refere a América Latina, ele delineia algumas 

questões que são relevantes para nós e contribui para o entendimento do contexto que 

possibilitou a emergência indígena e o surgimento do intelectual indígena. 

De 1945-90 houve o que ele chamou um período de “revolução social”. Dentro deste 

contexto, a mudança social “mais importante e de mais longo alcance da segunda metade 

deste século foi a morte do campesinato” (HOBSBAWM, 1995, p. 284). Ele se refere a 

América Latina, como parte do terceiro mundo, conceito que estava em vigor naquele 

momento. Segundo o autor, na América Latina, especificamente, a porcentagem de 

 
50 Referência a seguinte obra: RAMA, Angel. A cidade das letras. São Paulo: Boitempo Editorial, 2015. 
51 HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX. Editora Companhia das Letras, 1995. 
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camponeses foi reduzida pela metade e em 1970 os camponeses passaram a ser minoria em 

praticamente todos os países que compõem este espaço geográfico. E para onde foram as 

pessoas que até a primeira metade do século XX viviam nos e dos campos? Elas foram para 

as cidades.  

Houve uma migração do campo para a cidade e o mundo neste período “tornou-se 

urbanizado como jamais fora. [...] de longe as mais gigantescas aglomerações urbanas no 

fim da década de 1980 eram encontradas no terceiro mundo” (HOBSBAWM, 1995, p. 288). 

A isto, soma-se a explosão demográfica que estava “a todo vapor” naquele momento. Junto 

ao declínio do campesinato e tão representativo quanto, houve aumento do interesse da 

população pela educação. A procura pela educação secundária e superior cresceu e, 

seguramente, houve a diminuição do analfabetismo. O autor explica que isso ocorreu porque 

o acesso à educação abria portas para conquistas de condições melhores de vida, renda e 

status social. 

Até as pessoas mais distantes e atrasadas, portanto, reconheciam cada vez 

mais as vantagens da educação superior, mesmo quando não podiam elas 

próprias dela partilhar; talvez sobretudo quando não podiam. Num sentido 

literal, conhecimento significava poder, mais obviamente em países onde 

o Estado parecia a seus súditos uma máquina que lhes extraia os recursos 

e depois os distribuía aos funcionários públicos. Educação significava um 

posto, muitas vezes um posto garantido [...]. (HOBSBAWM, 1995, p. 346). 

Essa é uma das principais vias de explicação para a onda de migração em massa que 

acometeu os indivíduos que saíam dos campos em direção as cidades. As possibilidades e 

caminhos que o acesso à educação possibilitou eram, sem dúvida, grandes atrativos. Esta 

tendência também pôde ser vista entre os indígenas. José Bengoa nos mostra em que 

momento os indígenas emergem no cenário de transformações que tomou o continente na 

segunda metade do século XX 

Los indios aparecen en la escena cuando los criollos latinoamericanos 

creían que iban a llegar por fin a la modernidad. No se habían apagado 

todavía los fuegos del incendio del nacional populismo y se sepultaba en 

algunos casos en medio de dictaduras sangrientas y en otros de violencias 

inconmensurables, una larga etapa de nuestra historia en que se trató de 

unir al pueblo en torno al Estado. Los años ochenta quedarán marcados 

como un período de sepultación de grandes ideas políticas que recorrieron 

el continente desde comienzo de siglo. La unidad del pueblo y la Nación 

en torno a un Estado protector, benefactor en la medida de lo posible, 

articulador de las desigualdades, fue el ideario que marcó quizá el siglo 

veinte. Urbanización, industrialización, organización del Estado. Las 

diferencias al interior de la sociedad desaparecieron frente a la necesaria 

unidad del "Pueblo". Los indígenas se transformaron en campesinos, en 

pueblo rural, en migrantes que se confundían con las masas de las grandes 
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ciudades, que callaban sus idiomas y lenguas relegados al privado de sus 

cocinas (BENGOA, 2000, p.13). 

A diferenciação social dos indígenas e a migração para as cidades gerou uma 

expansão geográfica que resultou na diversificação da população indígena. De acordo com 

Cláudia Zapata, foram essas mudanças que modificaram as visões limitantes que existiam 

sobre os indígenas até então. Visões que eram usadas para justificar as políticas indigenistas 

que evocavam um “índio” “rural, aislado, campesino, analfabeto o de educación formal 

rudimentada” (ZAPATA, 2005, p.71)52. O processo de modernização pelo qual passou a 

América Latina não foi harmonioso, uniforme ou mesmo coeso. No entanto, em grande parte 

dos países que compõem este recorte, foi um momento em que experimentaram a 

legitimação de discursos políticos populares. 

Hobsbawm (1995) explica como a consciência da modernidade e suas consequências 

se espalharam da cidade para o campo. Com a entrada de grande parte da população no 

“mundo moderno”, o discurso excludente que as “elites ocidentalizadas” tomavam posse, 

passou a ser contestado. O discurso colonialista característico desses grupos foi alvo de 

objeções, isso também ocorreu com as ideologias, programas, e termos nos quais o Estado e 

as velhas elites ainda se apoiavam. Estas massas precisavam de novos discursos que as 

representassem. 

De acordo com Juan Aparicio e Mario Blaser (2015) a partir dos anos de 1980 pôde 

ser percebido a crescente mobilização de movimentos de cunho político que tinham como 

pauta central a identidade. Os movimentos indígenas e afrodescendentes se enquadram nesta 

característica. A busca por autonomia é algo marcante nestas correntes que reivindicam o 

reconhecimento de suas subjetividades e conhecimentos que antes não eram levados em 

consideração. Este momento é chamado pelos autores de “gestación de las diferencias”. 

José Bengoa (2000), um dos principais teóricos sobre a emergência indígena na 

América Latina/Abya Yala, explica que nos anos 80 os indígenas começaram a adquirir cada 

vez mais consciência étnica53. Que segundo o autor trata-se de “la autopercepción de un 

grupo humano de poseer diferencias culturales profundas con el resto de la población 

 
52 Manuela Carneiro da Cunha (1992) fala sobre as imagens criadas em torno dos indígenas. Indivíduos 

passivos, quase sempre em posição de conflito, possuindo papéis secundários, um obstáculo para o crescimento 

de qualquer ambiente em que habitassem. Podemos observar nessas palavras modos de ver fortemente 

excludentes. Ver: CUNHA, Manuela Carneiro da. Índios no Brasil: história, direitos e cidadania. Companhia 

das Letras, 2013. 
53 Outros autores que falam sobre emergência indígena: Pablo Dávalos (2005); Cal y Mayor (2010). 

 



67 

(historia, lengua, religión, tradiciones, e incluso raza) y postular colectivamente su derecho 

a mantener esas diferencias, esto es, a no asimilarse culturalmente” (BENGOA, 2000, p. 22). 

Neste processo, as organizações indígenas, ONGS e até mesmo igrejas influenciadas pela 

teologia da libertação foram essenciais ao apoiar e acompanhar este "lento y silencioso 

processo". Nos anos 90, podemos observar acontecimentos marcantes como o 

"Levantamiento indígena del Equador" que ocorreu em 1990 e a ascensão do Exército 

Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) em Chiapas, no ano de 1994. De acordo com o 

autor, a emergência indígena e eventos importantes como os citados acima ocorreram em 

praticamente todos os países da América Latina/Abya Yala levando em consideração os 

locais e especificidades de cada um. Como resultado dessa sequência de processos os 

indígenas “son hoy un actor principal en la escena político-social latino-americana” 

(Bengoa, 2000, p.24). 

Ao despontar deste período, em grande parte dos países da América Latina, houve o 

aumento do número de indivíduos que se auto identificam como indígenas. Esse fato em si 

é relevante dentro de vários contextos, principalmente nas esferas política, cultural e social 

dessas regiões. Historicamente, junto a manifestação dessas novas identidades e expressões 

étnicas, surgem novas demandas. O autor sugere quatro vias de explicações para esse 

fenômeno 

El primer elemento a que hacemos referencia es la globalización que en 

todas partes del mundo va acompanada de una valorización de las 

relaciones sociales y de las identidades locales. El segundo es el término 

de la Guerra Fría que posibilitó la existencia de movimientos sociales que 

ya no se identifican "ni con el comunismo ni con el capitalismo". [...] La 

tercera vía de explicación de la emergencia indígena, se refiere a los 

procesos acelerados de modernización que han ocurrido en América Latina 

a partir de la segunda mitad de los ochenta, en especial, a parar de 1990 y 

que han tenido como resultado una menor presencia del Estado y, muchas 

veces, una crisis profunda de la idea de ciudadanía que había sustentado 

los gobiernos latinoamericanos en más de cuarenta años” (BENGOA, 

2000, p.29). 

Os indígenas passam a falar sobre si mesmos e tornam-se coletividades cada vez mais 

conscientes de sua diversidade e legitimidade étnica e cultural. Como consequência unem-

se na busca pela efetivação de seus direitos. Em meio a este processo, podemos perceber a 

criação de discursos para definirem a si e o que almejam. Bengoa (2000) explica que uma 

das principais características desse processo é a existência de um novo discurso identitário 

criado pelos indígenas, diretamente relacionado com os acontecimentos e contexto da 

contemporaneidade. São discursos reformulados e focados nas principais demandas do 
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índio, hoje. “Los indígenas han ido construyendo un complejo discurso que no sólo se refiere 

a sus propios problemas, sino que aborda los asuntos más profundos de las sociedades 

latinoamericanas: su identidad, su historia y su futuro” (BENGOA, 2000, p. 21). Essa 

consciência os estimula a buscar formas de superar noções atreladas ao colonialismo — que 

ainda se encontra muito presente na sociedade — e a refletir sobre seus efeitos e mutações. 

A partir dessas manifestações discursivas Bengoa demonstra que os indígenas atualmente 

recriam discursos acerca do que foi nosso continente. São discursos que versam sobre o 

passado, mas que tratam também do futuro. 

A emergência indígena foi “um dos fenômenos sociopolíticos e culturais mais 

relevantes ocorridos na América Latina nos últimos trinta anos” (VARGAS NETTO, 2018, 

p.131), e com a presença dessas expressões étnicas e suas demandas, diversas temáticas 

ligadas aos indígenas adquiriram força na historiografia latino-americana o que segundo 

Sebastião Vargas, contribui para a descolonização mental e para a construção de uma 

“autoconsciência latino-americana”. As novas demandas que podem ser observadas refletem 

em uma ação de (re)leitura, (re)escritura e (re)existência crítica por parte dos indígenas que 

cria o que o autor chama de novas etnonarrativas que dão conta de ressignificar a história. 

Dentre esses protagonistas está o intelectual indígena.  

Esses povos que até a primeira metade do século XX sofreram processos de 

silenciamento por parte do Estado, hoje, manifestam-se na busca por seus direitos. Inseridos 

dentro daquele contexto, os indígenas enxergaram a educação como sendo uma oportunidade 

de melhor se comunicar com as outras esferas da sociedade e com as instituições que 

interferem diretamente em seus modos de vida. Logo, é possível perceber uma maior busca 

pelos cursos das universidades. Uma vez que este é um meio de atender as suas necessidades 

específicas. 

Para Pedro Canales Tapia (2014), que tem como foco de suas pesquisas a 

intelectualidade indígena e fenômeno na emergência étnica na América Latina/Abya Yala, 

essa também é uma história que “conjuga traumas, exclusión y abusos de parte de la sociedad 

dominante –colonizadora con estricto rigor– hacia aquellos indígenas que se atrevieron a 

ingresar al sitio más genuinamente occidental en esta región del mundo: la academia” 

(CANALES TAPIA, 2014, p. 50). Esses acontecimentos acabaram promovendo a ida de 

muitos indígenas para as cidades com o objetivo de encontrar oportunidades mais amplas de 

qualificação. Sobretudo após as duas reuniões de Barbados houve uma época de discussão 

acerca do lugar dos índios na sociedade, luta por direitos básicos como saúde, educação, 
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respeito ao território, entre outros pontos. Foi uma fase de intensa ebulição do movimento 

onde os indígenas foram protagonistas de grandes manifestações e debates. Em um momento 

da história onde muitos países latino-americanos passavam por ditaduras militares, repressão 

a movimentos sociais e de oposição, vemos que os movimentos indígenas ganharam força e 

visibilidade. Extrapolando seus contextos regionais e nacionais e ampliando o debate sobre 

a questão indígena em todo o continente sobretudo entre os indígenas. Pedro Tapia explica 

sobre a importância das reuniões de Barbados neste período. 

(...) las reuniones o conferencias de Barbados llevadas a cabo en los años 

70, como grandes propulsoras de la realidad étnica de los años 80, cada vez 

más lejanas del indigenismo institucional, propio de décadas pretéritas 

¿Que indicaron estas reuniones y cuál fue el procesamiento dado por la 

intelectualidad en cuestión, de la época a las conclusiones de estas 

reuniones? La primera conferencia desarrollada en enero de 1971 indicó 

entre otros puntos, los siguientes: “Los indígenas de América continúan 

sujetos a una relación colonial de dominio que tuvo su origen en el 

momento de la conquista y que no se ha roto en el seno de las sociedades 

nacionales”, además de consignar que “La estructura interna de nuestros 

países dependientes los lleva a actuar en forma colonialista en su relación 

con las poblaciones indígenas”, apuntando al Estado y sus políticas 

indigenistas como responsable directa de esta situación, pues “[...] la 

política indigenista de los estados nacionales latinoamericanos ha 

fracasado tanto por acción como por omisión”. Por su parte, la segunda 

conferencia llevada a cabo el año 1977 comienza saludando a los 

“hermanos indios”, para luego sostener que “En América los indios 

estamos sujetos a una dominación que tiene dos caras: la dominación física 

y la dominación cultural”, las primera es de corte económico y se refiere 

al despojo de la tierra, y la segunda tiene que ver con la noción de que sólo 

la cultura occidental “tiene valor” en el mundo actual. Junto a lo interior, 

esta segunda declaración identifica tres grupos de población indígena: los 

que viven aislados y posee sus códigos étnicos intactos, los que mantienen 

la cultura pero en contextos de dominación y los desindianizados” (TAPIA, 

2014, p.52). 

O resultado dessas conferências se manifestou nos movimentos indígenas que 

ganharam cada vez mais potência e engajamento. Se apresentando com discursos cada vez 

mais estruturados de crítica ao Estado e denúncia de todos os anos que exclusão e 

subalternidade aos quais foram submetidos. Segundo Aparício e Blaser, é possível identificar 

alguns pontos em comum entre as revoltas e movimentos sociais que irromperam na América 

Latina/Abya Yala na segunda metade do século XX 

A pesar de las grandes diferencias entre estas distintas revueltas y 

movimientos sociales, podemos identificar algunas líneas comunes que 

tienden a presentarse cuando emergen patrones de movilización que 

expresan la insurrección de saberes subyugados. Estas son: 1) una 

politización y una defensa de las diferencias culturales ligadas a la noción 
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de autonomía y territorio, y 2) una forma de acción política que es no 

estatista, que rechaza la lógica de la representación y favorece una lógica 

que podemos llamar relacional (APARICIO; BLASER, 2015, p.109). 

Esses movimentos e revoltas — onde os indígenas estão inclusos — têm como 

princípio comum a consciência da necessidade do respeito ao prisma da diferença cultural. 

O levante Zapatista de 1994, a revolta argentina que ocorreu em 2001 e as revoltas bolivianas 

dos anos de 2003 e 2004, são momentos em que os “padrões de mobilização insurrecional” 

podem ser observados com mais clareza. Mas, de acordo com os autores, esses padrões 

também podem ser observados em eventos de menores proporções como “los movimientos 

de desempleados y sectores del movimiento de fábricas recuperadas en Argentina, el 

movimiento de los campesinos sin tierra en Brasil y Paraguay, sectores de los movimientos 

indígenas en Bolivia, Ecuador y Chile (...)” (APARÍCIO; BLASER, 2015, p.109). O 

reconhecimento da importância da autonomia e da diferença dos indígenas em relação aos 

outros é uma característica comum entre as cosmologias indígenas e os padrões de 

mobilização insurrecional. Cada estrutura de pensamento, território, espaços possuem 

características singulares e que são valorizadas e evidenciadas na escrita dos pensadores 

indígenas - que são parte integrante e ativa destes movimentos sociais. Cada espaço é 

singular e cada território é distinto. As cosmologias indígenas valorizam a diferença em 

relação ao outro e buscam por autonomia.  

Todo esse cenário condicionou muitos indígenas a entrarem na academia, ambiente 

que até a primeira metade do século XX quase não era frequentado por nenhum indígena. 

“La apertura del sistema educativo hacia los sectores populares e indígenas fue paulatina, 

especialmente para estos últimos, por entonces enclavados en los espacios rurales: primero 

fueron las escuelas primarias, luego las secundarias, y muy posteriormente la educación 

superior universitaria” (ZAPATA, 2005, p. 71). Aqui nos interessa especialmente este último 

ponto, a relação dos indígenas com a educação superior universitária. Ao entrar no ambiente 

universitário o indígena tem como um dos principais intuitos a busca por caminhos que 

possam conduzi-los a conquista de direitos políticos e sociais, tendo como consequências 

melhorias para as suas comunidades e o aprendizado de novas formas de gestão das mesmas. 

Eles procuram formas de superar princípios atrelados ao colonialismo e refletem sobre seus 

efeitos e transformações. Contudo, foi preciso haver séculos de construções e reconstruções 
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do ambiente universitário — e das definições dos significados de termos como “intelectual” 

e “conhecimento”—, para que a entrada desse público se tornasse realidade54.  

Angel Rama (2015) criou o termo “ciudad letrada” para demonstrar as estruturas, 

arranjos espaciais e simbólicos que envolvem as relações entre saber/poder55. O vínculo 

entre os intelectuais e a política é problematizado ao longo do texto. Há dois principais 

objetivos no livro de Angel Rama: demonstrar que a cidade letrada é um conceito dinâmico, 

e que mesmo a contragosto, se modificou ao longo do tempo para se adaptar as novas 

mudanças sociais; e desmistificar os papéis e funções dos letrados ao longo da história56.  

É dentro da cidade, imagem espacial que o autor ergue, que o letrado e as letras 

interagem. Inicialmente, em meados do século XVI, os letrados tinham a principal função 

de pensar a cidade e registrar o que ocorria em seu íntimo57. A palavra escrita era a única 

válida e a palavra falada, vinda da oralidade era desconsiderada. Ao longo da obra vemos 

que os significados da cidade letrada se modificaram com o passar do tempo. Esse termo é 

um tropo que representa os intelectuais dentro da sociedade latino-americana. O que 

primeiramente se refere no texto, a grupos abastados de religiosos, administradores, 

educadores, profissionais. Estes são o “anel protetor do poder e executor de suas ordens” 

(RAMA, 2015, p.38). A construção do saber, estava diretamente ligada ao poder e influência 

 
54 Abordo o tema na monografia “Intelectualidade indígena no Brasil: o mapa da questão”. E sobre as 

transformações da universidade, faço o seguinte comentário que acho apropriado para acrescentar à discussão: 

“A universidade contemporânea agora não é mais um lugar restrito a somente uma estrutura de saber e a uma 

parcela abastada da população como fora em outros momentos da história. Ainda sendo o centro de autoridade 

intelectual, difere de seu modelo original em razão de alguns fatores. A configuração utilizada antes foi de 

apenas de uma via, voltada a um tipo específico de saber direcionado as elites do país. Agora é possível transitar 

e dialogar dentro da universidade com saberes pertencentes a outras culturas. O sentido de restrição que 

caracterizou a universidade foi modificado. Isso significa que a entrada nesta instituição se torna mais 

democrática, englobando uma maior parcela da população. Em razão disso, a instituição tem que encontrar 

formas de lidar e acomodar as novas demandas. A partir daí é necessário um real diálogo entre saberes, entre 

as diferentes ciências. E essa necessidade se dá também no ato de gerir esse ambiente, de forma que agregue a 

todos que a compõe. Em suma, a universidade do século XXI não pode mais ser pensada somente pelo 

“branco”. É necessário que esse ambiente seja analisado por todos os que são atingidos pela instituição, 

inclusive os indígenas, de maneira horizontal” (NASCIMENTO, 2017, p. 81-82). 
55 O autor enxerga a América Latina/Abya Yala como um espaço heterogêneo. "Um corpo vivo, provocador 

de tensões e lutas. Um corpo trabalhado por contradições e paradoxos, pelo fato de ser considerado um espaço 

de luta ideológica, cultural e social" (RAMA, 2015, p.11). Ele demonstra a valorização de histórias particulares, 

repletas de contradições e nuances. Sendo esta uma interpretação da qual partilho. 
56 ROSA, Sandro Ricardo, et al. A crítica cultural de Ángel Rama: ética e política para interpretar as diferenças 

na América Latina. 2000. 
57 “A ideia da cidade letrada possui suas origens na civilização europeia - mais precisamente marcada pela 

passagem da Idade Média ao Renascimento, quando a cidade passa a centro administrativo, intelectual e 

comercial com vida ‘ à parte ’ (talvez seja útil imaginá-la como uma “ilha”) das comunidades rurais 

circundantes” (ROSA, 2000, p. 14). 
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que estes grupos dispunham. No íntimo do espaço latino-americano a cidade letrada é 

considerada o núcleo de indivíduos dentro da cidade que produzem saber e detém o poder 

sobre os demais núcleos. Dominar a escrita era uma forma de ascender socialmente e com o 

passar dos séculos serviu também para questionar e combater esse domínio.  

Na América Latina/Abya Yala, a cidade letrada ergue-se no período colonial58. Neste 

espaço, a “cidade letrada é concebida e lida por Rama enquanto um signo que cria outros 

signos; um espaço de construção de signos que se organiza taticamente, imprimindo os sinais 

e códigos circunscritos à esfera letrada ao mesmo tempo que procura reprimir os registros 

da fala popular dos estratos marginalizados que a rodeiam e, de certa forma, a espreitam” 

(ROSA, 2000, p. 72). As tradições orais populares que eram disseminadas por todo o 

território estão presumivelmente presentes neste contexto sendo marginalizadas por estas 

culturas letradas, no entanto, ambas dividiam o mesmo espaço ainda que de maneira 

desigual59. Pois, a tradição oral e rural representava a maior parte da população naquele 

momento. Apesar disso, a cultura hegemônica, das letras, possuía poder de voz, 

representação e mudança.  

Ao longo do texto, o autor explica como o monopólio do saber, da “ciudad letrada” 

se modifica e outros intelectuais surgem –  cito como por exemplo, os intelectuais indígenas. 

Um dos pontos principais do seu texto é a compreensão do discurso como uma prática que 

tem o poder de responder a demandas socialmente definidas. O autor revela que os 

indivíduos subalternos, postos à margem, como os indígenas, são vistos como o arquétipo 

dos campos sendo sinônimo de atraso na visão dos letrados. 

Essa dicotomia foi desconstruída ao longo dos séculos, sobretudo no século XX, 

quando em decorrência do neoliberalismo e modernização, estes indivíduos, os indígenas, 

saíram de seus territórios ocupando com cada vez mais expressividade os centros urbanos e 

apoderando-se de espaços como a Universidade. Estes indivíduos antes intencionalmente 

 
58 O autor escreve sobre as cidades da América Latina/Abya Yala levando em conta a função de transculturação 

das culturas urbanas. Na obra “Transculturação Narrativa en América Latina’’, Rama fala sobre a interação da 

cultura latino-americana com outras culturas, sobretudo a europeia. Dando ênfase em três principais pontos 

que compõem a cultura: a estrutura literária, visões de mundo e linguagem. Mais sobre o tema na seguinte 

referência: RAMA, Angel. Transculturación Narrativa en América Latina, México, Siglo Veintiuno Editores, 

1982a. 
59 “[...] essas culturas nunca estiveram imóveis, nem nunca deixaram de produzir novos valores e objetos, nem 

recusaram as novidades transformadoras, salvo que integraram todos esses elementos dentro do acervo 

tradicional, rearticulando-o, elegendo e rechaçando sobre esse continuum cultural, combinando seus 

componentes de maneira distinta e produzindo respostas adequadas as modificações históricas”. (RAMA, 

2015, p.81) 
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invisibilizados pela cidade das letras agora dialogam em seus espaços de atuação e são objeto 

de interesse e análise. Esses grupos subalternos, que dominam a oralidade, produzem 

também conhecimento escrito. Em decorrência de todas essas mudanças na cidade letrada, 

que se transformou profundamente desde o período colonial, surge abertura para novos 

modos de ver este espaço. E deste ponto nascem os padrões de mobilização insurrecional60. 

Claudia Zapata (2005) cita Ramos para falar sobre o acesso dos setores populares à 

educação. De acordo com a autora, este acesso caracteriza um dos momentos em que a 

“cidade letrada” é profundamente modificada. Em decorrência disso há o questionamento e 

posterior fim aos privilégios dos que monopolizaram o poder político e intelectual durante o 

século XIX. O campo surge como fora do moderno, o lugar do primitivo ou tradicional, e o 

indígena é sua representação perfeita. A parcela privilegiada até então possuía o uso da 

escrita, era alfabetizada e este conhecimento lhe concedia poder, o poder necessário para 

submeter os outros setores da sociedade. O acesso desses setores a educação mudou o 

panorama, e a expansão da educação modificou essa exclusividade. 

Nesse contexto, novos discursos de representação dessas populações precisavam ser 

construídos. E sobre a construção destes discursos José Bengoa (2000) expõe que eles 

buscam pensar não só a si próprios no presente, mas também em todo o continente. Pensam 

no que foram e em quem são hoje. É como ocorre a emergência dessas novas identidades.  

Sebastião Vargas (2017) expõe que a elaboração desta discursividade objetiva pôr 

fim à tutela que marcou as relações entre os indígenas e o Estado em toda a América Latina. 

Dessa forma, eles buscam acabar, até certo ponto, com essa mediação comum até aquele 

momento. De acordo com o autor, a partir desse processo de emergência nasce uma corrente 

de pensamento própria chamada de indianidade que expressa os interesses das diversas 

coletividades indígenas que residem no espaço latino-americano. A indianidade segundo 

Sebastião Vargas (2018) é uma expressão ideológica dos indígenas e “tende a se converter 

em uma corrente de pensamento própria e genuína, tratando de expressar, interpretar e 

solucionar os anseios das massas indígenas de modo autodeterminado” (VARGAS NETTO, 

2018, p.132). De todo esse contexto surge o intelectual indígena que entra nas universidades 

 
60 Sobre esses padrões: “La modernización neoliberal reconfiguró en muchas maneras la forma de las 

sociedades latinoamericanas. Un aspecto central para nuestro argumento es que contribuyó a producir nuevos 

cambios en la "ciudad letrada" e incitó la proliferación de patrones insurreccionales de movilización. Los 

cambios en la "ciudad letrada" tuvieron dos fuentes interconectadas de manera compleja (no en forma de 

causalidad directa): la reforma general del sistema universitario a partir del ajuste estructural y la circulación 

de teorías "posmodernas" en las ciencias sociales y las humanidades” (APARICCIO; BLASER, 2015, p.116). 
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e promove discussões e debates sobre novas formas de enxergar o conhecimento a partir de 

diferentes pontos de vista e culturas. 

O vínculo dos intelectuais indígenas com os processos nacionais e continentais é o 

ponto de partida para a análise do tema61. Isso porque “Lo que caracteriza la demanda 

indígena es que combina diversas peticiones de orden económico y material con la exigencia 

de respeto por la diversidad cultural y con la gestión de la propia especificidad étnica. 

Cuestión indígena y demanda indígena son dos conceptos clave para entender la nueva 

situación que denominamos “emergencia indígena en América Latina” (BENGOA, 2000, p. 

25). Estas duas características apontadas pelo autor são vitais para a compreensão do papel 

do intelectual indígena para as suas comunidades e demais setores da sociedade. Pois, em 

suas obras e discursos, podemos observar que eles enfatizam e pontuam quais as principais 

demandas indígenas e provam a relevância de considerar a diferença étnica. 

Deste cenário de discussões sobre lugar social, os intelectuais indígenas afloram na 

cena latino-americana62. “Los intelectuales indígenas emergem a partir de estas 

transformaciones, rupturas y adaptaciones a espacios geográficos y sociales distintos a los 

de la comunidad y del grupo social homogéneo” (ZAPATA, 2005, p.71). Pensando o 

contexto latino-americano, a autora conclui que o intelectual indígena é resultado da 

interação conflituosa dos grupos indígenas com as sociedades nacionais no século XX. 

Zapata demonstra que o intelectual indígena busca “poner fin a esa subordinación que 

inferioriza a los indígenas y desconoce los logros de su trayectoria cultural e histórica, en 

otras palabras, lo que se propone es una liberación de los lazos coloniales que se han 

mantenido a lo largo del tiempo” (ZAPATA, 2005, p. 66). Esses indígenas são indivíduos 

 
61 Ver: SILVA, Claudia Zapata. Intelectuales indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile: Diferencia, colonialismo 

y anticolonialismo. LOM ediciones, 2016. 
62 A historiadora delineia, com base em um amplo estudo sobre as produções indigenistas e indianistas da 

última metade do século XX, a existência de duas notórias vertentes relacionadas aos indígenas: os 

nativistas/essencialistas e historicistas. “As posições teóricas de tipo nativistas elaboram e promovem uma 

representação de um mundo indígena articulado e idealizado em contraposição às de tipo historicista, que 

afirmam a existência de coletivos culturalmente “distintos” mas, ao mesmo tempo, vinculados e subordinados 

ao resto de sociedades mais amplas. No caso da vertente historicista - como o termo indica - encontramos uma 

ênfase na mudança e na crítica às formas de tratar o presente e o passado que desconhecem este dinamismo, 

insistindo em transmitir uma imagem compacta e atemporal do mundo indígena, cujo corolário mais perigoso 

é a exclusão de setores das sociedades indígenas que não se enquadram nesse retrato que alça a tradição e os 

saberes ancestrais (ou seja, a comunidade rural) em um lugar de suposta “superioridade”. Entre os expoentes 

dessa vertente também se fala de um mundo ou cultura indígenas ressaltando, porém, sua diversidade: uma 

totalidade heterogênea que estaria composta por distintos sujeitos indígenas (como os indígenas urbanos, por 

exemplo)” (VARGAS NETTO, 2018, p.135-136).  
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que possuem compromisso político, tendo suas ações voltadas ao estudo da questão 

indígena. A relação desses indígenas com o Estado e com a história de seus países é marcada 

por submissão, exclusão e marginalização, lugar dado a estes povos desde a colonização. 

Em concordância com Cláudia Zapata e Sebastião Vargas, destacamos que o discurso 

provindo do pensamento indígena na atualidade vem essencialmente (mas não 

exclusivamente) da afirmação da existência histórica do vínculo colonial entre indígenas e 

Estados Nacionais. Dessa maneira, eles refletem sobre continuidades e descontinuidades, 

bem como as transformações do colonialismo ao longo do tempo, pensando em estratégias 

para superar seus efeitos (ZAPATA 2013; VARGAS NETTO 2018), uma dessas formas 

vem da adoção do discurso decolonial em seus modos falados e escritos. Tendo como 

enfoque a crítica social.  

3.2. Intelectuais indígenas: a insurreição dos saberes subjugados. 

Nos percursos que formam as terras latino-americanas vemos a estruturação de um 

campo intelectual ainda em construção, muito complexo, e por isso, repleto de contradições. 

Que ainda será vastamente problematizado e estudado por diversos acadêmicos nos 

próximos anos. Esses intelectuais (indígenas) ainda ocupam hoje, mais de 50 anos após seu 

surgimento, uma posição de subalternidade. A margem que lhes foi dada pode ser vista como 

historicamente construída63, pois a categoria intelectual se encontra repleta de construções 

hierárquicas que estão relacionadas a questões ligadas a classes sociais, de gênero, raça, além 

de diversos estereótipos. 

O que leva a uma questão de grande relevância exposta por Cláudia Zapata (2015), 

quando fala especificamente sobre os intelectuais indígenas que tiveram acesso à 

universidade. A avaliação das obras desses intelectuais64 e suas posições no campo 

intelectual estão diretamente ligados ao lugar social do autor e a existência das hierarquias 

culturais. Em que condições eles tiveram acesso à educação e as universidades? Quais as 

características do ensino que lhes foi dado? Quais as dificuldades pelas quais foram 

submetidos no percurso até o ensino superior? Estes são pontos que devem ser considerados 

quando pensamos nas formas de exclusão dessas populações. Pois, essas circunstâncias de 

 
63 Ao longo do tempo isso foi revelado de diversas maneiras. Como, por exemplo, por meio da exploração da 

mão de obra indígena, imposição de hierarquias culturais, apropriação de recursos materiais; ideológicos e 

tomada de seus territórios. 
64 Por parte de outros membros da academia e pelos que consomem esse tipo de conteúdo. 
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adversidades foram praticamente impostas pelo Estado aos indígenas e isto é uma realidade 

nos países latino-americanos. 

Há, de fato, acesso ao campo intelectual. Porém, esses indivíduos ocupam posições 

limítrofes sofrendo preconceito e exclusão mesmo dentro desses espaços. Outros setores 

dentro das universidades possuem o domínio do “poder” e exibem isso a partir de 

julgamentos que encorajam ou desqualificam as produções desses indígenas. Realidade que 

corrobora o que foi dito nas páginas anteriores. A colonização produziu espaço, espaço esse 

que foi demarcado e reproduzido repetidamente ao longo do tempo. Limitar os indígenas a 

determinado campo e excluí-los de outros é uma forma de reproduzir colonialidade. 

Zapata (2015) define todo o contexto referente a utilização do termo “intelectual” 

pelos indígenas como repleta de controvérsias65. Isso porque atualmente há uma conotação 

negativa que circunda o conceito de intelectual que segundo a autora “conspira contra la 

visibilización del proceso histórico de configuración de los intelectuales indígenas, contra la 

evaluación de esta labor y contra su eventual reconocimiento, tanto en el ámbito político 

como en los campos intelectuales e incluso al interior de los propios movimientos indígenas, 

donde también se encuentra instalada la controvérsia” (ZAPATA, 2015, p.95). Diante disso, 

percebemos que reconhecer, legitimar e pensar esses intelectuais em diferentes espaços da 

América Latina/Abya Yala é necessário para que haja a desconstrução da lógica colonial. É 

importante expor como ocorrem esses processos em cada espaço, quais são as semelhanças 

e diferenças, conflitos, dificuldades e quais as ações de combate a essas condições. A autora 

explica que quando os indígenas são vistos fora de seus espaços “tradicionais”, geralmente 

são submetidos a uma visão de desconfiança. Como se estes não pertencessem a outros 

espaços que não aqueles. Este ponto demonstra claramente como o colonialismo se perpetua 

ainda hoje. 

[...] cuando el indígena circula por espacios no tradicionales y adquiere 

competencias identificadas como metropolitanas y modernas, se erige 

como un ser sospechoso, en especial cuando transita por la ciudad y recurre 

a la escritura como medio de expresión. En el caso de los intelectuales 

indígenas esa sospecha aparece con excesiva frecuencia, a tal punto que 

para muchas personas resulta un desajuste mayúsculo vincular la categoría 

de indígena con la de intelectual, escritor, historiador, antropólogo, 

sociólogo, entre muchas otras. Pero cuando la evidencia hace imposible 

obviar su condición de autor (cuando nos encontramos con un libro, 

artículo o columna de opinión), se los llega a reconocer como tales, pero 

suponiendo que esa autoría expresa una voz colectiva y una cultura 

ancestral. Su especificidad como intelectual, la función crítica que cumplen 

 
65 Não no sentido de desordem ou desorientação. Mas de ambiguidade e imprecisão. 
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en el espacio público y su individualidad son recurrentemente subsumidas 

por ese imperativo de representación colectiva (ZAPATA, 2015, p.97) 

Vemos aqui que o lugar de subalternidade imposto aos indígenas é uma construção 

histórica repleta de conflitos e tomada por desigualdade. Na visão da autora, os conflitos que 

envolvem a adoção do termo “intelectual” aplicado aos ameríndios de uma maneira ou de 

outra, mesmo que de forma não proposital, tem caráter racista, elitista, classista. A 

aplicabilidade do termo é um passo no caminho da democratização da nossa sociedade e 

quebra de estereótipos ligados à expressão “intelectual”. Por este motivo é necessário estudar 

e expor as trajetórias e visões desses autores indígenas. As fronteiras impostas pela 

colonização foram demarcadas ao longo do tempo e reproduzidas com o passar dos séculos. 

Dar aos indígenas lugares de atuação limitados ao que concerne somente a suas culturas, não 

legitimando a adoção de termos como intelectual e a atuação em espaços públicos e 

historicamente eurocêntricos, como as universidades, é uma forma de dar continuidade a 

noções perpetuadas pelo colonialismo. Estas fronteiras estão sendo gradualmente 

ultrapassadas e estão em constante transformação. 

Visibilizar esses indígenas significa sobretudo falar sobre eles nomeando-os como 

são: intelectuais, autores, poetas, estudiosos de determinado tema, pensadores engajados 

com dadas causas, etc. É extremamente importante reconhecer também a existência de uma 

literatura indígena em expansão, pois “negar a existência da literatura de autoria indígena é 

uma forma de preconceito literário” (POTIGUARA, 2018, p.17). Esta ação é necessária para 

que os mesmos sejam cada vez mais vistos e lidos não só por indígenas, mas também por 

não indígenas.  

O surgimento dos intelectuais indígenas está diretamente ligado a questões políticas 

e ideológicas. “Fue la modernización, la sociedad de masas y la apertura de los Estados 

nacionales lo que permitió la formación de una elite indígena” (ZAPATA, 2005, p.72). Eles 

se diferenciam de outros indígenas, os não intelectuais, pela construção de discursos que vão 

além de suas comunidades e da academia. Eles escrevem sobre a história do continente a 

partir de suas perspectivas de análise sempre levantando duas questões principais: autonomia 

e diferença cultural. Expõem para o público indígena e não indígena a história de seus povos, 

além de suas trajetórias pessoais. Assumem uma postura de ativismo e por meio dos 

discursos falados e escritos, realizam denúncias. 
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3.3. Críticas e contradições que cercam o termo: debates sobre a construção de uma 

categoria 

Ao longo da vida, criamos imagens que definem em nossa mente o que seria o 

intelectual e suas características, assim como as imagens que representam esta figura. Essas 

imagens sobre o intelectual foram cristalizadas muito em razão da concepção ocidental sobre 

os indivíduos que deveriam ser atrelados ao termo. Na maioria das vezes é levado em 

consideração apenas as definições ocidentais que seguidamente desconsideram outras 

visões, de outras culturas sobre o que para elas é o conhecimento e a intelectualidade. Zapata 

incita o leitor a refletir sobre as imagens que geralmente são evocadas quando proferimos a 

palavra “intelectual” 

La imagen de los intelectuales como un pequeño grupo iluminado, 

distanciado de la sociedad; que produce un conocimiento igualmente 

elitista y universal, más allá de las querellas que movilizan a sociedades 

específicas, corresponde a una definición restringida de los intelectuales 

que los asume como un grupo social autónomo, portador de una 

sensibilidad particular. (ZAPATA, 2013, p. 67). 

Essa imagem quase sempre é evocada quando utilizamos a palavra “intelectual”. A 

aplicação desta palavra aos indígenas instiga a reflexão e questionamentos, justamente pela 

evocação destas imagens. As cosmovisões indígenas valorizam uma concepção macro e não 

micro do conhecimento. O conhecimento dessas coletividades abrange não só a mente, como 

também tudo que interage com esse domínio. É unidade e não separação, tendo uma 

conotação muito mais ampla. Isso significa que eles buscam uma noção de 

intercientificidade, colaboração entre diferentes percepções, teorias, interpretações de 

mundo e isso se manifesta principalmente quando eles estão na academia. A 

intercientificidade66 consiste na ideia de que existem diversos sistemas de pensamento, 

formas de ciência e que elas devem dialogar entre si de maneira horizontal visando a 

cooperação e a troca de conhecimentos. Onde, de acordo com essa visão, não haveria um 

saber hegemônico, acima dos outros. 

 
66 Maria Aparecida Bergamaschi, chama atenção para a importância de compreender o termo intercientificidade 

no seguinte trecho: “[...] essa compreensão faz diferença, pois, ao pensarmos acerca dos intelectuais indígenas, 

podemos ter presente: a compreensão de intelectuais da oralidade, constituídos de acordo com seus sistemas 

de conhecimento; intelectuais urdidos não apenas nos processos de interculturalidade, mas também nos 

processos de intercientificidade, ao se formarem na escola, na academia, ao realizarem pesquisas como mestres, 

doutores ou pesquisadores acadêmicos, fazendo dialogar diferentes ciências” (BERGAMASCHI, 2014, p. 16).  
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Paul E. Little (2002) acredita que esse novo posicionamento frente a 

contemporaneidade é importante para a perpetuação dos indígenas. Agregando novos 

conhecimentos aos saberes que eles já possuem. Os indígenas em sua história e aprendizado, 

valorizam a coletividade. Mesmo na academia, trazem isso de forma muito clara em seus 

discursos e trabalhos escritos. Em concordância com Cláudia Zapata (2013) consideramos 

que o intelectual indígena (intelectual mapuche, intelectual potiguara, intelectual maya, 

intelectual yanomami, etc) é definido em relação a um espaço e que cada um possui uma 

história própria, juntamente com suas coletividades, suas etnias. Quando a autora fala sobre 

os “intelectuais indígenas” ela se refere a indivíduos que representam coletividades e que 

possuem a função de fundamentar um projeto político em torno das identidades étnicas. Este 

projeto surge da necessidade dos indígenas terem intelectuais próprios que representem seus 

interesses frente a sociedade nacional. Sendo assim, eles não são uma categoria neutra pois 

emergem da consciência crítica de um ou mais grupos. No seguinte trecho a autora define o 

intelectual indígena contemporâneo 

[...] el intelectual indígena contemporáneo es aquel sujeto de procedencia 

indígena cuyo quehacer (principalmente la investigación y la escritura) gira 

en torno al compromiso con sus colectivos. Un sujeto complejo en términos 

sociales y culturales, que sin embargo optó en un momento de su vida por 

una identidad étnica y por un proyecto histórico de libertación al cual busca 

contribuir desde su trabajo. Un ejercicio que no está libre de tensiones, pues 

se trata de intelectuales que construyen sus aproximaciones desde 

disciplinas que han monopolizado la representación de los indígenas 

apelando a la objetividad y al rigor científico (ZAPATA, 2013, p. 77). 

Desta forma, a união dos dois termos “intelectual” e “indígena” é essencial pois tem 

um caráter de identificação. Assim, podemos considerar que para o indígena contemporâneo 

o termo “intelectual” possui uma significação política, onde o mesmo detém destaque dentro 

de sua sociedade bem como nos outros espaços de poder e expressão em que não eram 

aceitos em outros momentos da história. Faz parte desta função elaborar interpretações tanto 

do passado quanto do presente, promover e instigar debates na esfera pública, pensar as 

relações de poder, continuidades e rupturas históricas, atribuir significado a determinadas 

situações principalmente no que se refere ao que chamamos de história indígena. 

Segundo Edward Said (2005) há duas principais e mais conhecidas descrições de 

intelectuais no século XX. A primeira é a de Antônio Gramsci que consiste na ideia de que 

todo indivíduo é intelectual, mas apenas alguns exercem a função “profissionalmente”. 

Criando a divisão entre intelectuais tradicionais e intelectuais orgânicos. A segunda é a 
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definição de Julien Benda, escritor e filósofo francês, que se baseia na ideia de que os 

intelectuais são “um grupo minúsculo de reis-filósofos superdotados e com grande sentido 

moral, que constitui a consciência da humanidade” (SAID, 2005, p. 20). Said invoca e 

analisa as duas definições, concluindo, por fim, que a análise de Gramsci condiz mais com 

a realidade em curso no século XX. 

Apesar de considerar a visão de Gramsci, Said acrescenta que os intelectuais devem 

ser indivíduos com papel público na sociedade. “A questão central para mim, penso, é o fato 

de o intelectual ser um indivíduo dotado de uma vocação para representar, dar corpo e 

articular uma mensagem, um ponto de vista, uma atitude, filosofia ou opinião para (e também 

por) um público” (SAID, 2005, p. 25). Esses intelectuais, para Said, devem representar um 

ponto de vista, um público, dados valores. E isso pode ocorrer de diversas formas, por meio 

da escrita, falas, posicionamentos em canais de comunicação e ao ensinar. Sendo 

publicamente reconhecidos. Essa descrição relaciona-se com o conceito de intelectual 

orgânico de Gramsci e com as definições de intelectuais cunhadas por Cláudia Zapata no 

que se refere especificamente aos indígenas.  

Para Antônio Gramsci o conceito de intelectual é muitíssimo vasto e todo ser humano 

possui a capacidade de sê-lo. Em sua obra, o conceito é rodeado essencialmente por duas 

questões basilares. A primeira consiste na seguinte interrogação: os intelectuais têm de ser 

considerados um grupo social autônomo ou cada grupo social tem sua categoria de 

intelectuais? A segunda tem como pauta a identificação e definição dos “limites máximos 

de acepção de “intelectual”’. Ou seja, quais são os sentidos do termo? 

No primeiro ponto, Gramsci demonstra que todo grupo social desenvolve e cria de 

forma orgânica camadas de intelectuais. São os intelectuais “como categoria orgânica”. Isso 

concede homogeneidade e compreensão de sua função em dado campo. Os intelectuais 

orgânicos desenvolvem suas funções dentro das atuais democracias e devem ser vistos como 

construtores, organizadores. Esses grupos encontram outras categorias de intelectuais que já 

existem, como por exemplo, os eclesiásticos. Estes são os intelectuais tradicionais — os que 

normalmente vêm à mente quando utilizamos a palavra intelectual. Os intelectuais 

tradicionais possuem uma perenidade histórica que sobrevive a mudanças sociais e políticas 

e continuam existindo com o passar dos séculos. Para Gramsci, eles constituem uma 

categoria tradicional e determinam a si próprios como categoria social dominante, 

independente, em grande medida autônoma, com suas próprias características definidas. 
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Sobre o segundo ponto, que envolve os sentidos do termo, Gramsci defende que a 

resposta para esta pergunta está na cadeia de relações da atividade intelectual que se encontra 

“no complexo geral das relações sociais”. Isso significa observar as funções “organizativas” 

e “conectivas” desses intelectuais, as funções que desenvolvem67. 

Zapata (2005) expõe que para Gramsci a diferença entre intelectuais e não 

intelectuais estaria na função que desempenham na sociedade. Os intelectuais possuem uma 

função social bem definida. Isso é uma realidade entre os indígenas, uma vez que os 

intelectuais indígenas cumprem uma função muito específica na sociedade contemporânea 

que “consiste en la actualidad en fundamentar un proyecto político que no es racional e ni 

de classe — exclusivamente — sino articulado en torno de una identidad étnica” (ZAPATA, 

2005, p.65). Os intelectuais indígenas fazem parte de povos com identidades étnicas 

diferenciadas que habitam os Estados nacionais e cumprem a função, como representantes 

de seus povos, de pôr fim a subordinação e exclusão historicamente imposta pelo 

colonialismo e neocolonialismo. Estes são “intelectuais situados68” que possuem habilidades 

específicas mobilizadas junto a suas coletividades e buscam romper com determinadas 

barreiras social e historicamente impostas. Criando conhecimento, comunicando, 

produzindo e reproduzindo cultura, ressignificando conceitos, como o de intelectual por 

exemplo. Sempre houve entre os indígenas, sujeitos que produzem e constroem 

conhecimento, edificadores dos saberes da tradição, que tinham/tem como base de suas 

cosmologias e história a transmissão oral de seus aprendizados. No entanto, aqui estamos 

falando de indivíduos que surgiram 

Siguiendo el camino trazado por otros que han actuado de cara a la 

sociedad mayor, manejando conocimientos validados por esta, lo hacen a 

partir de una experiencia que es el resultado de la contradictoria 

modernización del siglo XX, que hizo posible el acceso de algunos sujetos 

indígenas a la universidad, formándose en alguna disciplina del 

conocimiento occidental, con la cual establecen una relación tensa pero 

efectiva, determinada por el compromiso político con su colectivo indígena 

(ZAPATA, 2013, p. 71) . 

É importante deixar claro que esses intelectuais reconhecem a importância dos 

saberes da tradição. De onde vem os conhecimentos que os acompanha desde o início de 

suas formações como indivíduos. Porém, os mesmos entram nas universidades e aprendem 

 
67 LUGUORI, Guido; VOZA, Pasquale. Dicionário gramsciano. São Paulo: Boitempo, 2017. 
68 Termo cunhado por Cláudia Zapata na seguinte obra: SILVA, Claudia Zapata. Intelectuales indígenas en 

Ecuador, Bolivia y Chile. Diferencia, colonialismo y anticolonialismo. Quito: Abya Yala, 2013. 

 



82 

novos métodos, notadamente ocidentais, e reescrevem a história dos povos indígenas sob 

suas óticas. Os desafios da contemporaneidade os impeliram a buscar novas formas de 

posicionamento. A partir desse ponto, os indígenas passam a representar a si próprios. Nota-

se que Claudia Zapata é a nossa principal referência no que tange ao tema. Ao analisar todo 

o contexto de emergência dos intelectuais indígenas a autora conclui que existem três 

modalidades de intelectuais indígenas atualmente 

La primera de ellas es el intelectual dirigente, aquel que ejerce el liderazgo 

político de los movimientos y organizaciones que conforman su espacio de 

acción (la mayoría se encuentra alfabetizado, algunos incluso poseen 

formación universitaria). La segunda es más reciente y corresponde a 

quienes accedieron a la educación superior y colocan sus competencias 

profesionales al servicio de las organizaciones y colectivos étnicos que 

animan este ciclo de movilización. Se trata de funciones cada vez más 

específicas y técnicas que facilitan la inserción de estas organizaciones en 

un mundo que cada vez está más interconectado (asesores 

comunicacionales, ingenieros, abogados, etcétera). La tercera y última es 

también reciente, e implica a aquellos intelectuales que construyen 

discursos y representaciones desde una disciplina o área del conocimiento, 

fundamentalmente humanidades y ciencias sociales, con los cuales 

intervienen en el espacio público, confrontando los discursos sobre los 

indígenas elaborados en distintas épocas, a los cuales oponen un 

conocimiento y una verdad indígena. Estos últimos son parte de la 

emergencia indígena pero no se encuentran necesariamente fusionados con 

los movimientos y sus líderes, con quienes -pese al apoyo- suelen 

conservar una distancia crítica. (ZAPATA, 2013, p.12) 

Há três categorias de intelectuais indígenas segundo a autora: dirigentes, 

profissionais e criadores de conhecimento altamente especializado, o que posteriormente ela 

veio denominar de intelectuais críticos. Todos intelectuais orgânicos no sentido gramsciano 

do termo. O que os difere são os lugares de fala e função social. 

A primeira categoria são os intelectuais indígenas dirigentes. Estes geralmente estão 

a frente de organizações e seus discursos estão diretamente ligados a representação de 

coletividades. Zapata cita como exemplo: Luis Macas, Luis Maldonado, Evo Morales, Victor 

Hugo Cárdenas, entre outros. Estes intelectuais estão à frente dos movimentos indígenas e 

por vezes aparecem em meios de comunicação expondo suas demandas ou se posicionando 

politicamente sobre determinada questão. 

A segunda categoria de Claudia Zapata trata do intelectual indígena profesional. 

Estes são pessoas especializadas em determinada linha de atuação. São gestores, 

economistas, comunicólogos, professores e educadores, profissionais da saúde, 

comunicadores e assim por diante. Eles contribuem para causas indígenas e suas 
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organizações de forma indireta, prestando assistência, porém não estão à frente dos 

processos e nem representam os indígenas em espaços públicos. Estão muitas vezes 

presentes nas mídias sociais. Zapata cita como exemplo: Mario Bustos e Pedro Cayuqueo. 

Na terceira categoria se encontram os intelectuais indígenas críticos. Estes indígenas 

se fazem presentes na academia de forma cada vez mais numerosa e representativa.  

La tercera modalidad también es reciente y menos visible frente a la 

espectacularidad de los movimientos. Me refiero a un tipo de intelectual 

crítico que busca espacios de autonomía, que investiga y produce discurso 

desde una disciplina del conocimiento. Desde esta posición se introducen 

en la política y su apoyo o incluso militancia en los movimientos no 

implica una fusión ideológica con ellos. Esto les permite situarse en el 

espacio público en tanto autor, con un nombre y un apellido, lo que indica 

su pertenencia al campo intelectual configurado con la modernidad 'y, de 

manera más específica, a una cierta comunidad disciplinaria. Esta 

pertenencia no puede ser obviada al momento de analizar su producción, 

por mucho que su escritura coloque en un primer plano el compromiso 

político, pues se atiene a las reglas y mecanismos de legitimación de su 

disciplina, excepto cuando el ensayo es un texto elaborado como proclama, 

pero incluso en estos casos se advierte un lugar de enunciación distinto, al 

sostener argumentos en los cuales se ponen de manifiesto competencias 

intelectuales de otro tipo (ZAPATA, 2005, p. 75-76). 

São intelectuais muito envolvidos com os movimentos indígenas ocupando uma 

posição de militância. Sua escrita e discursos falados possuem engajamento político. É no 

espaço público que estes intelectuais elaboram e expõem suas representações. Tem como 

principal suporte a escrita. Realizam publicações que podem ou não ter origem acadêmica. 

Eles provocam debates entre indígenas e não indígenas. Apesar de conhecerem a escrita 

acadêmica não a seguem necessariamente69. Seus textos mostram seu ponto de vista sobre 

determinados temas que na maioria das vezes estão ligados direta ou indiretamente às causas 

indígenas. Falam sobre essas temáticas em entrevistas, debates, congressos e eventos. 

Enaltecem o conhecimento tradicional e estabelecem relações com o mesmo criando pontes 

que unem os diferentes tipos de saber em seus textos.  

Elicura Chiruailaf e Eliane Potiguara — intelectuais mapuche e potiguara 

respectivamente — são exemplos de intelectuais indígenas que poderíamos situar entre as 

categorias dirigente e crítico (evidentemente, o esforço categorizante de Claudia Zapata não 

 
69 No seguinte trecho Zapata desenvolve mais o assunto. “El intelectual crítico indígena, cultor de una disciplina 

del conocimiento y a veces académico, lejos de despertar sospecha, es, según hemos podido comprobar, 

altamente valorado por los movimientos. No sólo por tratarse de personalidades que han ascendido socialmente 

sosteniendo una identidad étnica, sino porque han trazado un camino que hasta ahora no había sido explorado” 

(ZAPATA, 2005, p. 78). 
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é estanque, ele quer ajudar na compreensão da complexidade do fenômeno, não encerrá-lo 

em camisas-de-força classificatórias). Apesar de não pertencerem a uma categoria apenas, 

ambos têm em comum o fato de serem intelectuais e poetas. Pois, suas obras possuem um 

forte compromisso com suas coletividades étnicas. Eles usam o espaço poético como lugar 

de manifestação de suas identidades, ancestralidade e história. No correr de suas trajetórias 

pessoais podemos observar a luta por reconhecimento identitário e legitimação de suas 

culturas, cosmologias, territórios, modos de organização social e política por meio da 

literatura. 

Para se ter uma noção do quanto o uso da palavra intelectual é complexa, polissêmica 

e controversa, evocamos o conceito de intelectuais mediadores apresentado por Ângela de 

Castro Gomes e Patrícia Santos Hansen no livro “Intelectuais mediadores: práticas culturais 

e ação política”70. No texto de apresentação, as autoras deixam claro que o conceito de 

intelectual que elas trazem, e suas definições sobre intelectuais mediadores, foram realizados 

de maneira ensaística, preambular. As autoras promovem reflexões interessantes, que sem 

dúvida alguma acrescentam na discussão aqui delineada sobre as transformações e 

ressignificações em torno do termo intelectual. 

 De acordo com as autoras, um dos principais desafios que surgiram a partir dos 

estudos de caso que compõem a obra, foi justamente questionar as visões que circundam a/ 

ou as definições de intelectual. Elas “alargam os limites” até então pensados e estabelecidos 

pelas humanidades ou mesmo pela própria historiografia — mesmo de que maneira não 

definitiva, como já foi exposto — em torno das reflexões sobre a categoria intelectual. 

Da mesma maneira que Cláudia Zapata com suas concepções sobre intelectuais 

indígenas — e a criação das categorias profissional, dirigente e crítico que objetiva nada 

mais que ajudar a compreender o fenômeno da intelectualidade indígena na América 

Latina/Abya Yala — , Ângela de Castro Gomes e Patrícia Hansen fogem de definições que 

limitam o pensar e o repensar incansável e constante em torno de seu objeto. Elas deixam 

claro que o objetivo não é enquadrar os intelectuais mediadores em uma definição fixa e 

estática. O modo como a pesquisadora chilena e as autoras brasileiras evidenciam a 

complexidade e heterogeneidade do pensar sobre os intelectuais e suas categorizações, e a 

preocupação em grifar várias vezes que suas definições — tanto de intelectuais mediadores, 

quanto de intelectuais indígenas — não são estanques, mas sim moldáveis, dependentes do 

 
70 GOMES, Ângela de Castro; HANSEM, Patrícia. Intelectuais mediadores: práticas culturais  

e ação política. Editora José Olympio, 2016. 
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tempo e do espaço para que ocorram suas variações e novas interpretações que somem ao 

que já foi pensado por elas, é semelhante. Esse esforço é perceptível nas duas obras.  

Segundo Ângela de Castro Gomes e Patrícia Hansen, nas humanidades atualmente é 

possível perceber que “há a busca de conceitos e categorias para compreender as práticas e 

meios comunicativos envolvidos na produção cultural, assim como seus respectivos 

produtos” (GOMES; HANSEN, 2016, p.8). Pensando especificamente o conceito de 

“intelectuais mediadores” criado por elas, vemos que hoje há diferentes maneiras de dada 

questão chegar a público, utilizando diferentes mídias e linguagens. As autoras explicam que 

pode ser observado o aumento do interesse acadêmico por questões relacionadas a 

comunicação. Para pensar a história dos intelectuais, explicam que é vital uma abordagem 

sobretudo reflexiva e questionadora, que pense a categoria em sua “historicidade e 

complexidade” e esse caminho passa pela história cultural. 

Vale ressaltar que ocorre, de um lado, um "desencantamento" da figura do 

intelectual como gênio, fator explicativo de transformações culturais, 

científicas e artísticas, tratamento que, justificadamente, gerava suspeitas 

entre historiadores. De outro, aumentam os esforços para a construção de 

novas categorias ou para uma retomada de categorias com sentidos 

renovados, que pudessem enriquecer o tratamento dado a esses sujeitos 

históricos nomeados como intelectuais. Tais categorias, contudo, não 

podiam ser mais consideradas universalmente válidas e, principalmente, 

não podiam ser reduzidas, anacronicamente, ao que se pensa sobre os 

intelectuais (GOMES; HANSEN, 2016, p.11). 

 

Para pensar novos significados ao termo intelectual, aplicado a contemporaneidade, 

é necessário se afastar da definição tradicional, já discutida aqui, que traz uma ideia de 

distanciamento, de que os intelectuais são seres mentalmente iluminados. É preciso, trazer 

novos sentidos aplicáveis aos diversos intelectuais que surgem. Aquela noção utilizada 

outrora, não é mais aplicável nos dias atuais. O debate interdisciplinar é essencial para que 

haja essas novas construções. Os intelectuais mediadores pensados por Gomes e Hansen são 

indivíduos que criam novas maneiras de pensar temas ligados a mediação cultural. Eles 

promovem uma quebra de imagem entre o que foi e entre quem seria o intelectual hoje. 

Mostram que é necessário ressignificar essa categoria e trazê-la para realidade atual. 

Elas pensam as práticas de mediação cultural desenvolvida por esses intelectuais, por 

esses sujeitos históricos. São observados diferentes modos de ver, de operar, distintas 

práticas e funções ligados a distintos recortes espaciais e temporais. Não seria um equívoco 

afirmar que em sua obra, a palavra “intelectual” e “mediador” são quase que sinônimas. A 
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ação desses intelectuais é relevante nas culturas e sociedades, ainda que nem sempre sejam 

reconhecidos pelo grande público. No entanto, fazem a diferença em seus núcleos de atuação 

“Tais mediadores, de enorme relevância na construção de identidades culturais de indivíduos 

e comunidades, geralmente não são identificados e não se identificam pela categoria de 

intelectual”. (GOMES; HANSEN, 2016, p.9) 

Esses intelectuais mediadores, segundo a autora, podem ser “os guardiões da 

memória” familiar por exemplo, que nas culturas indígenas são representados pelos anciãos. 

Podem ser educadores, contadores de histórias, pessoas que lidam de alguma maneira com 

o coletivo e tem influência sobre as pessoas, transmitindo uma mensagem.  

Consideramos, então, que os intelectuais mediadores podem ser tanto 

aqueles que se dirigem a um público de pares, mais ou menos iniciado, 

como a um público não especializado, composto por amplas parcelas da 

sociedade. Dessa forma, podem ser os que se dedicam a um público de 

corte determinado como o escolar, o feminino, os sócios ou membros de 

uma organização ou comunidade étnica, profissional, por exemplo; ou a 

um público abrangente e heterogêneo, como o de um periódico de grande 

circulação (GOMES; HANSEN, 2016, p.21). 

 

Para as autoras, os intelectuais são “homens da produção de conhecimentos e 

comunicação de ideias, direta ou indiretamente vinculados à intervenção político social” 

(GOMES; HANSEN, 2016, p.21). São indivíduos importantes para a sociedade uma vez que 

exercem influência nas áreas da cultura e política. Os intelectuais mediadores pensados por 

essas autoras, são indivíduos que a partir de suas experiências pessoais exercem ações de 

mediação, ou seja, intervenções, intermédio entre públicos, entre saberes, entre diferentes 

núcleos da sociedade, utilizando estratégias e linguagens para tal. 

A intelectualidade de maneira geral, mas principalmente a intelectualidade indígena, 

é um conceito/ideia/concepção em formação. É uma questão totalmente heterogênea, repleta 

de nuances. Não há apenas uma categoria de intelectual, o termo não abrange toda a 

complexidade das categorias que existem e as novas que irão surgir com o passar do tempo71. 

Poucos são os estudiosos que se propõem a caminhar por terrenos conceituais tão 

imbricados. 

   

 
71 Álvaro Bello válida essa afirmação no seguinte trecho “Frente a esta diversidad compleja de modos de 

constitución del intelectual indígena, podemos decir que no existe un "tipo" único de intelectual indígena, por 

el contrario, existe una diversidad, diferenciable en función de su posición dentro de la sociedad indígena, 

como también respecto de su relación con el mundo no indígena” (BELLO, 2004, p. 6). 
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PARTE 3 

Cartografias intelectuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da falta do seu reconhecimento na 

sociedade letrada, as vozes indígenas não se 

calam. O seu lugar está reservado na história 

de um outro mundo possível. 

(Graça Graúna, 2013) 

 

Divina señora, que estás en el cielo; 

Divina señora, que estás en la tierra; 

Dueña del firmamento, 

Dueña del mundo. 

Despierta las palabras 

Solo así podré empezar la nueva siembra 

Solo así podré imitar la voz de los pájaros 

Junto mis manos, así como la tierra 

Así como ellos juntaron sus cantos 

Y que nazca la voz de lo profundo de mi 

ombligo 

El consejo profundo que se junta 

El consejo profundo que se impregna 

En las paredes de mi memoria 

Todo el dolor 

Todo el seco llanto 

Todas las señales 

De mi estirpe, de mi linaje, mi raíz 

En este barro hundidizo que soy. 

(Manuel Bolom Pale, poeta Tsotsil) 
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CAPÍTULO 4: 

 

 ENTRE DISCURSOS E NARRATIVAS, A VOZ DOS INTELECTUAIS 

INDÍGENAS. 

 

4.1. “Ya basta”72 epistêmico: os povos indígenas e o espaço da universidade 

Nas duas últimas décadas do século XX, houve uma mudança nas relações entre os 

indígenas e o Estado. Foi algo que pôde ser observado por toda América Latina/Abya Yala. 

Isto se deu por meio de novas leis e ações que (em tese) modificaram as condições de vida 

do “índio” contemporâneo. O(s) movimento(s) indígena(s) foi o principal responsável por 

essa mudança de panorama, pois, observou e uniu pela primeira vez os interesses de diversos 

grupos indígenas partindo de uma visão de representatividade ampla, para além das esferas 

regionais, posicionando-se em espaços de debate e reivindicando os direitos desses grupos. 

Em razão da emergência étnica, esses povos passaram por um processo de reelaboração de 

suas visões como grupo e como indivíduos, enxergando na educação formal um caminho 

para a autodeterminação, sendo essa uma ferramenta primordial na conquista de seus 

direitos. 

Historicamente a universidade foi um lugar construído e ocupado pelas elites e para 

as elites. Hoje há milhares de estudantes indígenas que ocupam as universidades latino-

americanas. Estudantes que produzem conteúdo relevante em forma artigos científicos, 

dissertações, teses e livros. O interesse pela educação superior por parte dos indígenas foi 

geral em toda América Latina/Abya Yala a partir do século XX, intensificando-se no 

decorrer do século XXI. Hoje, há projetos que são voltados para a construção desse 

conhecimento específico e existe a busca pela estruturação do ensino superior. Instituições 

como a Universidad Intercultural Amawtay e Universidad Campesina de la Resistencia são 

exemplos disso. As licenciaturas interculturais aumentam, se consolidam e se especializam 

com o passar dos anos por toda América Latina/Abya Yala. 

 
72 Referência a frase repetidamente utilizada pelo EZLN, em seus pronunciamentos. Refiro-me especificamente 

ao texto de 1996 referente a “CUARTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA”. Um verdadeiro 

manifesto em favor de uma desconstrução epistemológica.  

Ver em: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/cuarta-declaracion-de-la-selva-lacandona/>. Acesso 

em 28 de Abril de 2020. 
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As discussões sobre a importância do diálogo intercultural dentro da universidade, 

bem como o respeito à construção de uma intercientificidade própria dos indígenas está em 

voga criando assim novos contornos epistemológicos. O aumento desses cursos específicos 

está diretamente ligado a procura por caminhos que levam a autodeterminação, interesse tão 

presente nos discursos indígenas nos espaços públicos e debates. 

Dentro do ambiente universitário os indígenas empenham-se na conquista de direitos 

políticos e sociais. É algo que podemos observar quando estudamos a história de pensadores 

indígenas como: Daniel Munduruku e Eliane Potiguara, por exemplo. A historiadora Maria 

Bergamaschi (2015) expõe que a presença de estudantes indígenas em programas de pós 

graduação já é considerável. E este fato demonstra que há o interesse deles em estabelecer 

um diálogo mais próximo com a academia e seus pesquisadores. Isto exprime a realidade de 

que os povos originários escolherem o ensino superior como espaços de afirmação e 

manifestação. 

Sobre a entrada do indígena na universidade, Antônio Carlos Souza de Lima (2013) 

reflete a importância da ocupação deste lugar pois, para ele, este movimento é de certa 

maneira uma busca por entender e até mesmo dominar a entrada de políticas públicas nas 

aldeias indígenas. Esses intelectuais ultrapassam seus contextos e criam novas interpretações 

a partir do contato com outros contextos. Isso se dá muito além das fronteiras locais, 

regionais ou mesmos nacionais. Dessa forma eles pensam de maneira cada vez mais crítica 

na sua relação com o Estado, e assim eles se posicionam na contemporaneidade. 

Pedro Canales Tapia (2014) estuda a intelectualidade indígena na América 

Latina/Abya Yala e afirma que os discursos orais e escritos desses intelectuais orgânicos 

(referência a Gramsci) possuem uma proposta anticolonialista e são marcados pela 

descolonização, sendo esse seu principal eixo teórico. É um texto de muita relevância para 

o tema, pois trata a questão do ponto de vista temporal, explicando o contexto de emergência 

desses pensadores década a década. Segundo o autor, os intelectuais indígenas que 

frequentam a universidade são “descolonizados” e começam a dar seus primeiros passos na 

academia e em outros espaços de manifestação e debate 

Por medio de la letra no indígena, esta intelectualidad ingresó al ruedo de 

las ideas, del debate y la discusión en foros nacionales e internacionales. 

La voz indígena, así, asumió un nuevo estatus, una nueva impronta; cada 

vez más urbana y empapada de los códigos “del otro” para interpelarlo. 

Del “yo” individual se comenzó a transitar al “nosotros” comunitario, 

verdadero cuestionamiento cognitivo a la estructura cientificista 

cartesiana, objetivista a ultranza, rígida en todo momento y lugar, vigente 
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aún hoy en las universidades de la región, ingresando además al ruedo de 

la historia intelectual (...). De esta forma, la siguiente proposición postula 

que existe un vínculo inmediato entre coyuntura social y política, 

protagonizadas por los movimientos indígenas regionales y el debate en 

gestación entre la intelectualidad étnica decolonizada, lo cual a redundado 

en la activación de flujos dinámicos, constantes y redefinitorios de la 

discusión relativa al presente y futuro de los pueblos indígenas en su 

conjunto (CANALES TAPIA, 2014, p. 51). 

Na medida em que o movimento indígena ganhou força e visibilidade aos olhos da 

população e de instituições nacionais e internacionais que se interessavam pela questão 

indígena, a adoção do termo “intelectuais indígenas” passou a ser visto com cada vez mais 

frequência nos espaços acadêmicos, sendo por vezes também utilizado pelo movimento 

indígena para denominar essas lideranças. A partir das informações dadas pelos autores aqui 

citados, percebemos que os pensadores indígenas questionam majoritariamente a dimensão 

colonialista que envolve ainda hoje o “pensamento ocidental”. Denunciam em suas obras e 

discursos o caráter epistemológico excludente e sem mobilidade que acaba caracterizando o 

saber científico. Os indígenas exaltam a relevância epistemológica, política e histórica dos 

saberes indígenas73. 

Entre os indígenas, a transmissão dos saberes geralmente é realizada através da 

oralidade, e, no tempo presente, também ocorre a partir de textos escritos. A literatura 

indígena conquista cada vez mais espaço. Ailton Krenak (2015) conta que para ele e o seu 

povo ler e escrever é uma técnica, assim como dirigir ou manusear máquinas. Dominar essa 

técnica não é considerado por eles uma virtude maior que andar, nadar ou realizar atividades 

do cotidiano. Fala que apesar de dominar essas operações, não atribui valor a elas em si, pois 

a partir do momento em que essas atividades passam a ter valor demasiado para determinada 

cultura, acaba por excluir outras culturas que não fazem parte desse processo. “Como elas 

não escrevem e não leem, também nunca serão parte das pessoas que decidem, que resolvem. 

Quando aceitei aprender a ler e a escrever, encarei a alfabetização como quem compra um 

peixe que tem espinha. Tirei as espinhas e colhi o que eu queria” (KRENAK; COHN 2015, 

p. 86). Ou seja, isso significa que na sociedade atual, o indígena molda-se a elementos de 

outros saberes, aqui, no caso, do saber ocidental. O indígena percebe que ante a 

 
73 Em meio a esses pontos, a história possui papel fundamental neste sentido, pois investiga as características 

culturais e sociais de cada grupo, bem como as transformações desencadeadas por essas relações ao longo do 

tempo. Além de fornecer uma perspectiva crítica ante essas questões, contribui para o entendimento das novas 

problemáticas que surgem. 
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contemporaneidade, é necessário estar à frente dos processos que envolvem sua cultura, 

extinguindo assim a necessidade de mediadores que porventura possam conduzir — como 

já ocorreu muitas vezes ao longo do tempo — sua história por uma perspectiva unilateral. 

Há diversos conflitos que envolvem a relação entre o indígena, o Estado e os outros 

núcleos da sociedade. No momento em que ocorre o encontro de culturas distintas, onde se 

estabelece o contato com o outro, há a manifestação do que a antropologia define como 

alteridade. Em sociedade travamos contatos diários e encontros culturais constantes, onde o 

choque com o outro, com o diferente é inevitável. É preciso ter em mente que as trocas 

culturais, a diversidade do pensamento, produz o enfraquecimento dos preconceitos, 

opressões. 

No ensino superior, podemos perceber que hoje existem discussões sobre a 

importância do diálogo intercultural dentro deste espaço, assim como a concepção de que 

existe uma intercientificidade própria dos indígenas no momento em que eles começam a 

dialogar e a habitar este lugar. As professoras Vera Maria Ferrão Candau e Kelly Russo em 

artigo sobre interculturalidade e educação na América Latina delineiam no seguinte trecho 

os acontecimentos que ocorreram a partir dos anos 80 neste espaço no que se refere a 

questões de diversidade cultural e étnica 

Ao longo de 1980 e 1990, onze países latino-americanos reconheceram em 

suas Constituições o caráter multiétnico, pluricultural e multilíngue de suas 

sociedades74. Como consequência, políticas públicas na área educativa 

precisaram contemplar as diferenças culturais. Nesse sentido, as diferentes 

reformas na área de educação incorporam a perspectiva intercultural, seja 

como um dos eixos articuladores dos currículos escolares, seja 

introduzindo questões relativas às diferenças culturais como temas 

transversais. No entanto, se este alargamento do conceito e de seu impacto 

sobre as políticas públicas pode ser visto como um significativo progresso, 

não deixa de estar permeado por fortes ambiguidades, pois esta 

incorporação se dá no contexto de governos que estão comprometidos com 

a implementação de políticas de caráter neoliberal, que assumem a lógica 

da globalização hegemônica e a agenda dos principais organismos 

internacionais. A incorporação do discurso da interculturalidade neste 

contexto se dá com uma abordagem orientada a inibir conflitos explícitos 

ou latentes, e não provocar mudanças de caráter estrutural. (CANDAU; 

RUSSO, 2010, p. 163) 

 
74 De acordo com as autoras “Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Nicarágua, 

Paraguai, Peru e Venezuela. Outros quatro países aderiram de modo mais restrito a este movimento: Chile, 

Honduras, El Salvador e Panamá, não reconhecem oficialmente a diversidade cultural existente em seus 

territórios, mas começam a desenvolver políticas educativas específicas voltadas para as populações indígenas” 

(CANDAU; RUSSO, 2010, p. 163).  
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O fato é que é possível perceber que a escola e a universidade passam por um 

processo de reconstrução. Adequando-se às novas diretrizes e mudanças advindas do final 

do século passado. A datar desse período torna-se possível para o indígena pensar sua relação 

com a educação, o Estado e a sociedade. É um processo gradativo de busca por autonomia, 

respeito à diferença e espaço de expressão ante ao corpo social. Atualmente percebe-se uma 

tomada de consciência por parte da sociedade e da academia, com relação a outros tipos de 

conhecimento. Não é mais livremente disseminada a noção de que o conhecimento deve ser 

restrito apenas a categoria científica, como verificou-se durante muito tempo, quando outras 

percepções eram excluídas. No entanto, ainda há muito a ser conquistado e barreiras ainda 

precisam ser derrubadas. 

As universidades, no momento presente, passam por transformações a fim de 

comportar toda a diversidade, toda a demanda que ultrapassa seus muros. Até o início do 

século XX esta instituição era direciona às elites. Agora é possível transitar e dialogar dentro 

da universidade com indivíduos pertencentes a outras culturas. A entrada nesta instituição 

se torna mais democrática, englobando uma maior parcela da população. Em razão disso, a 

instituição tem que encontrar formas de lidar e acomodar as novas demandas. Sebastião 

Vargas (2017) demonstra como a produção dos autores indígenas é perpassada por conflitos 

em múltiplos âmbitos do chamado conhecimento acadêmico tradicional. “A produção de 

autores indígenas é marcada por tensões e questionamentos — tanto no nível de seus 

postulados ideológicos e epistemológicos como no nível da linguagem utilizada – resultado 

de uma interação conflitiva com o conhecimento estabelecido, do qual discute e critica suas 

categorias, periodizações e metodologias” (VARGAS NETTO, 2017, p.7). No século XXI, 

vemos que esta instituição não pode mais ser pensada por “brancos” e para “brancos”. Isto 

se dá sobretudo no ato de gerir esse ambiente, de forma que agregue a todo(a)s que o compõe.  

4.2. Representação 

 

Os intelectuais indígenas compõem uma categoria repleta de nuances. São indivíduos 

que vão além da oralidade e dedicam-se a construção de uma escrita representativa, que 

traduz tanto as demandas de suas comunidades, quanto as de si próprios como indivíduos, 

expondo suas trajetórias pessoais e vivências por meio da palavra. É fundamental considerar 

que apesar de haver de fato uma representação coletiva, não podemos deixar de considerar 

e reconhecer as especificidades desses indivíduos como intelectuais. Bem como sua função 
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crítica e atuação em diversos espaços que vemos expressas em seus textos. Podemos 

observar que muitos, apesar de possuírem formação acadêmica, não possuem vínculos 

estáveis com a universidade. Independentemente disso, vemos em seus trabalhos e 

publicações os frutos dos diálogos com a academia. 

Os intelectuais indígenas representam, junto a outros líderes indígenas, a 

amplificação de interesses, necessidades e pretensões para além das comunidades indígenas. 

Promovem ações e debates, realizam denúncias, auxiliam a resistência e o movimento. Por 

meio de suas vozes, palavras e imagens muitas nações indígenas que residem em diversos 

países latino-americanos podem ser percebidas para além de suas fronteiras geográficas e de 

interesses locais. Seus recados logram chegar em outros ouvidos e corações. Esses 

pensadores são indígenas que obtiveram visibilidade e voz nos âmbitos nacional e 

internacional. Suas histórias de resistência contra hegemônica, autoafirmação étnica e 

protagonismo vêm chamando atenção de diversos pesquisadores. É função do historiador 

interpretar de que maneira ocorrem essas representações levando em conta os contextos 

temporais e espaciais em que se desenvolvem. Pois as representações estão presentes nos 

mais diversos espaços sociais e em nosso cotidiano, influenciando nas nossas visões de 

mundo 

Conforme Claudia Zapata (2005, 2013) expõe, os intelectuais indígenas representam 

a realidade social de seus grupos e investigam a subordinação a que foram submetidos ao 

longo da história, buscando reverter a situação que os submeteu a esta posição. Esses 

intelectuais são como tradutores e intérpretes de determinada realidade e anseios de seus 

grupos. A postura que assumem acaba indo contra as imagens de subordinação, que por 

muito tempo justificou a tutela por parte do Estado. Assim, eles assumem uma postura ativa 

e um papel decisivo nas imagens que são construídas hoje sobre os “índios”. 

Maria Celestino de Almeida (2010), pesquisadora brasileira, fala que o indígena do 

século XXI saiu dos bastidores e foi ao palco. Expondo que o momento histórico possibilitou 

essa mudança. Eles acabam conquistando espaço e os movimentos indígenas podem ser 

considerados de grande importância neste momento. Em seus discursos, podemos verificar 

seus posicionamentos a favor de uma pluralidade epistemológica e da chamada 

descolonização do pensamento. Isso significa que há o esforço por parte destes intelectuais 

de desconstruir, nos campos teórico e prático, a concepção de que há apenas um saber 

legítimo, onde este notabiliza-se sob as demais compreensões acerca do conhecimento 

humano. 
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O conceito de representação, na obra de Roger Chartier, se mostra importante nesse 

trabalho. Dado que este autor trabalha com a noção de “representações sociais”. Partindo da 

história cultural que tem como objetivo “identificar o modo como em diferentes lugares e 

momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler” 

(CHARTIER, 1990, p.16-17). O autor demonstra que o estudo das representações está 

inserido em um lugar de disputas e concorrências. Visto que, as percepções do mundo social 

não são discursos de neutralidade e produzem concepções, pensamentos e estratégias que 

buscam legitimar seus discursos, a fim de tomar posicionamento frente outros sistemas de 

pensamento. “Dessa forma, pode-se pensar uma história cultural do social que tome por 

objeto a compreensão das formas e dos motivos […] que traduzem as suas posições e 

interesses objetivamente confrontados e que descrevem a sociedade tal como pensam que 

ela é, ou como gostariam que fosse” (CHARTIER, 1990, p. 19). As representações podem 

ser expressas em discursos, onde determinados significados e códigos podem ser 

compartilhados de formas distintas de acordo com a realidade social. Não há, para Chartier, 

estruturas reais em si mesmas, o que existe é uma pluralidade de compreensões e 

interpretações que fazem sentido de acordo com a realidade social em que o indivíduo e suas 

coletividades estão inseridos. É a partir das práticas que os sentidos são atribuídos. Estes 

indígenas, são assim, representantes da realidade social em que estão inseridos. Podemos 

observar esta teoria aplicada aos intelectuais indígenas nas palavras de Cláudia Zapata 

Como todo intelectual vinculado a un grupo social, estos construyen una 

representación del colectivo y de sí mismos como parte de ellos. En este 

caso, lo distintivo es que esa representación se realiza en el ámbito de la 

escritura, proceso de producción en el que se despliegan competencias 

intelectuales específicas que hacen mirar las particularidades que 

distinguen al sujeto indígena que le da vida, una representación que se 

esfuerza por articular el retrato de su diferencia, con el objetivo de 

expandirse e influir en el ámbito político, aportando a movimientos 

indígenas, de los cuales se siente parte. Ello en la medida que constituye 

una representación cultural que se propone sustentar posiciones políticas, 

aportando densidad temporal e histórica a las demandas que éstas 

formulan, o bien, contribuyendo al debate sobre la pertinencia de estas 

demandas e inclusive instalando otras nuevas (ZAPATA, 2013, p. 77-78). 

Em suas ações, através dos discursos e narrativas, os intelectuais indígenas entram 

em contato com diversas concepções e interpretações, outras formas de ver o mundo. Em 

meio a esse contexto, eles buscam legitimar frente a sociedade os sistemas de pensamento e 

demandas dos indígenas. O conceito de representação cabe nesta análise na medida que 

nosso objeto de estudo — o intelectual indígena — representa as diversas coletividades 
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indígenas que habitam a América Latina/Abya Yala. Ele apresenta e representa os interesses 

dessas populações, em seus discursos e narrativas e na ocupação de espaços de discussão. 

Chartier (1990) demonstra que o conceito de representação é resultado de uma dada 

prática. O que ocorre com a literatura, as narrativas e os discursos é a representação 

simbólica de determinados fatos e tipos de pensamento. Em história cultural isso se dá de 

maneira recorrente, pois a representação é produto dessas práticas. Essa lógica é adaptada 

aos discursos. As representações do mundo social, historicamente não são neutras, pois 

dependem do interesse de quem as forma. “As representações do mundo social [...] são 

sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam” (CHARTIER, 1990, p.17). 

Chartier defende que se deve pensar acerca de uma história cultural que busque compreender 

o que é descrito e pensado por determinada realidade, que representa o mundo social. E a 

representação desse mundo implica na presença de alguém que exprima, em âmbito público, 

os interesses de dados coletivos a partir de sua manifestação individual. É o que ocorre com 

esses indígenas que, como indivíduos, representam ante a sociedade, as diversas etnias 

presentes suas regiões de origem. 

 

4.3. Da oralidade a escrita: o papel dos intelectuais indígenas 

Os povos originários desde o início da colonização ibérica são objetos de exploração 

em razão de interesses econômicos “predominantes”. Mesmo assim, eles resistem em seus 

territórios de origem, nas cidades, nas universidades e em todo e qualquer espaço em que 

transitam. Ser Potiguara, Mapuche, Aymara, Maya... em síntese, ser indígena é sinônimo de 

resistência. Resistem ao manter viva suas tradições, costumes, histórias e cosmologias. 

Resistem ao pensar os espaços em que escolhem estar — como as universidades —, ao 

ressignificar os territórios que habitam, ao buscar e fortalecer suas identidades étnicas, ao 

lutar pelos seus direitos indo muitas vezes contra os interesses e as forças que regem os 

Estados nacionais. Eles criam estratégias de resistência frente a uma história de opressão, e 

resistem ao criar uma literatura de combate, de ação, de engajamento e de fortalecimento de 

suas culturas. Pensar a apropriação da palavra escrita em culturas que até a primeira metade 

do século XX eram essencialmente orais, é de extrema relevância para conhecer os povos 

indígenas na contemporaneidade. Por que escrevem, como escrevem e a que público os 

indígenas na contemporaneidade dirigem sua palavra, sua literatura? 
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Para responder essas perguntas é preciso reeducar a mente para repensar conceitos, 

concepções e termos já introjetados por nós ao longo do tempo e um deles é a palavra índio. 

Essa é uma questão epistemológica muito significativa. Mesmo na contemporaneidade, com 

toda a informação disponível sobre os povos indígenas, muitos usam este termo de forma 

genérica e, por vezes, depreciativa. O termo índio foi utilizado inicialmente por não índios, 

pelos colonizadores. 

Segundo O’Gorman (1992) Colombo ao considerar ter chegado às Índias, nomeou 

os habitantes que aqui moravam de “índios”. O que caracteriza o estabelecimento de uma 

relação vertical entre colonizadores e colonizados que tem como parâmetro de posição — 

isto é, estar acima ou abaixo — o poder. Posteriormente os Estados nacionais adotaram a 

estratégia de integrá-los ao restante da sociedade sem levar em conta as diferenciações 

culturais e étnicas que eles possuem. Este fato (e seu equívoco inicial, já que como vimos 

anteriormente, ele queria designar supostos habitantes das Índias) por si só já explica por 

que o termo não representa os povos indígenas. A palavra “índio” não engloba a tamanha 

diversidade étnica, cultural e histórica que essas coletividades possuem. Apesar disso, é 

importante grifar que o intuito foi justamente esse: homogeneizar esses povos com o objetivo 

de integrá-los e fazê-los desaparecer com o tempo. 

A palavra “indígena” ou a expressão “povos originários” são hoje formas de 

expressão mais adequadas para fazer referência aos indígenas que habitam toda extensão da 

América Latina/Abya Yala. Contudo, a palavra “índio” ainda é utilizada, inclusive por 

indígenas, sendo, todavia, ressignificada. “O termo índio não é removido totalmente do 

discurso indígena; o nativo dele se apropria e passa a reinventá-lo, possivelmente para 

construir uma unidade perante olhos ocidentais e para sinalizar o direito à diferença e uma 

vontade política de resistência à sujeição colonial” (THIÉL, 2013, p. 1178.). 

Laraia (1999) aponta que o homem tende a ver tudo o que o cerca como “o mais 

correto e o mais natural”, isso significa que o ser enxerga o mundo através de sua cultura e 

de suas heranças culturais. Essa marcha é denominada pelo autor como etnocentrismo sendo 

esse “um fenômeno universal” sucedendo a ideia global de que sua cultura é o “centro da 

humanidade”. Uma das interpretações possíveis para essa visão é o que ocorre nas relações 

entre os que estão ao centro ou a margem, entre saberes “dominantes” e “periféricos”, entre 

norte e sul. “Comportamentos etnocêntricos resultam também em apreciações negativas dos 

padrões culturais de povos diferentes. Práticas de outros sistemas culturais são catalogadas 

como absurdas, deprimentes e imorais” (LARAIA, 1999, p.39). Mas é necessário grifar que 
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essas relações não são dadas, não existiram desde sempre, elas foram social e historicamente 

construídas. 

Quando falamos de cultura, precisamos enxergar a complexidade da palavra e seus 

múltiplos sentidos. A cultura está relacionada a práticas sociais, heranças culturais, 

cosmovisões, linguagem, entre outros pontos. O pensamento excludente (monocultura 

mental), colonial, neocolonial vai contra uma visão intercultural e plural do mundo e de suas 

relações, presumindo a necessidade de dominação de uma cultura para esta possa se sobrepor 

às demais. É uma exclusão da diversidade epistemológica presente no globo de norte a sul, 

leste a oeste. “A cultura do povo colonizado não é aceita pelo poder colonial, porque é 

considerada inferior e primitiva e, portanto, danosa para o desenvolvimento intelectual, 

espiritual e social do indivíduo” (BAGNOLI, 2019, p. 34).  

Concordo com Bagnoli e sua concepção de que hoje, na contemporaneidade, a escrita 

deixou de ser algo imposto por terceiros, e se transformou em uma espécie de “ferramenta 

cultural” para os povos originários. Antes “os povos indígenas tinham de ser colonizados, 

educados e evangelizados enquanto primitivos, sem cultura, sem escrita e sem religião” 

(BAGNOLI, 2019, p.30). Ter o poder de decidir em que língua vai escrever, como vai 

escrever e para qual público é uma forma de utilizar essa ferramenta cultural para atender a 

suas demandas e ultrapassar limites outrora impostos pela lógica colonial criadora de 

estereótipos, preconceitos e limitações. Os indígenas que se propõem a revelar suas histórias 

por meio de seus livros, ressignificam os usos da palavra escrita e transformam seus sentidos. 

A história de cada povo é uma incessante acumulação de um património 

cultural, material e imaterial, graças ao qual o povo leva por diante a sua 

existência. No caso de povos que sejam colonizados por outras culturas, 

este património prevê também a inclusão de estratégias de luta e resistência 

pela própria identidade. [...] Ser índio é um incessante exercício político de 

resistência frente ao domínio de outros grupos étnicos. O património 

cultural que cada povo guarda e transmite de geração em geração é também 

o produto de séculos de acumulação de estratégias para sobreviver face à 

exploração. (BAGNOLI, 2019, p. 27) 

Os intelectuais indígenas buscam reconstruir a imagem do “índio” e por meio dessa 

ação constituir e delinear suas identidades indígenas. Essas reconstruções também possuem 

caráter educativo pois tem como objetivo conscientizar, ensinar e exercer influência sob as 

novas gerações ajudando a preservar suas memórias não só por meio da oralidade, mas 

também da escrita. Esses representantes utilizam suas produções — acadêmicas ou não — 

para divulgar a produção de outros indígenas, registrar suas tradições, contar histórias, expor 

suas cosmologias, costumes, crenças, pautas. Por meio desses textos eles realizam 
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denúncias, promovem diálogos interculturais e propiciam amplos debates. Julgo que uma 

das principais funções desses indígenas que escrevem para o público indígena e não indígena 

é suscitar visibilidade para a causa. Julie Dorrico Peres, intelectual Macuxi, expressa no 

seguinte trecho sua visão sobre a literatura indígena na atualidade e sobre seus intelectuais 

A literatura indígena na contemporaneidade tem, em suas expressões, não 

somente a figura do escritor que publiciza a cultura, as práticas e os valores 

comunitário-tradicionais, mas também o protagonismo do intelectual 

indígena que defende os direitos dos povos indígenas, atuando no cenário 

nacional e internacional. É na literatura indígena que esses escritores e 

intelectuais encontram espaço para uma expressão e uma autoafirmação 

étnicas que também significam e apontam para a resistência e a luta como 

minorias (PERES, 2017, p. 114) 

No trecho a autora também explica a principal diferença entre intelectuais e escritores 

indígenas. Os escritores não guardam em si necessariamente uma conduta de ativismo, eles 

escrevem sobre suas culturas. Diferentemente do intelectual indígena, que além de escrever 

sobre suas culturas, são defensores dos direitos dos povos indígenas e levam sua voz para 

muito além dos contornos de seus territórios sagrados e países de origem. 

Apesar de falar essencialmente sobre o Brasil, a autora aponta um ponto muito 

relevante para o estudo da intelectualidade indígena em toda a América Latina/Abya Yala. 

A criação de uma literatura indígena bem fundamentada feita pelas mãos de intelectuais 

indígenas está vinculada a existência de um protagonismo destes indivíduos que ocorre junto 

a ações de ativismo em defesa dos direitos desses povos. É neste ponto que reside o principal 

papel desses personagens. 

Estes indígenas possuem conhecimento que advém da ancestralidade, mas também 

do conhecimento que adquiriram de suas trajetórias nas cidades, universidades, movimentos 

sociais etc. Para além disso, eles têm consciência de sua identidade autóctone, se veem como 

representantes de seus povos e se dedicam a uma causa partindo de uma postura de 

militância. Tocam em pontos como reconhecimento e preservação das tradições, demarcação 

de territórios, respeito da diferença e direitos culturais, preservação ambiental e ecológica, 

luta pelo estabelecer da interculturalidade e intercientificidade e, junto a isso expandem sua 

voz para além do território nacional levando a questão indígena para outras partes do mundo. 
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4.4. Literatura indígena: a congruência de olhares ameríndios e as particularidades de 

uma escrita de combate 

A literatura indígena continua sendo negada no século XXI, mesmo diante de toda 

expansão. Mesmo assim, seus representantes se articulam, ocupam espaços e fazem 

parcerias, o que resulta em uma gradativa quebra dessa barreira historicamente imposta. Seus 

representantes escrevem sobre suas memórias, culturas, vivências, resistências e histórias. 

Apesar disso, é fato inegável que há, na contemporaneidade, uma literatura genuinamente 

indígena. Uma literatura que tem como função preambular “desmarginalizar” as nações 

autóctones que, como dito em outros momentos deste trabalho, foram historicamente 

excluídas e invisibilizadas. É uma literatura que tem origem nas histórias advindas da 

oralidade e que agora as passam adiante — para as gerações seguintes — não só por 

intermédio das palavras faladas, mas agora também por meio das palavras escritas que 

constituem construções narrativas muito bem estruturadas que mesclam assuntos 

concernentes a suas histórias pessoais, história de seus povos e da ancestralidade. O tipo de 

literatura em questão traz um discurso que se contrapõe ao indianismo75. É uma literatura 

criada para contestar um discurso fundador de imagens que não condizem com a realidade e 

diversidade dos povos indígenas que habitam este continente a centenas de anos. 

 Graça Graúna, escritora de origem Potiguara nascida no Rio Grande do Norte e de 

obra importante sobre a literatura indígena no Brasil, fala de um processo comum em todo 

continente americano: a falta de reconhecimento pelo qual os escritores indígenas sofrem. A 

autora expõe que os conceitos e definições expressos pelos indígenas por meio da literatura 

sofrem o que ela chama de “preconceito literário”. Pois quando falamos em literatura, na 

maioria das vezes sequer consideramos a existência de uma literatura indígena. “A literatura 

indígena contemporânea é um lugar utópico (de sobrevivência), uma variante do épico tecido 

pela oralidade; um lugar de confluência de vozes silenciadas e exiladas (escritas) ao longo 

dos mais de 500 anos de colonização” (GRAÚNA, 2013, p. 15). Por meio de suas histórias 

pessoais eles contam como ocorrem processos comuns a outros indígenas como por exemplo 

 
75 Sobre os significados e diferenciações dos termos “indianismo” e “indigenismo”, ler: VÁZQUEZ, Juan 

Adolfo. El campo de las literaturas indígenas latinoamericanas. Revista Iberoamericana, v. 44, n. 104, p. 313-

349, 1978. E também o seguinte texto: CANCINO, Hugo. Indianismo, modernidad y globalización. Sociedad 

y discurso, n. 8, 2005. 
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o encontro com suas identidades, como lidam com perdas, experiências nos centros urbanos, 

como sofrem preconceitos e como se enxergam como indígenas. 

Segundo Oviedo (2010) a literatura indígena é um fenômeno cultural onde textos são 

produzidos pelos indígenas tanto em seu idioma de povo, quanto em alguns casos, em versão 

bilíngue, que é quando esses autores unem a língua utilizada em seu país e a de suas etnias. 

Esses autores pensam seus textos como formas de enxergar o mundo. A recuperação de suas 

línguas, de falas e histórias de seus ancestrais, acontecimentos históricos, contexto em que 

vivem e beleza de suas tradições são características dessas produções que se contrapõem a 

visões estereotipadas de suas culturas. 

A literatura desenvolvida por indígenas possui diversas características que podem ser 

observadas nas obras desses autores por toda América Latina/Abya Yala. Tais 

particularidades fazem com que essas construções narrativas sejam totalmente diferentes da 

literatura criada pelo ocidente, expressas notadamente pelas universidades. Mesmo que esses 

intelectuais indígenas, especialmente os intelectuais indígenas críticos, tenham conhecido as 

formas de escrita acadêmica durante suas formações, não as seguem necessariamente por 

escolha. Eles criam uma narrativa de representação, de evidenciação da realidade em que 

vivem. Uma característica da literatura indígena é rejeitar visões eurocêntricas e excludentes 

reivindicando o espaço de fala. São textos que recontam histórias, agora, a partir da 

perspectiva dos indígenas que realizam denúncias, expõem suas cosmologias, seus sistemas 

de pensamento, suas culturas e costumes. 

Graça Graúna (2013) ao falar sobre literatura indígena, conta a partir de sua 

experiência pessoal, que a palavra para os povos indígenas é muito importante, sendo um 

elemento sagrado diretamente ligado à identidade. A palavra passa de geração em geração, 

através da oralidade. O conhecimento indígena, bem como suas trajetórias históricas, 

perpassam gerações e são tradicionalmente transmitidos através da narrativa oral76. 

A busca da palavra, mais precisamente a luta dos povos indígenas pelo 

direito à palavra oral ou escrita configura um processo de (trans)formação 

e (re)conhecimento para afirmar o desejo de liberdade de expressão e 

autonomia e (re)afirmar o compromisso em denunciar a triste história da 

colonização e os seus vestígios na globalização ou no chamado 

neocolonialismo com a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) 

 
76 A autora também relata que na década de 1970 era difícil ouvir falar sobre literatura indígena no Brasil, 

apesar desta década ser um momento de elaboração da literatura indígena no país. Nos anos de 1990, período 

que ingressou no mestrado, na UFPE, praticamente não havia textos de autoria indígena, este era um espaço 

que estava começando a ser conquistado. 
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que vêm impedindo a paz desejada no universo das sociedades indígenas 

(GRAÚNA, 2013, p. 54-55) 

A palavra escrita significa poder na sociedade ocidental. O domínio desse código 

comunicativo pelos indígenas é algo bastante significativo e importante no caminho para a 

construção de diálogos horizontais, quebra de estereótipos, construção de uma 

interculturalidade e na quebra do desconhecimento, equívocos e ignorância sobre a questão 

indígena. Os intelectuais indígenas manipulam as palavras por meio da criação de seus textos 

e desfrutam de seu poder ao dominar este código, como expõe Julie Dorrico no seguinte 

trecho 

Com efeito, os intelectuais indígenas encontram no campo literário a 

possibilidade para apresentar uma voz-práxis que é, ao mesmo tempo, 

estética e política: é na autoafirmação, autoexpressão e autovalorização 

desde a literatura – e de uma literatura escrita de modo autobiográfico, 

mesclando o eu-nós lírico, cultural, comunitário e político – que os 

escritores e intelectuais indígenas reafirmam sua existência, re-existência 

e resistência falando por si mesmos e desde si mesmos num movimento 

umbilical de afirmação de alteridade e de busca por direitos e garantias 

próprios e necessários aos povos indígenas (PERES, 2017, p. 115) 

A elaboração de um discurso consistente, articulado e bem fundamentado é essencial 

para que a voz do movimento indígena ultrapasse as fronteiras regionais e nacionais, obtendo 

cada vez mais apoio e visibilidade perante o mundo, indo ao encontro da autodeterminação. 

“Hoje em dia a palavra escrita acaba por se transformar na ‘nova arma’ para os povos 

indígenas nos processos de reapropriação territorial, (re)afirmação da própria identidade e 

transmissão da memória coletiva às novas gerações” (BAGNOLI, 2019, p. 28). 

Representando assim os povos indígenas da América Latina/Abya Yala. A palavra escrita 

dominada pelos indígenas significa resistência. Daniel Munduruku expõe a importância do 

domínio desta tecnologia para os povos indígenas na atualidade 

É preciso interpretar. É preciso conhecer. É preciso se tornar conhecido. É 

preciso escrever – mesmo com tintas do sangue – a história que foi tantas 

vezes negada. A escrita é uma técnica. É preciso dominar esta técnica com 

perfeição para poder utilizá-la a favor da gente indígena. Técnica não é 

negação do que se é. Ao contrário, é afirmação de competência. É 

demonstração de capacidade de transformar a memória em identidade, pois 

ela reafirma o Ser na medida em que precisa adentrar no universo mítico 

para dar-se a conhecer ao outro. O papel da literatura indígena é, portanto, 

ser portadora da boa notícia do (re)encontro. Ela não destrói a memória na 

medida em que a reforça e acrescenta ao repertório tradicional outros 

acontecimentos e fatos que atualizam o pensar ancestral. Há um fio muito 

tênue entre oralidade e escrita, disso não se duvida. Alguns querem 

transformar este fio numa ruptura. Prefiro pensar numa complementação. 

Não se pode achar que a memória não se atualiza. É preciso notar que ela 
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– a memória – está buscando dominar novas tecnologias para se manter 

viva. A escrita é uma dessas técnicas, mas há também o vídeo, o museu, os 

festivais, as apresentações culturais, a internet com suas variantes, o rádio 

e a TV (Munduruku, 2008, online)77 

Em países como Brasil, onde a população indígena corresponde a menos de 1% da 

população total do país78, a discussão sobre literatura indígena ocupa posições limítrofes se 

pensarmos nos interesses de um público amplo. No entanto, os acadêmicos, escritores, 

artistas, ativistas e intelectuais indígenas vêm evidenciando por meio de seus trabalhos e 

mídias digitais a necessidade de discutir essa pauta com cada vez mais afinco, e da 

importância de ler conteúdos produzidos por indígenas. Pois, os mesmos possuem a 

necessidade de falar sobre suas culturas e traduções. No entanto, é crucial que o seguinte 

ponto fique claro: os indígenas não precisam necessariamente tratar em sua literatura, 

somente sobre assuntos ligados a causas indígenas. Eles podem dissertar sobre qualquer 

assunto de tema livre, apesar da grande maioria escolher escrever sobre os interesses de suas 

etnias e demais povos originários. 

Em países com menor contingente indígena, os que alimentam essa literatura 

precisam buscar cada vez mais espaço a todo momento e reafirmar a importância desses 

trabalhos ante outras literaturas, uma vez que é mais difícil consolidar essa literatura de 

resistência dentro de um contexto de invisibilidade. O mesmo acontece em menor escala em 

países com maior porcentagem indígena como México, Bolívia e Guatemala. Todavia, 

nestes lugares, os indígenas possuem mais espaço de voz e ação. De acordo com dados 

fornecidos por Martin Lienhard (2014), no Chile, Colômbia e Equador, lugares onde menos 

de 10% da população falam suas línguas originárias, cresce um debate cada vez mais 

estruturado sobre literatura indígena o que inspira processos educativos e espaço no mercado 

editorial. 

Para Oviedo, a base que possibilitou o desenvolver de uma literatura indígena tem 

relação com “una política educativa bilingue impulsionada por el Estado o através de 

programas autorizados por el, y que fueron implementados a lo largo del siglo XX por 

especialistas, investigadores y reliosos extranjeros” (OVIEDO, 2010, p. 101). É importante 

 
77 MUNDURUKU, Daniel. Literatura Indígena e o tênue fio entre escrita e oralidade, 2008. Disponível em: 

<http://www.overmundo.com.br/overblog/literatura-indigena>. Acesso em 29 de abril de 2020. 
78 “Segundo o Censo IBGE 2010, os mais de 305 povos indígenas somam 896.917 pessoas. Destes, 324.834 

vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população total 

do país”. Fonte: <https://pib.socioambiental.org/pt/Quantos_s%C3%A3o%3>. Acesso em 24 de abril de 2020. 
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salientar o papel que a educação bilingue — mesmo que de forma não ideal e com déficits 

pois nesse sistema não é levado em conta uma visão plenamente intercultural do processo, 

apenas parcial — teve para que a literatura escrita por povos indígenas pudesse se 

desenvolver posteriormente. No século XX, essencialmente a partir da segunda metade, 

muito em decorrência das ações dos movimentos indígenas, a educação bilíngue foi 

implementada por toda América Latina/Abya Yala. As professoras Vera Candau e Kelly 

Russo explicam como se deu essa questão 

Línguas indígenas foram sistematizadas e transcritas para a escrita e essa 

concepção de bilinguismo irá influenciar fortemente as políticas educativas 

voltadas às comunidades indígenas em toda a América Latina até a década 

de 1970, quando se inicia uma nova etapa de desenvolvimento da educação 

escolar indígena a partir das experiências alternativas protagonizadas por 

lideranças comunitárias, em parceria com universidades e setores 

progressistas da Igreja Católica. Entre as décadas de 1960 e 1980, 

organizações governamentais e não-governamentais voltadas para a defesa 

da causa indígena começaram a emergir no cenário internacional. Neste 

novo período foram produzidos materiais didáticos alternativos e 

programas de educação bilíngue que, apesar de ainda buscarem uma 

melhor “integração” dos grupos às sociedades nacionais, reconheciam o 

direito desses povos de fortalecer e manter a cultura local. O bilinguismo 

deixa de ser visto apenas como instrumento civilizatório para ser 

considerado de importância fundamental para a continuidade dos próprios 

grupos minoritários. [...] Na nova configuração, o bilinguismo deixa de ser 

visto apenas como estratégia de transição ou meio para manutenção de uma 

cultura ameaçada, para ser inserido em um discurso mais amplo, onde a 

perspectiva intercultural pressiona o modelo escolar clássico e inclui nela 

não apenas diferentes línguas, mas, sobretudo, diferentes culturas. Lutas 

indígenas antes isoladas, protagonizadas por cada etnia em particular, 

passaram a ser unidas sob uma identidade comum “indígena” e a ter 

reconhecimento e espaço internacional principalmente nas últimas 

décadas. A experiência de escolas interculturais indígenas desenvolvidas 

no continente incluíram uma nova dimensão sobre a ideia mesma de 

cultura no espaço escolar. Diferentes línguas foram o passo inicial para a 

proposição de um diálogo entre diferentes culturas. Outros grupos 

contribuíram para a ampliação da discussão sobre educação e 

interculturalismo, entre eles estão os movimentos negro latino-americanos. 

(CANDAU; RUSSO, 2010, p. 156-157-158). 

A criação de espaços que possibilitaram a educação bilíngue foi algo muito 

importante para que os jovens se interessassem cada vez mais pelas letras e percebessem a 

importância de dominar aqueles códigos escritos e falados para seu desfrute pessoal e para 

ajudar a comunidade. Assim, os jovens ocupam o espaço da escola a fim de conseguir 

qualificação, porém observam na prática que os problemas dessa instituição são 

imensuráveis e que na busca pelos seus objetivos, encontrariam muitos obstáculos. A 

tecnologia e os novos desafios do mundo contemporâneo os impeliram a ir ao encontro a 
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novas alternativas para se posicionarem em sociedade. Assim, o intelectual emerge 

dialogando com os problemas do mundo. 

A literatura indígena é a materialização de muito conhecimento advindo das mais 

diversas etnias e territórios, de muitas vozes, de muitas histórias. Para Érika Guesse (2011) 

a literatura indígena tem como uma de suas principais características a reunião, reprodução 

e recriação de “mitos, cantos, poemas e histórias indígenas” que originalmente eram 

transmitidos pela oralidade por gerações. Dando assim uma nova dimensão estética literária 

“na medida em que são escritos, editados e publicados em forma de livros, para serem lidos 

tanto por um público indígena, quanto por um público ‘branco’, mesmo que seja em menor 

escala” (GUESSE, 2011, p. 104-105). 

É inegável a ligação desse tipo de escrita com as tradições orais, sendo essa uma 

característica central desses textos engajados com dada causa, onde poemas, relatos, 

canções, desenhos são reproduzidos tanto em língua indígena, quanto na que é utilizada 

majoritariamente em seus territórios nacionais. “Há livros que utilizam apenas a língua 

indígena; outros, apenas o português; outros ainda que apresentam as narrativas na língua 

indígena e traduzidas para o português, e, por fim, aqueles que apresentam duas versões (e 

não traduções) das histórias, uma na língua indígena e outra em língua portuguesa” 

(GUESSE 2011, p. 116). O texto ainda chama atenção para o fato de que estas produções 

valorizam muito o carácter visual em seus textos, há em muitas produções desenhos feitos 

pelos próprios indígenas. A título de exemplo temos a imagem abaixo 
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Figura 1: Dança de apresentação dos espíritos xapiri, Davi Kopenawa. 

 

Fonte: KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. Editora 

companhia das letras, 2019. 

Este é um desenho feito por Davi Kopenawa que representa a dança de apresentação 

dos espíritos xamânicos xapiri. É uma ilustração presente no livro “A queda do céu: palavras 

de um xamã yanomami”. Ilustrações que possuem carácter complementar e/ou ilustrativo 

junto a partes escritas. A autora ainda aponta que grande parte dos textos de autoria indígena 

publicados são constituídos de narrativas. É interessante observar a riqueza dessas obras que 

unem textos pessoais, poesias, ilustrações, grafismos e conteúdo escrito muitas vezes em 

mais de uma língua 

As obras indígenas, voltadas para o público infanto-juvenil e para o público 

maduro, apresentam uma interação de multimodalidades: a leitura da 

palavra impressa interage com a leitura das ilustrações, com a percepção 

de desenhos geométricos, de elementos rítmicos e performáticos. Os 

grafismos indígenas constituem narrativas e devem ser valorizados por sua 

especificidade, podendo inclusive indicar a autoria do texto indígena, se 

coletiva/ancestral ou individual. Ademais, a leitura da literatura indígena 

deve levar em conta o entre-lugar cultural dessa produção que está em uma 

zona de contato e conflito localizada entre a oralidade e a escrita, entre 

línguas nativas e europeias, entre tradições literárias europeias e indígenas, 

entre sujeição e resistência (THIÉL, 2013, p. 1178.) 
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Nesses textos vemos a relação dos indígenas com sua terra, crenças, como 

escolheram seus ofícios e como sua história foi trilhada. Autores indígenas demonstram em 

seus textos profundos vínculos com seus territórios de origem e relação com a ancestralidade 

que independe do local que habitam. É comum ver nesses textos que em algum momento da 

vida eles se perderam de sua identidade principalmente em condições de marginalização e 

preconceito no espaço urbano, mas se reencontraram percebendo a importância de 

valorização de suas culturas. A título de exemplo de como esses pensadores criam suas 

narrativas quase que totalmente entrelaçadas com suas histórias pessoais, podemos citar 

Xuno López Intzin, pensador Maya e sociólogo formado pela Facultad de Ciencias Sociales 

da Universidad Autónoma de Chiapas estando também ligado a Universidad 

Iberoamericana, no México. No texto autobiográfico “Elek’ Nojk’etal: Ladrón de 

Reflejos79” o autor versa sobre suas experiências ao sair da comunidade de Xojlej, no 

município de Jobeltoj, em Tenejapa, Chiapas. Sua vivência nos centros urbanos foi marcada 

por preconceito e exclusão. Como ele narra no seguinte trecho 

Cuando alguien me preguntaba de dónde era, contestaba: "De San 

Cristóbal". Algunos me respondían irónicamente: "A poco en San 

Cristóbal hablan así el español?" A lo que respondía que sí. Después 

me acostumbré a escuchar por parte de mi maestro: "Pero si tú 

bajaste del cerro a tamborazos". Al principio no entendí qué quería 

decir con eso, hasta me refa; después comprendí lo despectivo de la 

frase. Por otra parte, en el colegio me tocó un profesor que siempre 

me ponía de referencia cuando hablaba de Chiapas y especialmente 

de los "indios", como decía. Que eran buenos trabajadores, que no 

se quejaban como los blancos y que podían comer hasta cosas 

podridas, pero que había que tener cuidado con ellos porque son 

montoneros, tercos, vengativos y muy supersticiosos y, remataba 

con su frase: "Así que tengan cuidado con Juan!" (INTZIN, 2010, 

p.317). 

A experiência posta pelo autor fez com que o mesmo tivesse vergonha de sua 

identidade indígena, na ânsia por aceitação por parte da sociedade, sobretudo dos que viviam 

no seu entorno. “En esta búsqueda de identidad que puede ser común entre los jóvenes de 

dieciséis o diecisiete años que quieren aparentar ser lo que no son, transité en la confusión, 

pero fuera de mi núcleo familiar. Y cuando creí haberme encontrado en el Otro que nada 

 
79 INTZIN, Xuno Lopez. Elek’ Nojk’etal: Ladrón de Reflejos. In: KÖHLER, Axel et al. Tejiendo nuestras 

raíces. Centro de Artistas, Comunicadores y Antropólogos de Chiapas/Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/unam/Xenix Film/Iwgia, 

México, 2010. 
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tenía que ver conmigo, me llegó el trancazo” (INTZIN,2010, p.317). Estar longe de sua 

família, de seu território original, de seus parentes de povo, segundo o próprio, acabou por 

distanciá-lo de sua identidade e consequentemente de si próprio. No entanto, percebe-se no 

texto que foi a partir desses choques culturais provocados pela alteridade, que Intzín se 

reencontrou acabando por voltar a enxergar a si próprio como indígena. Adotando inclusive 

o nome de povo, Xuno80. As situações de constrangimento descritas por Xuno Lopéz são 

comuns na história de diversos indígenas. A utilização de termos depreciativos estigmatiza 

os indígenas e homogeniza povos que são extremamente diversos e complexos, é algo 

comum para a maioria da população por falta de conhecimento sobre o tema.  

Daniel Munduruku no livro “Memórias de Índio: uma quase autobiografia”81 narra 

uma situação semelhante em uma das crônicas intitulada “Nunca gostei de ser índio”. Foi na 

escola que Munduruku descobriu a palavra índio, até então o autor conta que não conhecia 

a mesma. Na comunidade onde viveu, no interior do Pará, eles não utilizavam esta palavra, 

chamavam uns aos outros pelo nome, como é de costume em toda sociedade. Colegas de 

turma o definiram assim. Riam de suas vestimentas, do seu jeito de andar, de sua forma de 

falar, de seus modos e foi aí que Daniel passou a ter vergonha de sua identidade Munduruku. 

Todo constrangimento pelo qual passou foi traumatizante, como ele mesmo relata, tanto que 

não quis mais ir a “escola do branco”. Porém, assim como ocorreu com o Xuno, esses 

conflitos foram o ponto de partida para seu reencontro com a identidade, com suas histórias, 

costumes e ancestralidade82.  

 

 

 
80 Até então ele se reconhecia pelo nome Juan López. Posteriormente passou a se identificar como Xuno Lopez 

Intzín. No trecho seguinte, Xuno explica como se deu o processo de escolha de um novo nome. “En cierto 

sentido, lo que me había pasado es que me había rebelado contra mis patrones culturales. Pero a partir de aquel 

suceso, noches enteras las pasé en vela escuchando a mi corazón y dialogando con la razón. El ch'ulel que 

estuvo fuera de foco por un tiempo, se enfocó y ahora estaba nítido. Entonces supe quién era. ¿Pero cómo 

llamarme, simplemente Juan, Xun, o cómo? Después de un largo trecho, concluí llamarme Shuno, así lo escribí 

pues no sabía como se escribía en tseltal. Xuno, para mí, en verdad significaba: "reencuentro en la tormenta" 

o "él que se reencontró". Ante el desconocimiento de la grafía en tseltal, por un tiempo escribí mi nombre como 

Chuno, pero finalmente como Xuno. Lo importante fue que en definitiva, me reencontré. A partir de entonces, 

cada vez que me presentaba con gente nueva, les decía que era tseltal de Tenejapa y que mi nombre en tseltal 

era Xuno. Comencé a ver las cosas de otro modo/ se liberó mi corazón y al mismo tiempo se fortaleció” 

(INTZIN,2010, p.318). 
81 MUNDURUKU, Daniel. Memórias de índio: uma quase autobiografia. Edelbra, 2016. 
82 Daniel Munduruku, narra essa crônica em seu canal do youtube “Daniel Munduruku”, que pode ser 

encontrado no seguinte link: https://youtu.be/4uG0qKjfcQ0. Acesso em 16 de abril de 2020. 
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4.1.1. A literatura indígena e o papel do ativismo cibernético 

Muitos indígenas saíram de suas comunidades e foram estudar nas cidades tendo 

assim, acesso as universidades. O que possibilitou a formação de muitos que se interessam 

por escrever sobre suas trajetórias pessoais, memórias, cantos, poesias, testemunhos. Ainda 

hoje, anos após seu advento, poucos (exceto os que escrevem e estudam a temática indígena) 

falam sobre literatura indígena ou mesmo conhecem, mas essa é uma realidade em transição. 

Isso se dá principalmente pela falta de recursos financeiros e técnicos que influem na 

divulgação e publicação desses materiais, como Guesse expõe abaixo 

Todos esses escritores têm tentado – além de divulgar a literatura de seus 

povos, que, por sua vez, expressam seus costumes, crenças e tradição – 

refletir sobre a prática escritural e literária do índio, de forma mais 

abrangente, e de suas comunidades, de forma mais específica. Não 

contando, portanto, com recursos financeiros, práticos e técnicos 

suficientes para a publicação de extenso material, os escritores indígenas 

têm utilizado amplamente a internet como meio de divulgação de suas 

reflexões e críticas. (GUESSE, 2011, p. 107-108) 

Cada vez mais os indígenas na contemporaneidade atingem um público crescente e 

amplo por meio de suas mídias sociais. Tanto contas pessoais, quanto projetos de 

organização e colaboração coletiva. “A colaboração e divulgação coletiva é uma 

característica marcante entre os autores/as indígenas, um está sempre referenciando os 

outros, não só nas palestras, mas nos textos teóricos” (SANTOS SILVA, 2018, p.167) A 

título de exemplo, Julie Dorrico possui um projeto em redes sociais chamado “Leia mulheres 

indígenas”83, direcionado a divulgação da produção de mulheres indígenas no Brasil. Há 

também a criação de livros como “Literatura indígena brasileira contemporânea”84 que une 

a escrita de diversos autores indígenas. Essas são algumas das formas que os indígenas 

utilizam para divulgar seus projetos na ausência da divulgação da grande mídia. Rosiler Silva 

traz mais detalhes sobre o assunto. 

Assim como qualquer movimento ligado às margens, que não tem o amplo 

apoio das grandes mídias, os/as autores indígenas vêm usando outros meios 

de comunicação, a exemplo da internet (blogs, sites, redes sociais...) como 

principal instrumento de divulgação das suas produções (livros, textos 

 
83 Leia mulheres indígenas em: https://instagram.com/leiamulheresindigenas?igshid=iebd2umxspme. Acesso 

em 20 de outubro de 2020. 
84 DORRICO, Julie; DANNER, Leno Francisco; CORREIA, Heloisa Helena Siqueira; DANNER, Fernando 

(Orgs.). Literatura indígena brasileira contemporânea: criação, crítica e recepção. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 

2018. 424 p.  
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reportagens, eventos etc..), das ONGs que defendem as causas indígenas, 

além de ligá-los as redes nacionais e internacionais. Esses/as escritores/as 

são reconhecidos/as internacionalmente por sua militância e têm mantido 

contato com os demais povos ameríndios e outros povos espalhados pelo 

mundo (SANTOS SILVA, 2018, p. 166). 

 

A possibilidade de utilizar a internet como forma de expressão e organização faz com 

que esses coletivos promovam novas estratégias de divulgação de seus trabalhos, parcerias, 

ordenação de eventos, palestras, entrevistas, diálogos, o que traz, sem dúvida, mais 

visibilidade aos movimentos. O livro “Cultura política indígena” tece as várias nuances do 

ativismo indígena na América Latina/Abya Yala e uma dessas formas de defesa de ideais e 

transformação da sociedade que os circunda está no ativismo cibernético, que é usado pelos 

indígenas também como ferramenta de transformação daqueles que são atingidos pelos 

conteúdos que eles produzem. 

Es innegable que el recurso de las nuevas tecnologías ha abierto canales de 

comunicación alternativa y de participación entre las organizaciones 

indígenas, y así establecer redes sociales en todo el mundo através del 

diseño de sitios web, blogs, podcast, foros y chats, entre otros medios 

electrónicos. No es de nuestro interés analizar ampliamente la red social 

que las organizaciones indígenas establecen, pero es importante conocer 

con quiénes están interconectadas, considerando que la mayoría de las 

organizaciones establecen relaciones dentro y fuera de su territorio 

geográficamente delimitado. (Gutiérrez;Martínez; Sará, 2015, p.298) 

 

A utilização da internet como espaço de manifestação dessas identidades étnicas 

também constitui um território social. Nos territórios sociais há a criação de “vínculos 

sociais, simbólicos e rituais que os diversos grupos sociais diferenciados mantêm com seus 

respectivos ambientes biofísicos” (LITTLE, 2003, p.263). Sendo produto histórico de 

processos sociais e políticos, a internet constitui um espaço de interação, e dentro deste 

espaço, vejo uma categoria que chamo de território cibernético, onde esse meio de 

comunicação amplia o trânsito e a troca de informações entre indígenas e não indígenas. Nos 

espaços de organização virtual, os indígenas criam eventos, rodas de debate, criação de 

grupo de leitura, de diálogos etc. 

Na internet os indígenas encontram um espaço de manifestação mais autônomo e 

libertário, no sentido de que eles próprios produzem o conteúdo que é escrito e escolhem o 

que querem expor ou mesmo denunciar. Isso vai além de outros veículos de comunicação 
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comercial como a televisão e o rádio que muitas vezes possuem vínculos com o governo 

(GUTIÉRREZ; MARTÍNEZ; SARÁ, 2015). Dessa forma eles se opõem a esses meios de 

comunicação da sociedade “dominante” que chegam às massas com conteúdo muitas vezes 

sensacionalistas, unilateral e ilegítimos. 
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PARTE 4 

Intelectuais indígenas pensam o espaço latino-americano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ser mapuche hoy día sigue siendo la 

manifestación de una diversidad alimentada 

por una misma raíz cultural, del Árbol 

sostenido por la memoria de nuestros 

antepassados. El Gran Canelo que plantaron 

los padres de nuestros padres, me dicen. 

Nuestros Espíritus son las aguas que siguen 

cantando bajo sus hojas, habitados — como 

vivimos— por una manera propia de ver el 

mundo. Con eso vamos por la Tierra.  

(Elicura Chihuailaf, 1999) 

 

Nosso ancestral dizia: Temos vida longa! Mas 

caio da vida e da morte e range o armamento 

contra nós. Mas enquanto eu tiver o coração 

aceso não morre a indígena em mim e nem 

tampouco o compromisso que assumi perante 

os mortos. De caminhar com minha gente passo 

a passo e firme, em direção ao sol. [...] Mas não 

sou eu só. Não somos dez, cem ou mil que 

brilharemos no palco da história. Seremos 

milhões, unidos como cardume. 

(Eliane Potiguara, 2018) 
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                                                 CAPÍTULO 5:  

ELIANE POTIGUARA: UM SUMÁRIO DO PENSAMENTO INDÍGENA 

BRASILEIRO 

Eu analiso e choro, eu analiso e grito, eu 

analiso e canto. Eu berro! [...] Eu tenho esse 

direito de analisar e fazer o que quiser depois... 

[pois] não são poesias como a literatura formal 

baseadas nos conceitos europeus [...] Eu quero 

quebrar essa forma. [...] Para ela, a literatura 

burguesa, eu misturo prosa e poesia. Eu 

misturo verdade e reação. História e desabafo. 

Vida e voz indígena, a luta pela sobrevivência 

indígena85.  

(Eliane Potiguara, 2002) 

 

Eliane Potiguara promove em sua obra um resgate cultural e histórico. Reclama sua 

identidade de indígena e mulher, duas condições que regem seu texto e servem como 

ferramenta de empoderamento na luta diária pelos direitos dos povos indígenas. Eliane 

Potiguara expõe sua história de reencontro com a ancestralidade desde a infância até a fase 

adulta, assim como os caminhos e descaminhos que a levaram à paulatina construção de sua 

identidade indígena Potiguara. O livro não segue uma linearidade, os assuntos vêm e vão. O 

conteúdo não é construído na linha causa e efeito, e muitas vezes é interrompido para depois 

ser retomado muitas páginas depois. A linguagem não é formal. É exatamente como descrito 

no texto acima, na epígrafe. Não há a intenção de seguir as regras aprendidas na academia. 

Há a mistura de gêneros textuais. Redigido em prosa, em verso, de maneira fluida e pessoal. 

É como um desabafo que sai do seu íntimo e vai direto para o papel. É um manifesto, um 

testemunho, uma anunciação. 

O livro “Metade cara, metade máscara” mescla poemas que contam a história pessoal 

da autora e suas memórias, trazendo à tona temas que dizem respeito também as demais 

nações indígenas. A sensação é de que os textos materializam suas memórias. Por meio de 

seus escritos a autora revela o arcabouço do pensamento indígena brasileiro na 

 
85 Depoimento pessoal de Eliane Potiguara a Daniel Munduruku, também escritor, no dia 01 de dezembro de 

2001. Fonte: GRAÚNA, Graça; WALTER, Roland. Contrapontos da literatura indígena contemporânea no 

Brasil. Mazza Edições, 2013. 
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contemporaneidade tocando em pontos vitais como: identidade, ancestralidade, migração, 

violência, preconceito e exclusão social. A narrativa cria uma esfera de pessoalidade com o 

leitor ao mesclar poemas, textos informativos, de militância e relatos pessoais. Essa é uma 

das características mais marcantes de seu texto. 

Eliane Potiguara utiliza a escrita como instrumento de luta na busca pelos direitos 

dos indígenas (GEHLEN, 2011). O que inclui não só os interesses do seu povo, os potiguara, 

mas de todos os outros povos que compõem a diversidade étnica e cultural de seu país. A 

obra é composta em sua multiplicidade por textos de cunho político, repletos de potentes 

críticas sociais — que denunciam séculos de exploração e subjugo que marcam a história 

dos indígenas. A autora é considerada uma das principais representantes dos povos indígenas 

no Brasil, tendo visibilidade não só dentro dos contornos nacionais, mas também em outras 

partes do mundo. Discutindo e levando à tona — em diversos fóruns nacionais e 

internacionais — temas ligados aos Direitos Indígenas86. 

Uma de suas principais contribuições se deu por meio do seu trabalho vinculado à 

educação, que integrou mulheres indígenas das mais diversas etnias em ações de cunho 

social e político, em espaços dos quais estas mesmas mulheres haviam sido excluídas em 

momentos anteriores da História do Brasil. Suas enérgicas ações junto ao movimento 

indígena, culminaram em sua participação na elaboração da Constituição Federal Brasileira 

de 1988. No mesmo ano foi nomeada como uma das “Dez Mulheres do Ano de 1988” pelo 

Conselho das Mulheres do Brasil, como resultado da criação da primeira organização de 

mulheres indígenas no Brasil: GRUMIN (Grupo Mulher-Educação Indígena). 

Eliane Potiguara por meio de seus poemas e reflexões sobre os mais diversos assuntos 

referentes à questão indígena na atualidade, fala sobre luta e autonomia expondo suas 

percepções e relação direta ou indireta com os temas. Trata-se de um retrato de como ela 

enxerga o mundo e se relaciona com o mesmo. São demandas, indagações e questionamentos 

atuais, que estão em evidência e que de acordo com esta intelectual são importantes para os 

indígenas na contemporaneidade. 

“Metade cara, metade máscara” é um livro de infinitas possibilidades para o 

pesquisador, de material extremamente rico para análise, repleto de fontes não só sobre a 

 
86 Eliane Potiguara pelo mundo. Ver: POTIGUARA, Eliane. Metade cara, metade máscara. 2. ed. Lorena: DM 

Projetos especiais, 2018. p. 124-132. 
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história da autora, mas sobre diversas ações, organizações, outros pensadores indígenas, e 

etnias que compõem a diversidade cultural, social e étnica do Brasil. 

5.1. A mulher que se faz presente: dados sobre a escritora 

                                                   Figura 2: Eliane Potiguara 

Fonte: https://omirantejoinville.com.br/2019/07/09/leia-mulheres-joinville-comemora-dois-anos-discussao-

literatura-indigena/. Acesso em 17 de agosto de 2020. 

 

Formada em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), possui um 

histórico de defesa dos Direitos Humanos, tendo participado de vários encontros 

relacionados a temática indígena. Organizou cursos referentes a saúde e direitos reprodutivos 

das mulheres indígenas, participou de diversas assembleias indígenas por todo país. A 

atuação da autora junto ao movimento indígena se deu dentro e fora do Brasil. De acordo 

com sua biografia87, Potiguara é fundadora do GRUMIN / Grupo Mulher-Educação Indígena 

(1988), que é a “primeira associação de mulheres indígenas no Brasil, voltada para educação, 

gêneros e direitos” (POTIGUARA, 2018, p.14). Potiguara foi nomeada uma das “Dez 

Mulheres do Ano de 1988”, pelo Conselho das Mulheres do Brasil, por ter criado o 

GRUMIN, e por ter trabalhado pela Educação e integração da mulher indígena em processos 

sociais, políticos e econômicos do país. 

 
87 Disponível em:< http://www.elianepotiguara.org.br/>. Acesso em 20 de março de 2020. 
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O Grumin, hoje, Grumin/Rede de Comunicação Indígena, foi criado 

juridicamente, em assembleia, em 1987, mas política e moralmente 

concebido em 1978. O Grumin recebeu o II Prêmio Cidadania 

Internacional, em 1996, da Comunidade Bahá'í, por ter desenvolvido 

dezenas de projetos comunitários e ter promovido a formação de opiniões. 

O jornal objetiva difundir informações sobre direitos indígenas sob 

perspectiva de gênero, abordando a questão racial e a violência à 

cosmovisão indígena (cultura, território, educação, biodiversidade e meio 

ambiente, espiritualidade). Trata também da migração e de formas 

contemporâneas de racismo. Objetiva ainda sensibilizar a opinião pública 

para os direitos constitucionais; difundir instrumentos jurídicos nacionais 

e internacionais; difundir os debates do Fórum Permanente e o Projeto de 

Declaração dos Povos Indígenas; sendo que o Grumin esteve presente em 

vários momentos de sua criação, em Genebra, por ocasião das sessões do 

Grupo de Trabalho sobre Populações Indígenas, nas Nações Unidas. 

Objetiva divulgar documentos e os passos anteriores e futuros da 

Conferência Mundial contra o Racismo (POTIGUARA, 2018, p.55-56). 

A autora é ainda membro fundadora do ECMIA (Enlace Continental de Mujeres 

Indígenas). Participou da elaboração da “Declaração Universal dos Direitos Indígenas”, na 

ONU, Genebra, por essa razão recebeu em 1996 o título “Cidadania Internacional”. 

Potiguara lançou em 1994 a cartilha de alfabetização “AKAJUTIBIRÓ, Terra do índio 

Potiguara”, pelo GRUMIN, apoiada pela UNESCO que a autora define como uma “cartilha 

de reflexão e complemento político” (POTIGUARA, 2018, p.110). A cartilha surgiu da 

percepção de que os materiais usados pelas crianças e professores nas escolas não difundia 

verdadeiramente a história e realidade dos povos indígenas, a partir de suas perspectivas. Por 

este motivo, a cartilha foi desenvolvida como um apoio e tinha em seu conteúdo reflexões 

sobre a educação que os indígenas do povo potiguara recebiam, tratando de temas ligados à 

cultura e identidade. 

5.2. Metade cara, metade máscara: o caminho de volta 

Eliane Potiguara tem uma história de visibilidade além das fronteiras nacionais e 

chegou a essa condição abordando temas sobre a história dos povos indígenas do Brasil, 

evidenciando a importância de suas perspectivas ao expor a todos o que ela chama de 

“verdadeira história do Brasil”. Discute questões relevantes como a condição do “índio” na 

atualidade, bem como a história que os trouxe até a contemporaneidade. Para isso, a autora 

vai além da oralidade e transforma suas histórias em palavras, expressas em textos políticos, 

de ativismo, viscerais; onde ela deixa transparecer sentimentos de indignação, revolta, luta 

e resistência. 
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Eliane Potiguara mostra que ser indígena é antes de tudo ter consciência de sua 

origem, ancestralidade e identidade. Questões que ficam explícitas em seus poemas. Dessa 

forma, ela traduz as condições de vida do indígena brasileiro para todo o mundo, dialogando 

também com outros povos da América. Criando uma literatura de combate na medida que 

se contrapõe as versões da história indígena contadas pela história oficial. 

Em um dos textos de abertura de “Metade cara, metade máscara”, a professora Graça 

Graúna aponta que o principal objetivo de Potiguara ao escrever o livro é “difundir e debater 

a tradicionalidade do discurso oral e escrito das histórias, contos, filosofias e direitos em 

toda a sua plenitude, enfim, a literatura indígena como um importante pensamento 

brasileiro” (POTIGUARA, 2018, p.13). Potiguara valoriza profundamente a tradição oral ao 

mesmo tempo que defende a importância da literatura indígena para preservação e 

perpetuidade de suas culturas, assim, ela assume um compromisso com as próximas 

gerações. 

Toda a herança de sofrimento e minimização dos povos indígenas que observamos 

nos textos de Potiguara, vem de uma história de repressão advinda das políticas coloniais e 

neocoloniais. A escrita surge, para a autora, como um instrumento de luta em favor dos 

direitos dos povos indígenas e isso pode ser visto na segunda metade do século XX, quando 

ela se envolveu em diversas ações ligadas a conquista de direitos. De sua obra emergem 

dados biográficos que podem ser considerados relevantes para o estudo da história indígena 

brasileira. Mostra que os indígenas estão vivos e fazem história, produzem literatura, 

possuem visibilidade e são marcados pela diferença. Tem suas formas de viver, suas 

histórias, são parte elementar da história do Brasil e que, por isso, precisam que suas culturas 

sejam respeitas. 

A partir da história de Eliane Potiguara nós entramos em contato com diversos 

conceitos como identidade, ancestralidade, território; e temas como: migração, preconceito, 

resistência, índios desaldeados, a condição da mulher indígena em sociedade etc. O texto da 

autora e sua biografia se misturam e podemos perceber isso na obra. A escrita é uma das 

formas de resistência contra hegemônica, meio de autoafirmação étnica, e contribui para a 

consciência de identidades. A questão da identidade, enquanto imagem do eu inserido na 

história, é ponto de referência da literatura e das lutas empreendidas pelos índios escritores. 
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5.2.1. A migração compulsória e suas marcas perenes 

Potiguara elenca as muitas formas usadas ao longo da história para separar os 

indígenas de seus lugares de origem e de seus familiares, são invasões e violações que nunca 

cessam. Ela cita os “irrespeitos” causados pela expansão econômica, por missionários que 

além de causar violência e repressão, traziam consigo inúmeras doenças. O suicídio foi uma 

forma que muitos encontraram para pôr fim a aquela situação e, para ela, este ato 

representava resistência. “Isso provocou insegurança familiar, distúrbios, medo e pânico, 

causando loucura, violências interpessoais, suicídios, alcoolismo, timidez e baixa autoestima 

diante do mundo. Tudo isso motivado pelo racismo contra povos indígenas e em prol da 

colonização europeia” (POTIGUARA, 2018, p. 20). Mesmo no século XX essa violência 

continuou presente causando sérias consequências para inúmeros indígenas, inclusive sua 

família. 

A minha família, já antes de eu nascer, desde 1900, começou a emigrar, 

junto com outras famílias do nosso povo. Começou um processo de 

migração muito grande. Foi uma migração em massa de vários povos 

saindo de suas regiões. Especificamente sobre a minha família, eu sou 

bisneta de Chico Solon. Francisco Solon de Souza foi um líder Potiguara 

que sofreu um assassinato porque foi contra a produção de algodão em seu 

território, situado na Baía da Traição, no estado da Paraíba. Tinha produção 

de algodão dentro da área indígena e fora da área indígena. Meu bisavô foi 

essa pessoa que, junto a outros líderes e guerreiros, lutou contra isso e 

acabou se tornando vítima. (KADIWÉU; COHN, 2019, p.105). 

Eliane Potiguara vem de uma família de migrantes88. Potiguaras da Paraíba, tiveram 

que sair de seus locais de origem em razão do assassinato de um de seus membros, pai da 

avó de Potiguara, Maria de Lourdes, a quem ela dedica o livro. Indo primeiro para 

Pernambuco e depois para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades, deixando para 

trás um passado repleto de muito sofrimento e medo que marcaria para sempre a vida de 

toda a família.  

Eliane Potiguara nasceu no Rio de Janeiro, Morro da providência. Sua morada, que 

segundo informações cedidas pela autora em entrevista para o livro “Tembetá: conversas 

com pensadores indígenas”, era muito precária, localizada em um gueto indígena que era 

cercado por outros migrantes e imigrantes vindo de diversas partes do mundo. Lá haviam 

Judeus, pessoas que buscaram refúgio no Brasil no pós segunda guerra, portugueses, 

 
88 Sobre sua história pessoal. Ver: POTIGUARA. Eliane. Metade cara, metade máscara. 2. ed. Lorena: DM 

Projetos especiais, 2018, p. 20-25. 
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italianos, espanhóis. Eliane informa que apesar de toda miséria compartilhada entre eles, 

aquele era um espaço de ajuda mútua. Sua família recebeu ajuda deles, e essa ajuda incluiu 

um espaço para morar. 

A história de Eliane Potiguara não é incomum, muito menos um caso isolado. É 

sabido que incontáveis indígenas foram compulsoriamente obrigados a sair de seus 

territórios e migrar para outras regiões a fim de poupar a vida de suas famílias e a de si 

próprios89. Os impactos desse deslocamento são sentidos não só pelos diretamente atingidos, 

mas também pelas sucessivas gerações. Eliane Potiguara é um exemplo disso. Esses são 

sentimentos comuns a milhares de migrantes indígenas, fato que ela deixa bem claro no livro. 

“A história narrada aqui não é um caso incomum. A diferença é que, aqui, está tendo 

visibilidade” (POTIGUARA, 2018, p.25). No poema “Migração indígena” a autora narra as 

dores e sensações causadas por este momento 

No teu universo de gestos 

Teus olhos são mensagem sem palavras 

Tua boca ainda incandescente 

Me queima o rosto na partida 

E tuas mãos… 

 

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, 2018, p.34) 

Ao longo de todo decurso de colonização e até mesmo hoje, no período 

contemporâneo, momento em que ocorre o que chamamos de neocolonização, os indígenas 

 
89 Atualmente, inúmeros são os descendentes de migrantes indígenas cuja família se viu obrigada a abandonar 

seu território e suas formas de organização social para ir para as cidades, adotando as práticas e costumes da 

sociedade nacional e perdendo todas suas referências culturais, inclusive, em certos casos, a consciência da 

própria origem. Outros migrantes indígenas, mesmo vivendo em meio urbano, redescobrem e retomam sua 

cultura. Esse mesmo fenômeno ocorre no interior do país, onde índios ressurgidos, que tomaram consciência 

de sua identidade, lutam para recuperar seus territórios e revigorar suas culturas tradicionais (OLIVIERI-

GODET, 2017, p.2). 
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sofrem exploração muitas vezes em condições de trabalho semiescravo. “O processo de 

colonização e neocolonização dos povos indígenas do Brasil os conduziu ao trabalho 

semiescravo, em um regime de exploração causado pela intromissão de milhares de 

seguimentos, tais como madeireiros, garimpeiros, latifundiários, mineradoras, 

caminhoneiros, empresários das hidroelétricas, rodovias, pistas de pouso etc” 

(POTIGUARA, 2007, p. 80). Potiguara narra que todo este seguimento resultou em 

empobrecimento de milhares de indígenas, além de condições precárias de vida e diversas 

doenças físicas e psicológicas. O suicídio, vícios em álcool e outras drogas, violência, são 

algumas das consequências que estas condições causam, além do sentimento de perda, de 

saudade de tudo que foi deixado no momento da migração. É o que ela narra no poema. São 

sentimentos que ela observa dentro de sua casa, entre seus semelhantes, familiares. É o que 

ela enxerga nas lágrimas da sua avó e mãe.  

Apesar de todo este processo histórico, a autora deixa claro que os indígenas nunca 

aceitaram de forma passiva nada que lhes imposto por quem objetivava subjugá-los. No 

seguinte trecho a autora evoca todos os parentes que de alguma maneira sofreram/sofrem 

direta ou indiretamente esse molesto processo de migração 

Povos indígenas, povos ressurgidos, emergentes, indiodescendentes, 

índios desaldeados, deslocados e migrantes grupais ou migrantes 

individuais não podem ficar à mercê de análises antropológicas burguesas, 

insensíveis e intolerantes de governos racistas, preconceituosos e 

autoritários, seja este, seja aquele. As almas dessas pessoas devem ser 

respeitadas porque têm a história de seus antepassados; têm a história das 

mulheres e de homens decididos. Temos discutido muito também a questão 

da migração indígena motivada pela violação aos direitos humanos dos 

povos indígenas e os efeitos aterrorizantes nesses povos, nas pessoas 

individualmente falando, nas mulheres e nas crianças, que são as mais 

afetadas. As histórias dessas mulheres indígenas, empurradas para o lixo 

da sociedade nas grandes cidades como Manaus, Belém, Fortaleza, Boa 

Vista, Recife e demais cidades não podem ficar invisíveis como ainda estão 

(POTIGUARA, 2018, p.103). 

Como dito, as consequências da migração compulsória são sentidas longamente na 

vida desses indígenas que precisam habitar outros espaços e criar um sentimento de 

pertencimento ao novo lugar, reconfigurando suas relações com o território que foi deixado 

em compleição. Os laços são construídos e ressignificados ao longo do tempo na medida que 

eles pensam em suas raízes ancestrais, costumes, cosmovisões e crenças.  

As concepções do indígena acerca do território vão muito além de um recorte 

geográfico, de uma porção de terra. A territorialidade é um dos alicerces das cosmovisões 
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indígenas. Há, para o indígena, uma relação emocional que envolve profundo respeito no 

que toca a aquela materialidade física, que é, sobretudo, simbólica, cosmopolítica. É neste 

espaço que seus ancestrais estão enterrados. É lá que a história deles e dos seus foram 

construídas. É por aquelas terras que eles lutam dia após dia contra invasões de terceiros que 

deslegitimam seu pertencimento a este ou a aquele espaço. É lá que eles aprendem desde 

pequenos a exaltar suas culturas, a pôr em prática seus rituais sagrados (como o Toré), a 

ouvir as histórias de seus anciãos e a se reconhecerem, de fato, como indígenas de 

determinada etnia. 

 

5.2.2. Ser mulher e indígena: questões constitutivas e identitárias  

Até onde sua memória alcança, Potiguara viveu entre mulheres. Este fato foi 

primordial para a sua construção identitária. Sua avó foi a guardiã dos saberes ancestrais que 

foram transmitidos dia após dia à jovem potiguara por meio das tarefas do cotidiano, 

costumes, rituais, lágrimas, modos de vestir e falar, na escolha e preparo dos alimentos, na 

forma de consumi-los90. Dentro da pequena casa, em um gueto do Rio de janeiro, um 

ambiente de imersão foi criado de maneira que Eliane Potiguara nunca esquecesse de suas 

raízes potiguara. Manter costumes, continuar em contato com a ancestralidade, 

espiritualidade e cosmologias, são formas de resistência. 

Eliane Potiguara foi criada pela sua avó e mãe “a sete chaves dentro de um quarto 

mal iluminado, e quase nunca saia” (POTIGUARA, 2018, p. 21), em uma área marginalizada 

na cidade do Rio de Janeiro. Sem falar na primeira pessoa, Potiguara narra sua história. 

“Presume-se que a índia Maria de Lourdes mantinha a pequena menina potiguara no quarto 

objetivando a preservação de sua identidade moral, física e psicológica, pois viviam em uma 

área socialmente comprometida” (POTIGUARA, 2018, p. 22). Em entrevista91, Eliane 

Potiguara fala sobre as lágrimas de sua avó como uma das mais fortes lembranças de sua 

infância. A partir daí, ela começou a observar e buscar o que havia por trás destas lágrimas, 

 
90 Sobre o cotidiano e costumes em sua casa durante a infância (POTIGUARA, 2018, p. 22). 
91 Entrevista disponível no canal saúde oficial, cujo tema da edição “Ciência & Letras” foi “Eliane Potiguara: 

a Literatura Indígena e a obra da escritora”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=JkcINElztgg&t=818s>. Acesso em 30 de maio de 2018. 
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por trás da história de sua família. Sendo essa a sua primeira percepção literária e um dos 

seus primeiros contatos com a ancestralidade92. 

Ali, naquele pequeno mundo ou, politicamente situando, naquele pequeno 

gueto indígena, a menina foi ouvindo histórias indígenas de suas tias, tias-

avós e mãe, todas mulheres indígenas, migrantes de suas terras originais. 

A menina a que nos referimos teve como cenário de vida essa história e 

tornou-se uma pessoa muito observadora, calada, sensível e 

espiritualizada, herança dessas mulheres indígenas que, mesmo fora das 

terras originais e violentadas pelo processo histórico, político e cultural, 

mantiveram sua cultura, seus hábitos tradicionais e, principalmente, seus 

laços com os ancestrais, a cosmologia e a herança espiritual. Quando a 

menina começou a ir à escola, era a sua vó que a levava diariamente e 

permanecia do lado de fora das grades, tomando conta […]. Com a cultura 

indígena recebida no gueto familiar, o amor e a dedicação que tinha aos 

livros Potiguara foi crescendo. Sua avó, analfabeta, sempre solicitava que 

a menina, já com 7 anos escrevesse cartas a uma determinada pessoa na 

Paraíba, e sempre chorava ao receber as respostas. Foi assim que Potiguara 

começou a escrever absorta nas histórias da própria avó e no sentimento 

que tudo isso envolvia. As histórias reais de sua avó a levavam para um 

mundo mágico, literário (POTIGUARA, 2018, p. 23). 

Ao contar sua história pessoal a autora expõe em tom de denúncia como ocorrem as 

relações entre os indígenas e os demais setores da sociedade brasileira. O colonialismo e o 

neocolonialismo estão presentes nas ações e mentes dos indivíduos que vivem sob um manto 

que os impede de enxergar a história do Brasil em sua completude. Em sua realidade 

excludente e arbitrária, além de mulher, Potiguara é indígena, o que faz com que a autora 

seja duplamente submetida a olhares de preconceito e discriminação racial e de gênero.  

A consciência do seu ser indígena, da sua diferença, da sua identidade só surgiu 

quando passou a frequentar a escola. “No ginásio as pessoas tinham uma certa discriminação 

comigo e com meu irmão, porque até então, minha avó às vezes ia na porta da escola. Foi 

assim que eu fui tomando mesmo consciência de quem eu era. Já estava claro ali que eu era 

de origem diferente daquelas meninas da escola normal” (KADIWÉU; COHN, 2019, p.112). 

Isso porque entre os seus, ninguém chamava a si ou aos próximos de “índios” tratavam-se 

pelo nome. “As crianças batiam no meu irmão, diziam que a gente era índio, chamavam a 

gente de índio. Chamavam a vovó de índia, zombavam dela e da minha família. Eu não sabia 

 
92 “São textos reais da história do Brasil a partir do olhar indígena e não do olhar do colonizador. Em cima da 

história da minha vó, que é uma história invisível, que não foi colocada. A partir dessa invisibilidade vai criando 

uma luz pra que traga para a sociedade brasileira e para o mundo a verdadeira história dos povos indígenas no 

país. E principalmente a história da mulher indígena. O que corre dentro do coração, da alma e das veias da 

mulher indígena”. Trecho da entrevista disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=JkcINElztgg&t=818s.> Acesso em 30 de maio de 2018. 
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por que nós éramos tão discriminados, não sabia se era índio, se não era índio” (KADIWÉU; 

COHN, 2019, p.109). É importante grifar um fato que ela mesmo pontua. “Muitos desses 

Potiguara sofreram muita discriminação dos próprios indígenas aldeados, o que acontece até 

hoje” (KADIWÉU; COHN, 2019, p.106). Essa discriminação não vinha somente do 

racismo, mas também pelo fato de ser uma indígena desaldeada — recebendo julgamento 

por parte dos indígenas aldeados.  

Podemos observar nos trechos acima muitos pontos importantes para compreender a 

obra de Eliane Potiguara: influência das mulheres em sua vida, contato com a ancestralidade, 

os efeitos que o preconceito e traumas sofridos ao longo de sua trajetória causaram. Fazendo 

com que estas mulheres sofressem “todas as consequências de uma mulher sozinha em uma 

sociedade em que o pátrio poder dominava” (POTIGUARA, 2018, p. 21). Isso engloba 

violências físicas e psicológicas, dificuldades de se estabilizar em uma sociedade patriarcal, 

dificuldades socioeconômicas, morando em um espaço marginalizado, aliando trabalhos 

considerados precários e a criação dos filhos e netos. As dores, medos e lágrimas dessas 

mulheres são muito presentes na história e consequentemente na obra de Eliane Potiguara. 

No correr de sua narrativa a autora também mostra a função da mulher na cultura 

indígena que inclui gerar o filho e educá-lo de acordo com suas tradições, deixando-o ciente 

da história do seu povo. Ao falar sobre o cotidiano da sua casa, e os costumes que foram 

passados para ela através de sua família, mostra que as tradições foram transmitidas no dia 

a dia. Os ensinamentos estavam presentes na alimentação quase sempre composta por 

peixes, carnes secas, diversas raízes e frutas. Os remédios produzidos pela sua avó que era 

curandeira, tinha como base diversas ervas. “Maria de Lourdes era uma curandeira: não só 

curou pessoas estranhas como também dois tumores de sua neta” (POTIGUARA, 2018, p. 

22). Sendo esse um conhecimento que aprendeu na comunidade, com seus parentes. 

O principal poder desta mulher, de acordo com a autora, seria justamente o 

conhecimento que lhe foi transmitido através dos séculos e que foi reprimido ao longo da 

história. “A mulher indígena, que passou por toda a sorte de massacres ao longo da história, 

condicionada ao medo e ao racismo, sobrevive porque é criativa, é xamã, é visionária, é 

curandeira, é guerreira e guardiã do planeta” (POTIGUARA, 2018, p. 60). A partir de sua 

história ela fala sobre o sentimento comum de muitas famílias indígenas que sofrem caladas 

pela pressão política, social e econômica. Não tendo por muitas vezes a consciência dos seus 

direitos, da sua história. Esse é um dos motivos que ela vê na educação uma das melhores 

formas de mudar esta realidade. 
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Por meio de sua narrativa a autora expõe em tom de denúncia, a história das mulheres 

indígenas no Brasil que inclui a prostituição, o estupro, trabalhos exploradores e mal 

remunerados, o tráfico de mulheres, entre outras questões, evidenciando o fato de que muitas 

histórias se repetem e outras têm desfechos diferentes. São muitas histórias invisíveis que 

acontecem dentro das fronteiras desse país, histórias que ela traz à tona por meio de sua 

narrativa poética. Vemos a face de Eliane Potiguara e a história de várias mulheres indígenas, 

representadas no poema “Brasil”. 

Que faço com minha cara de índia? E meus cabelos 

E minhas rugas 

E minha história 

E meus segredos? 

 

Que faço com minha cara de índia? E meus espíritos 

E minha força 

E meu Tupã 

E meus círculos?  

 

Que faço com minha cara de índia?  

E meu Toré 

E meu sagrado 

E meus “cabocos” 

E minha terra? 

 

Que faço com minha cara de índia? 

E meu sangue 

E minha consciência 

E minha luta 

E nossos filhos? 

 

Brasil, o que faço com minha cara de índia?  

Não sou violência ou estupro 

Eu sou história 

Eu sou cunhã 

Barriga brasileira 

Ventre sagrado 

Povo brasileiro. 

Ventre que gerou 

O povo brasileiro 

Hoje está só…  
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A barriga da mãe fecunda 

E os cânticos que outrora cantavam 

Hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo. 

(POTIGUARA, 2018, p. 29) 

Nas palavras que compõem o trecho acima vemos que a síntese do poema está em 

torno do ser uma mulher indígena, dos diversos significados que este fato carrega. Cada linha 

toca em questões base para os indígenas como: identidade, ancestralidade e território. Toca 

nas lutas da autora e das mulheres que ela representa em seu poema, toca em seus 

sofrimentos e medos. Logo, percebemos que o fato de ser mulher indígena — e todas as 

implicações que isso carrega — é uma das questões prioritárias em seu livro. 

O poema inicialmente fala sobre a aparência, sobre a “cara de índia”, sobre marcas, 

características físicas que teoricamente identificam alguém como indígena, e que de certa 

maneira estigmatizam. Logo depois, Potiguara trás no poema uma forte carga de 

ancestralidade ao falar sobre cosmovisões indígenas, o sagrado, o território. Ao pensar sobre 

os indígenas as pessoas não devem levar em conta somente características físicas para 

identificar quem é ou não indígena. O pensar sobre carrega consigo visões que na maioria 

das vezes não condizem com a realidade. Somente a palavra índio não diz muito sobre 

alguém, porque há muita diversidade contida nesta palavra, muitas etnias e culturas que esses 

modos de ver, e esta palavra (índio) não comportam. As imagens que foram moldadas ao 

longo de séculos criam estereótipos, como: selvagens, atrasados e perigosos. A professora 

Rejane fala sobre a importância das palavras de Potiguara 

A força das palavras e a verdade nelas contida soam como eco na 

consciência do leitor: remete-nos ao questionamento sobre a questão da 

cultura brasileira. Considerando que a cultura de um povo envolve os 

sistemas de compreensão e interpretação que possibilitam os contatos entre 

os membros e destes com o mundo, fica muito evidente a importância da 

escrita indígena. Num contexto em que a escrita possui valor documental 

e de expressão da verdade, é importante transpor as histórias vivas na 

oralidade há séculos para o plano escrito, como forma de sair da 

invisibilidade e ocupar espaço no cenário cultural brasileiro, ainda 

excludente em relação a manifestações de minorias. O contato entre 

culturas traz em seu bojo, via de regra, o confronto. Esse choque tende a 

destruir os menos “armados”; na nossa sociedade esse papel coube aos 

índios, cujas marcas do processo são indeléveis, apesar do tempo 

transcorrido (GHLEN, 2011, p. 85). 
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A autora chama atenção para a importância do trabalho de Eliane Potiguara para a 

literatura indígena que serve como a voz das culturas desses povos. É uma escrita que cria 

uma estética própria. Sendo essas obras uma forma de conhecer sua história. O poema 

também aborda o tema resistência ao falar sobre sangue e consciência, sobre luta. Lutas que 

a autora expõe em cada linha do seu texto. Para além disso, ela fala sobre o que sofre uma 

mulher indígena no Brasil e as representações que cercam esta mulher de acordo com sua 

cultura.  

5.2.3 “Eu não tenho minha aldeia”: visões sobre território, identidade e ancestralidade 

Apesar da relativa exclusão social e das limitações ligadas ao contato com outros 

indivíduos, Eliane cresceu conhecendo a cultura indígena. “Com a cultura indígena recebida 

no gueto familiar, o amor e a dedicação que tinha aos livros, Potiguara foi crescendo” 

(POTIGUARA, 2018, p.23). O primeiro contato da autora com a escrita e com as histórias 

de sua família foram através de cartas que a avó pedia para que ela redigisse. Cartas 

direcionadas a alguém deixado para trás, na Paraíba. “Foi assim que potiguara começou a 

escrever, absorta nas histórias da própria avó e no sentimento que tudo isso envolvia. As 

histórias reais de sua avó a levaram a um mundo mágico e literário” (POTIGUARA, 2018, 

p. 23). Quando se formou professora foi incentivada pela sua avó e pelo cantor Taiguara13, 

seu cônjuge na época, a fazer um retorno “ao inconsciente coletivo visitando nações 

indígenas e perseguindo a verdadeira história da sua tão sacrificada, marginalizada e 

discriminada família migrante do nordeste brasileiro” (POTIGUARA, 2018, p. 25).  

O Taiguara e a minha avó foram as pessoas que marcaram o recomeço de 

uma nova vida, pois foram eles que me falaram: "Vamos para Paraíba. 

Vamos voltar para sua terra". Minha avó queria voltar, fazer esse caminho 

de volta. Até aquele momento ela não tinha vontade de ir. Ela só dizia: "De 

lá vim eu. "Mas Taiguara se interessou e eu também me interessei em fazer 

o caminho de volta. Eu acho que fui a primeira pessoa assim, no meio 

público, a fazer esse caminho de volta. Quando eu vejo hoje, depois de 

quarenta anos dessa história, desse caminho, quando eu vejo as pessoas 

querendo ir atrás, buscando sua identidade indígena, eu dou força, porque 

todos nós temos que buscar nossas raízes (KADIWÉU; COHN, 2019, 

p.116-117). 

O interesse por livros de diversos temas e pela literatura, fez com que o amor pelas 

palavras e pela educação se manifestasse muito cedo em seu interior. “Quando a 

‘encarcerada domiciliar’ se tornou professora primária, ‘o orgulho da família pobre, indígena 

e ‘desaldeada’, a sua consciência crítica estava borbulhando a ponto de explodir. Ao tomar 
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contato com a filosofia de educação do professor Paulo Freire, a menina – agora mulher— 

ganhou o mundo” (POTIGUARA, 2018, p. 23). Após essa transformação, a autora visitou 

vários territórios indígenas, inclusive o local que pertence a sua etnia, a Paraíba, lar dos 

Potiguara. Tendo um contato ainda maior com a sua história e com a ancestralidade que tanto 

marcam a sua obra. Resolvendo a partir daí contar a história dos povos indígenas no Brasil, 

para o restante da sociedade.  

As coisas foram acontecendo. Foi me empurrando, a história foi me 

conduzindo até chegar na comunidade Potiguara. Foi fantástico porque o 

cacique de lá, João Batista Faustino, que era um líder na época, disse assim: 

"A gente sempre escutou o pitiguari cantando: Eliane já vem, Eliane já 

vem, Eliane já vem..." O pitiguari é um pássaro muito importante para os 

Potiguaras. Então, o cacique estava dizendo que já tinha recebido a 

mensagem que eu estava chegando. Quando eu comecei a conversar com 

a comunidade, com o cacique, com todo mundo, eu fiquei muito 

impressionada. Eu conheci o Seu Marujo, que já morava na Bahia e estava 

muito velhinho, já tinha noventa anos. Aí o Seu Marujo disse: "Eu me 

lembro da sua família, ela saiu daqui em 1900 e tanto. Eu me lembro do 

seu Chico Solon de Souza. Eu lembro dessa família. ( KADIWÉU; COHN, 

2019, p.118) 

Após esse encontro com sua ancestralidade entrou para o movimento indígena, 

criando políticas de conscientização para ajudar os indígenas do Brasil a reconhecerem seus 

direitos. Também buscava realizar denúncias, mas foi ameaçada de morte na época. Ter uma 

comunidade que reconhecia sua identidade indígena, e a existência de seus ancestrais foi 

muito importante para Eliane. “Foi o testemunho que eu precisava, que me salvou alguns 

depois, quando a polícia federal exigiu que eu provasse a minha identidade indígena” 

(KADIWÉU; COHN, 2019, p.119). A partir deste ponto ela começou a se envolver com a 

comunidade, buscando formas de atender as demandas que eram solicitadas a ela.  

Eliane Potiguara entrou efetivamente para o movimento indígena em meados dos 

anos 80 ao se aproximar de toda aquela efervescência das lutas juntamente com outras 

lideranças como Ailton Krenak, Álvaro Tukano, Marcos Terena, Quitéria Pankararu, entre 

outros. Um pouco antes, no ano de 1978 ela escreveu o texto “Um ato de amor entre povos”93 

 
93 “Quando eu escrevi Ato de amor entre povos em 1978, dedicado aos povos indígenas da América Latina e 

ao poeta de todos os tempos, Pablo Neruda, chileno, senti nos ares a inspiração das cartas que escrevia ditadas 

pela minha vó indígena, quando eu tinha 7 anos. Foi assim que, pela primeira vez, assinei meu nome de 

escritora Eliane Potiguara e me tornei uma pequena escritora, com apenas 7 anos, influenciada e inspirada por 

minha avó, mulher dois grandes peitos e da nudez acolhedora: uma indígena Paraibana”. (POTIGUARA, 2018, 

p. 126). 
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pensando nos povos indígenas da América Latina/Abya Yala. Inspirada, de acordo com suas 

próprias palavras, pelas cartas que escrevia em nome da sua avó. Foi a primeira vez que ela 

assinou um texto como escritora. 

O fato de ser uma indígena desaldeada torna-se mais um acontecimento marcante de 

sua trajetória. Ela conta a sua história e indica que seu relato é importante “para que outras 

mulheres indígenas, que possuem famílias migrantes, desaldeadas das terras originais, sejam 

realmente ouvidas e respeitadas no futuro” (POTIGUARA, 2018, p. 125). Não passando 

mais por situações de preconceito, xenofobia. O poema “Eu não tenho minha aldeia” é 

direcionado a parentes nesta situação, “aos que não puderam encontrar sua aldeia, mas 

encontraram sua essência”. 

Eu não tenho minha aldeia 

Minha aldeia é minha casa espiritual 

Deixada pelos meus pais e avós 

A maior herança indígena.  

 

Essa casa espiritual é onde vivo desde tenra idade 

Ela me ensinou os verdadeiros valores 

Da espiritualidade 

Do amor 

Da solidariedade 

E do verdadeiro significado 

Da tolerância.  

 

Mas eu não tenho minha aldeia 

E a sociedade intolerante me cobra 

Algo físico que não tenho 

Não porque queria 

Mas porque de minha família foi tirada sem dó, nem piedade.  

 

Eu não tenho minha aldeia 

Mas tenho essa casa iluminada 

Deixada como herança pelas mulheres guerreiras 

Verdadeiras mulheres indígenas 

Sem medo e que não calam sua voz.  

 

Eu não tenho minha aldeia 

Mas tenho o fogo interno 

Da ancestralidade que queima 
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Que não deixa mentir 

Que mostra o caminho 

Porque a força interior 

É mais forte que a fortaleza dos preconceitos.  

 

Ah! Já tenho minha aldeia 

Minha aldeia é Meu Coração ardente 

E a casa de meus antepassados 

E o mundo do topo dela eu vejo o mundo 

Com o olhar mais solidário que nunca 

Onde eu possa jorrar 

Milhares de luzes 

Que brotarão mentes 

Despossuídas de racismo e preconceito  

(POTIGUARA, 2018, p. 151). 

Potiguara evidencia sua condição de subalterna, de mulher que nasceu no subúrbio 

do Rio de Janeiro e se tornou uma das pensadoras indígenas mais conhecidas do Brasil, que 

faz questão de representar seus parentes em seus espaços de atuação. Seja em livros, na 

academia, em palestras, em discursos. Filha de migrantes, criada entre mulheres 

profundamente marcadas por uma história repleta de violência e abusos, ela estrutura sua 

escrita em torno desses eixos constitutivos de sua identidade ameríndia. Por meio deste 

poema, dessas palavras, podemos identificar claramente questões muito presentes na 

trajetória da autora. Principalmente sobre as consequências da migração. A violência sofrida 

pelos indígenas, preconceito, a pobreza, o afastamento físico de sua cultura, de suas 

cosmologias, de suas famílias, perda do território. 

Conforme Potiguara, quando os indígenas falam sobre território, estão falando de 

seus direitos, mas sobretudo de um espaço que marcado por séculos de tradição, cultura e 

histórias. Sendo esta, mais uma das histórias de resistência, no caso de Potiguara, de 

mulheres que longe de suas terras, tendo na bagagem uma história de traumas, mantiveram 

viva a história de seu povo, passando tudo adiante, para a geração seguinte. Assim, Eliane 

teve uma educação voltada a essência de sua própria família. Tendo temáticas sempre 

presentes em sua história como: tradição, costumes, cosmologias, histórias, oralidade. Eliane 

Potiguara é representante de dada realidade social e fala em nome de seus semelhantes.  
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CAPÍTULO 6: 

SER MAPUCHE: ELICURA CHIRUAILAF E A POÉTICA DA 

RESISTÊNCIA 

 

Es aqui donde yo pertenezco. Pertenezco al 

Pueblo mapuche: soy uma expresión de su 

diversidad.  

(Elicura Chiruailaf, 1999) 

Ser nascido e criado na resistência, tornando-se testemunha da opressão e violência 

cometida pelo Estado chileno ao seu povo, sendo posta em prática entre os seus, fez de 

Elicura Chiruailaf um poeta. Por meio da poesia ele encontrou força de expressão para 

escrever sobre sua ancestralidade e identidade mapuche. Desse modo, ele cria sua poética da 

resistência que surgiu da necessidade de rememorar sua identidade mapuche enquanto estava 

na cidade estudando. Nesse tempo esteve saudoso das questões corriqueiras do seu cotidiano 

na comunidade. Vivências e questões que se referem a uma visão de mundo diferente da que 

ele entrou em contato nos centros urbanos, que pertence ao seu povo e a sua cultura94. Dessa 

maneira, a palavra surge da emoção, da memória, do silêncio, de conversações. 

Seus livros, sobretudo o que será tratado aqui, “Recado confidencial a los chilenos”, 

são uma aproximação das cosmovisões mapuche e, tratam-se ainda, de uma oportunidade de 

diálogo entre mapuches e chilenos. Partindo da premissa de que o “cidadão comum” conhece 

muito pouco sobre o indígena, Elicura decide redigir o recado. “Recado, porque es un 

Mensaje verbal (que se hace de Palabra). Confidencial, que se dice en confianza. La paradoja 

implícita en la coexistencia de nuestras culturas, de nuestros Pueblos” (CHIRUAILAF, 

1999, p.11).  

Sergio Holas (2005) traz em artigo uma explicação sobre o contexto de surgimento 

da obra de Elicura, sobretudo do “Recado Confidencial a los chilenos”. De acordo com o 

 
94 Elicura Chiruailaf, poesia mapuche. Disponível no seguinte link: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_DxswtFdMGo&list=PL-

Nr4QDPNjOPFXYjgviZOb2KWbb2Sqck8&index=2&t=100s>. Acesso em 4 de junho de 2020. 
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autor a literatura é um dos meios utilizados pelos indígenas para propor diálogos entre estes, 

o Estado chileno e demais sociedade, agindo como uma quebra das barreiras historicamente 

construídas. Outros meios importantes de expressão são também a internet e os vídeos, 

ferramentas que Elicura também explora. Ao propor este diálogo entre mapuches e chilenos  

 

Chihuailaf usa la escritura para desplazar el terreno de estos encuentros 

hacia la oralidad mapuche, abriendo un nuevo lugar de enunciación y, por 

ende, epistemológico, en los márgenes de la racionalidad occidental. Aquí 

quisiera enfatizar que la supuesta prioridad de la escritura sobre la oralidad 

es una ficción ya que la escritura es una tecnología más, ni superior ni 

mejor, puesto que se encuentra inmersa en el proceso mismo de la 

comunicación " (HOLA, 2005, p.59).  

 

A concepção, de que a escrita é apenas mais um instrumento de expressão e 

comunicação, não superior ou inferior a qualquer outro é um pensamento comum entre os 

indígenas de toda América/Abya Yala. O autor escreve uma poesia decolonial, bilingue (em 

mapudungun e em castelhano), que envolve inclusive a criação de palavras, como por 

exemplo a que ele utiliza para definir-se enquanto escritor95: “Soy un oralitor”.  

Desta maneira, Elicura Chiruailaf cria o que ele chama de uma “verdadera historia 

indígena”, para além da disposta pela história oficial do Chile. O livro incita a criação de um 

diálogo que expõe uma história vinda das margens, a fim de desmistificar concepções 

errôneas sobre os indígenas, criadas a partir da influência imposta e introjetada pela “cultura 

dominante”. 

 

 

 

 

 
95 SERIE DOCUMENTAL "DESDE LA RAÍZ" - ELICURA CHIHUAILAF 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=99p3_v_91O8&list=PL-

Nr4QDPNjOPFXYjgviZOb2KWbb2Sqck8&index=4>. Acesso em 5 de junho de 2020. 
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6.1. Dados sobre o autor 

Figura 3: Elicura Chiruailaf 

Fonte: <https://www.latercera.com/culto/2020/07/30/elicura-chihuailaf-poeta-mapuche-la-memoria-de-ser-

nativo-desperto-en-chile/>. Acesso em 17 de agosto de 2020. 

Elicura Chihuailaf Nahuelpán é um poeta e tradutor nativo da etnia Mapuche. 

Nascido em 1952 na comunidade “Kechurewe, uma vila localizada a 75 Km a leste de 

Temuco, pertencente à comunidade de Cunco, na província de Cautín da Região de 

Araucania” (LEITE, 2016, p.43), é um dos mais conhecidos poetas mapuche, tendo 

notoriedade dentro e fora do Chile.  

Por meio de seus textos ele exerce a função de intelectual ao propor diálogos para 

além de sua comunidade, representando as visões, necessidades, críticas, e as histórias da 

“gente de la tierra” (“mapu” significa terra, e “che” gente). Esses diálogos são travados com 

os demais habitantes do Chile, e até mesmo com o Estado chileno. Sua obra vem sendo 

disseminada desde meados dos anos 90, no Chile, e posteriormente em vários outros países 

ocorrendo a tradução para diversas línguas.  
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Em razão de sua notoriedade recebeu vários prêmios. Em 1994 foi premiado pelo 

livro “De sueños azules y contrasueños”, pelo Consejo Nacional del Libro y la Lectura; em 

2014 recebeu o prêmio de Poesía Jorge Teillier, por meio da Universidad de La Frontera; 

em 2020 recebeu o Prêmio Nacional de Literatura.  

Elicura Chihuailaf estudou no Liceo Pablo Neruda, em Temuco e se formou em 

Obstetrícia pela Universidad de Concepción, contudo não exerceu a profissão. No decorrer 

do livro, o autor utiliza apenas duas linhas de texto para falar sobre sua formação. Não há 

grandes comentários detalhados, neste livro especificamente, a cerca de sua formação. No 

entanto, o autor cede detalhes de suas experiências na cidade, durante sua formação escolar. 

Aparentemente, o fato que mais o tocou não foi a experiência universitária em si, mas as 

relações que tiveram de ser travadas a partir desta experiência.  

Além desta graduação, foi “secretário geral da Associação de Escritores em Línguas 

Indígenas da América (1997-2000) e membro do conselho da Corporação Nor Alinea de 

defesa dos direitos humanos” (LEITE, 2016). Elicura se mantêm presente em diversas 

conferências, entrevistas, encontros, onde diversas pessoas têm a oportunidade de ouvi-lo 

recitar suas poesias e explicar o teor de seus trabalhos. 

Seu trabalho vem sendo identificado por outros pensadores como parte de uma 

“poesia etnocultural”96. “La poesía etnocultural ha explicitado la problemática del contacto 

interétnico e intercultural mediante el tratamiento de los temas de la discriminación, el 

etnocidio, la aculturación forzada, la injusticia social, educacional y religiosa, la desigualdad 

socioétnica, poniendo en crisis las perspectivas etnocentristas predominantes hasta ahora” 

(CARRASCO, 2000, p.197). Os textos de autores que fazem parte deste eixo97 possuem a 

 
96 Sobre poesia etnocultural, ler: CARRASCO, Iván. Poesía mapuche etnocultural. In: Anales de 

literaturachilena. 2000. p. 195-214.  
97 “Los más conocidos son Sebastián Queupul, Pedro Alonzo, Elicura Chihualaf, Leonel Lienlaf, Lorenzo 

Aillapan, ganador del Premio Casa de las Américas para poetas indígenas, además de los escritores de la 

editorial Küme Dungu, como Pedro Aguilera Milla, Eleuterio Cayulao, Florentino Coroso, Segundo Llamín, 

Armando Mena, Víctor Huisca, y otros más jóvenes, como Jaime Luis Huenún y Bernardo Colipán” 

(CARRASCO, 2000, p.198). 
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característica de superar a oralidade e transformar suas formas de expressão e seus discursos, 

de modo a dialogar com culturas distintas das suas. Unem sua tradição ancestral, oral, 

empírica a uma linguagem direcionada a mais de um público alvo. 

Os poetas mapuches contemporâneos estão apostando em combinar a 

oralidade com a escrita poética, gerando discursos poéticos que existem 

paralelamente à tradição poética chilena, argentina ou latino-americana. 

Possuem novas perspectivas e forçam o leitor a reconhecer na poesia 

mapuche, um povo diverso cujos habitantes perambulam entre o campo e 

a cidade; uma nação que luta pela terra, pelo respeito à natureza com todos 

os seres que habitam nela; o respeito e a valorização da palavra dos avós, 

base do conhecimento mapuche; desconstrução dos discursos de poder e a 

preocupação pelos problemas ecológicos atuais entre outras temáticas 

(LEITE, 2016, p.41-42) 

A expressão escrita de Elicura, tem como base a oralidade, língua e identidade. Que 

são escritas a partir de ações oriundas do dia a dia, vinculadas à conversação, ao diálogo, ao 

canto, e a aprendizados adquiridos na comunidade e fora dela. Dessa maneira, ele escreve 

histórias advindas da experiência. Trás em seus textos posicionamentos decolonialistas que 

objetivam desconstruir visões eurocêntricas acerca das culturas indígenas.  

Os mapuche sofrem ano após ano inúmeras situações de repressão pelo Estado, 

tentativas de apagamento cultural e violência dentro de seus territórios. O sofrimento e 

revolta causados por essas situações são pontuados e descritos ao longo do texto pelo autor. 

Toda a marginalização imposta a essas comunidades é combatida por intelectuais como 

Elicura, que expressam suas cosmovisões, seus modos de ver o mundo, e usam sua escrita e 

visibilidade como armas de combate ao expor os problemas da comunidade. 

Segundo Elicura (1999) foi durante a infância que ele aprendeu sobre poesia, 

observando os acontecimentos do cotidiano em todos os seus detalhes. Reflexões sobre os 

mitos de origem, sobre os espíritos que os regem, e a importância da natureza para a 

perpetuação de seus povos, são recorrentes e constitutivas. Ele conta que sentar-se com 

conhecidos e familiares em volta de fogueiras, ouvir os sons da mata, ouvir as memórias dos 

anciãos e observar a carga emocional e expressões contidas nos olhares de cada um, 
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contribuiu para que ele aprendesse a interpretar os significados presentes em cada ação. 

Assim, eles aprendem, por exemplo, sobre as plantas e suas múltiplas utilidades. 

Salgo con mi madre y mi padre a buscar remedios y hongos. La menta para 

el estómago, el toronjil para la pena, el matico para el hígado y para las 

heridas, el coralillo para los riñones —iba diciendo ella. Bailan, bailan, los 

remedios de la montaña —agregaba él, haciendo que levantara las hierbas 

entre mis manos (CHIRUAILAF, 1999, p.19). 

Vemos um aprendizado empírico, adquirido por meio das experiências com as quais 

travou contato ao longo da vida. A memória do conteúdo de desenhos vistos por ele — que 

traziam em suas formas a criação do mundo mapuche —, foram guardados e posteriormente 

expressos por meio de seus textos, que são relatos dessas vivências. Para os mapuche, diz 

Elicura, a poesia tem origem na “memoria de la tierra”. A palavra surge da natureza e é 

expressão dos pensamentos humanos. No poema abaixo, o autor clarifica os sentidos nos 

quais está envolta a palavra para as compreensões mapuche. A palavra para os mapuche 

eleva-se como a voz de seus antepassados que os direciona no caminho que vai de encontro 

a sua identidade. 

Así están diciendo nuestros Lonko:  

Tami ugun ta Kultrun zugun kechiley  

fey feypiyeenew ñi pu kuyfikeche  

welu Wvnenkvley ni kizu kimneel chi  

Kimvn mu egvn  

Feymew tami azkan kimvn mew  

nvtramkay mu tami pu wenviemu  

ka fey weupimeamy pu wigkaemu  

 

Wente relmu mew pvralen ta wifentu  

yawvlfin mapu  

Meli Gen kvrvf ta afkazineenew  

Kam tromv mu chi kewan  

taiñ kayñe iñchiñ chi -pilerpuy ñi rakizwam  

kam kiñe antv mollfvi ta kolotualu trokiwvn  

tañi pu Che ñi rvpv.  

 

 

Las Palabras son como el sonido del Kultrun  

me están diciendo mis Antepasados  

pues se sujetan en el misterio de la Sabiduría  

Por eso con tu lenguaje florido conversarás  

con los amigos  

e irás a parlamentar con los winka  

 

Montado sobre un arcoiris viajo por el mundo  

los Cuatro Dueños del viento me acompañan  

Tal vez en las nubes deba combatir  

contra nuestros enemigos -voy pensando-  

tal vez un día con sangre pintare  

los caminos de mi Pueblo. 

 

(Femgechi amuley Ai Pewma ñi wenche pelon 

Kintun Así transcurren mis Sueños, mis 

Visiones) 

(CHIRUAILAF, 1999, p.201) 
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A palavra para os Mapuche surge das experiências advindas do contato com a 

natureza, dos acontecimentos do dia a dia, junto a outros indivíduos da comunidade, que de 

uma maneira ou de outra partilham das mesmas experiências. Dessa interação, as vivências 

se transformam em palavras e as palavras, em poesia. A palavra falada e a palavra escrita, 

segundo Elicura, surgem da natureza, e é uma força que expressa pensamentos. “Como ya 

le dije, mis abuelos, mis padres, mi gente que me legó la cultura de nuestros antepassados, 

me ensenaron que la riqueza más extraordinaria es la palabra” (CHIRUAILAF, 1999, p.94).  

A poesia de Elicura é uma expressão de sua identidade mapuche que se manifesta 

em escritos sobre suas vivências, seus sentimentos, inquietações, opiniões. De acordo com 

Leite (2016) essa é uma característica dos poetas mapuche que exploram por intermédio de 

suas obras aspectos como linguagem, identidade, vivências pessoais, preservação de seu 

idioma, saberes e ancestralidade. Essa poesia que pode ser vista como intercultural — já que 

une aspectos do "ser mapuche" e sua interação com a cultura chilena expressa notadamente 

por meio da linguagem abordada — pois revela a diversidade cultural presente no Chile. “O 

mapudungun é um dos patrimônios que definem a identidade do povo mapuche” (LEITE, 

2016, p.62.). O emprego desse idioma é um ato de descolonização, uma vez que essa foi/é 

uma língua ameaçada de apagamento ao longo da história, principalmente devido as políticas 

de integração adotadas pelo Estado chileno e intensificadas processos de “pacificação da 

Araucania”98.  

6.2. “A fuerza de muchas preguntas”: falar por meio das letras 

O interesse por livros começou quando Elicura passou a frequentar a escola. Lá ele 

entrou em contato com outras culturas e visões distintas das que ele conhecia até então. 

 
98 Algo a ser observado, é que tanto no livro de Malú Sierra “Un Pueblo sin Estado: mapuche gente de la 

tierra”, quanto no de Elicura “Recado confidencial a los chilenos”, a palavra pacificação é questionada. Ela é 

vista como um eufemismo para o que na verdade foi um processo de eliminação, de exclusão de diversidades 

e de morte de muitos indígenas que foram contra o processo. Essa pacificação, apesar de teoricamente já 

terminada no século XIX, prosseguiu no século XX e permanece em curso no século XXI. Uma vez que as 

visões de integração, de disputas de terra, de eliminação de vozes que insurgem, permanecem. O seguinte 

trecho explica como ocorre este processo. “El proceso de Pacificación o Eliminación empezó en 1860 culminó 

en 1883. Trajeron colonos para que sirvieran al Estado chileno, cosa que el pueblo mapuche no hacía porque 

era un territorio independiente. Un pueblo que tenía sus propias leyes, sus propias reglas, el comercio. Y era 

muy rico. Las riquezas mapuche fueron confiscadas por el Estado chileno”. (SIERRA, 2010, p.17). 
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Descobriu inclusive, o termo “araucanos”99. As situações e acontecimentos narrados nos 

livros que ele lia, eram distintos do que fora vivenciado por ele na comunidade. Por este 

motivo, Elicura viu os livros como algo distante, como algo “dos outros”, longe de sua 

realidade. Uma narrativa não representativa, como pode ser verificado no parágrafo abaixo 

Seguramente por eso, pienso hoy —a fuerza de muchas preguntas—, vi el 

libro como algo de los "otros". De allí tal vez mi profundo interés en abor- 

darlos como lector motivado en saber algo más de esa otredad. Es decir, 

colijo, siempre lo vi como algo que solamente podían hacer los otros. Mas, 

enfrentado a la realidad de este texto que pretende acometer la tarea de 

hablar de aspectos del pensamiento y de la lucha de mi gente, ¿cómo 

hacerlo?: Escuchando —me dicen—, para que usted escuche, la palabra de 

los más sábios (CHIRUAILAF, 1999, p.23-24). 

A motivação para escrever veio da necessidade de contar este outro lado das histórias 

que ele tanto buscava, como uma forma de expressão. Enquanto esteve longe da comunidade 

em razão dos estudos, decidiu começar a escrever para rememorar100 a vida em sua 

comunidade e os detalhes das paisagens familiares que o rodeava desde sua infância. 

Segundo o autor, sua poesia não existiria se não houvesse tão forte em seu íntimo as 

memórias advindas de suas experiências. “Mi expression escrita no alcanza a recoger la 

inmensidad de esa memoria que está pidiendo ser escrita. Quizas alguna vez pueda hacerlo 

más facilmente” (CHIRUAILAF, 1999, p.24-25). Apesar de passar muito tempo na cidade, 

o autor expõe que se sente próximo de suas raízes culturais, de seu mundo, pois “siempre 

estoy dialogando con el, com su memoria, aun en la a veces rara sensación de nostalgia. Es 

aqui donde yo pertenezco. Pertenezco al Pueblo mapuche: soy una expression de su 

diversidade” (CHIRUAILAF, 1999, p. 25). Dessa forma, em razão desse pertencimento e 

senso de coletividade, ele fala por todos. “Las que me permiten, me obligan, a dicir 

“NOSOTROS” (CHIRUAILAF, 1999, p.26). 

 
99 Termo que muitas vezes é utilizado para identificar os mapuche, em razão de seu espaço de ocupação 

territorial, na região da Araucania. 
100 Elicura Chiruailaf, poesia mapuche. Disponível em: <youtube.com/watch?v=_DxswtFdMGo&list=PL-

Nr4QDPNjOPFXYjgviZOb2KWbb2Sqck8&index=2&t=0s>. Acesso em 4 de junho de 2020. 
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Elicura certeiramente aponta que a resistência indígena na região da araucania ocorre 

a séculos, como em todo o território da América Latina/Abya Yala. Apesar disso, vemos 

cada vez mais indígenas vivendo na pobreza e com dificuldades de manter-se em seus 

territórios de origem que são invadidos e reduzidos ano após ano. A cidade acaba se tornando 

uma opção por uma questão de sobrevivência. “La waria -ciudad-, ahora un camino que hay 

que considerar para no ser derrotados definitivamente como cultura” (CHIRUAILAF, 1999, 

p. 28). Ao chegar nas cidades, é esperado que haja choques culturais, porém esta é uma 

barreira que é quebrada pouco a pouco apesar das situações de preconceito que surgem. É 

na cidade que eles descobrem que sua identidade étnica é objeto de descriminação. Como o 

autor retrata no poema abaixo 

 

Mvleyiñ faw wenvy llumpeno  

chi vivm reke  pvlleleyin taiñ nvngeafel  

Kiñelewey ta zugu taiñ inayafel taiñ 

inayafel taiñ wichu mogen  

Kuyfiley zew uzamgeiñ poyenofu inrume 

lleqkvleyey taiñ mollfvn feyegvn 

wiñotutuayiñ kiñe wvn antv  

tain mapu  

(feychi wvn antv weche trvrnaqkvn chi 

fentepu mew ta antv ka ta che ayvy ñi kvme 

lleqkvn?)  

Amuy willi kvrvf tvfachi ka mapu mew fey 

tukulpakeyiñ  

foye ka kollvmamvll nvmvn taiñ neyvpefel 

Amuy willi kvevf fey tukulpakeyin taiñ  

Chile mapu  

fentreley taiñ illamtupeetew zoy weake 

kvzaw elupeetew  

(famgechi felepey taiñ tvgnaqkvleyael in 

awkañegeam?)  

Naqpa kvrvf zew puy wiñotumaputuam 

Pvtutuayiñ taiñ muzay, witrunko  

pvtokoayiñ  

Piren wigkul, wiñotuyiñ, welu  

chewcmvley taiñ  

karvnag mapu taiñ inatutuam tain pu laku 

ñi pu peñi mogen. 

 

 

 

Estamos aquí amigos, como pájaros que 

no se ocultan  

y ¿ son presa fácil para los cazadores?  

Solo buscamos una última oportunidad  

para tomar las riendas de nuestro destino  

Estamos lejos porque nos han desterrado  

pero nacen hijos que llevan nuestra 

sangre  

con ellos volveremos, una mañana, al 

terruño  

(¿la vida no es acaso como el alba la hora 

en que el día y la gente esperan nacer en 

paz?)  

Sopla el viento sur, en un país extranjero.  

y nos hace recordar el olor de canelos  

y arrayanes que llenaban los pulmones  

Sopla el viento norte y nos recuerda  

que en las ciudades de Chile  

hay muchos que nos discriminan y nos dan 

los peores trabajos  

(así ¿podemos poner otra vez la cara su 

construcción para que nos golpeen?)  

Del Este viene el viento, ha llegado la 

hora de retornar  

Beberemos muzay, ¿beberemos agua en 

las vertientes? 

 

 

Kuyfi afi in pu willipeñi -selknam- lichiñ 

in mapuchegen ka felepeay Antes 
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desaparecieron a nuestros hermanos 

selknam Hermanos mapuche, para 

nosotros quieren lo mismo) 

(CHIRUAILAF, 1999, p.115-116) 
 

 

Apesar dessa mudança física de espaço, de pueblos que saem de suas comunidades 

em direção as cidades, a cultura e tradições continuam presentes e fortes. Isso porque, 

segundo o autor, a cultura e a tradição estão onde os indígenas estiverem. Sendo algo que 

está além do corpo físico. “La cultura tiene que ver essencialmente con el espiritu, e el 

espiritu no tiene fronteras: puede volar” (CHIRUAILAF, 1999, p.28). Lutar pelos direitos 

indígenas e resistir das mais diversas maneiras é uma forma de perpetuar essas culturas e 

garantir seus direitos territoriais. Ao criticar os Estados nacionais por suas políticas de 

intervenção na natureza e seus ecossistemas, Elicura faz o seguinte comentário 

Porque nosotros no necesitamos del sistema de ustedes (y tal vez ustedes 

tampoco lo necesiten). Porque nosotros vivimos en armonía con nuestros 

ríos y montes, con nuestros espíritus, con nuestra totalidad. Lo que para 

nosotros es una filosofía, un modo de vida, una esencia, para ustedes es 

una política nada más, una ideología a seguir para tratar de convivir con la 

naturaleza. Y aun así no la respetan lo esperable, porque no la consideran 

parte de su vida. Por eso, ustedes no pueden entender todavía nuestro modo 

de vivir, porque lo olvidaron en ustedes mismos. Nosotros convivimos con 

todas nuestras Fuerzas, con todas nuestras Energías, porque nosotros no 

nos situamos ante la naturaleza tan solo con esporádicas buenas 

intenciones: nosotros nos consideramos una parte de ella (CHIRUAILAF, 

1999, p.140-141). 

Sendo o sistema capitalista o responsável pela autodestruição humana e do restante 

da natureza, — elementos que compõem o espaço sagrado mapuche — é inerente ao 

indígena se opor ao mesmo. As ações do Estado chileno resultam na devastação dos 

territórios e consequente pobreza da população. Segundo essa concepção, é dever do 

indígena proteger a terra. 

Nosotros aspiramos, y siempre hemos aspirado, a romper con las trabas 

impuestas por el Estado que lleva a la pobreza a nuestras comunidades. 

Nosotros aspiramos a un desarrollo integral y no solamente tecnológico. 

Nosotros aspiramos a un desarrollo que parta del respeto a la tierra, el agua 

y los árboles, los pájaros y todo el entorno cosmológico. Entonces, creemos 

que quienes tienen más legitimidad para proteger a la naturaleza somos los 

propios Pueblos indígenas del mundo. Llevamos milenios compartiendo 

nuestra vida.con ella, porque somos parte de la Tierra. No solo protegemos 
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los árboles sino también las fuerzas del universo y la Tierra que permiten 

la vida. Nosotros no creemos que se pueda separar la montaña de los 

árboles ni tampoco los espíritus de nuestros Antepasados sobre nuestra 

vida presente. (CHIRUAILAF, 1999, p 101-102). 

O conhecimento e o saber mapuche, de acordo com Elicura, ocorrem por meio do 

Inazwam (el cuidado com el dicir) (como já dito, grande parte das expressões advindas do 

idioma mapudungun não possuem traduções diretas para o português ou qualquer outra 

língua, inclusive o castelhano. Porém, em uma tradução livre significaria: o cuidado com o 

ditado, com o dizer), o Rakizwan (pensamento) e o Kimvn (o saber). Estes três pontos 

formam os pilares do saber científico da cultura mapuche que se unem e integram um 

conceito mais amplo, o Icrofil Mogen. Que significa, segundo Elicura, biodiversidade. Que 

traz em seu cerne as ideias de “totalidade sem exclusão”, “integridade sem fração” e o mundo 

e a vida. “En su totalidad, el concepto Icrofil Mogen se refiere al conjunto del mundo 

viviente, comprendiendo e insistiendo en su unidad” (CHIRUAILAF, 1999, p.52).  

O conceito de biodiversidade (Icrofil Mogen) para os mapuche, em seus modos de 

ver, é muito abrangente e não se refere apenas a questões ligadas a natureza em sua 

percepção física. A interpretação se refere ao meio ambiente e tudo que interage com o 

mesmo, uma vez que eles se enxergam como parte da natureza. A biodiversidade também 

está ligada a aspectos sociais, culturais, além de físicos (CHIRUAILAF, 1999). Assim, estes 

indígenas buscam criar estratégias partindo do coletivo e do comunitário para a preservação 

de seu espaço territorial, de seu sagrado e de seus modos de ver e fazer.  

6.2.1. “Soy un oralitor”: o ofício que mora entre a oralidade e a literatura 

“Soy Elicura Chiruailaf Nahuelpán. Soy poeta, oralitor, e ensaísta. Vengo del sul del 

chile”101. “Me considero un oralitor en el sientido de que tento escribir acerca de mi 

memoria102”. “Me llamo Elicura Chiruailaf. Soy poeta, oralitor, ensaísta”103. Ao buscar 

 
101 Elicura Chihuailaf, poesía mapuche. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_DxswtFdMGo&list=PL-

Nr4QDPNjOPFXYjgviZOb2KWbb2Sqck8&index=2&t=15s>. Acesso em 4 de junho de 2020. 
102 SERIE DOCUMENTAL "DESDE LA RAÍZ" - ELICURA CHIHUAILAF. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=99p3_v_91O8&list=PL-

Nr4QDPNjOPFXYjgviZOb2KWbb2Sqck8&index=4>. Acesso em 05 de junho de 2020. 
103 Dialogos em movimento - Elicura Chiruailaf. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=VITlmf3rvRs&list=PL-

Nr4QDPNjOPFXYjgviZOb2KWbb2Sqck8&index=10>. Acesso em 22 de julho de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=_DxswtFdMGo&list=PL-Nr4QDPNjOPFXYjgviZOb2KWbb2Sqck8&index=2&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=_DxswtFdMGo&list=PL-Nr4QDPNjOPFXYjgviZOb2KWbb2Sqck8&index=2&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=99p3_v_91O8&list=PL-Nr4QDPNjOPFXYjgviZOb2KWbb2Sqck8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=99p3_v_91O8&list=PL-Nr4QDPNjOPFXYjgviZOb2KWbb2Sqck8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VITlmf3rvRs&list=PL-Nr4QDPNjOPFXYjgviZOb2KWbb2Sqck8&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=VITlmf3rvRs&list=PL-Nr4QDPNjOPFXYjgviZOb2KWbb2Sqck8&index=10
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entrevistas com o autor, ao observar seus discursos, suas visões e até mesmo cantos, vimos 

que essa apresentação pessoal se repete em várias entrevistas, diálogos e exposições. O que 

chama atenção, no entanto, é a presença da palavra “oralitor”, pouco conhecida pela maioria 

de nós, mas que é parte integrante da identidade do autor em questão. A palavra oralitor é 

resultado de uma criação do autor. A criação de um termo que melhor o identifica quando 

comparado a outros, como escritor, por exemplo. Sendo importante para a compreensão do 

“ser mapuche” de Elicura Chiruailaf. 

O autor relata na série documental “Desde la raiz”, que acredita que a oralidade e a 

literatura andam juntas, mas que não se sente pertencente nem a uma exclusivamente e nem 

a outra. Por isso tomou como tarefa poética nomear aquilo que ainda não era nomeado. Isso 

ocorreu no momento em que se deu conta de que habitava um espaço que não tinha nome, 

por isso resolveu chamá-lo de oralitura, sendo ele um oralitor. Aquele que pertence a 

oralidade e a literatura, sendo esses seus dois espaços de expressão. No decorrer do “recado 

confidencial a los chilenos” Elicura discorre melhor sobre os significados do termo oralitor 

Esta es nuestra Palabra ya escribiéndose, pero al lado de la oralidad —

"oralitura", decimos sus oralitores. La Palabra sostenida en la Memoria, 

movida por ella, desde el hablar de la fuente que fluye en las comunidades. 

La palabra escrita no como un mero artificio lingüístico (no me estoy re- 

firiendo a la función de artificio que todo lenguaje contiene 

permanentemente) sino como un compromiso en el presente del Sueño y 

la Memoria. (CHIRUAILAF, 1999, p.62) 

O oralitor, segundo Elicura, fala a partir de suas memórias sobre as origens de sua 

oralidade e sobre seu povo, por meio das palavras, do que seria para a nós, a literatura. Assim, 

o oralitor tem conhecimento de ambos os lados e, no caso de Elicura, escreve suas opiniões 

pessoais sobre a cultura chilena, sobre a cultura mapuche e como se relacionam. 
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6.3. Recado confidencial a los chilenos 

No decorrer do “Recado confidencial a los chilenos”, Elicura discorre sobre sua vida, 

seus sentimentos, sua identidade, literatura indígena, sobre a história do seu povo e bem 

como visões e críticas direcionadas ao Estado chileno. Esta obra é, para o autor, “una historia 

particular dentro de la historia general de mi Pueblo” (CHIRUAILAF, 1999, p. 23). Uma 

das principais pretensões de Elicura Chiruailaf ao escrever o livro em pauta é estabelecer 

uma conversa com o povo chileno, com o cidadão comum que em sua grande maioria — 

isso se repete não só no Chile, mas em todo território americano— pouco sabe sobre a 

diversidade étnica e cultural presente em seus países de origem. Isso ocorre porque a história 

dos povos indígenas não é uma questão muito presente nos bancos escolares, inclusive, a 

realidade dos indígenas é muitas vezes suprimida e substituída por um discurso não 

representativo que dispõe de visões e narrativas unilaterais. 

Vemos a materialização deste recado que foi chamado desta forma porque “es un 

mensaje verbal (que se hace de palabra). Confidencial, que se dice en confianza. La paradoja 

implícita en la coexistencia de nuestras culturas, de nuestros pueblos” (CHIRUAILAF, 1999, 

p.11). O livro é uma chamada ao pensamento decolonial e a desconstrução de pré concepções 

estabelecidas sobre o povo mapuche. Ideias que, segundo ele, são amplamente difundidas 

pelo Estado, de que por exemplo, os mapuche são violentos, atrasados, possuem muita terra 

e que são praticantes de costumes “estranhos”.  

Ao longo do texto ele desconstrói essas imagens e propõe uma substituição por novas 

que ele traz no texto. Vemos aqui um convite para conhecer o outro lado, o não exposto pela 

história oficial, o da história dos povos indígenas no Chile. Por meio de seu texto encontros 

são realizados, pois, para Elicura, chilenos e mapuches ainda se encontram muito distantes 

e isso vai além das distâncias geográficas – uma vez que tradicionalmente, e não 

exclusivamente, um povo mora nos campos e outro nas cidades — porque os indígenas 

migram em cada vez maior contingente para as cidades e lá se deparam com realidades muito 

diferentes das que viviam. 
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O autor deixa nítido ao longo da obra que todas as palavras que escolheu para 

transmitir o recado aos chilenos foram escritas a luz de pensamentos ligados ao seu povo 

originário, aos antepassados, a experiência oriunda de sua estada na cidade e do contato com 

indivíduos indígenas e não indígenas que passaram por sua vida ou, o influenciaram em 

maior ou menor grau. 

6.3.1. Identidade e território 

A cultura é o que une, identifica e diferencia um povo. Isso não se dá somente entre 

os mapuche, mas entre os demais povos originários. Cada indivíduo na comunidade possui 

um papel que contribui para a perenidade de suas culturas, tradições e cosmovisões. Essa 

perenidade não implica na ideia de culturas imutáveis, logo não podem ser identificadas com 

o termo, estático. As culturas indígenas, assim como qualquer outra, estão em constante 

processo de transformação, reelaboração, redescoberta. Isso se dá na medida que seus 

vetores se conectam e até mesmo se familiarizam com outros contextos. 

La cultura es el elemento que permite unificar a un pueblo; es el principio 

que permite la cohesión o unificación de nuestras Comunidades. (...) La 

cultura no es solo los elementos que poseemos y las manifestaciones 

visibles. Hay que la cultura como la forma de pensar, avanzar y progresar 

en el desarrollo y en la interrelación del grupo social. La cultura es la que 

nos permite transformar nuestras comunidades en lo económico, social y 

político sin dejar de ser indígenas, la que nos permite mantener nuestra 

identidad como grupos diferentes a la vez que intercambiamos elementos 

de otras culturas, por ejemplo, el uso de la tecnología que facilita nuestra 

labor organizativa (CHIRUAILAF, 1999, p.48). 

A identidade mapuche possui quatro pilares fundamentais, diz Elicura. Estes são: o 

idioma, o território, a história e o modo de ser. São nestes pontos que os mapuche se 

reconhecem como grupo étnico. E esta identidade segue com esses indivíduos por qualquer 

lugar, inclusive quando os mesmos saem de seus territórios de origem, vão morar nas cidades 

ou viajam. Essa ligação identitária pode ser observada na história de Elicura por meio do 

seguinte trecho: “(...) tengo la permanete impresión de que nunca me he alejado de mi 

mundo, porque siempre estoy dialogando com él, con su memoria” (CHIRUAILAF, 1999, 
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p.25). Os indígenas assumem suas próprias maneiras de enxergar o mundo, moldando suas 

formas de se relacionar com o mesmo, com as pessoas a sua volta, com a natureza e tudo 

que interage com o ser. “El ser mapuche hoy día sigue siendo la manifestación de una 

diversidad alimentada por una misma raíz cultural, del Árbol sostenido por la memória de 

nuestros antepassados” (CHIRUAILAF, 1999, p.46). 

No decorrer do texto, o autor traz uma explicação sobre os aspectos identitários do 

povo mapuche, e também sobre a forma como compreendem a terra, o universo e o território. 

Essas são formas de interpretar o espaço tanto em seu estado físico quanto simbólico, de 

modo que os dois se mostram entrelaçados. Elicura se refere ao seu território como “país 

mapuche”104. Essa é uma questão identitária que se refere a compreensão da existência de 

um pertencimento a dado espaço territorial105, a dada etnia. De coletivos que possuem 

idioma, organização política e social, território, atividades econômicas e de subsistência. 

Grebe (1994) traz uma explicação acerca do universo ou universos simbólicos que 

permeiam as cosmologias indígenas, sobretudo mapuche. Trata-se de um resumo sobre a 

construção simbólica da terra segundo a perspectiva mapuche e compreensão de seus 

âmbitos espaciais e temporais. Segundo a autora, essas visões de mundo estão envoltas em 

uma ideia de manipulação do espaço, de compreensão da existência e necessidade de 

construções simbólicas da terra que resultam em concepções polissêmicas acerca da mesma. 

 
104 Malu Sierra (2010) em livro sobre os mapuche trata sobre sua história e cultura. A autora traz uma análise 

sobre os discursos de Leonel Lienlaf, poeta bilingue pertencente a etnia mapuche. A autora fala muito sobre a 

existência de um país mapuche, de um povo sem Estado. Que é como muitos indígenas mapuche se referem. 

Sierra seleciona na contracapa deste livro um trecho em que Leonel explica a questão. “Un pueblo no intenta 

construir Estados porque es un pueblo en si mismo, Lo que si necesita es un territorioy ahi esta la diferencia 

de lectura. Cuando se habla de autonomia mapuche, cuando se habla de un pais mapuche o de la nación 

mapuche se eslahablando en términos de pueblo. Por eso es tan importante la palabra pueblo porque el pueblo 

no obedece a la dinámica del Estado, sino a la tradición cultural" (SIERRA, 2010, contracapa). 
105 O país mapuche hoje é dividido da seguinte maneira, de acordo com Elicura: “El País Mapuche de Antaño 

comprendía parte del territorio de lo que hoy es Chile y parte de lo que es hoy Argentina. Considerando esa 

realidad, me dicen, los mapuche -ahora- somos más de dos millones de personas. En Chile, "residimos" 

fundamentalmente en las provincias de Bío Bío, Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue, 

Chiloé. Un importante porcentaje vive en ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia. 

En Argentina, nuestra gente -reside- en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz”. 

(CHIRUAILAF, 1999, p.71) 
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E no caso dos mapuche, essas visões estão diretamente relacionadas a natureza, onde não há 

relação de hierarquia, mas sim de integração e completude entre homem e meio. A 

construção simbólica da terra está vinculada a “concepciones y creencias acerca del espacio, 

tiempo y movimiento, número y color, la naturaleza y lo sobrenatural” (Grebe, 1994, p.56). 

O emprego do termo “território” revela um espaço de posse legal do indígena onde 

eles reproduzem sua cultura material e imaterial, bem como suas cosmologias, modos de 

aprendizado e transmissão dos saberes e conhecimentos que lhe são próprios, e os que eles 

adquirem, é o lugar onde a cultura e as formas de organização social se manifestam. O 

território indígena é portador de forte significado simbólico e representa um ambiente onde 

há o desenvolvimento material e espiritual de um povo, sendo importante para a construção 

da identidade coletiva (NASCIMENTO, 2017). 

É importante levar em conta, antes de maiores explicações, que muitas palavras em 

mapuche não possuem tradução direta para o espanhol ou português — como o próprio 

Elicura explica em entrevistas106. Por isso, nos limitaremos a aclarar os significados dessas 

interpretações cosmológicas de acordo com as informações fornecidas pelo autor, sem 

interpretações próprias ou conclusões além das que ele traz. O autor exibe em seu texto um 

desenho, uma espécie de mapa que é dividido em duas partes, como pode ser visto na 

imagem abaixo 

 

 

 

 
106 Off the record - Elicura Chiruailaf. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=jMAeUk5TKuI&t=337s>. Acesso em 5 de junho de 2020. 

La Belleza de Pensar 2003 Elicura Chihuailaf (Poeta Mapuche). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=xMySm4TBpNU&list=PL 

Nr4QDPNjOPFXYjgviZOb2KWbb2Sqck8&index=3&t=58s>. Acesso em 05 de junho de 2020.  
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Figura 4: Meli Witran Mapu (Los cuatro lados de la Tierra) 

Fonte: CHIHUAILAF, Elicura. Recado confidencial a los chilenos. Lom Ediciones, 1999. p.36-37. 

Na primeira parte nos é apresentada uma interpretação imagética de como seria 

dividida a terra segundo a cosmologia mapuche. Vemos o wenu mapu (tierra de arriba), Nag 

mapu (tierra em que andamos) e Miñche mapu (tierra de abajo). Sendo essas as dimensões 

espaciais do universo. Logo abaixo, vemos uma sequência de termos que representam os 

aspectos que formam a identidade territorial mapuche e divisão desses coletivos por todo 

território, e que são explicadas no seguinte trecho 
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En el idioma que nos legaron nuestros antepasados, el mapuzugun- el 

hablar de la Tierra-, hay una palabra que resume lo que es la percepción y 

relación de nuestra gente con ella, y es la que nos define: Mapuche, que 

significa Gente de la Tierra (mapuche pewenche, de la cordillera; mapuche 

lafkenche, de la costa; mapuche williche, del sur; mapuche pikunche, del 

norte. En ellos se denomina también a nuestra gente que pertenece a los 

valles como mapuche nagche, y a la que pertenece a los llanos como 

mapuche wenteche). (CHIRUAILAF,1999, p.34) 

Na segunda parte do desenho o autor expõe as origens das identidades territoriais e 

suas noções de orientação espacial, geográfica. É algo que se assemelha aos nossos sítios de 

orientação, os pontos cardeais. É válido frisar que apesar dessa necessidade de comparação 

que geralmente ocorre — entre o olhar interpretativo deles e o nosso (educado em raízes 

eurocêntricas)—, temos que compreender — caso o objetivo seja adotar uma perspectiva 

decolonial —, que não há necessidade de comparação entre o olhar deles e o nosso, entre as 

distintas interpretações de mundo. Pois as interpretações indígenas, no caso aqui, mapuche, 

são uma outra forma de ver, um outro olhar sobre o espaço. Olhar esse que não cabe em uma 

perspectiva eurocêntrica, de interpretações vindas do norte colonial107, do ocidente.  

La tierra de los cuatro lugares mapuche se orienta şegún los cuatro puntos 

cardinales a partir de un centro. Sc reconocen cuatro lugares, regioens y 

direcciones: (a) El principal de cllos es el este u oriente (puel-mapu), 

región matriz de esta concepción espacial. Los mapuche de Chile le 

atribuyen importancia primordial debido a dos fenómenos: por una parte, 

la ubicación del nacimiento del sol y del inicio del ciclo solar cotidiano; 

y, por otra, la presencia imponente de la cordillera de los Andes. Ambos 

fenómenos refucrzan las connotaciones positivas de esta región matriz, 

hacia la cual se dirigen todas las rogativas a los dioses, cspíritus y 

antepasados ubicados en el Wenu-mapu (las cuatro tierras altas o los 

cuatro ciclos). (b) Sigue en importancia el sur (willi-mapu), región 

asociada tanto a la buena sucrte, salud y trabajo como también al buen 

tiempo. (c) Por su parte, el norte (pikum-mapu) es una región asociada a 

la mala suerte por generarse desde allí las tempestades con lluvias y 

vientos destructivos que traen consigo enfemedades e inclusive la muerte. 

(d) Por último, cl oeste (lafkén-mapu) , región asociada a los espíntus 

maléficos (weküfe), que representan a formas extermas de mal 

reactualizadas en maremotos, inundaciones, ruina de cultivos, 

enfermedades graves, muerte y desolación. De lo anterior, se infiere la 

coexistencia e interacción de energías y potencias positivas y negativas 

generadas en los cuatro lugares de la tierra mapuche. (GREBE, 1994, p. 

58).  

 

 
107 Referência a Boaventura Souza Santos e as - já referidas e explicadas - epistemologias do sul. 
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De acordo com Grebe (1994) a compreensão espacial mapuche se mostra em uma 

perspectica horizontal e vertical, que são complementares. A “tierra de los cuatro lugares” é 

orientada de acordo com quatro pontos cardeais vistos a partir de um centro. 

“La concepción horizontal del espacio es geocéntrica y simétrica, La tierra mapuche es 

cuadrada, con cuatro lados y cuatro esquinas, dividida en cuatro partes iguales” (GREBE, 

1994, p.57). Abaixo temos uma outra representação visual e imagética sobre o território 

mapuche expressa por Grebe, que explica mais detalhadamente como este é compreendido. 

Na figura vemos a divisão desses espaços segundo a ideia de orientação cardeal e suas 

respectivas denominações em mapuche, espaços sagrados para rituais, orações, divisão das 

regiões das pontas ao centro — onde seria o “centro de la tierra” 

Figura 5: "La tierra de los cuatro lugares" e suas divisões 

 

Fonte: GREBE, María Ester. Meli-Witran-Mapu: construcción simbólica de la tierra en la cultura mapuche. 

Pentukun, n. 1, 1994. p.59 
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A organização dos mapuche está diretamente relacionada a uma identidade 

territorial. Por isso, é importante preservar seus patrimônios naturais, de onde muitos 

mapuche, por meio da agricultura, conseguem sustento. Sem falar nas ideias já destrinchadas 

aqui anteriormente, de que natureza e mapuches são um só. Ao longo do recado de Elicura, 

vemos que a relação de seu povo com a terra é de confluência. Não há, como relata o autor, 

relações de poder com a natureza. O homem é visto como parte da natureza, como parte de 

um todo. Eles aproveitam o que a terra tem a oferecer, porém não a exploram de maneira 

compulsória e não entendem que a mesma existe para servi-los exclusivamente. Esses 

indígenas, assim como Elicura, fazem parte de uma luta ecológica que vem a frente de seus 

discursos, reivindicações e críticas ao Estado. 

Poyefiñ taiñ Mapu Ñuke fey mew inkafiyiñ, feypi taiñ pu Che. La lucha 

por la defensa de nuestra tierra tiene que ver con la Ternura, dice nuestra 

gente. Porque ella -para todos los Pueblos indígenas del continente y del 

mundo- es la Madre Tierra. Es Ella quien nos cobija y nos regala su agua, 

su luz, su aire, sus alimentos. Somos sus hijos e hijas, somos sus Bro- tes, 

que poco a poco, de generación en generación, vamos escuchando sus 

misterios que nos enseñan a mejorar nuestra manera de pensar, nuestra 

manera de vivir en sú conocimiento de la reciprocidad (CHIRUAILAF, 

1999, p.128). 

Levi-Strauss no livro “pensamento selvagem” teoriza sobre as complexas lógicas dos 

sistemas de pensamento advindos de comunidades nativas de várias partes do mundo. Cita 

exemplos de povos ditos primitivos que possuem vasto conhecimento acerca de botânica, 

fauna e flora. Criando classificações próprias e estendendo seu conhecimento através da 

observação, experimentação e experiência, o que revela a existência de um saber empírico. 

“As classificações indígenas não são apenas metódica e baseadas em um saber teórico 

solidamente construído, elas também podem ser comparadas, de um ponto de vista formal, 

com aquelas que a zoologia e a botânica continuam a usar” (LEVI-STRAUSS, 1989, P.59).  

Observar essas questões a partir de uma perspectiva decolonial requer que se faça o 

seguinte grifo, não há aqui a intenção de comparar diferentes tipos de saber com o objetivo 

de compará-los em nível de importância ou validade. O intuito é de expor que esses 
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pensamentos existem, são legítimos e genuínos. Podendo coexistir, sendo direcionados a 

diferentes públicos, sem que um seja julgado como mais importante que outro.  

Elicura esclarece que a principal diferença entre a medicina mapuche e a medicina 

ocidental, é que a medicina ocidental se preocupa mormente com o corpo físico, ao passo 

que a medicina mapuche leva em consideração, sobretudo, o corpo espiritual, que segundo 

eles adoece primeiramente, antes mesmo do corpo físico. Para Elicura, inclusive, a não 

consciência da identidade pode resultar em enfermidades para o corpo físico. “[...] el diálogo 

entre las células, el reconocimiento y aceptación de sus individualidades, da identidad al 

tejido: es la salud. La pérdida de esa identidad genera la invasión de unas en otras: es la 

enfermedad. El cuerpo se defiende, se torna un brioso movimiento, se defiende, lucha para 

continuar viviendo” (CHIRUAILAF, 1999, p.13).  

Existe uma relação espiritual nesta interação. Essa é uma parte presente e importante 

nos discursos de Elicura Chiruailaf, que parte de sua relação com o território, e 

consequentemente suas visões da natureza para falar sobre pontos como: identidade, 

ancestralidade, memória e cosmovisões. De suas visões sobre a “la madre tierra” emergem 

condutas de ativismo que se manifestam em textos repletos denúncias, crítica ao estado, ao 

colonialismo, neocolonialismo e modernidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

CONCLUSÕES OU INCONCLUSÕES? PERGUNTANDO CAMINHAMOS 

 

Falar, estudar, pensar sobre o indígena no tempo presente, é algo de vital importância 

para a quebra de visões cristalizadas e superficiais. Visões que são herança cruel de um longo 

percurso de subalternidade. Visões que precisam ser desconstruídas. Essa é uma das 

propostas da teoria decolonial que regeu meu texto e minhas escolhas. Apesar dos indígenas 

ainda lutarem com afinco para superar este estado, vimos que passos foram dados. Essas 

reflexões devem ser feitas não só por eles, mas por acadêmicos também. Observar o indígena 

a partir de suas perspectivas de análise e de seus discursos tira-os de um mesmo plano, de 

uma visão estática e homogênea, que não os representa em nenhum momento da história e 

que aos poucos está sendo desconstruída. 

É importante grifar que com esta pesquisa eu quis mostrar que a discussão sobre 

intelectualidade indígena já existe entre pesquisadores e acadêmicos latino-americanos. Esta 

é uma discussão que está em expansão e precisamos falar sobre cada dia mais. Não é meu 

objetivo aqui responder todas as possíveis dúvidas sobre o tema, ou criar novos conceitos, 

estabelecer definições. Quis problematizar, questionar, provocar, trazer ideias e novas 

questões para serem respondidas por mim em trabalhos futuros e por outros pesquisadores 

que entrem em contato com este material.  

Meu objetivo nesta pesquisa não é trazer uma definição sobre o que ou quem seria o 

intelectual indígena latino-americano. Ou quem seria o intelectual indígena brasileiro, 

chileno, mexicano, etc. Até porque esses intelectuais quase que de forma unânime criticam 

a concepção de Estado, de soberania nacional, de nacionalidade. E este fato precisa ser 

levado em consideração e pensado com muito cuidado também por nós como acadêmicos, 

no exercício da escrita. É necessário ouvi-los e escrever sobre o que eles expressam como 

necessário, respeitando seus posicionamentos. Só assim, a desconstrução de narrativas não 

representativas pode ocorrer. Voltando ao nosso ponto, o que existe entre eles é uma visão 

diferente do todo, sobre os espaços que habitam, sobre território. Vemos a manifestação de 

uma cosmopolitica, como pudemos observar expressa na obra de Elicura Chiruailaf e Davi 

Kopenawa. Dessa forma eles seriam, não intelectuais indígenas de determinada 

nacionalidade, mas sim, intelectuais de determinada etnia. Seriam então, intelectuais 

mapuche, intelectuais potiguara, intelectuais maya, etc. O intuito do texto é mostrar que 

existe a discussão muito bem estabelecida sobre a intelectualidade indígena na América 
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Latina, que é feita por importantes e renomados autores que partem do decolonialismo como 

visão teórica. 

O propósito foi trazer a discussão, levantar questões, provocar debates. Por 

intermédio das discussões bibliográficas aqui postas, o leitor consegue obter um panorama, 

um mapa das principais discussões (e não únicas) que envolvem o tema da intelectualidade 

indígena desde seu surgimento em meados dos anos 70 até os dias atuais. Uma discussão 

que não cessa, que está em curso e que certamente será amplamente discutida nos próximos 

anos. Quis trazer material teórico e bibliográfico para que outros pesquisadores que se 

interessam pela temática no Brasil encontrem uma espécie de base, de orientação, inclusive 

dentro do nosso programa de pós graduação em história (PPGH) da UFRN. Já que esse é um 

assunto ainda pouco pesquisado no Brasil e que ainda está muito aquém das discussões que 

ocorrem para além das nossas fronteiras nacionais. 

  No capítulo 1 trouxemos alguns esclarecimentos sobre as escolhas que levaram a 

construção dessa pesquisa. Escrevemos sobre a importância dos diálogos interdisciplinares, 

um pouco sobre a discussão que envolve história e espaços e a acepção do termo território 

para os indígenas.  

No capítulo 2 falamos sobre o contexto de emergência dos intelectuais indígenas a 

partir de textos escritos por autores que seguem a teoria decolonial. Criamos tópicos sobre a 

história da América Latina e sobre a importância de termos como Abya 

Yala. Esclarecimentos acerca de palavras carregadas de significado como: colonialismo, 

colonialidade, descolonialismo, decolonialismo e suas diferenciações também foram feitas.  

O capítulo 3 foi especificamente construído a fim de compor uma discussão acerca 

da categoria de intelectuais indígenas, as desconstruções em torno do termo intelectual e 

novas significações, expus também as contradições do termo. 

No decorrer do capítulo 4 mostramos alguns dos espaços de atuação desses 

intelectuais. Aqui trouxe alguns dos principais: a universidade, a literatura indígena e as 

redes sociais.  

Escolhi nos capítulos 5 e 6 escrever sobre os pontos principais das obras de Eliane 

Potiguara e Elicura Chiruailaf, pontos que são destaque em seus textos. Não busquei escrever 

exclusivamente sobre pontos que são comuns a eles, até por que eles vivem em espaços 

distintos e em contextos nacionais diferentes, apesar de terem apontado na cena mundial 

mais ou menos no mesmo período, em meados dos anos 70, estando em atividade até hoje.  
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Quis evidenciar também a diferença. Como esses intelectuais podem ser diversos e 

complexos em suas histórias. O que os une é sobretudo o fato de serem intelectuais indígenas 

contemporâneos que utilizam a poesia como meio de expressão. Ambos falam 

principalmente sobre identidade e territorialidade. Seus textos possuem tom de militância e 

crítica a condição subalterna a qual foram impostos. Tanto Eliane, quanto Elicura, partem 

de suas histórias pessoais, cotidianas, para escrever sobre a história de seus povos e sua 

condição na sociedade.  Os dois dedicam sua vida a causa indígena, são ativistas, falam em 

nome de seus povos sendo ou não aldeados. Tem visibilidade dentro e fora de seus países de 

origem, são premiados e reconhecidos internacionalmente pelos seus trabalhos. São 

indivíduos muito relevantes para o estudo do pensamento ou pensamentos indígenas 

contemporâneos.   

Neste trabalho há mais perguntas do que conclusões. Repeti demasiadamente durante 

todo o texto que minha intenção não é trazer pontos finais, mas sim vírgulas. É abordar um 

tema desafiador, complexo, pouco tratado no Brasil, repleto de polêmicas e lacunas. Aqui 

trouxe as principais discussões teóricas que surgem quando falamos sobre os intelectuais 

indígenas, segundo minha percepção. Intelectuais que emergem com cada vez mais força em 

toda América Latina/Abya Yala, usando tanto a oralidade quanto textos escritos para se 

comunicar e construir sua história. Representando muitas vezes suas comunidades, suas 

etnias, levantando questões e dialogando com o todo, tomando espaços que até pouco tempo 

atrás não eram aceitos.  

De 1970 a 2018 vemos muito acontecer com relação a questão indígena. A partir de 

70 observamos o fenômeno da emergência étnica. Nos anos 80 muitos países da américa 

latina abriram-se para novas formas de lidar com a questão da diferença, havendo 

promulgação de novas leis, enfraquecimento de regimes autoritários etc. No correr dos anos 

90, houve um aumento significativo no número de indígenas no ensino superior. Do início 

do século XXI, até os dias atuais, este processo continua, universidades se adaptam a novas 

demandas e criam novos cursos, pautados na interculturalidade, com pós graduações e até 

mesmo universidades voltadas para este público como ocorre no México, por exemplo. 

Porém, isso não significa que o bastante já foi feito. É necessário a construção de muitas 

ações além das que já foram realizadas. 

Refletimos sobre os processos de construção histórica e social desses intelectuais 

falando sobre o contexto que possibilitou seu nascimento e consolidação. Escrevemos sobre 

a importância do movimento indígena neste processo. Problematizamos o uso do termo 
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“intelectual” e verificamos que o mesmo possui significação política e de identificação. 

Constatamos a importância dos estudos pós coloniais para o entendimento desses intelectuais 

e como eles acolhem e utilizam este discurso.  

As obras e pensamentos acerca da intelectualidade indígena constituem um tema 

complexo e repleto de facetas. É uma história que acontece no presente e por isso está sempre 

em mutação, transformação, adaptação. Os indígenas como um todo e seus intelectuais 

continuam exigindo que seus direitos sejam respeitados e que sua palavra seja conhecida. 

Que seus recados sejam ouvidos, pois eles continuam buscando “um outro mundo possível”.  
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em  15 de maio de 2020. 

- Bibliografia das publicações indígenas no Brasil. Disponível em: 

<https://www.livrariamaraca.com.br/bibliografia-das-publicacoes-indigenas-do-brasil/>. 

Acesso em 16 de março de 2020.  

- Rede grumim de mulheres indígenas. Disponível em: <http://www.grumin.org.br/>. 

Acesso em 4 de maio de 2020.  

 

4-) Páginas nas redes sociais: 

- Leia autores indígenas. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/leiaautoresindigenas/>. Acesso em 09 de maio de 2020 

- Leia mulheres indígenas. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/leiamulheresindigenas/ . Acesso em 28 de março de 2020.  

- Eliane Potiguara. <https://www.instagram.com/elianepotiguara/>. Acesso em 23 de 

fevereiro de 2018.  

- Eliane Potiguara. Disponível em: 

<https://instagram.com/elianepotiguara?igshid=12e8dxhn8yiud>. Acesso em 28 de outubro 

de 2020 

 

- Elicura Chiruailaf. Disponível em: 

<https://instagram.com/elicurachihuailaf?igshid=10exn32blkz86>. Acesso em 28 de 

outubro de 2020. 
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- Julie Dorrico. Disponível 

em:< https://instagram.com/dorricojulie?igshid=1d8gujlustmq0>. Acesso em Acesso em 

28 de outubro de 2020. 

 

- Glycia Macuxi. Disponível em: 

<https://instagram.com/glycya?igshid=2x8amudkxewk>. Acesso em 28 de outubro de 

2020. 

 

- Cristian Wariu https://instagram.com/cristianwariu?igshid=1hjijnpwqli11 

 

- Enaltecer raízes potiguara. Disponível em: 

< https://instagram.com/enaltecer_raizes_potiguara?igshid=1fxbhpp69xw93>.Acesso em 

28 de outubro de 2020. 

 

- Nankupe Tupinamba Fulkaxo. Disponivel 

em:<  https://instagram.com/nankupetupinambafulkaxo?igshid=ynfrq0t2rfbg> Acesso em 

29 de outubro de 2020. 

 

- Povos indigenas br. Disponivel em: 

<https://instagram.com/povosindigenas_br?igshid=zbew1wbxagif>.Acesso em 28 de 

outubro de 2020. 

 

- Autonomia indígena. Disponivel em: 

< https://instagram.com/autonomiaindigena?igshid=rpco95klx5s6>. Acesso em 29 de 

outubro de 2020. 

 

- Indios potiguara da paraiba. Disponivel em: 

< https://instagram.com/indiospotiguaradapb?igshid=h78f9vt8ohip>. Acesso em 29 de 

outubro de 2020. 
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- Floresta interna. Disponivel em: 

<https://instagram.com/florestainterna?igshid=1vbmkuunk9r1y>. Acesso em 29 de outubro 

de 2020. 

 

- Literatura indígena brasil RJ. Disponivel em: 

<https://instagram.com/literaturaindigenabrasilrj?igshid=18pmsjg3r5080>. Acesso em 29 

de outubro de 2020. 

 

- Mídia Xingu. Disponivel em: 

<https://instagram.com/midia_xingu_oficial?igshid=1bvsplhsza89q>. Acesso em 29 de 

outubro de 2020. 

 

- Palabritas Zapatistas. 

Disponivel em: 

<https://instagram.com/palabritas_zapatistas?igshid=16l2thh07jzr4>. Acesso em 29 de 

outubro de 2020. 

 

- Palavra indígena. Disponivel em: 

<https://instagram.com/palavraindigena?igshid=1j6x6dac8ijga>. Acesso em 29 de outubro 

de 2020. 

 

- Instituto raoni. Disponivel em: 

<https://instagram.com/institutoraoni?igshid=ai6hlmzphab5>. Acesso em 29 de outubro de 

2020. 

 

- Ailton krenak. Disponivel em: 

< https://instagram.com/ailtonkrenak?igshid=1m85cu1n7gg35>. Acesso em 29 de outubro 

de 2020. 

 

- Etnomidia. Disponivel em:  

<https://instagram.com/etnomidia?igshid=1til2iy9qtmxo>. Acesso em 29 de outubro de 

2020. 
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- Literatura indígena RN. Disponivel em: 

<https://instagram.com/literaturaindigenarn?igshid=1x8x1oyap4cc7>. Acesso em 29 de 

outubro de 2020. 

 

- Norte indígena. Disponivel em: 

<https://instagram.com/norteindigena?igshid=1cmdao64eiuw6>. Acesso em 29 de outubro 

de 2020. 

 

- Ita Tabajara. Disponivel em: 

<https://instagram.com/ita.tabajara?igshid=96ei7qmlwqfm>. Acesso em 29 de outubro de 

2020. 

 

- Poesia de Wallmapu. Disponivel em: 

<https://instagram.com/poesia_de_wallmapu?igshid=1l8kowc1c0d0j>. Acesso em 29 de 

outubro de 2020. 

 

- Anapuak Tupinamba. Disponivel em: 

<https://instagram.com/anapuakatupinamba?igshid=l2uwn1cj7oe2>. Acesso em 29 de 

outubro de 2020. 

 

- Dignidad Zapatista. Disponivel em: 

<https://instagram.com/dignidad.zapatista?igshid=cnk5hcojt7zq>. Acesso em 29 de 

outubro de 2020. 

 

- Cinema indígena. Disponivel em: 

<https://instagram.com/cinemaindigena?igshid=mt09tpacjfpx>. Acesso em 29 de outubro 

de 2020. 

 

- Instituto UKA. Disponivel em: 

< https://instagram.com/institutouka?igshid=1skbtdrfb06lz>. Acesso em 29 de outubro de 

2020. 
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- Aline Rochedo Pachamama. Disponivel 

em: < https://instagram.com/alinerochedopachamama?igshid=lc7ch7wxzwnh>.  

Acesso em 29 de outubro de 2020. 

 

- Levante indígena. Disponivel em: 

< https://instagram.com/levanteindigena?igshid=1fto5ua9278le>. Acesso em 29 de outubro 

de 2020. 

 

- Abya yalese. Disponivel 

em:< https://instagram.com/abyayalese?igshid=u33rkw0gvzd8>. Acesso em 29 de outubro 

de 2020. 

 

- Edvan Fulni-ô. Disponivel em: 

< https://instagram.com/edivanfulnio?igshid=n8uwwdkmdiy6>. Acesso em 29 de outubro 

de 2020. 

 

- Povo Pankararu. Disponivel em:  

<https://instagram.com/povopankararu?igshid=16sbtl2qp6ag4>. Acesso em 29 de outubro 

de 2020. 

 

- Marcia Kambeba. Disponivel em: 

<https://instagram.com/marciakambeba50777?igshid=19jf4ws95589p>. Acesso em 29 de 

outubro de 2020. 

 

- Duletv indígena. Disponivel em: 

< https://instagram.com/duletvindigena?igshid=zjnxrx53rkl3>. Acesso em 29 de outubro 

de 2020. 

 

- ABIPSI. Disponivel em: < https://instagram.com/abipsi_?igshid=r4d33dux9tpf>.  

Acesso em 29 de outubro de 2020. 
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- Denilson Baniwa. Disponivel 

em: < https://instagram.com/denilsonbaniwa?igshid=14qz0t2733f6l>. Acesso em 29 de 

outubro de 2020. 

 

- Visibilidade indigena. Disponivel em: 

< https://instagram.com/visibilidadeindigena?igshid=1zx7xfl18kak>. Acesso em 29 de 

outubro de 2020. 

 

- Daniel Munduruku. Disponivel em: 

<https://instagram.com/danielmundurukuoficial?igshid=cl70bqcwmvs6>.  

Acesso em 29 de outubro de 2020. 

 

- Joenia Wapichana. Disponivel em: 

< https://instagram.com/joeniawapichana?igshid=14sqme7p2rt2k>.  

Acesso em 29 de outubro de 2020. 

 

- Instituto socioambiental (ISA). Disponivel em: 

< https://instagram.com/socioambiental?igshid=crxyj37ew7vk>. Acesso em 29 de outubro 

de 2020. 

 

- Midia india oficial. Disponivel em: 

<https://instagram.com/midiaindiaoficial?igshid=yse7rnr76jny>. Acesso em 29 de outubro 

de 2020. 

 

- Sonia Guajajara. Disponivel em:  

<https://instagram.com/guajajarasonia?igshid=1169konrbqjqr>.  

Acesso em 29 de outubro de 2020. 

 

- Red mujeres mapuche. Disponivel em: 

<https://instagram.com/redmujeresmapuche?igshid=12f5tyjr1pt>. Acesso em 29 de 

outubro de 2020. 
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- Suraras do Tapajós. Disponível em: 

<https://instagram.com/surarasdotapajos?igshid=1iwsqcmoluqm6>. Acesso em 29 de 

outubro de 2020. 

 

5-) Perfis dedicados a questão indígena e a discussão decolonial, administrado por não 

indígenas. 

 

- CPSD Centro de Práticas e Saberes Decoloniais. Disponível em: 

<https://m.facebook.com/groups/823378301414428?group_view_referrer=profile_browser

>. Acesso em 28 de setembro de 2020. 

 

- Leticia Fraga. Disponível em: 

<https://instagram.com/leticia.fraga.737?igshid=1plivlukobivz>. Acesso em 29 de outubro 

de 2020. 

- Coletivo Ocareté. Disponível em: 

< https://instagram.com/coletivo.ocarete?igshid=h9h0wmxtd4tp>. Acesso em 29 de 

outubro de 2020. 

- Ancestralidade Ameríndia. Disponível em: 

<https://instagram.com/ancestralidadeamerindia?igshid=1617dly688wxt>. Acesso em 29 

de outubro de 2020. 

- CEAI oficial. Disponível em: 

< https://instagram.com/ceai_oficial?igshid=17lacepn339f3>. Acesso em 29 de outubro de 

2020. 

- Latitudes Latinas. Disponível em: 

< https://instagram.com/latitudesll?igshid=1fpmypppg4xb0>. Acesso em 29 de outubro de 

2020. 

- Descomufrn. Disponível em: 

<https://instagram.com/descomufrn?igshid=1owbiocrf7ow3>. Acesso em 29 de outubro de 

2020. 
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- Pineb. Ufba. Disponível em: 

< https://instagram.com/pineb.ufba?igshid=8i53e25nohea>. Acesso em 29 de outubro de 

2020. 

- Coletivo decolonial Brasil. Disponível em: 

<https://instagram.com/coletivodecolonialbrasil?igshid=m3xqp8c5h61q>. Acesso em 29 

de outubro de 2020. 

 

https://instagram.com/pineb.ufba?igshid=8i53e25nohea
https://instagram.com/coletivodecolonialbrasil?igshid=m3xqp8c5h61q

