
 
 

Por muitos anos não me enxerguei indígena 
 

Carina Oliveira 
 
Sou pataxó, pedagoga, ativista e pesquisadora da literatura 

indígena brasileira. Por muitos anos não me enxerguei indígena, 
reproduzia em minhas falas estereótipos apre(e)ndidos dos meus livros 
de história e literatura. Mesmo em contato constante na infância com 
“índios” eu não conseguia me descolar de massacres colonizadores. 
Quando criança, sofri inúmeras tentativas de apagamento de identidade 
e memória indígena. Tentativas estas por meio da literatura, da escola e 
outros grupos sociais que circulei. Ao observar a figura dos meus 
parentes e ancestrais como seres folclóricos e/ou ‘demonizados’, 
pensei: não me vejo assim. A imagem estereotipada do ‘índio’ sempre 
foi um incômodo, não se sentia contemplada. 

 
Somente na universidade - UFRJ, ao me apropriar lentamente das 

pautas políticas, me vi observando outros horizontes. O feminismo me 
permitiu a aproximação com lideranças indígenas, aproximação esta 
que resulta numa formação enquanto mulher indígena. A literatura 
indígena me (re)apresentou a minha ancestralidade. O meu processo de 
autoafirmação me causou diversos questionamento, dentre eles, o quão 
o plano de apagamento de identidades foi e é intenso. O colonizador diz 
que deixo de ser indígena se tenho celular, se frequento a universidade, 
se sou mestranda em educação, se não moro na aldeia, se não estou 
pintada, se não, se não, se não... Enquanto isso, meus ancestrais ecoam 
nos meus ouvidos, nos meus sonhos, nas minhas memórias quem eu 
sou, ao que pertenço. Quando escrevo, quando pesquiso, quando falo, 
essas vozes se unem, somos coletividade. Isso nos faz ser sementes, 
sementes que a cada tentativa de enterro, brotam. 

 
Hoje, enquanto pedagoga e pesquisadora da literatura indígena, 

luto também para que crianças sejam apresentadas à literatura indígena. 
Luto ao encontro do protagonismo indígena por meio da literatura 



indígena. A literatura indígena é aquela desenvolvida por escritores indígenas, 
sujeitos que (também) retomam a história oficial do Brasil e dos estereótipos 
construídos pelos colonizadores, (re)construindo narrativas.  É importante 
manifestação cultural dos povos e entrada nas diversas culturas. Um dos 
paradigmas da literatura indígena é a possibilidade de nos 
relacionarmos com a nossa mãe. Entender a literatura indígena como 
fruto do ‘Movimento Indígena’ é entender a nossa luta, nossos corpos, 
nossas vozes e espíritos enquanto políticos. Re-existimos. 
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