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RESUMO 

 

 

Este estudo propõe uma outra leitura para os textos literários de autoria indígena publicados 

no Brasil, por meio das obras do cacique Juvenal Payayá. Cujas as produções tematizam sobre 

os processos de retomada da terra, na construção narrativa presente nos modos indígenas de 

escrever sobre as suas comunidades, além de problematizar o lugar destinado à literatura 

produzida pelos escritores dessa vertente literária. É nesse cenário que se trava uma discussão 

sobre a autoria literária indígena e a sua formação, ao analisar como a produção 

política/literária do cacique Juvenal Payayá coloca em evidência uma literatura de 

autorreconhecimento, ao tempo que retoma discussões teóricas que incorporam uma 

autonomia literária e política, problematizando o lugar do povo Payayá na historiografia dos 

discursos sobre os povos indígenas e na própria história da literatura no Brasil, já que, assim 

como inúmeros povos indígenas no Nordeste, os Payayá passaram por vários deslocamentos 

territoriais em busca da sua sobrevivência. Assim, buscou-se neste percurso pensar como 

Juvenal Payayá inova ao deslocar a representação literária da escrita indígena consolidada no 

imaginário nacional como mitológica, e a ampliar os espaços destinados a esta literatura ainda 

vista como “menor” na contemporaneidade. Considera-se que Juvenal Payayá elucida uma 

outra configuração da autoria literária indígena e apresenta para seu leitor novas 

possibilidades temáticas, ao produzir uma literatura que aborda as cenas cotidianas sociais. 

Juvenal Payayá, portanto, apresenta a literatura de autoria indígena como uma reafirmação do 

povo Payayá, no seu reconhecimento étnico, na retomada da terra e na escrita que se expande 

para além da literatura mítica indígena. 

 

Palavras-chave: Diferença. Juvenal Payayá. Literatura. Reconhecimento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This essay proposes a another reading on indigenous authorship literature published in Brazil 

through the production by cacique Juvenal Payayá. Whose productions thematize on the 

recovering process from the land, the construction of the narrative presents at the indigenous 

way of writing about themselves, as well as questioning the place designated to the literature 

produced by these authors. In this scenario, I intend to present a discussion about the 

indigenous authorship literature, analyzing Payayá´s literature productions. The 

political/literary production by Juvenal Payayá highlights a self-knowledge and 

simultaneously reopens theoretical discussions that incorporates a literary and political 

autonomy, emphasizing the Payayá Peoples’ place into the indigenous history and into the 

Brazilian literary history, because,  just like other innumerous indigenous tribes in the 

Brazilian Northeast, the Payayá people dealt with several territorial displacements in order to 

survive. Hence, I have gotten interested throughout this path in how Juvenal Payayá innovates 

by dislocating the indigenous authorship literature representation which is consolidated, in 

general, as mythological, and designated it to places where this literature is considered “less 

important”. Therefore, Juvenal Payayá elucidates a new arrangement to the indigenous 

authorship literature and exposes to his reader new thematic possibilities when produces a 

literature that transforms itself into daily scenes. Thus, Payayá presents an indigenous 

authorship literature as a Payayá People´s reaffirmation, an ethical recognition, a recovering 

of the land and a written that transforms itself beyond the indigenous myth literature.  

 

Keywords: Difference. Juvenal Payayá. Literature. Recognition. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Desde a minha primeira leitura da obra Coisas de índio (2000), de Daniel Munduruku, 

interessei-me pela existência de uma literatura que até aquele momento parecia-me nova. É 

evidente que “nova” era a minha aproximação com a literatura de autoria indígena. 

Perguntava-me há quanto tempo o povo indígena escrevia as suas memórias e quais eram os 

livros que, até então, eu desconhecia. Essas questões, que reverberavam em mim por meio da 

leitura do livro do Munduruku, foram consequência de uma disciplina oferecida no curso de 

especialização em Literatura infantil e juvenil na Universidade do Estado da Bahia – UNEB, 

em 2012, quando, inconscientemente, os caminhos desta dissertação começaram a ganhar os 

primeiros contornos. 

Durante esse processo, entre estudos e leituras, comecei a vasculhar outros textos de 

escritores indígenas no espaço virtual. Deparei-me com o blog1 do escritor Juvenal Payayá, 

intitulado Blog de Juvenal Payayá, que marcou o meu imaginário, pelo seu diferencial 

enquanto indígena e por sua posição política. No universo de tantos escritores indígenas, 

Payayá chamou a minha atenção por propor, diferentemente de outros escritores indígenas 

que eu começava a conhecer, outra maneira de dizer sobre o que é ser índio, e sobre o seu 

próprio fazer literário, sem necessariamente ter a temática indígena como fundamento da sua 

própria escrita.  

Era impossível não notar como Juvenal Payayá destoava do imaginário construído por 

mim sobre a literatura de autoria indígena, que seria algo voltado à produção de textos 

literários, que, no entanto, estavam relacionados à riqueza cultural indígena, à tradição e às 

mitologias desses povos. Assim, ao encontrar a literatura produzida por Payayá, percebi um 

discurso no qual as mitologias indígenas não constituíam o único cenário para a construção 

literária. Não encontrei somente a descrição da aldeia e dos mitos indígenas; deparei-me com 

uma literatura que apresentava imagens urbanas, o cotidiano da cidade e a vida anônima dos 

seus moradores. 

Desde então, senti a necessidade de entender o processo de construção da literatura do 

cacique Juvenal Payayá que, em um primeiro momento, reafirma os dilemas das populações 

indígenas situadas no Nordeste brasileiro, ao buscar nas suas práxis, nos seus modos de fazer 

                                                           
1 O endereço de acesso ao Blog é: http://juvenal.teodoro.blog.uol.com.br 
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indígena, o seu reconhecimento e num segundo momento, apresenta uma literatura de autoria 

indígena que exerce o seu papel sob outro aspecto, além do mito, para além da aldeia. 

No entanto, o que há de mais afirmativo neste paradoxo é que, construindo ou não essa 

perspectiva de índio x mito, as produções de Juvenal Payayá mobilizam a chamada 

emergência das novas identidades, algo que o professor e historiador João Pacheco de 

Oliveira (1998) expõe em seu artigo Uma etnologia dos ‘índios misturados’? Situação 

colonial, territorialização e fluxos culturais, sobre o movimento dos povos indígenas, em 

especial os que habitam o Nordeste, que após séculos de repressão e negação da sua condição 

étnica, buscam reivindicar o seu reconhecimento e, principalmente, a retomada dos seus 

espaços e territorialidades. Essa situação é nomeada por Oliveira (1998) como a viagem de 

volta e parte significativa desta discussão se faz presente na obra de Payayá A retomada x o 

interdito proibitório (2007)2, relatos do autor transformados em manifestos, assim como no 

Blog e no Facebook do escritor.  

Assim, os povos indígenas no Nordeste brasileiro estariam por meio dos processos de 

territorialização, enquanto ato de natureza política, reorganizando suas formas culturais e 

identitárias. Tal processo, segundo Oliveira (1998), teria ocorrido entre às décadas de 70 e 80, 

quando populações indígenas até então não reconhecidas pela literatura etnográfica passaram 

a reivindicar os seus espaços. Ao escolher o termo viagem de volta o teórico expressa a 

relação entre etnicidade e território, uma imagem que se reproduz na obra de Juvenal Payayá 

ao descrever as vivências dos indígenas que habitam o Nordeste brasileiro. 

Desta forma, a presente dissertação acha-se dividida em três capítulos, conforme 

exposto a seguir.  

O primeiro capítulo tem em vista apresentar a comunidade indígena Payayá no seu 

contexto histórico, a vida do cacique Juvenal Payayá, uma leitura crítica das obras literárias A 

retomada x o interdito proibitório (2007), Negócios na periferia (2006) e O filho da ditadura 

(2010), livros que dialogam com a demarcação das terras indígenas, afirmação da (re) 

existência individual/coletiva/étnica dos povos indígenas no Nordeste e, por fim, com 

temáticas urbanas, ao criar outros paradigmas para a literatura de autoria indígena. Depois 

deste percurso utilizei a entrevista realizada em 14 de janeiro de 2015, na Livraria Leitura no 

Shopping Bela Vista em Salvador (BA), a propósito desta dissertação, como procedimento 

teórico-metodológico. Em resumo, busquei neste capítulo expor considerações sobre a 

                                                           
2 Segundo informação do próprio autor, a obra A retomada x o interdito proibitório (2007) contou com a 

participação da sua companheira Edilene Payayá durante toda a composição do livro e na revisão do texto. Desta 

forma, o livro em questão segue também assinado por Edilene Payayá.  
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comunidade, a vida, as obras e a entrevista que fundamentarão as discussões sobre a escrita de 

Juvenal Payayá no decorrer deste texto dissertativo, no intuito de formar um elo entre este 

capítulo e os demais.  

Quando comecei a pensar nas coisas que li e nas que ouvi no momento da entrevista, 

percebi que foi exatamente naquelas duas horas entre perguntas e respostas que foram 

produzidas as cenas para solidificar este exercício dissertativo. Além dessa aproximação, no 

decorrer da pesquisa, se fez necessária a discussão do conceito de literatura de autoria 

indígena, pois, ao me aprofundar no que seria esse lugar, outras imagens literárias que não 

correspondem à literatura como lugar do mito3 restaram suspensas. 

Dessa forma, a minha questão era operacionalizar essas novas configurações que 

escapam do mítico, mas também se afirmam pelo reconhecimento étnico, político, e que 

podem ser aproximadas. Juvenal Payayá é um autor indígena que escreve para demarcar seu 

espaço geográfico e produz uma literatura que foge do padrão (índio x índio / índio x mito); 

alinhado a isso, desloca uma imagem recorrente que vigora no senso comum a respeito dos 

textos indígenas.  

Então, no segundo capítulo, aspectos da entrevista são colocadas em diálogo com as 

obras A retomada x o interdito proibitório (2007) e Negócios da periferia (2006), produzidas 

pelo escritor Juvenal Payayá. Assim, inicialmente com base nas reflexões de Maria Inês de 

Almeida (1999), e em crítica às propostas de Graça Graúna (2013), a respeito da literatura de 

autoria indígena e seus pensamentos sobre a escrita, procuro discutir o lugar/paradoxo que 

Juvenal Payayá ocupa nessas leituras e observo como a literatura produzida por este autor cria 

as aporias necessárias tanto para a leitura do mito quanto para a leitura e o olhar do indígena 

que escapa deste lugar. 

 Por fim, no terceiro capítulo, a fim de facilitar a compreensão das narrativas analisadas 

nesta dissertação, apresento a obra O filho da ditadura (2010), e um conjunto de imagens 

literárias recorrentes no cenário nacional de produções de escritores indígenas. Para isso, 

realizo uma breve leitura comparada entre as imagens literárias presentes na produção de 

alguns indígenas como Daniel Munduruku, Olívio Jekupé e Kaká Weré Jecupé, em 

contraponto com as imagens e a escrita produzidas por Juvenal Payayá. 

                                                           
3 Segundo a professora Thiél (2012), doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), o termo mito, banalizado em seu uso no ocidente, normalmente vinculado a relatos fantasiosos e 

desvinculado de um discurso histórico ou verdadeiro, assume outras conotações em contextos tribais. Ele nada 

tem a ver com a ideia de ficção utilizada pelas convenções literárias ocidentais. Sugere, por outro lado, ligação a 

narrativas verdadeiras, com função religiosa. 
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Em síntese, foi assim que resolvi pensar um pouco os caminhos do que venha a ser a 

formação deste lugar chamado literatura de autoria indígena por meio das produções do 

escritor Juvenal Payayá. Desse modo, espero que o presente texto possa trazer uma crítica 

producente para a área literária e que ofereça algumas contribuições aos estudos voltados à 

temática indígena. 
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CAPÍTULO I 

 

VIDA E ESCRITA PAYAYÁ: DO SINGULAR AO COLETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1.1 – Comunidade Payayá 

 

 

No século XVII, entre os vários índios “tapuias”4 que cortaram o sertão de Jacobina no 

estado da Bahia, estavam os chamados Payayás um dos povos indígenas mais cuidadosamente 

descritos pelos documentos coloniais da época, também chamados de Paiaiás, Papanazes, 

Paiaiazes5, e ainda de “índios dos chapéus”, por usarem cabelos grandes, amarrados no alto da 

cabeça, em forma de trouxas e pontas descidas. Os Payayás habitaram o território do vale do 

rio Paraguaçu, bem como o território que hoje compreende a região onde estão os municípios 

de Morro do Chapéu, Saúde, Utinga e Tapiramutá. Foram, também, presença constante na 

região de Alagoinhas, onde existe o povoado São José dos Payayá. 

O fato é que, durante um longo tempo, historiadores e antropólogos acreditavam não 

existir mais nenhuma presença de indígenas no Nordeste brasileiro. Nas mais pessimistas 

avaliações, estes grupos teriam sido exterminados cultural e fisicamente, ou teriam passado 

por um processo de assimilação à sociedade local, compondo a figura do caboclo6 ou do 

sertanejo, consistindo atualmente num ícone folclórico.  

Assim, parte significativa dessa população passou a ser vista pelo Estado e por 

pensadores sociais como entidades extintas. Segundo o historiador e professor João Pacheco 

de Oliveira (2011), em seu livro A presença indígena no Nordeste, nas primeiras décadas do 

século XX, havia um interesse voltado para as comunidades indígenas no Nordeste apenas 

como objeto acadêmico, nos limites dos comentários de textos e gravuras do imaginário 

colonial, onde eram apontados elementos com associações ligadas à reconstrução de antigas 

repartições geográficas e grupos linguísticos, ou destinados a avaliar as contribuições 

deixadas por essas comunidades para a sociedade local. 

Desta forma, diferente de outros povos indígenas, os situados no Nordeste foram os 

povos que sofreram o maior impacto com a colonização entre os séculos XVI e XVIII, do 

litoral aos sertões interiores, razão para a mudança de muitos dos seus costumes, tradições, 

organizações e autorrepresentação. A exemplo do povo Payayá que durante esse período 

passou por vários processos diferentes de territorialização e ao longo dos anos foram 

                                                           
4 Os cronistas naturalizavam as sociedades indígenas dividindo-as entre Tupis e Tapuias. Os Tapuias seriam o 

grupo de indígenas  que não falavam línguas do tronco tupi, além de serem conhecidos por “bárbaros”. 
5 Segundo dados do pesquisador Solon Natalício Araújo dos Santos (2011) presentes na sua dissertação 

Conquista e Resistência dos Payayá no Sertão das Jacobinas: Tapuias, Tupi, colonos e missionários (1651-1706). 
6 Conforme a professora Maria Rosário de Carvalho (2012) em seu livro Índios e Caboclos a história recontada, 

a figura do Caboclo transita enquanto imagem de mestiço de branco com índio; cariboca, carijó; antiga 

denominação do indígena; de cor acobreada e cabelos lisos; cabure, tapuio; encantado. Outros autores, fazem 

originar o caboclo, respectivamente, do tupi “floresta”, e “que vem de” (procedente do mato). 
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destituídos dos seus territórios, deixaram de ser reconhecidos como grupos ou coletividade 

indígenas, e passaram a ser vistos individualmente como “descendentes” ou índios extintos.  

O Nordeste brasileiro foi cenário de lutas entre indígenas e colonizadores que 

pretendiam realizar a ocupação das terras brasileiras; para efetivar tal ocupação, algumas 

ações foram efetuadas, como as guerras justas7, a cristianização pelos missionários que 

convertiam os aldeamentos em verdadeiras escolas catequéticas, com o intuito de fazer 

desaparecer quaisquer resquícios indígenas. Toda ação realizada nesta época colocava em 

prática o plano de diluição das características físicas e culturais dos povos indígenas, 

contribuindo assim para o enfraquecimento da identidade étnica:  

 

[…] Pelo menos oficialmente, os índios deixaram de existir, as aldeias foram 

sumariamente extintas, as terras divididas entre índios e não índios, 

acarretando uma grande mistura e consequentemente o apagamento de 

muitas nações indígenas. […] Tal política era um meio de desarticulá-los 

politicamente e descaracterizá-los étnica e culturalmente, atendendo ao 

objetivo maior, que era usurpar e expropriar as terras indígenas (OLIVEIRA, 

2004, p. 8). 

 

Neste caso, essas ações tornaram os povos indígenas na região Nordeste invisíveis por 

um longo período. Os deslocamentos territoriais, tudo isso foi de alguma forma imposto às 

comunidades indígenas, no intuito de apagar todo traço ou rastro indígena. 

Assim, pensar a reorganização do povo Payayá como população indígena no Nordeste 

é perceber a configuração dessas novas identidades para recontar o seu passado, por meio da 

memória, da literatura e, sobretudo, pela reafirmação da diferença em novos espaços. Práticas 

nas quais o passado serve de base para reescrever o presente em um movimento giratório 

intercultural e híbrido, necessário às políticas de retomada da terra, ou seja, narrativas 

importantes para a legitimidade da comunidade indígena, considerada pelo Estado, pela mídia 

e pelo imaginário coletivo como não indígena, devido aos inúmeros processos históricos de 

miscigenação cultural e aos deslocamentos territoriais. 

O que observei após o encontro com o cacique Juvenal Payayá, para fazer este 

exercício escrito dissertativo, foi como o povo indígena no Nordeste vem articulando um 

novo processo de reorganização social, com movimentos políticos, que tornam a necessidade 

de reconhecimento ou a luta pela retomada das narrativas sobre si uma forma de viagem de 

volta, para parafrasear o professor João Pacheco Oliveira (1998) – ou seja, um modo 

                                                           
7 Segundo Oliveira (2006), as “guerras justas” eram realizadas para o aprisionamento dos índios hostis, que 

tinham a sua legislação baseada num imaginário difuso sobre práticas indígenas “bárbaras” – canibalismo, 

poligamia etc. 
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de fornecer uma chave interpretativa aos fatos da chamada “emergência” de novas identidades 

centrados em questões que dizem respeito tanto à problemática das “emergências” étnicas, 

quanto à da reconstrução cultural. 

 A presença indígena no Nordeste aumentou significativamente desde a década de 90, e 

hoje é uma constante bem mais nas áreas urbanas que nas rurais. Em um processo de 

emergência étnica, os povos indígenas buscam seu reconhecimento, reassumindo as suas 

identidades e recriando tradições culturais. Eles elaboram novos caminhos que vão de 

encontro à imagem estática construída sobre o indígena, como bem ressaltado pela 

antropóloga Manuela Carneiro da Cunha (2009), que entende a cultura indígena não como um 

conjunto de traços dados, mas como um vir a ser e uma transformação constante. 

Assim, o Censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

de 2010 evidencia essa questão com dados estatísticos, ao informar que a maior parcela de 

indígenas residentes fora das suas terras corresponde hoje à região Nordeste, com 126 mil 

indígenas, com um peso relativo de 33,4%. Neste contexto, nas regiões Sudeste e Nordeste, os 

indígenas são bem mais representativos fora das terras indígenas, em contraponto com as 

regiões Norte e Centro-Oeste, que apresentam uma maior concentração de população indígena 

residente nas suas terras. 

No ano de 2005, de 23 a 25 de maio, foi realizada em Salvador/Bahia a I Conferência 

Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Bahia8, organizada pela Secretaria 

da Justiça e Direitos Humano, com o tema “Estado e Sociedade promovendo a Igualdade 

Racial”. Teve como um dos objetivos propor diretrizes para a Política Nacional de Promoção 

da Igualdade Racial e Étnica, considerando a perspectiva de gênero, cultura e religião, e 

contou com a participação de várias autoridades e representantes indígenas, negros e ciganos. 

Uma das propostas apresentadas ao texto da Conferência Nacional foi promover um 

levantamento histórico-memorial e antropológico dos povos indígenas ainda não incluídos 

nos dados oficiais; entre esses estava o povo Payayá.  

Os reflexos deste encontro de 2005 reverberaram em 2008, durante o primeiro E 14 – 

Encontro das Culturas dos 14 Povos Indígenas da Bahia, que ocorreu no mês de outubro, na 

Aldeia Tuxá, município de Rodelas (BA), com mais de 500 indígenas, entre eles, diversos 

representantes caciques indígenas dos povos Atikum, Kaimbé, Kiriri, Kantaruré, Pankararé, 

Pankararu, Pataxó, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Truká, Tumbalalá, Tupã, Tupinambé, Tuxá e Xucuru-

                                                           
8 Segundo publicado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia. Relatório da I 

Conferência Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Disponibilidade em 

www.sjcdh.ba.gov.br/sudh/relatório_conf_estadual.pdf. Acesso em: 5 de agosto de 2015. 

 

http://www.sjcdh.ba.gov.br/sudh/relatório_conf_estadual.pdf
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Kariri. Nesse encontro, os caciques presentes elaboraram um documento reconhecendo o 

povo Payayá como povo indígena presente no Nordeste, o que levou a Fundação Nacional do 

Índio – FUNAI, no ano de 2014, a concordar com a decisão dos caciques, encaminhando um 

ofício à comunidade Payayá, acerca do reconhecimento da etnia. 

Atualmente, a comunidade indígena Payayá é de aproximadamente 150 indígenas, e o 

território demarcado onde vivem fica na cidade de Utinga (BA); lá, os Payayá vêm 

reconfigurando seus espaços, desenvolvem projetos de agricultura familiar, reflorestamento 

de áreas ao redor da aldeia, manifestações culturais, produção literária, e buscam 

problematizar o lugar social destinado às populações indígenas nos dias atuais. Assim, como 

novo mecanismo de resistência, a emergência étnica de povos indígenas considerados antes 

desaparecidos, sobretudo no Nordeste brasileiro, tem gerado iniciativas no que se refere à 

recuperação de suas próprias histórias, iniciando lutas pelo reconhecimento étnico-cultural e 

por direitos específicos indígenas. 

Ao ler Cultura com aspas, de Manuela Carneiro da Cunha (2009), atentei para a sua 

observação de que, desde os anos 80, a previsão do desaparecimento dos povos indígenas 

cedeu lugar à constatação de uma retomada demográfica geral. Hoje, tantos anos depois, o 

Povo Payayá – visto como dizimado pelo Estado, renomeado pela Igreja, aumenta o coro dos 

índios excluídos, índios urbanos, índios que tiveram as terras das suas aldeias extintas e que 

atualmente buscam a reafirmação dos seus espaços.   

Foram essas questões e demandas políticas, sociais e culturais que fizeram com que o 

escritor Juvenal Payayá colocasse a prática política/literária a favor da sua comunidade. Muito 

mais que descrever fatos, o escritor Payayá se propõe a produzir uma narrativa 

coletiva/individual, como indígena atravessado pela autoria literária e por sua comunidade.  

 

 

1.2 - O cacique e escritor Juvenal Payayá 

 

 

O tópico anterior caminhou na tentativa de apresentar brevemente a comunidade 

indígena Payayá, sua situação como povo residente no Nordeste e a relação direta do escritor 

e cacique Juvenal Payayá com sua aldeia. Esta compreensão ajudará a entender as 

manifestações políticas/literárias do autor, que serão detalhadas nos capítulos a seguir por 

meio das obras literárias. Agora, abordarei a vida e a formação do escritor enquanto indígena 

no cenário brasileiro. 
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Figura 1: Escritor Juvenal Payayá.  

Fonte: Blog do autor. 

 

De acordo com o pensamento da escritora argentina Maria Teresa Andruetto (2012), o 

que escrevemos tem a marca do que somos, porque, ainda que pareça óbvio, a pessoa que 

somos existe anteriormente ao escritor que viremos a ser. O escritor indígena não escapa 

disso: tem sua escrita inserida na vida e em outros momentos do seu povo; a vida singular, 

aflora no coletivo; ao escrever, realiza um movimento de ir e vir, ensaiando um caminho para 

quem escreve e para quem lê.  

Nas práticas indígenas do escritor Juvenal Payayá, vida e obra se cruzam em alguns 

momentos, em outros, caminham lado a lado, em um mesmo sistema que eu chamaria de 

migratório. Migra de um espaço para outro, nos trânsitos da vida, em busca de respostas que 

foram dadas para escrever, agora no presente, a sua história. 

É nesta perspectiva que pretendo delinear aqui, ao apresentar uma parte da vida deste 

escritor mesmo antes de abordar os livros selecionados: A retomada x o interdito proibitório 

(2007), Negócios na periferia (2006) e O filho da ditadura (2010), para que possamos 

compreender como vida e obra estão imbricadas na prática da escrita do autor Juvenal Payayá. 

Vale ressaltar que essas relações nos levam a entender o percurso pelo qual se constitui a 

autoria deste cacique. 

Registrado como Juvenal Teodoro da Silva para a sociedade civil brasileira em 4 de 

outubro de 1945, e como cacique Juvenal Payayá para a sociedade indígena. O cacique, 

nasceu em Maracaiá, nome indígena que em tupi significa “gato pintado”, uma aldeia isolada. 
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Juvenal Payayá afirma que hoje este lugar não existe mais, já que as constantes emancipações 

dos distritos e as divisões territoriais tornaram seu lugar de nascimento uma “mentira”. Como 

esclarece numa postagem disponibilizada em seu blog9: 

 

O “Maracaiá”, aldeia quando nasci, era distrito do Morro do Chapéu, depois 

Miguel Calmon, depois Várzea Nova; Cabeceira do Rio onde fui concebido 

e criado, hoje é Utinga, mas já foi Morro do Chapéu, e assim por diante. 

Portanto, resolvi simplificar as coisas e digo para todos que sou chapadeiro, 

sou um cidadão nascido na Chapada Diamantina e pronto (PAYAYÁ, 2013). 

 

Parte da sua história foi a mim relatada durante uma entrevista que aconteceu em 14 

de janeiro de 2015, na Livraria Leitura no Shopping Bela Vista em Salvador (BA). Durante a 

entrevista, Juvenal Payayá relatou que nos anos 50, ainda menino, sendo o quarto de uma 

família de seis irmãos, com 12 anos, em decorrência da seca que assolava o sertão naquele 

período, assistiu sua família ser jogada do sertão para o mundo, e “ali, nem eu ou minha 

família tínhamos consciência plena da nossa condição de indígena” (PAYAYÁ, 2015)10. Era 

comum, na época, o não reconhecimento deste outro corpo indígena, diante da discriminação, 

dos processos de miscigenação e perda dos traços fenotípicos. Muitos indígenas anulavam sua 

identidade e passavam a ser vistos pela comunidade local como camponeses, ribeirinhos, 

lavradores, pessoas comuns que estavam à margem da sociedade. 

 

Nos anos 50, o Nordeste passou por uma seca terrível, e nós fomos jogados 

da caatinga para o mundo. Nesta época, não tínhamos mais a visão de ser 

indígena; nós queríamos mesmo era ser qualquer coisa. Os nossos parentes 

iam para São Paulo e chamavam os demais, pagavam as passagens, e desta 

forma o meu pai foi com eles trabalhar na construção civil. Eu me criei 

muito à vontade, cabelo grande e sem roupa, dos 7 aos 11 anos, mais ou 

menos assim. Fomos para São Paulo, e quando cheguei eu era analfabeto 

mesmo, não sabia ler. O meu pai era leitor, e nós aprendemos com ele a 

gostar dos livros. Quando cheguei em São Paulo procurei uma escola e me 

destaquei. As pessoas me chamavam de bugre, baiano. Quando eu terminei o 

chamado primário, eu fui trabalhar na fábrica (PAYAYÁ, 2015)11. 

 

A migração em decorrência da seca no Nordeste12 fez com que Juvenal Payayá se 

tornasse adulto antes do tempo. Na época, a cidade de São Paulo era o grande foco desses 

                                                           
9 O endereço de acesso ao blog é: http://juvenal.teodoro. blog.uol.com.br 
10 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 
11 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 
12 Segundo o historiador Paulo Fontes (2008) em seu livro Um nordeste em São Paulo: trabalhadores migrantes 

em São Miguel Paulista 1945/1966, entre as décadas de 50 e 60, aproximadamente 38 milhões de pessoas saíram 

do campo em direção às áreas urbanas, e um dos principais destinos era São Paulo. Neste período, a capital 

paulista quase triplicou de tamanho: a cidade recebeu 1 milhão de migrantes, o que representava 60% do seu 

crescimento populacional. 
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retirantes, que sofriam duplo preconceito: primeiro, por serem indígenas, e segundo, por 

serem oriundos do Nordeste.  

Este deslocamento provocou um impacto no núcleo familiar de Payayá, no que tange o 

seu pertencimento étnico, a identificação com o lugar e com a terra. Dentro deste conturbado 

processo Payayá se viu deslocado/desalojado e assim presenciou sua família emigrar para São 

Paulo em busca de novas oportunidades e melhorias; aos 14 anos, ainda na adolescência, 

começa a trabalhar na construção civil, como tecelão e metalúrgico. Juvenal Payayá passa sua 

juventude mudando de profissão, quando então decide que ali não era o seu lugar. Aos 17 

anos, com pouca instrução escolar, resolve retomar os estudos; realiza o curso supletivo, 

presta vestibular aos 23 anos para Direito no Centro Universitário das Faculdades 

Metropolitanas Unidas – FMU e História na Universidade de São Paulo – USP, sendo 

aprovado nos dois exames. Opta por História. 

Segundo Juvenal Payayá o curso de História na USP não foi sua melhor opção. Na 

época, envolve-se com a ditadura militar, episódio que irá reverberar no romance O filho da 

ditadura (2010), servindo na frente de batalha. Naquele momento, a USP foi-lhe um estorvo; 

não conseguiu se adequar ao ambiente, devido ao preconceito em razão de sua identidade 

indígena. 

 

De repente a USP se tornou um peso; eu tinha dificuldade na escrita, por não 

saber escrever com ss ou ç. A minha própria letra era horrorosa, e diante 

daqueles professores, doutores renomados, eu, aquele índio, não conseguia 

entender o que eles falavam. Eu ficava lá olhando, e apenas depois eu 

percebi que aquele não era o meu lugar. Certa vez, teve até dois ou três atos 

de preconceito velado; as pessoas chegavam e perguntavam o que eu estava 

fazendo naquele espaço. Foi então que resolvi sair da USP da mesma forma 

que entrei; arrumei um emprego e vim trabalhar na Editora Ática. O dono da 

Editora Ática era meu professor; eu pedi emprego e ele me mandou para a 

Bahia; quando cheguei aqui, veio novamente a ideia de retomar os estudos. 

Fui para Feira de Santana, prestei o vestibular, passei e me formei em 

Economia. Nesta época o Brasil passava por transformações políticas; 

resolvi voltar para a região do sertão como um saudosista, e começamos a 

fazer muita discussão política. Eu tinha muitos sonhos (PAYAYÁ, 2015)13. 

 

Com efeito, Juvenal Payayá não se reconhecia naquele lugar, sobre o desejo e poder de 

se reafirmar, de expressar sua identidade cultural e social resolve voltar para a Bahia. É 

possível dizer que independente do lugar ou situação na qual se encontra, um indígena não 

deixará de ser ele mesmo. A indianidade segue permanente em qualquer lugar que este 

indivíduo esteja, a vida do cacique Payayá nos permite observar e afirmar tais ações.  

                                                           
13 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 
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Essas situações fizeram com que Juvenal Payayá realizasse o caminho de volta para a 

Bahia. Abandonou o curso de História na USP e empregou-se na Editora Ática, local onde 

trabalhou de 1974 a 1993. Aqui retoma mais uma vez os estudos, conclui Economia da 

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS e, depois, uma especialização na 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB. 

Os seus primeiros textos publicados foram artigos jornalísticos ainda em São Paulo e 

em algumas revistas, a exemplo da “Artpoesia”14. Algo que Juvenal Payayá define como 

“textos panfletários”, com críticas ligadas ao período da ditadura, ingênuos e que apesar da 

sinceridade não tinham muita qualidade. 

Portanto, a construção deste autor indígena ocorre por meio dos seus deslocamentos, 

de quem não está fixado nos grandes centros urbanos e não permaneceu sempre no seu lugar 

de registro. Juvenal Payayá é filho de um lugar periférico indígena, visto como retirante 

nordestino, à margem; e hoje se reafirma como indígena Payayá.  

Neste período muda-se para o interior do estado, residindo na cidade de Jacobina 

(BA), local em que escreve o seu primeiro romance à mão15, nunca publicado. Cria o 

Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas na Bahia (MUPOIBA)16 e publica seu 

primeiro livro de poesia em 2002, Os Tupinikin – versos de índio, com mil exemplares, 

obtendo projeção com apresentações em feiras literárias e em alguns encontros acadêmicos. 

Antes dessa vivência e da sua assimilação da identidade indígena, Juvenal Payayá assinava 

seus textos como “índio descendente”17. O seu livro Os Tupinikin (2002) traz essa informação 

logo na capa; então, Payayá “ainda” não se afirmava como um escritor indígena. Todo 

processo de (re) afirmação enquanto escritor indígena ocorreram durante os processos de 

identificação do seu povo e recuperação das memórias individuais/coletivas. 

Em seguida, Juvenal Payayá lançou mais quatro romances: Ninguém na caverna de 

Polifemo (2004), Negócios na Periferia (2006), Timor Leste e O filho da ditadura (2010), e 

dois livros-manifestos sobre as causas indígenas e os dilemas sociais: Infraestrutura e A 

retomada x o interdito proibitório (2007), além dos poemas sobre as questões indígenas 

publicados nas redes sociais e no blog18.  

                                                           
14 Endereço de acesso a revista: http://revistaartpoesia.blogspot.com.br 
15 Segundo informação do autor Juvenal Payayá, o romance não possui título, bem como não foi publicado, 

servindo apenas de inspiração para as suas demais obras. 
16 É uma das organizações indígenas presentes no Estado da Bahia; reúne 22 etnias, entre elas: Tupinambá, 

Pataxó, Pataxó Hã-hã- hãe, Kiriri, Tuxá, Tumbalalá, Atikum, Pankararé, Kaimbé, Pankarú, Pankararú, Xukuru-

Kariri, Kariri-Xóco Fulni-ô, Funi-ô, Potiguara, Tapuia, Kambiwá, Xacriabá, Payayá, Kantaruré e Tuxi. 
17 O termo “índio descendente” foi utilizado ao longo dos anos para designar as populações indígenas, 

principalmente no Nordeste, que foram destituídos dos seus territórios e passaram a integrar a sociedade local. 
18 O endereço de acesso ao blog é: http://juvenal.teodoro.blog.uol.com.br 
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Sobre sua escrita poética o cacique afirma, 

 

Se tiver de me considerar escritor, serei um escritor indígena, pois escrevo 

minhas inquietações em versos e prosa. Meu poema tem, entre tantos temas, 

a questão indígena. Além dos livros publicados, escrevi alguns ensaios e uns 

400 poemas. Fora os intimistas, feito para a mulher amada, os demais são 

sobre a terra, o arco, a flecha, Tupã, a Chapada Diamantina, a sociedade; 

dedico muitos poemas aos opressores do povo indígena. No último livro, O 

filho da ditadura, um dos filhos da ditadura é também um indígena 

(PAYAYÁ, 2015)19. 
 

Assim, com essas questões por toda uma vida, Juvenal Payayá aborda esses fatos na 

escrita, na poesia, nos romances, enfocando o que testemunhou e o que sonhou. O autor 

escreve o que pensa e classifica a sua própria obra na temporalidade da história e dos fatos, 

relacionando a narrativa com sua vivência indígena. O escritor Payayá se afirma um escritor 

indígena, cujo repertório aborda as especificidades do ambiente indígena e a ocupação de 

novos espaços temáticos. Como exemplo, transcrevo o poema intitulado “A Mágica do Rio” 

que expõe algumas das construções poéticas deste escritor indígena: 

 

Um Payayá kurumim contou-me 

Que a água foi desviada a muque 

Para consertar a curva do rio 

Deixando seca a rocha úmida 

 

O menino me fez crer sim 

Pois história de kurumim da oka 

É tão verdadeira como a de velhos 

Na fogueira a descansar de cócoras 

 

De tão real, inicial pareceu primeiro 

O canto de uma sereia ímã 

Mas o fiel espiritual guerreiro 

Converteu minha alma incrédula 

 

O kurumim imaginando, trêmulo 

Traçando no retângulo a curva: 

– Ah se o penhasco derretesse 

E a poeira caísse em chuvas! 

 

Foi por força natural da lógica 

Para atender seu olhar prostrado 

Cai a chuva farta em água benta 

E o rio ressurge como serpente mágica 

 

Eu voltei a acreditar no medo 

Vendo o mundo acabar sem rogo 

                                                           
19 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 



26 
 

A floresta devorada em chamas 

Sem rio para apagar o fogo. 
 

Como parte da própria vida, a poesia acentua a importância da natureza presente nas 

manifestações dos povos indígenas. Os poemas abordam questões relacionadas à terra, à luta 

para a sua demarcação, à tradição e ao lugar do povo Payayá hoje. Assim também há a 

presença desse escritor na militância política, com sua diversidade de temas que mesclam o 

social, o cultural e a história demarcada por temática indígena, como na obra intitulada A 

retomada x o interdito proibitório (2007). Em contraponto, há outras temáticas presentes nos 

romances sobre a ditadura, a sexualidade, os grandes centros urbanos e as periferias, como em 

Negócios na Periferia (2006) e O filho da ditadura (2010), que abre caminhos para novos 

olhares e descortina os antigos, consolidados no tempo. 

 Após essa apresentação em que a comunidade Payayá e a vida do escritor Juvenal 

Payayá foram abordadas, no tópico seguinte exponho um diálogo que se estabeleceu a partir 

da entrevista realizada com o autor Payayá. Tal ação, a entrevista, encontra abrigo na proposta 

da professora Leonor Arfuch (2010) em seu livro O espaço biográfico: dilemas da 

subjetividade contemporânea, no que diz respeito, no caso da entrevista, por exemplo, que 

proporciona a oportunidade de “a entrevista utilizada na pesquisa acadêmica, em sua inscrição 

textual ou magnetofônica, será frequentemente um passo para ir além, em direção à 

elaboração de um produto-outro” (ARFUCH, 2010, p. 242).  

 A partir desse lugar busquei operacionalizar a ação da entrevista na tentativa de 

compreender o lugar da literatura de autoria indígena elaborada pelo escritor Juvenal Payayá, 

considerando o autor e a produção das suas obras. 

 

 

1.3 – A entrevista  

 

 

“Quem disse que índio só escreve sobre índio? Índio escreve literatura.” A afirmação 

proferida pelo cacique Juvenal Payayá, durante nosso primeiro encontro, que aconteceu em 14 

de janeiro de 2015, na Livraria Leitura no Shopping Bela Vista em Salvador (BA), resume e 

elucida o que me leva a pensar como a literatura de autoria indígena se constitui a partir de 

uma questão específica, no que diz respeito às escrituras indígenas que, em termos de 

realização narrativa, tem como principal aspecto a dimensão mítica enquanto matéria cultural 

e literária.  
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A ideia primária da literatura de autoria indígena é composta na sua maioria de mitos. 

O mito para os indígenas é a vida narrativa de cada povo, faz parte da vivência e 

ensinamentos indígena, é um misto de ficção e realidade.  

Para tanto, a entrevista foi um meio possível para entender essa problemática sobre o 

fazer literário dos escritores indígenas, e foi na busca desse entendimento que se deu o nosso 

encontro. O local foi escolhido pelo próprio autor, Juvenal Payayá, que me pareceu muito à 

vontade naquele espaço, local de circulação de pessoas e saberes. O propósito para esse 

contato decorreu da leitura das obras, que despertaram em mim o desejo de me aproximar e 

conhecer esta pessoa que escreve uma literatura significativa para o seu tempo. Foi por 

acreditar na ideia da entrevista como um método eficiente para entender as obras de Payayá, 

que coloquei em prática este exercício. 

Assim, no decorrer da entrevista percebi que as perguntas por mim formuladas 

caminhavam no sentido de entender a produção literária do escritor Juvenal Payayá e sobre 

seu papel atuante enquanto indígena no Nordeste e as representações temáticas das suas obras. 

Em determinado momento da entrevista, os questionamentos pré-elaborados por mim já não 

eram tão determinantes naquele diálogo, e ainda que o fossem, o cacique Juvenal Payayá as 

remexia de tal forma, com a propriedade e o tom de quem definitivamente iria traçar os 

caminhos daquele nosso encontro. Payayá falava e gesticulava diante do meu olhar atento 

sobre as questões indígenas; discorria sobre o seu labor literário em favor da retomada das 

terras, ao afirmar a todo momento os dilemas das populações indígenas no Nordeste brasileiro 

que buscam nas suas práxis, nos seus modos de fazer indígena, seu reconhecimento, e 

dissertava sobre o seu exercício a fim de produzir uma literatura com novas abordagens 

sociais.  

Todas essas questões estão interligadas à sua condição indígena. Segundo Juvenal 

Payayá, ele nunca teve dúvida sobre este lugar, o do processo de autoafirmação: “Nós 

tínhamos certeza, nunca tivemos dúvida nenhuma, é nós não sabíamos era da história mais 

profunda, apenas da história familiar, e por isso acreditamos durante muito tempo que 

estávamos separados do resto do mundo” (PAYAYÁ, 2015)20. Ora, o fato de estarem 

distantes do seu lugar, não implica na questão do reconhecimento quanto a sua condição de 

indígena.  

                                                           
20 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 
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Juvenal Payayá é uma dessas lideranças arquivo-vivo21 e sua produção será lida por 

mim para pensar as questões indígenas e a potência literária desse cacique que renova o lugar 

da literatura de autoria indígena ao buscar elementos diferenciadores para sua produção, 

dando-lhe uma outra dimensão criativa.  

Ao lidar com as produções de autoria indígena do cacique Juvenal Payayá, fui aos 

poucos compreendendo os caminhos trilhados na diferença do viver e pensar dos indígenas 

que habitam o Nordeste brasileiro. Neste espaço, reedificam esta diferença por meio dos 

posicionamentos impregnados nos seus modos indígenas, que se concretizam para além das 

aldeias e da quebra das representações caricatas, disponibilizadas na história que sempre os 

coloca como seres exóticos, quando não dizimados22. 

Lembro-me ainda hoje da primeira afirmação de Juvenal Payayá ao iniciar nossa 

entrevista, quando enfatizou a importância do reconhecimento das populações indígenas no 

Nordeste, em primeiro lugar, para o seu povo: 

 

Então, repara só, não é o órgão público que reconhece o indígena; é o 

autorreconhecimento e o seu povo. Não precisamos de ninguém para ser 

índio, ser reconhecido, pois o índio está dentro de cada um de nós. O que nós 

queremos dos órgãos públicos são as políticas públicas voltadas para o nosso 

povo, o nosso direito garantido, a nossa terra (PAYAYÁ, 2015)23. 

 

Naquele momento, percebi com mais clareza a importância do autorreconhecimento 

para um povo na consolidação da sua autonomia e também porque é matéria das construções 

narrativas na sua literatura. A sabedoria indígena do cacique Juvenal Payayá evidenciava a 

potencialização do orgulho e da autoafirmação étnica do indígena que prioriza a noção de 

reconhecimento pelo seu povo, seus parentes24, e como a confirmação desta identidade étnica 

é uma função exclusiva da sociedade a que pertencem. Assim, vale dizer, de acordo com a 

professora Manuela Carneiro da Cunha (2009) no seu livro Cultura sem aspas, no capítulo 

“Três peças de circunstância sobre direitos dos índios”, que a “inclusão de um indivíduo no 

                                                           
21 O termo arquivo-vivo foi empregado, aqui nesta dissertação, pensando nos apontamentos do filósofo Jacques 

Derrida na sua obra Mal de arquivo: uma impressão freudiana (2001), o mesmo relaciona a noção de arquivo 

com a memória pessoal e histórica, ao desconstruir o pensamento de arquivo como algo fechado ou morto. 
22 Segundo o antropólogo João Pacheco de Oliveira (2011), existe um aparente paradoxo entre a decretação da 

extinção dos indígenas no Nordeste no século XIX e o ressurgimento deles no século XX. A afirmação de que 

não existem mais índios ou coletividade indígena na região Nordeste baseia-se em argumentos postulados há 

mais de 13 décadas, sendo este, para o antropólogo, um grave erro. Para ele a emergência de múltiplas 

reivindicações indentitárias (indígenas) corresponde a um processo histórico de longa duração, cujas 

consequências ainda não são perceptíveis para grande parte da opinião pública, tampouco compreendidas de 

maneira clara pelos próprios agentes sociais e por alguns estudiosos. Elas, todavia, apontam para o futuro e 

exigem uma revisão de determinadas interpretações sobre o passado.  
23 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 
24 Termo utilizado pelas populações indígenas para se dirigir às várias etnias presentes no Brasil. 
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grupo étnico depende de sua aceitação pelo grupo, o que evidentemente supõe sua disposição 

em seguir seus valores e traços culturais” (CUNHA, 2009, p. 253).  

Desta forma, notei a quantidade de vezes que a palavra reconhecimento, implícita ou 

explicitamente, ocorria na fala do escritor Juvenal Payayá. E na preponderância desse termo 

na sua obra A retomada x interdito proibitório (2007), nos gestos e na vida junto à 

comunidade. Vale ressaltar que essa relação também prevalece nos modos de ser indígena, 

nas textualidades, no diálogo que se estabelecia diante dos meus olhos e que evidenciava o 

impacto do chamado autorreconhecimento para o povo Payayá e o espaço conquistado nas 

demandas públicas.  

Mas o que seria esse local do reconhecimento? Como essa ideia aparece enquanto 

prática nos movimentos indígenas e na obra de Juvenal Payayá? Nos anos 90, começam as 

discussões a respeito das principais contribuições críticas sobre a Teoria do Reconhecimento, 

assim como os movimentos sociais e as questões de identidade. Tal campo ganha destaque a 

partir das formulações de Charles Taylor25, Axel Honneth26, e mais tarde com as 

contribuições de Nancy Fraser27. Cada um nas suas especificidades propõe uma teoria da 

justiça atrelada ao reconhecimento da identidade das minorias, por meio da autorrealização 

destes sujeitos, do respeito às diferenças e da luta por uma melhor redistribuição social. Tais 

práticas abrem um caminho para fortalecer vários movimentos políticos e sociais, entre eles o 

indígena, que ainda hoje demarcam seus lugares para garantir que seus direitos sejam 

reconhecidos. A literatura de autoria indígena surge neste espaço, a fim de defender e garantir 

os seus locais de fala. 

As ideias da luta por reconhecimento operacionalizam a todo momento os trânsitos do 

escritor Juvenal Payayá, indígena atuante no Nordeste; suas palavras soam quase como as de 

um manifesto de resistência durante a entrevista e na produção literária A retomada x interdito 

proibitório (2007), cujo propósito é expor a realidade dos indígenas que sobrevivem no 

Nordeste e denunciar a falta de agenciamento político a que as comunidades indígenas 

diariamente são submetidas. Por outro lado, uma outra postura chamava minha atenção no seu 

                                                           
25 Charles Margrave Taylor, destaca-se como um intelectual que se propõe pensar o reconhecimento pelo viés 

político, social e multicultural. O filósofo Taylor na teoria do reconhecimento destaca as diferenças morais, 

culturais e comportamentais das nações. 
26 O sociólogo Axel Honneth é uns dos percussores da teoria do reconhecimento que procura de maneira crítica 

normativa, servir aos conflitos sociais contemporâneos através de um conceito moral de luta social, e também 

como modelo explicativo acerca do processo de evolução social. 
27 A norte-americana e cientista política Nancy Fraser procura relacionar a teoria do reconhecimento com a teoria 

da justiça ao realizar ações afirmativas que difere dos posicionamentos de Taylor e Honneth. Segundo a mesma, 

o reconhecimento dos direitos das minorias requer justiça nas redistribuições de bens e riquezas sociais, com a 

valoração da cultura da diferença. 
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discurso, que desembocaria na diversidade das obras Negócio na periferia (2006) e O filho da 

ditadura (2010), dois romances que abordam questões urbanísticas relacionadas à exclusão 

social, à sexualidade e à ditadura militar. 

Como já dito anteriormente, a literatura de autoria indígena no Brasil configura-se 

como processo de vozes coletivas/individuais que têm como ligação profunda e referência a 

terra e a cultura mitológica das comunidades indígenas. Ao refletir sobre a questão da escrita 

dos livros produzidos por escritores indígenas, a própria situação da constituição desta 

literatura (e temática) é contestada pelas produções do autor Juvenal Payayá. A escrita de 

Payayá amplia o recorte temático indígena no momento em que se propõe a escrever para 

além do universo da aldeia, e desta maneira desmonta o imaginário fixo, sobre a repetição do 

índio que escreve sobre o índio, na versão mais próxima de uma literatura simulacro que 

reproduz as abordagens estabelecidas para a literatura de autoria indígena. 

Quanto às temáticas recorrentes na literatura de autoria indígena, três se destacam. A 

primeira temática é o direito ao território, à terra e à autonomia; por autonomia compreendem-

se os modos de vida de cada povo indígena e sua organização social. A segunda temática diz 

respeito ao meio ambiente, à natureza e à harmonia produzida pelos espaços naturais. A 

terceira e última temática está relacionada aos mitos indígenas, à ancestralidade e à 

religiosidade.  

Cabe observar como as produções literárias de Juvenal Payayá enfocam esses quesitos 

e escapam desse lugar, diferenciando-se das imagens autorizadas pela tradição, cujas práticas 

se limitam à relação mítica e à imagem da aldeia. Somado a isso, Payayá coloca em evidência 

as questões políticas do seu povo alinhadas aos processos de retomada28 por uma necessidade 

de mudança das formas discursivas autorizadas e do pensamento político-ideológico 

dominante. 

Diante disso, volto-me para a cena da entrevista e falo do lugar da literatura de autoria 

indígena enquanto reafirmação étnica e prática social com Juvenal Payayá. Na sequência, 

pergunto: “A sua produção literária colabora neste processo?” 

 

Sim, eu não tenho dúvida! Nós fazemos literatura desde que o mundo é 

mundo (risos). Eu acho que sem a nossa literatura, a dos anciãos que não é o 

livro, é a sabedoria dada pelos encantados, a reza, nossas danças, nossas 

festas, pinturas, nossa cultura e tudo. Porque, você sabe, o livro, o escrito, 

                                                           
28 Desde a Constituição de 1988, “retomada”, para os povos indígenas da Bahia, em particular, é nome de 

origem; é o retorno à metáfora. Seja pela vontade da reconquista de suas terras, seja pela vontade de reconquista 

de suas línguas, e, consequentemente, da sua história, em qualquer aldeia indígena na Bahia, “retomada” é o 

princípio da posse (COSTA, 2011).  
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isso só veio depois. Sem tudo isso nós não teríamos reconhecimento, e não é 

apenas o reconhecimento teórico, é o reconhecimento de você solicitar uma 

política; é as pessoas lembrarem que o povo Payayá, além de povo indígena, 

tem também o seu setor, o seu cacique, a sua organização, e que leva as 

coisas a sério. Nós, o povo Payayá, estamos desenvolvendo nossos projetos, 

e entre as coisas sérias também apontamos a nossa literatura. Então eu chego 

a dizer o seguinte: eu acho que a literatura, o livro (o escrito), foi o elemento, 

o elo que deu, digamos, visibilidade aos povos do mundo. E essa pergunta 

sua é chave, pois a literatura abre caminhos; eu acho que a literatura que a 

gente faz, a minha literatura, a que eu faço, ela tem um peso dentro do nosso 

povo, no nosso nome, isso sem dúvida nenhuma, e eu acredito que ela irá 

criar outros que irão continuar isso (PAYAYÁ, 2015)29.  

 

Assim, Juvenal Payayá observa o fazer literário indígena que não é apenas a literatura 

escrita; esta é o último dos modos indígenas de produzir sua literatura. A escrita, e 

consequentemente o livro, não é o único suporte literário para as comunidades indígenas. Um 

ótimo exemplo são as narrativas indígenas apoiadas na oralidade, por meio dos relatos 

memorialísticos elas atravessam gerações dentro das comunidades indígenas. As narrativas, 

tanto orais como escritas, fundamentam grande parte da literatura de autoria indígena 

brasileira.  

Hoje, além da oralidade e da escrita, encontramos também as produções indígenas em 

outros suportes e gêneros textuais, como vídeos30, videoclipe, músicas, e-mails, entrevistas, 

cartas públicas, livro didáticos, poemas, entre outros.  O livro31 é apenas mais um, entre 

outros suportes literários, que foi adotado como um veículo de comunicação, estético e 

metodológico, necessário para se relacionar com a sociedade.  

Desta forma, fica evidente para mim que a reflexão do escritor Juvenal Payayá parte 

da premissa de que o ato de compor as suas obras é também um ato de empoderamento que 

auxilia no exercício da sua escrita e na construção da autoria/autonomia indígena. E, como tal, 

Juvenal Payayá se apodera destas práticas como um meio de resistência para elaborar seus 

manifestos políticos/literários.   

                                                           
29 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 
30 Assim como o projeto Vídeo nas Aldeias uma das produções audiovisuais indígena no Brasil, criado em 1986. 

Desde 2000, a coletânea Cineastas Indígenas, resultados das oficinas de produção de vídeos nas aldeias, é 

gratuitamente distribuída para escolas, associações e comunidades indígenas e para escolas não indígenas de 

ensino médio. Para mais informações, consultar o site: <http://www.videonasaldeias.org.br >. Acesso em: 03 

dez. 2015. 
31 Antes o mundo não existia é considerada por muitos como a primeira obra indígena publicada no Brasil em 

1980, por Berta Ribeiro, escrita pelos indígenas Desana Umúsin Panlõn Kumu e Tolamãn Kenhiri. Segundo 

Medeiros (2002), existe outro texto importante da literatura ameríndia, escrito anteriormente por um índio. Trata-

se de Jurupari, traduzido do nheengatu pelo italiano Stradelli e publicado em seu país natal em 1890. O original 

em nheengatu é um manuscrito do índio Maximiano José Roberto, “índio mestiço que sabia ler e escrever bem 

em nheengatu”. Consta que, “instigado por seus amigos cientistas”, Maximiano “escreveu em nheengatu a 

tradição oral dos rios Uaupés, Içana e Negro”. Jurupari, portanto, foi escrito por um índio, em sua língua 

indígena. 
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Para compreender esses modos indígenas, as formas de escrita como construção de 

autonomia, a relação desta com a autoria literária, o pensamento da professora América Lúcia 

Silva Cesar (2011) em seu livro Lições de Abril – A construção da autoria entre os Pataxó de 

Coroa Vermelha e sua teoria da autoria/autonomia equivalentes à resistência indígena são de 

extrema importância. Para essa autora, tudo é uma questão de reinterpretação do que se 

poderia chamar de resistência indígena. Essa construção teórica busca compreender como os 

sujeitos subalternizados, historicamente oprimidos, conseguem “tomar a palavra” e se 

autorizar como produtores de discursos – e aqui incluímos as produções de Juvenal Payayá. 

Neste momento é que se dá a construção da autoria/autonomia; os próprios indígenas se 

apropriam hoje dos mais diversos instrumentos e conquistam cada vez mais espaços no 

sentido de serem eles próprios os autores dos seus textos, das ciências e da história, ao criar, 

explicitar, documentar e teorizar epistemologias e referências próprias. 

É necessário compreender a literatura de autoria indígena nas suas manifestações 

diversas (oral, escrita, imagética) e ir além, ao perceber essa construção como chave para a 

sua autonomia. A escrita aqui mencionada é mais uma possibilidade conquistada pelos 

indígenas na luta contra a resistência política e literária, que é compreendida, mediante o 

discurso de Juvenal Payayá, como meio da afirmação individual/coletivo de si e do povo.  

 Desta forma, volto novamente à entrevista e lanço mão de outra pergunta: 

“Compreender o lugar do livro escrito é colocar em evidência o Senhor e a comunidade 

Payayá por meio do espaço literário, e assim romper com preconceitos e estereótipos?” 

 

Ah, sim! Eu acho que sim. O nome é que está escrito aqui fora, ele tem mais 

peso até do que o que está escrito dentro. Ele acaba fazendo com que as 

pessoas digam assim: “Poxa vida, o índio escreve também?”. E aí vamos 

quebrando essa resistência, eu não tenho dúvida. Eu me afirmo, eu e meu 

povo, pela minha escrita (PAYAYÁ, 2015)32. 
 

E prosseguiu, ao emendar uma resposta na outra e afirmar: “Nós precisamos estar 

inseridos nesses espaços, isto é muito importante. E você não deixa de ser índio por causa 

disso; você carrega o espírito indígena onde quer você esteja” (PAYAYÁ, 2015). 

O cacique Juvenal Payayá faz da escrita um empoderamento, visando à propagação do 

conhecimento, à ocupação e à delimitação de espaço. Confirmei isso no posicionamento de 

Juvenal Payayá ao responder a mais uma pergunta: “As comunidades indígenas no Nordeste 

estão renascendo e assim fortalecendo os seus espaços. Dominar o espaço escrito por meio da 

literatura de autoria indígena é um mecanismo para isso?” 

                                                           
32 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 
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Eu acho que sim, não só o livro ou a imprensa escrita. Eu acredito que o 

velho Tupã nos deu a vantagem de ter o conhecimento um pouco a mais, 

porque o conhecimento da nossa cultura, temos nós, os indígenas, e o 

sentimento que você tem é diferente do nosso conhecimento. Nesse sentido é 

que eu digo que Tupã nos deu essa coisa do índio poder entrar em contato 

com a literatura e começar a dominar ela (sic). O índio entra em contato com 

a internet e começa a dominar, entra em contato com outras mídias e ele 

domina também, isso tudo sem abandonar a sua cultura. Ora, então eu acho 

que a literatura e os textos produzidos pelo povo Tuxá33, Gersem Baniwa34, 

Payayá e tantos outros, que esses escritores natos na internet publicam, têm 

ajudado muito a tirar a dúvida do que seja na verdade a cultura indígena 

(PAYAYÁ, 2015)35. 

 

 Assim, os escritores indígenas 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 sobre a de suas comunidades, de 

maneira mais específica. A grande maioria das obras de autoria indígena é editada e 

publicada, no Brasil, ainda com o apoio dos não índios, representados financeiramente por 

órgãos do Estado ou por organizações não governamentais. Não contando, portanto, com 

recursos financeiros 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. 

O escritor Juvenal Payayá faz parte deste movimento que utiliza a internet como meio 

para divulgar seus textos e opiniões. As redes sociais são a prova da presença do escritor neste 

meio e do seu empenho em dominar a linguagem eletrônica. São novas maneiras de 

demarcação de espaços por uma literatura com mobilidade para transitar em vários sistemas, 

do impresso ao eletrônico, sempre ultrapassando fronteiras. Payayá expõe isto com 

propriedade ao abordar temas sociais como sexualidade, ditadura militar, periferia, corrupção, 

entre outros, nos seus romances e nas redes sociais. Estes assuntos serão discutidos de forma 

ampla nos próximos capítulos. 

Percebo, nas produções de Payayá, um movimento literário que desloca conceitos já 

instituídos pelas lógicas sociais ou mercadológicas. E não apenas no intuito de propor algo 

inédito para desmerecer o que já foi construído, mais para lançar nossos olhares para outras 

                                                           
33 O povo Tuxá vive principalmente na cidade de Rodelas/PE, em uma aldeia urbana com mais de sessenta 

casas. Além da aldeia na cidade, os Tuxá ocupavam diversas ilhas, em especial a ilha da Viúva, no rio São 

Francisco, que constituía seu exíguo território agrícola, além de habitar os estados de Bahia e Alagoas. 
34 É um importante ator social das causas indígenas. Professor e pesquisador, é hoje diretor-presidente do Centro 

Indígena de Estudos e Pesquisa (CINEP) e professor do curso de Licenciatura Específica da Formação de 

Professores Indígenas da UFAM. 
35 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 

https://ensinosuperiorindigena.wordpress.com/atores/cinep/
https://ensinosuperiorindigena.wordpress.com/atores/cinep/
https://ensinosuperiorindigena.wordpress.com/atores/nao-humanos/li-ufam2/
https://ensinosuperiorindigena.wordpress.com/atores/nao-humanos/li-ufam2/
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possibilidades. Trata-se de um indígena que escreve uma literatura que não faz referência 

somente aos aspectos e especificidades que consistem em apresentar a natureza, a etnia e a 

cosmologia indígena. 

Desta forma, existe uma escrita que se concretiza na contramão dessas tendências 

literárias ou, quem sabe, dos padrões estabelecidos para uma “literatura indígena”, na qual a 

adjetivação deste espaço acaba por delimitar a autoria dos escritores e por restringir os seus 

espaços temáticos, condicionando o público leitor apenas à perspectiva mítica do que deveria 

ser a literatura de autoria indígena. Juvenal Payayá escapa deste local; seus romances Negócio 

na periferia (2006) e O filho da ditadura (2010) possuem essa singularidade, pois divergem 

do discurso hegemônico que delimita os espaços mercadológicos/temáticos para os quais a 

literatura de autoria indígena parece estar destinada. Payayá demarca isto nas suas produções 

ao mostrar que enquanto escritor indígena não fala apenas do local mítico, ancestral e 

tradicional, mas de todos os outros possíveis lugares de escrita e leitura de mundo. 

Deixo claro que isso não torna inválidas as mais de quinhentas obras – que oscilam 

entre individuais e coletivas – de autoria indígena publicadas entre os anos de 1973 e 201436, 

em que se constata a predominância de livros didáticos e/ou narrativas dos mais velhos 

coletadas nas aldeias para contextualizar todos os saberes destinados ao conhecimento 

indígena. Há, como sabemos, uma importância nos esquemas dos livros didáticos que são 

conhecidos como “livros da floresta”, o que é confirmado pela professora Maria Inês de 

Almeida (2009) em seu livro Desocidentada – Experiência literária em terra indígena: 

 

Através da confecção de livros com os professores indígenas, importantes 

questões relativas ao ensino escolar se delineiam. Por exemplo, a escrita no 

papel: ao que serve ela numa aldeia? A transposição dos textos para as várias 

superfícies: o que acontece com cada história quando é escrita? A existência 

de textos a serem transpostos: além das histórias contadas, quais os outros 

tipos de textos que se apresentam na aldeia, no corpo, no ritual? A forma em 

relação com a matéria: o que se pode fazer com cada elemento, com o barro, 

o algodão, a tinta, a plumagem, o papel? Qual a implicação dessa relação em 

cada maneira de ensinar? Sobretudo, o que se pode ensinar numa escola? 

(ALMEIDA, 2009, p. 73).  

 

 As obras unem as práticas linguísticas e as literárias de forma objetiva; versam, na sua 

maioria, sobre a temática cultural de cada povo. Todas essas produções desde a década de 70, 

                                                           
36 Segundo dados da pesquisadora Waniamara J. Santos (2014), presentes em sua dissertação, intitulada Daniel 

Munduruku: contador de histórias, guardião de memórias, construtor de identidades. 
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marco do seu período embrionário, fazem parte de um movimento político-literário37 que 

conferiu uma visibilidade na construção autoral marcada pela identidade dos povos indígenas 

e seus costumes.  

É fácil perceber os efeitos do redimensionamento temático realizado por Juvenal 

Payayá e a não recorrência nas suas obras de temas voltados para o mitológico, com cantigas 

e lendas indígenas. E daí surge a necessidade de se repensar o lugar deste escritor e de suas 

obras.  

Em um dos momentos da nossa conversa, Juvenal Payayá falou sobre os seus livros e 

a receptividade do público leitor: 

 

Eu digo para você a verdade. Eu acho que as escolas indígenas não leem os 

meus livros; digo para você que isso é uma coisa que eu lamento muito, e eu 

não sei se é porque meus livros falam sobre sexualidade, o social, não sei se 

eles temem isso ou se é um pouco de preconceito. O livro básico que se lê 

nas escolas é este aqui: A retomada x o interdito proibitório (2007). Eu sinto, 

quando eu converso com algumas escolas indígenas, que ele passou por lá, 

mas nunca tive um aceno para reeditar, e já tentei fazer com que o governo 

distribuísse gratuitamente para as escolas e não funcionou. Porém, ao mesmo 

tempo, onde eu sou conhecido eu percebo que as pessoas identificam o 

espírito indígena dentro dos meus outros escritos, aqueles que falam de 

temas diversos e os meus poemas. Eu recebo muita resposta, muita resposta 

positiva, algumas críticas, sem dúvida nenhuma. Eu escrevo poema para os 

indígenas e para todos os não indígenas; eu acho que é por isso que o povo 

sente essa nomenclatura dentro do meu texto. Eu não escrevo para um povo 

específico, eu escrevo sobretudo para o mundo (PAYAYÁ, 2015)38. 

 

O escritor Juvenal Payayá abre um outro caminho literário, e talvez este seja um dos 

fatores do estranhamento nas escolas e para os leitores indígenas. Além dessas textualidades, 

após experimentar seus textos dispostos em seu blog39, sua poesia, seus vídeos, seus 

romances, percebe-se que o escritor borra as fronteiras literárias indígenas, pois além de 

escrever uma literatura que fala de si, escreve uma literatura que trata de temas com diversas 

possibilidades de leituras e leitores. Ao escapar das temáticas triviais, Payayá remete a outros 

territórios e expande seu espaço de escritor indígena. Coloca a sua vivência no processo de 

escrita com um olhar singular sobre o mundo, que acaba por aproximar todos os leitores sem 

delimitar categorias, idades ou assuntos.  

                                                           
37 Na década de 70, segundo o professor Baniwa (2006), os povos indígenas os povos indígenas resolveram 

superar as rivalidades, e se uniram para lutar em conjunto por seus direitos. Para consolidar essa nova estratégia, 

diversos povos indígenas, a partir da década de 1970, começaram a criar suas organizações representativas para 

fazerem frente às articulações com outros povos e com a sociedade nacional e a internacional. A conjunção e a 

articulação entre tais organizações constituem hoje o chamado movimento indígena organizado. 
38 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 
39 O endereço de acesso ao blog é: http://juvenal.teodoro.blog.uol.com.br  
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Durante nossa conversa na livraria, esse fato ficou nítido para mim. Passei a acreditar 

que além da palavra “retomada”, a palavra “desconstrução”, com grande intensidade, faz parte 

da obra e da vida desse escritor indígena situado no Nordeste. Talvez, quem sabe, pela 

constituição histórica do seu povo, que difere de tantos outros, a exemplo dos estabelecidos na 

região Amazônica40. O certo é que esses intensos contatos com as populações indígenas 

presentes nesta região durante e após todo o processo de colonização fizeram com que eles 

buscassem se reinventar para sobreviver. Hoje, são sobreviventes e escritores da própria 

história, presentes na contemporaneidade.  

Uma fala de João Pacheco de Oliveira pode contextualizar essa questão: 

 

Meu objetivo aqui é desmontar o aparente paradoxo entre a decretação da 

extinção dos índios do Nordeste no século XIX e o ressurgimento deles no 

século XX. A afirmação de que não existem mais índios ou coletividades 

indígenas no Ceará ou na região Nordeste, fundamentada em argumentos 

postulados há mais de 13 décadas, é um grave erro. […] Pretendo, assim, 

demonstrar que a emergência de múltiplas reivindicações identitárias 

(indígenas) corresponde a um processo histórico de longa duração cujas 

consequências ainda não são sensíveis para grande parte da opinião pública, 

nem compreendida de maneira clara pelos próprios agentes sociais e por 

alguns estudiosos. Elas, todavia, apontam para o futuro e exigem uma 

revisão de determinadas interpretações sobre o passado (PACHECO, 2011, 

p. 653-654). 

 

Afirmo que este é o diferencial desse indígena e de todos os outros situados no 

Nordeste que não tiveram o seu lugar histórico, social, político e cultural afirmado desde o 

princípio – isto com relação às outras etnias indígenas configuradas nas demais regiões 

brasileiras, que detêm este lugar geográfico, étnico e cultural assegurado. 

“Nós somos diferentes”, foi o que afirmou Juvenal Payayá. Lembro-me de que 

mentalmente respondi: “Eu sei”. E mais uma vez prosseguiu: “Nós somos capazes de escrever 

poesia, de fazer música e podemos fazer isso tudo”. E eu novamente acenava com a cabeça, 

confirmando que sim, que estava ali com plena consciência de tudo aquilo. A sua convicção 

registrada por mim no tom da sua voz fazia perceber que a diferença, seja ela cultural ou 

racial, não nos impede de habitar outros espaços: 

 

Eu quero ser diferente, até porque ninguém vai querer ser índio se não é, e eu 

não vou ser outra coisa a não ser índio. Eu posso ser diferente, mas eu sou 

                                                           
40 No estado do Amazonas, existe espalhada, de acordo com o Programa Amazonas Indígena, elaborado pela 

Fundação Estadual de Política Indigenista (Fepi), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, uma população indígena de 120 mil indivíduos de 66 etnias, que falam 29 línguas. É a maior 

população indígena do Brasil. 
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capaz de fazer como diz Marco Terena41: o que você faz sem precisar deixar 

de ser quem você é. E talvez a literatura nos ajude nisso, nessa diferença. O 

diferencial que eu noto como indígena é a sua cultura, e o diferente somos 

nós mesmos. Agora isso vai continuar a permanecer, porque eu não abro 

mão dele, eu não abro mão da minha cultura. Certo? Eu posso ser professor, 

escritor e pós-graduado, posso ser tudo e continuar sendo índio. Então, eu 

tenho que provar a todo momento para os outros que eu sou capaz. O índio 

tem essa questão de estar toda hora provando algo (PAYAYÁ, 2015)42.    
 

É a afirmação por meio da diferença dentro do universo literário. O diferente não é 

ser um escritor; é ser, além de escritor, um cacique indígena que escreve pensando na 

afirmação da sua terra, de si e do seu povo, porque precisa da terra para que não fique sempre 

restrito às margens. Os indígenas no Nordeste sempre estiveram às margens, e isto é o que faz 

o espaço geográfico e a escrita caminharem juntos no exercício literário deste autor.  

No entanto, paradoxalmente, no espaço do escritor indígena, Juvenal Payayá 

ressignifica a literatura de autoria indígena através de uma nova representação do livro 

indígena no seu contexto temático. Há outras combinações de diálogos, a exemplo de Negócio 

na periferia (2006) e O filho da ditadura (2010), que agora englobarão o urbano e suas 

questões cotidianas, favorecendo a autonomia dos escritores, além da liberdade de expressão 

na produção de uma literatura com autoria indígena, intentando habitar novos espaços e fazer 

valer novos discursos. 

Ainda tenho a imagem, reverberando até hoje em minha memória, do término da 

nossa entrevista. Até porque eu também estava em cena, no jogo entre perguntas e respostas, 

nos silêncios e pensamentos, no lugar de quem se inscreve mergulhada nesta escrita que estou 

tecendo agora. Por isso, acredito na importância da entrevista como um método para esta 

dissertação. Este foi o caminho encontrado para esboçar as minhas impressões movidas pelas 

afirmações de Juvenal Payayá.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Líder indígena brasileiro do povo Xavante (MT). 
42 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 
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1.4 – Análise crítica dos livros A retomada x o interdito proibitório (2007), Negócios na 

periferia (2006) e O filho da ditadura (2010).  

 

 

Pelo romance você consegue entrar no mundo do outro e o personagem acaba por 

entrar em um mundo que não é o seu.  

(Juvenal Payayá) 

 

 

 

Ao apresentar uma leitura crítica das obras A retomada x O interdito proibitório 

(2007), Negócios na periferia (2006) e O filho da ditadura (2010), fazem-se necessárias 

algumas considerações sobre a autoria do cacique Juvenal Payayá, para assim pensar o local 

dele neste espaço literário, já que Payayá escreve ao mesmo tempo afirmando as questões 

indígenas e produzindo novas condições de escrita. Assim, busco efetivar a pluralidade do 

escritor indígena por meio das diferentes perspectivas temáticas que fundamentam os seus 

romances. 

Nesse sentido, conhecer o processo da autoria e o contexto que deu início à literatura 

de autoria indígena, juntamente com as produções de Juvenal Payayá, é de todo modo discutir 

esses escritos na contemporaneidade e repensar a sua construção literária social nessas novas 

representações que estão ganhando forma e corpo no espaço escrito indígena. 

Ao se falar no lugar destinado à escrita impressa43, colocada em circulação por meio 

dos livros, revistas, jornais, meios tecnológicos etc., considero Juvenal Payayá como alguém 

que restabelece outras práticas de tessitura textual com relação às já alocadas no imaginário 

literário dos anos 80 sobre a educação e cultura indígena, momento em que começam a surgir 

as primeiras obras literárias, que instituem a literatura de autoria indígena vinculada à 

manutenção de saberes ancestrais, para a legitimação da identidade coletiva do povo indígena. 

Observo em Payayá uma autoria preocupada em ampliar as fronteiras literárias indígenas para 

além da imagem consolidada do escritor que constrói suas narrativas a fim de exaltar a 

tradição e o mito. Assim, Juvenal Payayá também destoa do conceito estabelecido pelas 

                                                           
43 Segundo o professor Lynn Mario T. Menezes de Souza (2003), em seu ensaio Que história é essa? A escrita 

indígena no Brasil, a escrita sempre esteve presente nas culturas indígenas no Brasil na forma dos grafismos 

feitos em cerâmica, tecidos, utensílios de madeira, cestaria, no corpo, além das rezas, canto, danças, entre outros. 

Assim, tudo é linguagem e texto; neste conjunto é retratada a história da formação de um povo.  
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teóricas Maria Inês de Almeida (1999)44 e Graça Graúna (2013)45, pioneiras no debate sobre 

literatura de autoria indígena no Brasil. 

Para essa reflexão sobre a autoria literária indígena, a princípio, faz-se um contraponto 

aos posicionamentos das autoras sobre o indígena que escreve na contemporaneidade por 

meio das produções de Juvenal Payayá. Pergunta-se: qual o conceito da literatura de autoria 

indígena construída por Almeida (1999) e Graúna (2013)? Qual o lugar de Juvenal Payayá nas 

abordagens estabelecidas por tais teóricas?   

A representação desse discurso do ponto de vista de Almeida (1999), que nos últimos 

anos desenvolveu pesquisas com professores da comunidade Maxakali em Minas Gerais, na 

produção de material didático para as escolas indígenas, assim como trabalhou na edição de 

textos e publicação destes indígenas, faz com que o ponto de partida para que ela pense a 

questão de autoria indígena seja centrada na produção coletiva das comunidades indígenas 

que sofreram pouco contato, mas em menor escala se comparadas com as populações 

indígenas no Nordeste, centralizados nas regiões Norte e Sudeste.  

Com isso, para a professora Maria Inês de Almeida, a produção literária indígena 

nessas regiões, teria o objetivo de uma produção voltada para uma narrativa que representasse 

um povo na sua multiplicidade de signos (míticos, cantos, rituais), fazendo com que as 

histórias, antes narradas na oralidade, adquiram agora forma na escrita: 

 

[...] Na prática de uma escritura indígena em língua portuguesa, o propósito 

seria dar a ler ao mundo, dádiva que cria legentes, suas imagens e a imagem 

de suas vozes. Se as narrativas indígenas estavam restritas à condição de 

mitos, vivos na oralidade, mas letra morta nos registros científicos, agora, 

mudadas em texto, elas fazem parte de uma estética do fulgor, da pujança, da 

repartição dos dons (ALMEIDA, 1999, p. 113). 

 

As produções literárias indígenas são, portanto, o lugar da reconstrução da memória 

indígena no Brasil.  Segundo Almeida “Parte do pressuposto de que a escrita é estruturante do 

ser no mundo e de que a memória de que estamos tratando (tanto os escritores índios quanto 

seus editores) é coletiva e operatória, isto é, política” (Idem, 2005, p. 2). O que se verifica 

                                                           
44 A professora Maria Inês de Almeida é pioneira nos estudos voltados à literatura de autoria indígena; referência 

nos estudos literários, defendeu em 1999 sua tese Ensaios sobre a literatura indígena contemporânea no Brasil. 

Hoje, atua como professora de Literatura Brasileira na Faculdade de Letras da UFMG e coordena o Núcleo 

Transdisciplinar de Pesquisa Literaterras e da área de Múltiplas Linguagens do curso de Formação Intelectual de 

Educadores indígenas da UFMG. 
45 Graça Graúna é filha do povo Potiguar (RN) e escritora indígena. É doutora em Teoria Literária (UFPE) e pós-

doutora em Educação, Literatura e Direitos Indígenas (UMESP). Também atua como professora universitária na 

área de Literatura e Direitos Humanos. Autora do livro Contrapontos da Literatura Indígena contemporânea no 

Brasil, é referência nos estudos voltados ao espaço literário indígena. 
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neste processo é que a escrita indígena é uma possibilidade de expressão imaginativa, 

comunicativa, e também um instrumento político para a divulgação e a valorização dos 

costumes e, acima de tudo, dos direitos indígenas.  

Na sequência deste raciocínio, a professora enfatiza num outro momento, no seu livro 

Na captura da voz: As edições das narrativas orais no Brasil (2004), que a autoria indígena é 

coletiva, ainda quando publicada individualmente; trata-se da caracterização do livro indígena 

chamado por ela de “livro com cara de índio”. E propõe que:  

 

[...] Sua pertinência para os estudos literários consiste, sobretudo em que seu 

produto principal, “o livro com cara de índio”, é o resultado de um processo 

de edição. Essa constatação faz admitir a autoria coletiva e assumir um 

conceito mais pragmático de literatura (ALMEIDA & QUEIROZ, 2004, p. 

196).  

 

Diante desta afirmação, pergunta-se: o que seria um livro com “cara de índio”? Por 

alguns instantes as tais reflexões levam-me a pensar nesta relação, sempre inquietante, entre a 

autoria construída pelos escritores indígenas e o local tão somente desta literatura que, de 

alguma forma, reduz este espaço e seus trânsitos. Essas afirmações acabam por enquadrar 

toda a produção literária indígena em categorias estereotipadas que não contemplam as 

diferenças das comunidades indígenas. A tendência é considerar a literatura de autoria 

indígena basicamente pela tradição, o que é perigoso, uma vez que isso reforça todo um 

imaginário de ideias já preconcebidas sobre o que se esperar da escrita indígena, que por 

vezes exerce funções educativas, didáticas, e é considerada até “menor” no ambiente literário. 

Com isso, os autores cuja escrita não coincide com este imaginário, acabam por ter a sua 

literatura incompreendida.  

O que se tem em certa medida é um processo reducionista das produções indígenas, 

limitadas para se pensar este indivíduo na atualidade, quando se depara com as obras 

Negócios na periferia (2006) e O filho da ditadura (2010), do escritor Juvenal Payayá. Atrelar 

apenas à autoafirmação identitária e o coletivo é, nesta questão, negar as novas percepções 

dialógicas nos seus múltiplos espaços, desenvolvidas de maneira a alargar e repensar as novas 

escrituras indígenas, que ressurgem hoje no cenário literário nacional.   

A “cara” e a história do indígena no Nordeste não condizem com a “cara” desse outro 

indígena problematizado pela professora Maria Inês de Almeida. E que “cara” tem o cacique 

Juvenal Payayá, cuja obra é independente, individual e versa sobre os mais variados temas? 

Aqui vale notar que as produções do cacique Payayá retomam outros lugares e modos na 
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literatura de autoria indígena; pensa-se, agora, na produção desse escritor e nas populações 

que sofreram um intenso contato no decorrer da história.   

Assim, as questões aqui citadas não pretendem invalidar a perspectiva de Almeida 

(1999), uma das pioneiras nesses estudos literários e referência nas produções, editorações e 

traduções indígenas. Todo esse caminho construído possibilitou a chegada até aqui, e o que se 

faz nesta dissertação é reapresentar esse lugar, além de problematizar o lugar da autoria 

indígena, as novas nuances, alargar as discussões teóricas e perceber que existem novas 

formas de se repensar um mesmo espaço. 

Entre essas novas formas, aciono para este diálogo a perspectiva apontada pela 

professora doutora Graça Graúna (2013), uma das pesquisadoras de destaque sobre a literatura 

de autoria indígena na contemporaneidade, que busca pensar os contrapontos literários na 

perspectiva da autoria indígena, o que se revela fundamental para se repensar o local 

destinado por ela a essas novas produções e tentar experimentá-los em relação às produções 

de Juvenal Payayá. 

A professora Graça Graúna no livro Contrapontos da Literatura Indígena 

contemporânea no Brasil (2013), fruto da sua tese, expõe duas razões fundamentais que 

nortearam a sua pesquisa. A primeira é o enfoque dado à literatura; a segunda é a constituição 

de um corpus crítico crescente sobre esta literatura/cultura que, de acordo com ela, ocorre 

num país onde os indígenas constituem a margem interior da diferença cultural. 

Os escritos de Graúna (2013) elencam e reorganizam pontos que adquirem outra 

perspectiva ao serem comparados com as propostas defendidas por Maria Inês de Almeida. 

Aqui se pontua a demarcação feita por ela quanto à existência de dois processos de autoria: a 

coletiva e a individual. Ela afirma que em alguns momentos é necessário perceber que o 

escritor indígena produz tanto coletivamente quanto individualmente, existindo em alguns 

momentos essa dissociação: 

 

[...] Estudar a periodização das literaturas indígenas, dicionarizar seus 

autores, é uma perspectiva futura. A priori, permitimo-nos afirmar que o 

conjunto de manifestações literárias de autoria indígena produzido no Brasil 

sugere dois momentos singulares: o período clássico, referente à tradição 

oral (coletiva) que atravessa os tempos com as narrativas míticas, e o período 

contemporâneo (de tradição escrita individual e coletiva), na poesia e na 

“contação de histórias” com base em narrativas míticas e no entrelaçamento 

da história (do ponto de vista indígena) com a função (em fase de 

experimentalismo) (GRAÚNA, 2013, p. 15). 
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Portanto, existe um outro ponto de vista ao se olhar essas obras que se acham em 

efervescência no cenário literário nacional. A própria noção de autoria literária indígena e 

suas especificidades serão analisadas a partir de um conjunto de autores elencados por Graúna 

(2013): Eliane Potiguara, Daniel Munduruku, Yaguarê Yamã, Renê Kithãulu e Olívio Jecupé. 

Ademais, verifica-se a problematização dos temas transversais que se originam desses textos: 

 

[...] Nesse processo de reflexão, a voz do texto mostra que os direitos dos 

povos indígenas de expressar seu amor à terra, de viver seus costumes, sua 

organização social, suas línguas e de manifestar suas crenças nunca foram 

considerados de fato. Mas, apesar da intromissão dos valores dominantes, o 

jeito de ser e de viver dos povos indígenas vence o tempo: a tradição literária 

(oral, escrita, individual, coletiva, híbrida, plural) é uma prova dessa 

resistência. Nesta obra, essa tradição é abordada a partir de um conjunto de 

textos literários contemporâneos de autoria indígena (individual) de língua 

portuguesa, em que se manifesta a literatura-assinatura de milhões de povos 

excluídos na história há mais de 500 anos (GRAÚNA, 2013, p. 74). 
 

Maria Inês de Almeida e Graça Graúna também partem do mesmo princípio ao 

desenvolverem as análises das narrativas indígenas condicionadas ao viés da ancestralidade e 

do histórico. Portanto, mesmo inserindo uma nova perspectiva de leitura individualizada para 

as produções indígenas na contemporaneidade por Graça Graúna (2013), teremos uma leitura 

para as obras em que esses filhos e filhas da terra utilizam como legítimas as expressões 

artísticas ligadas ao sagrado: 

 

[...] Quando os (as) escritores (as) indígenas contemporâneos (as) recorrem 

aos mitos, aos cânticos e às lendas do seu povo e buscam transmitir essas 

manifestações de conhecimento à outra cultura, pressupõe-se que mostram 

consciência a respeito da escrita como manifestação transformadora. Isso 

demonstra que é inevitável o diálogo interétnico, um processo que vem de 

tempos remotos (GRAÚNA, 2013, p. 172). 
 

Nesta estética, compartilho aqui a visão de que a literatura de autoria indígena faz 

parte de uma expressão cujo saber e luta identitária diária se edificam por esses caminhos de 

testemunho e sabedoria, a exemplo de A retomada x O interdito proibitório (2007); mais vem 

formando novos caminhos de ida – Negócios na periferia (2006) e O filho da ditadura (2010) 

–, ao não enviesar por caminhos tão classificatórios, já então visivelmente delimitados. Claro 

que ouvir a intuição, escrever a memória, divulgar a história, tudo isso é tão importante 

quanto necessário, mas não é a única forma indígena de se inscrever na história. Trata-se de 

realizar na medida em que as questões vão evoluindo e se reafirmando com uma nova “dança 

das cadeiras”; daí o papel tão urgente quanto necessário de criar novos mecanismos para uma 

escrita que dialogue com outras imagens do texto indígena. 
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Neste cenário insere-se o exercício literário de Juvenal Payayá, presente em outras 

narrativas que estão além das explicitadas pelas teóricas Maria Inês de Almeida (1999) e 

Graça Graúna (2013) e para além desse lugar reservado ao indígena apenas como autor 

mítico, um lugar já bem demarcado e definido no cenário literário contemporâneo. Isso, 

porém, é passível de mudanças, haja vista os deslocamentos que possibilitam ir sempre além 

das ideias fixas, das tradições preestabelecidas, o que nas questões indígenas passa a ser uma 

nova performance autoral desse escritor, ao transitar nesses espaços entre assinaturas 

coletivas e individuais que buscam uma nova ressignificação para si, para o grupo e para a 

escrita. 

A escrita de Juvenal Payayá ilustra bem essa situação. Indígena no Nordeste, com uma 

militância política, o que o difere dos demais, escapa do lugar-comum ao se reelaborar 

enquanto indígena que se traduz no “eu”/“nós”, ao desafiar uma visão lógica já estabelecida e 

dentro do esperado sobre a escrita indígena que reafirma seu espaço pelo mito. Atualmente, o 

desdobramento de um novo posicionamento literário vem alargar o lugar da autoria indígena 

brasileira dentro dos espaços institucionalizados: 

 

[…] caminham no sentido de promover modos para escapar da referência 

recorrente do índio-corpo-exótico, para pensarmos tanto o lugar coletivo do 

corpo-mítico, do corpo-histórico, quando as suas implicações nas 

singularidades do corpo-ordinário, do corpo-comum. Para mim, quem 

apresenta e tensiona essas questões são as próprias produções autorais dos 

povos indígenas, desde os escritos da Eliane Potiguara, do Juvenal Payayá, 

do Olívio Jecupé, do Daniel Munduruku, às práxis de corpos das lideranças 

indígenas do MUPOIBA ou da APIB, como do cacique Babau, do Jerry 

Matalawê ou da Sônia Guajajara (COSTA, 2014, p. 11). 

 

Assim, é possível pensar a autoria como um princípio de construção da autonomia de 

quem fala, escreve e se define mediante a construção e a autorização do seu próprio discurso. 

É exatamente isso que este tópico busca evidenciar, ao tomar a figura de Juvenal Payayá – 

autoria como práxis –, lembrando que é o pensamento da professora América Cesar (2011) no 

seu livro Lições de Abril que permite este pensamento, quando aborda a questão da autoria em 

pelo menos três aspectos: 

 

[...] Ao entender a autoria como práxis, trazendo o conceito de práxis tal 

como em Castoriadis (2000), torna-se necessário discuti-lo em pelo menos 

três aspectos: a) o da consciência, da elucidação na própria práxis, que 

remete também ao conceito de crítico; b) a constituição desse sujeito do 

discurso: quem é esse autor que se explica na práxis? Como ele se 

constitui?; e c) a construção específica da autonomia nos movimentos 

minoritários como projeto político (CÉSAR, 2011, p. 93).  
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Esses aspectos colocam um modo para pensar a autoria como constituinte do corpo de 

quem fala/faz, como o princípio da ação construída também pela mediação, pelo testemunho, 

pelo diferente, e que não está subordinado ao script escolhido. O exercício literário é um 

caminho possível na tessitura dessa autonomia e nos questionamentos dos direitos, até então 

sempre negados. Tais práticas vêm produzindo deslocamentos e discussões das margens para 

o centro, por meio da construção de autores que se autorreconhecem indígenas, constroem 

seus agenciamentos, reinventam suas comunidades e, ao mesmo tempo, diante das vozes 

individuais e coletivas, apresentam suas histórias diárias e seus modos de resistir à sociedade. 

Hoje eles contrariam esse lugar de dominação, que por anos os tornaram 

invisibilizados; alguns dos meios possíveis para ir de encontro a todas essas imposições são 

efetivamente as suas práxis literárias e sociais, realizadas por um “eu” em nome de um “nós”, 

que significa coletividade e multiplicidade.  

 Pensando nessas relações e na postura crítica estabelecida para a representação dos 

escritores e livros indígenas por Almeida (1999) e Graúna (2013), é que se mencionam as 

produções do cacique Juvenal Payayá e o seu diferencial, expresso na maneira criativa das 

suas obras e na qualidade estética destas, que por inúmeras vezes não se encaixam nas formas 

de expressão da escrita indígena que tratam da comunidade e de suas manifestações culturais, 

ocasionando, desta maneira, um ponto de ambivalência. Isso não implica de maneira alguma 

diminuir a importância das produções individuais/coletivas tradicionais, mas propor um novo 

caminho para a constituição e a apreciação da escrita indígena contemporânea. 

 O ponto de ambivalência, o entrelugar46 no qual Juvenal Payayá se afirma por meio da 

escrita, pode ser confirmado em Negócios na periferia (2006). Esta obra consta no rol das 

exceções, no tocante aos livros indígenas publicados no Brasil, porque nela se acentua o fato 

de que suas temáticas não demarcam o espaço da tradição indígena e suas questões culturais. 

Payayá problematiza no romance os lugares periféricos da capital baiana, as representações 

sociais, as condições subumanas dos moradores, o “jeitinho brasileiro”, as negociatas e as 

experiências de quem vive na linha da pobreza.  

O título do romance é um prenúncio do que a obra aborda em toda a sua trama. De 

acordo com o escritor, este é um daqueles livros fortes, pois expõe a vida, o sexo, a pobreza, o 

                                                           
46 O termo entrelugar, constituído teoricamente durante os escritos de Silviano Santiago é compreendido como 

um importante operador de leitura muito utilizado no campo dos Estudos Culturais. Tal conceito problematizado 

em um dos seus ensaios presente no livro Uma literatura nos trópicos (2000), estabelece a ideia de entrelugar 

não como algo fixo, mas como possibilidade de introdução de um mesmo tema em conjunto e situações 

diferentes que poderá transformar ou modificar um campo discursivo. 
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corpo feminino como moeda de troca na infância, questões que são distribuídas em 35 

capítulos, com personagens dinâmicos e alguns até conhecidos de grande parte dos 

brasileiros. 

Um exemplo é o personagem do romance Queixão (malandro e ardiloso), que compôs 

o elenco da minissérie que se tornou o filme Ó pai, ó47. De acordo com Juvenal Payayá, o 

personagem do filme, que possui o mesmo nome do personagem que consta no seu livro, foi 

inspirado na sua obra, já que Payayá presenteou com um exemplar o diretor do filme: 

 

Quando eu fiz o personagem Queixão, por exemplo, depois o filme e a 

minissérie da rede Globo Ó pai, ó mamou do meu livro e acabou não citando 

nem a minha obra como referência. Ele não citou, ele deveria ter citado; eu 

dei o livro para o diretor, eu tenho uma foto entregando o livro para ele, mas 

ele não quis mencionar, deve ter sido orgulho pessoal. Por que, afinal, quem 

conhece o indígena e escritor Juvenal Payayá? (PAYAYÁ, 2015)48. 

 

Os personagens e a temática da obra demarcam a distância quando relacionados ao 

imaginário composto pelos livros indígenas. Negócios na periferia (2006) tem uma narrativa 

descritiva intensa que vai dos personagens aos pontos turísticos da cidade de Salvador. É 

possível visualizar os caminhos das cidades alta e baixa pela descrição contida no texto; a 

cada página as imagens são reelaboradas, com a inserção de novos elementos e personagens 

que saltam da obra, conduzindo seus próprios destinos. O romance explicita a notável 

percepção temática deste escritor, que é ampla e extrapola a sua condição de cacique 

indígena. Juvenal Payayá redesenha a sua impressão urbana para o mundo da ficção, 

produzindo um texto tão descritivo, que chega a semelhar uma paisagem escrita. 

 

Negócio na Periferia é meu primeiro longa folhagem, 220 páginas. Em dois 

anos de atividade intensa, eu ia para as ruas construir os personagens, aquela 

coisa do empresário buscar na periferia o servente, seu mestre de obra e 

depois comer a filha dele, a índia urbana se prostituindo. Isso me doía na 

alma, sabe? A trama e a ficção colidindo ali na minha cara (PAYAYÁ, 

entrevista online)49. 
 

 Assim, o romance apresenta as cenas iniciais, ante dos olhares dos turistas, que se 

aproximam da cidade pelas rodovias que dão acesso a Salvador e se deparam com imagens 

não muito agradáveis. A visão inicial é escolhida no mapa: apenas os pontos mais vulneráveis 

                                                           
47Filme lançado em 2007, dirigido por Monique Gardenberg, com roteiro de Márcio Meirelles. Foi adaptado para 

a televisão em duas temporadas e uma minissérie. 
48 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 
49 Conforme entrevista disponível no site www.recantodasletras.com.br/entrevistas. Acesso em: 5 de agosto de 

2015. 

http://www.recantodasletras.com.br/entrevistas
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e contraditórios da cidade estão destacados, e as contradições são gritantes: por um lado, 

construções precárias, sem pintura, prestes a desmoronar das encostas íngremes; por outro, a 

partir dos morros, a vista de luxuosos edifícios coloridos a enfeitar o sítio urbano. A geografia 

natural e tudo o mais na primeira capital do Brasil impressionam à primeira vista, 

especialmente o povo. Como confirma Juvenal Payayá no seu blog50, ao expor trechos da 

obra: 

 

Um turista ouvira dizer que o olhar sobre a Baía de Todos os Santos é 

contemplar a paisagem mais plácida e feminina depois da própria Terra, 

antes, porém, de se demorar sobre o todo da imagem disse que os morros 

desta cidade, sim, deveriam constar entre seus principais cartões-postais. 

[…] logo depois do Elevador Lacerda, o Farol da Barra e a Ponta do 

Humaitá... do... da... completou sorridente um vendedor de fitinhas do 

Senhor do Bomfim enquanto amarrava uma fitinha no braço do turista.  Ao 

cair da noite nos cantões de miséria ouve-se o assobio das ondas balançando 

as palafitas; com o balanço as crianças despidas e famintas adormecem. Os 

Alagados não param de crescer, do alto parecem uma boia rebelde avisando 

que ali mora o perigo. Enquanto isso, com vista para o azul do mesmo mar, a 

burguesia repousa protegida nos andares de cima de um edifício na Barra, 

embalado pelo outro som da mesma brisa (PAYAYÁ, 2006). 
 

 Negócios na Periferia (2006) enfrenta o desafio de transitar nesses dois mundos 

dispostos em Salvador e seus extremos, ao usar a ficção para tratar das relações sociais, assim 

como dos ambientes famosos da cidade, os soteropolitanos e seus abismos. Ainda, traz a 

religião na sua riqueza, em contradição com a prática do desapego. O mercado da fé é 

apresentado como um meio possível para viabilizar o sucesso dos negócios na periferia, 

especialmente entre os que dependem da oferta e da demanda, daqueles que vendem para os 

que podem pagar pela fé.  

Cada personagem representa as estruturas sociais brasileiras, e suas ações refletem no 

dia a dia daqueles considerados minorias e em sua exclusão. Entre os participantes dessa 

trama figura Clotildes, mulher vingativa e inconformada por viver na pobreza, Felipe Suarez, 

um empresário que fez sua fortuna aplicando golpes nos menos favorecidos, Ingrácia, mulher 

submissa que vive em função do seu esposo Suarez, Daguimá, a filha adotiva de Clotildes e 

Nadinho, mestre de obras que tem a vida atravessada pelos desmandos de Clotildes e pelo 

encantamento por Daguimá e Queixão.  

 Como em Negócios na periferia (2006), a sutileza entre a realidade e a ficção é devida 

ao enredo criativo construído por Juvenal Payayá. O autor cruza a fronteira das temáticas 

                                                           
50 O endereço de acesso ao blog é: http://juvenal.teodoro.blog.uol.com.br 
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indígenas e surpreende com algo inesperado. Narra uma história a partir das suas observações 

diárias e dos sintomas sociais apresentados por meio das personagens do romance. 

Em contrapartida, no livro A retomada x O interdito proibitório – Caminho do 

genocídio indígena (conflitos entre índios, fazendeiros e o Estado, em terras de Pau Brasil)51 

(2007), Juvenal Payayá demarca sua singularidade indígena, seu grupo étnico e toda a 

comunidade indígena que habita o Nordeste, em 19 relatos reunidos no seu livro-manifesto.  

Este livro transita entre a questão cultural, os conflitos sociais e a ancestralidade das 

comunidades indígenas. A obra em questão foi produzida pelo escritor Juvenal Payayá 

durante suas viagens ao litoral e ao interior da Bahia, para encontros com seus parentes 

indígenas, e enfoca sua militância em favor do povo Payayá, bem como as questões sociais, 

políticas e agrárias. 

Contém uma expressão-chave do campo do Direito no seu título (“interdito 

proibitório”), que significa: mecanismo processual de defesa da posse. O livro proporciona 

uma leitura ampla sobre as questões que envolvem os direitos indígenas, em especial do povo 

Payayá, pois coloca lado a lado as necessidades das populações indígenas situadas no 

Nordeste e o descaso das entidades jurídicas e políticas para com todo o processo de 

territorialização das terras indígenas.  

Como afirma Juvenal Payayá: 

 

Hoje os Payayás engrossam o quadro dos apelidados de índios dispersos, 

índios urbanos, índios desaldeados, índios não puros (impuros), sem nada, 

sem direito a ser o que são. Apesar deste quadro de preconceito, nós os 

Payayá nunca desistimos, lutamos reunindo forças e recursos inexistentes em 

busca de identificar os poucos Payayá que certamente restaram do grande 

massacre. Esta missão, para muitos impossível, não terá descanso, não se 

poupará esforço. Ela serve também como denúncia das mazelas. O rastro de 

sangue deixado pelos inimigos dos povos indígenas são como letras que o 

leitor atento sabendo combiná-las formará a frase denúncia-prova irrefutável 

da verdadeira história (PAYAYÁ, 2007, p. 53). 
 

Nesse ponto, verifica-se a prática do escritor em favor das causas coletivas, voltada 

para a comunidade indígena Payayá. Onde o eu e o nós se integram à terra e aos seus direitos. 

Um pensamento voltado para este entrelaçamento do eu/nós, unificado de tal maneira que se 

torna impossível tentar individualizar e separar as partes.  

                                                           
51 Segundo informação do próprio autor, Juvenal Payayá, a obra em questão contou com a participação da sua 

companheira Edilene Payayá durante toda a revisão e composição; por isso, também é assinada por Edilene 

Payayá. 
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É interessante notar que para cada livro existe um processo criativo diferente, que 

serve como um meio de (re) apropriação de um lugar. O autor indica que é no chão da aldeia 

que este livro é escrito, o que implica dizer que esse processo criativo está ligado à terra. 

Segundo a professora Maria Inês de Almeida, “para estes, o corpo da escrita, o corpo nosso e 

o corpo da terra se integram, multiplicadamente” (ALMEIDA, 2009, p. 24). Cabe acrescentar 

que existe neste momento um escritor que escreve para expor as necessidades das 

comunidades indígenas, reafirmando seu rastro, seu traço. Desta forma, não é possível 

esquecer esta integração presente nas falas dos próprios indígenas, e posteriormente, nas 

escritas. São sinalizações que demarcam a diferença e as barreiras impostas; neste sentido, a 

escrita é utilizada como estratégia de mudança e poder.  

Nos relatos escritos pelo escritor Juvenal Payayá, fica evidente que nos territórios 

indígenas no Nordeste as palavras autoria, autonomia e retomada caminham entrelaçadas, 

para além das práticas apenas literárias. A palavra autoria é utilizada como potência presente 

nas narrativas desse povo; como exemplo, o livro em destaque, as produções dos 

documentários, os manifestos em praça pública, as exposições de texto no blog e no 

Facebook, e todos os outros atos políticos e literários.  

O livro A retomada x o interdito proibitório – Caminho do genocídio indígena (2007) 

deixa clara essa marcação ao tecer uma crítica ao lugar destinado às populações indígenas no 

Nordeste. Não mantém uma história linear, com começo, meio e fim, pois consiste numa 

junção de várias relatos-manifestos político-literárias. Trata-se da consolidação de uma obra 

indígena literária que operacionaliza o sujeito político e o sujeito operante52, e, portanto, 

opera como mecanismo de poder em favor do reconhecimento das escrituras da terra, da vida 

e das populações indígenas. São verdadeiras literaterras53, porquanto é a escrita em favor da 

resistência de um povo, o escrever para manter-se vivo e, com isso, ter assegurado o direito de 

se estabelecer como população indígena no Nordeste. Os personagens dessa obra são os mais 

de cinquenta povos indígenas que habitam todo o Nordeste brasileiro. 

Se nos relatos do livro A retomada x O interdito proibitório – Caminho do genocídio 

indígena (2007) há um olhar coletivo étnico e político atravessado pelas questões indígenas, 

                                                           
52 Segundo a professora Cesar (2011), o sujeito-autor (ouvinte/falante, escritor/leitor), para se constituir, 

sustenta-se no sujeito político, que, por sua vez, constitui-se na própria práxis, no sujeito que afirma a sua 

diferença numa prática inteligente. Ou seja, no momento em que o sujeito fala e age a partir de certa identidade, 

de uma memória, de uma posição discursiva determinada; mas a sua voz se sustenta no sujeito operante, no 

sujeito que faz escolhas, deseja, tem uma utopia, transforma-se incessantemente, é múltiplo e cambiante. 
53 Termo utilizado pela professora Maria Inês de Almeida para nomear os trabalhos dedicados às textualidades 

indígenas, assim como oficinas de escrita, leitura e tradução. 
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no romance O filho da ditadura (2010), a julgar pela entrevista54 concedida para esta 

dissertação, tem-se um relato que caminha entre o pessoal e a ficção, no qual se apresenta um 

pensamento sobre a importância de recontar uma história sob o ponto de vista de quem 

efetivamente vivenciou cada momento.   

É o caso do quarto romance entre os oito livros já publicados por Juvenal Payayá. Nele 

o autor procura materializar um dos seus sonhos, que de acordo com o escritor seria: 

“reproduzir parte das emoções e as tensões indesejadas vividas durante os anos de ditadura 

militar”. A ditadura foi impiedosamente imposta ao povo brasileiro, e concomitantemente a 

outros países da América Latina; seus atos imorais mexeram com a vida desde o mais 

influente ao mais pacato cidadão da nação brasileira. É desta imoralidade que trata o romance 

O filho da ditadura (2010).  

Em 1964, a juventude foi chamada ao enfrentamento, e o escritor Juvenal Payayá 

estava lá, ainda muito jovem, tornando-se um indígena opositor ao regime. Parte de sua vida 

deu-se na luta contra a opressão. 

Talvez o processo da escrita tenha sido o meio mais acessível para fazer referência aos 

homens, mulheres e povos indígenas que sofreram com o silenciamento e as torturas a que 

foram expostos durante todo o período da ditadura militar.  

Segundo afirmou o escritor no decorrer da entrevista, este é o livro escrito para os 

anônimos da ditadura militar: 

 

O filho da ditadura (2010) estava guardado na minha cabeça desde quando 

eu não conhecia a minha vocação para escrever romances. Na verdade, eu 

deveria ter escrito O filho da ditadura quando eu escrevi o meu primeiro 

romance. O que eu percebi foi o seguinte […] Os homens do poder hoje, boa 

parte deles foram os que sofreram na ditadura militar e que a mídia contou a 

história deles. A inspiração para escrever O filho da ditadura ocorreu desta 

maneira, porque a mídia contou a história deles, de uma pequena parcela, e 

eu ao discutir com outras pessoas acabei percebendo que: quantos de nós 

lutamos como fulano ou beltrano, mais nós não temos a mídia a nosso favor. 

Não que eu quisesse aparecer; talvez foi a necessidade de dizer: eu vi tudo 

isso e estou dando uma outra versão. Eu estava lá, eu procurei, vivenciei, 

mais aí alguém apareceu preso ou foi algemado, exilado, e então ele se torna 

herói, o poderoso. E então você percebe que as coisas não são desta forma. 

Então, decidi escrever um livro para os anônimos, e na introdução do livro 

eu deixo isto bem claro. E eu coloco todos os nomes das pessoas que 

aparecem na mídia e de tantos outros que deveriam aparecer porque foram 

os que ajudaram (PAYAYÁ, 2015)55. 

 

                                                           
54 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 
55 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 
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 Nesse livro, acha-se a história de uma geração de jovens cujo fator comum é serem 

filhos de militares fora do casamento. O filho da ditadura (Noé), personagem principal, é uns 

dos indivíduos que representa toda uma geração de filhos bastardos oriundo desse período, o 

mesmo possui informações importantes sobre o período da ditadura militar e um suposto 

tesouro (joias, obras de arte, dinheiro e documentos), que seria utilizado para o fundo de 

pensão destinado aos filhos da ditadura. Por não terem a paternidade reconhecida, nem o 

convívio com as mães, o fundo de pensão seria umas das formas de manter esses jovens 

afastados dos pais e silenciar as mães violentadas por militares.  

 O livro retrata uma categoria de indivíduos, que não foram convocados como 

testemunhas, desse período. A narrativa visita paisagens da floresta Amazônica ao interior da 

Bahia por meio do deslocamento das personagens Juliana, Levy e Noé, todos filhos deste 

momento que foi a ditadura militar.  

 A personagem Juliana é filha de uns dos torturadores do período da ditadura, a sua 

mãe era umas das revolucionárias da Ligas Camponesas de Pernambuco. Desse modo, Juliana 

resolve revisitar seu passado e investigar alguns fatos relacionados aos outros filhos da 

ditadura. No caminho conhece Levy e toda a sua história, não muito diferente da sua, os dois 

atravessam o Brasil, em busca de respostas e dados da época.  

 Entre momentos de tensão, a cada nova descoberta, relatos de torturas, estupros, 

assassinatos e corrupção, Juliana conhece Noé, através de Levy e encontra nele uma 

possibilidade de resposta para os seus questionamentos sobre o esconderijo do suposto 

tesouro. O fato é que, Juliana e Levy são instrumentos para que Noé possa contar na visão 

dele parte desse período dramático que envolve a vida de todos.  

 Elaborado pela ótica do escritor Juvenal Payayá, tem como destinatários todos os que 

foram ou não marcados pela ditadura militar. Assim, realidade e ficção se misturam de tal 

forma que os fatos históricos e a invenção do autor ficam unificados. Os fragmentos do 

passado são reapresentados na reconstrução, diante do olhar atento deste autor indígena. Com 

sua autonomia, Payayá expõe as peças remontadas e recontadas política e dialeticamente, 

como filho e herdeiro de uma época cujas lacunas ele carrega na alma.  

 Assim, por meio das narrativas brevemente apresentadas em A retomada x O interdito 

proibitório (2007), Negócios na periferia (2006) e O filho da ditadura (2010), Juvenal Payayá 

assume uma singularidade que faz com que os temas étnicos indígenas não sejam o único e 

exclusivo meio de um indígena assumir sua condição de escritor e, sobretudo, a única maneira 

de a literatura de autoria indígena ser reconhecida, produzida e consumida pelos leitores 

indígenas e não indígenas. 
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 Payayá mostra a reinvenção de si, do imaginário e do próprio autor indígena com base 

nas suas produções. Ainda que timidamente, o cacique/escritor Juvenal Payayá vem 

construindo diálogos interessantes que marcam as novas formas de produção da literatura de 

autoria indígena presente no Brasil.  
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CAPÍTULO II 

 

DA RETOMADA À PERIFERIA 
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2.1 - A história recontada 

 

 

Além de nos despejarem das nossas terras, usam este infame Interdito Proibitório, 

lei que impede o índio de voltar para suas próprias terras. Será, parente, que existe 

injustiça maior no mundo? (Cacique Akanawa)56 

 

 

 
Figura 2: Capa do livro A retomada x O interdito proibitório (2007). 

Fonte: Livro do autor. 

 

O livro A retomada x O interdito proibitório (2007), de Juvenal Payayá, expõe a 

relação entre o respeito ao “índio”, a reivindicação do seu direito à terra e o lugar de um autor 

que fala de si, mediado por um “nós” de um modo singular e ao mesmo tempo coletivo, na 

afirmação dos pertencimentos das comunidades indígenas.  

A obra é construída por meio das vivências do autor Juvenal Payayá com as 

comunidades indígenas Pataxó57 e Payayá, distribuídas em XIX capítulos, em forma de 

                                                           
56 É cacique da aldeia Barretá, dos indígenas Pataxó Hãhãhãe, Pau-Brasil, na Bahia.  
57 Segundo a professora Cesar (2011), os Pataxó são o povo indígena mais numeroso no Estado da Bahia – na 

época, com mais de 6 mil representantes distribuídos em 18 aldeias – considerando-se os Pataxó Meridionais 

(Extremo-Sul) e os Setentrionais (Pataxó, Hã-Hã-Hãe). Apesar da dispersão, os Pataxó encontram-se num 

significativo processo de organização e articulação política, realizando várias retomadas das suas terras e lutando 

pela regularização da sua posse.  
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gêneros híbridos que agregam relatos, manifestos e, por fim, um único poema que encerra o 

livro. A retomada x O interdito proibitório (2007) é formado por memórias individuais sobre 

as questões coletivas dos povos indígenas presentes no Nordeste, que hoje estão em processo 

de territorialização e reconhecimento, e buscam modos de refazer as suas práxis.  

 Ao pegar o livro, o leitor se depara logo na contracapa, sob o título A palavra 

liberdade, com a finalidade da publicação da obra:  

 

Esta compreensão crítica é fruto da meditação constante, do ouvir de forma 

genérica e específica, sobre como conviver com os problemas do corpo e da 

alma. É fruto também do conhecimento adquirido através de testemunho oral 

e escrito, de visitas ao terreno, das constatações mais que reais durante o 

calor da hora. O pensamento nos obriga a sugerir mudanças. O espírito que 

nos impulsiona a reclamar por mudanças é o mesmo que nos amplia a visão 

através de outro ângulo. Esta ótica não abandona a existência do clamor da 

ancestralidade que não pode existir sem o convívio com a natureza, sem a 

participação com os que assim primeiro pensaram e assim desejam viver, ou 

seja, viver em convívio com a natureza, em comunhão com a ancestralidade. 

Esta ótica, que distingue a política indigenista praticada pelo Estado 

brasileiro, considerando forma tradicional histórica, através do extermínio e 

exclusão, esta ótica, quer botar o dedo na ferida. O que queremos é apontar o 

modo de produção capitalista, adotado pelo Brasil, como o grande 

responsável pelo extermínio dos povos indígenas das Américas, E por tanto, 

repudia o modelo capitalista de economia liberal, pois acha que este modelo 

vem usando o papel em branco, para escrever a palavra liberdade com 

sangue indígena. (PAYAYÁ, 2007, contracapa). 

 

 Portanto, o leitor percebe que o livro faz parte de um movimento que visa 

apresentar as experiências de Juvenal Payayá, as narrativas culturais e políticas que advêm da 

emergência dos povos indígenas58 situados no Nordeste. O autor traz para a 

contemporaneidade uma articulação cartográfica59de saberes ancestrais, culturais, literários e 

sociais de várias etnias. 

A partir do título “A retomada x O interdito proibitório” e do subtítulo “Caminho do 

genocídio indígena – conflitos entre índios, fazendeiros e o Estado, em terras de Pau 

Brasil60”, percebe-se que o texto aponta para os direitos relativos às comunidades indígenas, 

às lutas por retomadas dos espaços perante os órgãos públicos, além dos dilemas dessas 

                                                           
58 Aticum, Caimbé, Cantaruré, Cariri-Xocó, Paiaiá, Pancaru, Pataxó, Pataxó Hãhãhãe, Quiriri, Trucá, Tmbalalá, 

Tupinambá de Olivença, Tupinambá de Jequitinhonha, Tuxá, Xucuru-Cariri. 
59 Aqui se utiliza o conceito proposto por César (2011), ao equipar o sentido da palavra cartografia para além de 

um termo geográfico, mas a um conjunto de textos, em diferentes gêneros e modalidades. Desta maneira, a 

cartografia possibilita um agrupamento de procedimentos do lugar do sujeito que fala mediado pela linguagem. 
60 O pau-brasil é a árvore cuja madeira fornece uma tinta vermelha; por ser abundante nas matas do litoral, no 

século XVI, deu origem ao nome Brasil e despertou um grande interesse comercial nos colonizadores que 

aportaram aqui no Brasil. 
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populações que aqui terão parte da sua história contada pelo olhar de um indígena que 

presenciou cada fato relatado na obra. 

 O livro A retomada x O interdito proibitório (2007) inclui o que considero um corpo 

composto pela coletividade dos não-vistos e não-ditos, dividido em quatro partes. Na 

primeira, teremos os capítulos: A questão indígena de Pau Brasil; O cacau e a vassoura de 

bruxa; Fazendeiros x Índios; Renda dos Fazendeiros; A palavra liberdade; Modelo de 

desenvolvimento liberal; Destruição das florestas; A cultura dos povos Pataxó; Há esperança 

para o povo indígena; Mercado de consumo; Conflitos sociais e o poder; O índio deseja suas 

terras; Política de Justiça Social; Ideologia Capitalista; Dezenove lideranças morrem em 

conflito; Armas indígenas; Tributo aos quinhentos anos; Dois pesos e duas medidas; A 

capacidade de luta do povo indígena está na fé, na ancestralidade e está ligada às entranhas 

da própria terra. Na segunda, O utilitarismo e as comunidades indígenas. Na terceira parte, 

Pataxó HãHãHãe. E por fim, na quarta parte, o autor Juvenal Payayá nos surpreende com o 

poema Interdito Proibitório.  

 A obra apresenta Juvenal Payayá como o autor/narrador do texto e discute as 

problemáticas impostas às comunidades indígenas por meio dos fazendeiros que usurpam 

suas terras, e do Estado, conivente por vezes com a situação. Já as partes que integram o 

corpo do texto seguem uma trajetória que se propõe ofertar ao leitor conhecimentos diversos 

sobre a presença indígena no Nordeste, os conflitos de poder, a cultura silenciada pela história 

e toda a ancestralidade que envolve essas comunidades. Assim, o livro se fecha com um 

poema que carrega o nome da obra, formando uma narrativa literária que retoma a questão da 

coletividade pelo olhar individual de Payayá. 

Desta forma, no capítulo I A questão indígena de Pau Brasil, Payayá realiza as 

assinaturas desses diversos povos, pensando nas lacunas deixadas pela “história oficial” e em 

como suas práticas produzidas agora servem para a reafirmação política e étnica dos 

chamados “índios” no Nordeste: 

 

Por um lado, os índios Pataxó Hãhãhãe (a palavra Hãhãhãe quer dizer povo, 

ou seja: povo Pataxó, os descendentes dos índios que viram Cabral erguer a 

cruz em nome da coroa portuguesa). Eles querem definitivamente suas terras 

de volta. Mas que terras? São terras do Posto Indígena Caramuru Paraguaçu, 

distantes aproximadamente 600 km de Salvador, totalizando 54 mil hectares, 

cujas divisas serpenteiam entre os rios Pardo, Colônia e Água Preta. As 

cidades limítrofes são: Pau Brasil, Camacã e Itaju do Colônia, terras no sul 

da Bahia. As mesmas terras já foram medidas e dadas como ato consumado.  

A veracidade dos fatos foi recomendada através de várias intervenções dos 

mais respeitados órgãos públicos, designados especialmente para fazer a 
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medição e o reconhecimento da justiça. Já atestaram com laudos 

antropológicos e sentenças da Justiça Federal (PAYAYÁ, 2007, p. 5). 

 

O autor Juvenal Payayá aborda as narrativas desses conflitos políticos e históricos 

durante todo o decorrer da obra; busca, de maneira descritiva, apresentar ao leitor esses 

lugares conflituosos que demarcam a vida das comunidades indígenas.  

O fato é que existe uma lacuna nos manuais historiográficos brasileiros quanto à 

presença de indígenas no Nordeste, principalmente os que estavam situados no interior dos 

Estados brasileiros, a exemplo dos que habitavam o interior do estado da Bahia. Os capítulos 

II, III e IV – O cacau e a vassoura de bruxa, Fazendeiro x Índio e Renda dos Fazendeiros –, 

construídos em forma de relatos, dão conta dessas questões ao tratar das terras dos Pataxó que 

até hoje são alvo de disputas com os fazendeiros da região.  

PAYAYÁ (2007, p. 6-10) afirma: 

 

Agora, a região se encontra completamente cercada de arame farpado 

guardando as posses, de um lado, reclamadas pelo povo Pataxó Hãhãhãe e 

por outro, ocupadas pelos fazendeiros, nelas predominam o criatório de 

gado. 

 

Os fazendeiros alegam que eles são mais capazes de gerar o 

desenvolvimento da microrregião, de posse dos milhares hectares (54 mil) de 

terras dos Pataxó, das quais, em volta de 15 hectares já regularizadas nas 

mãos dos índios. Podem produzir, pagar impostos, gerar emprego e renda, 

apesar de que, recusam e não cogitam gerar emprego para índio nas suas 

alegadas propriedades, ou nas empresas das cidades. 

 

Geralmente os fazendeiros e suas famílias não moram na cidade onde 

mantêm as posses, o que faz com que a principal parte dos rendimentos da 

terra não seja gasto na região, aliás, a produção primária extraída da terra é 

desprezada, bem como a população, seus costumes, suas falas e seus 

folguedos. 

 

 Por isso, a necessidade da emergência autoral desses sujeitos históricos tão 

pesquisados no campo da etnografia, da antropologia, e que agora marcam presença na 

literatura. Tal afirmação baseia-se nas primeiras produções escritas indígenas que começam 

efetivamente a circular na década de 80, por meio das produções coletivas, publicações dos 

livros didáticos e descrições da vida em comunidade nas aldeias. Ressalto, entretanto, 

conforme teorizado pela professora e pesquisadora Lúcia Sá no seu livro Literaturas da 

floresta (2012), que desde o princípio a Literatura Brasileira é atravessada pelas temáticas 

indígenas, com criações intertextuais que absorvem e reelaboram as cosmologias indígenas. 

Da Carta de Caminha aos românticos ou aos tempos atuais, os indígenas sempre se fazem 
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presentes no conjunto dessas obras literárias, mesmo que em alguns momentos deslocados 

dos seus espaços e da sua história. A escrita política/literária dos autores indígenas é uma 

fissura utilizada como um mecanismo para um princípio de justiça que remonta às políticas de 

redistribuição, reconhecimento e representação61.  

As demandas reivindicadas pelos indígenas no Nordeste remetem às considerações 

feitas pela pesquisadora Nancy Fraser (2007), quando afirma que tais demandas por 

reconhecimento constituem questões recentes na contemporaneidade e que muitas delas estão 

nas bases de lutas raciais, étnicas e nacionalistas de grupos que se encontram à margem. 

Segundo a pesquisadora no seu artigo Reconhecimento sem ética?, “a tarefa, em parte, é 

elaborar um conceito amplo de justiça que consiga acomodar tanto as reivindicações 

defensáveis de igualdade social quanto as reivindicações defensáveis de reconhecimento da 

diferença” (FRASER, 2007, p. 3). 

 As reivindicações por mudanças sociais fazem parte dos questionamentos do autor nos 

capítulos V e VI – A palavra liberdade e Modelo de Desenvolvimento Liberal. Neles Payayá 

enfatiza a necessidade do reconhecimento das demandas indígenas por meio da palavra 

liberdade, chave para pensar as diferenças dessas comunidades. Juvenal Payayá crítica o 

sistema opressor, fruto do extermínio, da exclusão e do preconceito para com os indígenas, e 

faz referência ao modelo capitalista que vigora na sociedade moderna. Sugere um modelo 

autossustentável que conserve, sobretudo, as bases culturais que formam o Brasil:  

 

Para tanto, faz-se necessário reconhecer-lhe o direito a ter suas terras, de ter 

alegria por cultivá-las, de consumir seus frutos, direito de gerar e procriar, 

direito na prática de seus ritos, de cantar e sorrir, direito de ter rios para 

pescar e banhar-se, direito de matar a caça para o alimento ou para o ritual, 

ou deixá-la viva, livre no ritual da floresta. Cabe-lhe o direito da escolha 

para estudar e aprender a pesquisar a ciência da nova sociedade, que depois 

de aprender, possa optar livremente, a maneira que pretende usá-la para bem 

viver sobre a terra (PAYAYÁ, 2007, p. 12). 

 

O pensamento da pesquisadora Fraser (2007) é retomado aqui para frisar o quanto se 

faz necessário que os grupos vistos como minoritários presentes na sociedade tenham a 

possibilidade de participar na formulação de questões sociais, que expressem igual respeito 

por todos os participantes e garanta a oportunidade para que cada um possa alcançar os seus 

direitos e a estima social. Assim como as questões problematizadas pelos movimentos 

                                                           
61 Para Nancy Fraser (2007), as demandas por reconhecimento cultural e por reconhecimento da diferença têm 

por objetivo remediar as injustiças culturais sofridas por grupos mobilizados por etnicidade, gênero, raça etc. 
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indígenas62 e abordadas por Payayá em sua obra, que buscam um diálogo que possibilite sanar 

parcial ou totalmente, por meio da justiça, seus questionamentos e direitos. Como podemos 

verificar no capítulo VII, Destruição das Florestas: 

 

[...] Os fazendeiros estão protegidos por várias entidades de classe, entidades 

fortes, assessorados por exímios advogados, acompanham cada passo de 

cada processo, esticam os prazos nos tribunais, retém e apelam. É uma luta 

desleal. É luta da sucuri contra o gato do mato, cuja lenda diz: o gato sabia 

que na lagoa havia uma enorme sucuri, a lagoa que antes era para todos os 

bichos beberem água. Caso o gato não beba a água da lagoa, o gato morrerá 

de sede. Que fez o gato? Passeava em volta da sucuri até cansá-la. Aí o gato 

bebeu água até fartar. Há quinhentos anos que está sucuri está tomando conta 

da lagoa. O gato do mato que temia girar em torno da sucuri, morreu. 

Outros, apesar de sempre ameaçados pelo bote certeiro, continuam lutando 

pela vida (PAYAYÁ, 2007, p. 16-17). 

 

O escritor indígena explica de maneira lúdica, por meio dos personagens Sucuri e Gato 

do Mato, um retrato real da luta63 intensa e diária, entre fazendeiro e indígenas, por terras. 

Uma luta dura, em que o corpo “índio” acaba por tombar no decorrer do caminho, enquanto 

outros continuam a lutar para retomar os seus direitos, o que se expressa nos seus modos de 

fazer indígena, a fim de subverter o discurso monocultural da história sacralizada. 

O autor empreende uma abordagem que contempla as dificuldades das populações 

indígenas no Nordeste – uma das temáticas da obra em questão –, o que requer uma 

compreensão crítica sobre os conflitos entre índios e fazendeiros em terras brasileiras: o não 

reconhecimento no tocante à cultura, à identidade, à literatura e ao povo indígena. 

Nos capítulos VIII e IX – A cultura dos povos Pataxó e Há esperança para o povo 

indígena –, Juvenal Payayá explicita um discurso voltado para as tradições indígenas, os 

hábitos, a língua e a ancestralidade do povo Pataxó, ressaltando que todas essas tradições 

encontram-se ameaçadas pela atual situação política da região sul na Bahia. 

Por meio do discurso, o autor expõe a sua insatisfação:  

 

                                                           
62 Segundo o professor Baniwa (2006) no seu livro O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos 

indígenas no Brasil de hoje, o movimento indígena, segundo uma definição mais comum entre as lideranças 

indígenas, é o conjunto de estratégias e ações que as comunidades e as organizações indígenas desenvolvem em 

defesa de seus direitos e interesses coletivos. 
63 Entre os conflitos marcantes na história das populações indígenas está o massacre denominado Fogo, de 1951. 

Segundo Carvalho (CARVALHO apud CÉSAR, 2011, p. 29), esta atrocidade aconteceu em terras dos índios 

Pataxó nas referidas cidades de Porto Seguro e Prado, uma violenta perseguição aos Pataxó, com a destruição 

das habitações na aldeia, mortes, além de torturas e estupros, conforme relatos dos sobreviventes do massacre 

que fugiram dessa localidade para as cidades, negando até sua identidade étnica. Para alguns pesquisadores, este 

episódio foi algo estratégico dos governantes para que os indígenas perdessem a sua terra. Com efeito, esta é 

uma ação que continua ocorrer nos dias atuais. 
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O povo Pataxó Hãhãhãe tem um compromisso com sua cultura, com seu 

passado, com a história de sangue e desespero. Tem um compromisso com a 

religiosidade, com a ancestralidade, com a vida, com a terra, a mãe terra. É 

por isso que o povo precisa das matas, das fontes, dos peixes e dos pássaros. 

Os fazendeiros têm compromissos com o lucro, com suas famílias, com seu 

futuro e consigo mesmo. Não há programa de preservação da natureza. Pelo 

relato que se ouve, alguns políticos atuais da região, são também 

destruidores da natureza através do desmatamento; alguns são até donos de 

serrarias e de madeireiras. Os pistoleiros agem impunemente. Dizem as 

lideranças, que agem sempre na defesa dos que têm influência política e 

financeira. As ameaças são truculentas. Se praticam atos ilícitos para 

defender propriedades alheias, é certamente por que alguém garante, ou pelo 

menos, promete a impunidade nos tribunais (PAYAYÁ, 2007, p. 17). 

 

Assim, a escrita do autor/narrador é movida pela ancestralidade e relação do indígena 

com o meio no qual vive. Dessa maneira, o autor traduz as dificuldades da manutenção das 

tradições indígenas no labor do dia a dia, além de denunciar as ações truculentas sofridas pela 

comunidade indígena Pataxó Hãhãhãe na Bahia por fazendeiros da região que acabam não 

respondendo judicialmente pelos atos.  

Na obra em questão, os capítulos X, XI, XII, XIII e XIV – Mercado de consumo, 

Conflitos sociais e o poder, O índio deseja suas terras, Política de justiça social e Ideologia 

capitalista – exploram no seu foco narrativo o movimento de resistência contra a 

invisibilidade dos indígenas da sociedade brasileira, resultante das terras roubadas, dos rios 

poluídos, dos índios assassinados, das índias estupradas e de tantos outros fatos deletérios. Por 

isso a escrita desse autor é vista aqui, especialmente nesta obra, como uma arma para a defesa 

do seu povo. 

 

Quem iniciou o combate sistemático contra o povo indígena, foi a ideologia 

capitalista. Todo o processo de colonização estava configurado na ideologia 

capitalista nascente nos séculos XV e XVI, com a posse dos territórios, a 

dominação, o lucro e a expansão de mercado. A rapina sobre os bens da 

terra: madeira, ouro, diamante, devastação das florestas para o plantio da 

cana. Foi, porém nas ervas medicinais, produtos já conhecidos pelos povos 

indígenas, que o capitalismo tanto lucrou por longo tempo e continua a 

ganhar milhões. Até hoje os laboratórios de fachadas imponentes, recebem 

milhões em verbas carimbadas para pesquisar produtos da flora medicinal. 

Muitas destas ervas foram apontadas ao cientista por um pobre pajé, que 

morreu anonimamente em sua aldeia sem ser citado por ninguém, 

especialmente pelo cientista que atinge a auréola da santidade, que dirá o 

laboratório (PAYAYÁ, 2007, p. 28). 

 

Na sequência, o autor chama a atenção do leitor para os silenciamentos e assassinatos 

que envolvem lideranças indígenas desde a época da colonização até os tempos atuais. No 

capítulo XV – Dezenove lideranças morrem em conflito –, Juvenal Payayá, no papel de 
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cacique e liderança indígena, questiona a história escrita pelos indigenistas, a luta desigual e 

as mortes dos seus parentes que não entram nas estatísticas brasileiras e que nunca são 

investigadas pelos órgãos competentes: 

 

A luta é desigual, os mais velhos que conhecem a história, ainda choram ao 

lembrar do posto do antigo SPI. Como os povos indígenas foram usados por 

homens para produzir num processo de semiescravidão, nas fazendas dos 

madeireiros. Triste ainda é como foram expulsos das suas terras, muitos 

foram mortos, mas voltaram, aliás, nunca se ausentaram delas. Nestes anos 

todos, nem um fazendeiro foi morto por índio; já por sua parte, os índios 

perderam não menos que dezenove lideranças nestes conflitos, de forma 

direta ou indiretamente, incluindo Galdino64. É triste ouvir as pessoas que 

estavam em Brasília naquele 19 de abril de 1997. É triste ouvir o relato por 

quem participou de tudo. Carece ser narrado em detalhes, talvez melhor 

fosse um longa-metragem. Os sentimentos estão vivos (PAYAYÁ, 2007, p. 

30). 

 

Acontecimentos como o assassinato do indígena Galdino Pataxó expõem as tensões 

que permeiam a vida das lideranças indígenas. O autor questiona por meio do assassinato do 

seu parente uma pauta específica: a luta pela posse da terra, e como essa questão tem 

produzido um rastro de miséria e morte para os indígenas, de modo especial para aqueles que 

sobrevivem na região Nordeste, como também destaca o posicionamento da Justiça. A 

imagem do índio Galdino Pataxó assassinado é apenas mais uma imagem recorrente na 

história do indigenismo brasileiro. Compreender o lugar desse indígena na sociedade, o local 

do acontecimento (Brasília/DF) e a gravidade dos fatos nos permite interpretar na atualidade 

as relações que foram impostas na colonização e que ainda são reproduzidas.  

O indígena Galdino Pataxó estava na época em Brasília por conta de uma pauta 

específica dos Pataxó com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI): a questão da posse e da 

luta pela terra. É importante pontuar que os indígenas situados no sul da Bahia, a exemplo dos 

Pataxó Hãhãhãe, lutam para solucionar essas questões junto ao Estado, o que com os anos 

vem resultando em mortes e na miséria do povo indígena da região.  

O assassinato do indígena Galdino Pataxó por jovens de classe média, na capital 

federal, fez vir à tona questões do passado nunca resolvidas, assim como a violência que 

                                                           
64 Em 20 de abril de 1997, em Brasília, o índio Galdino Jesus dos Santos, de 44 anos, foi morto por cinco 

rapazes, que atearam fogo ao seu corpo enquanto dormia no banco de uma parada de ônibus da W3 Sul, um 

bairro central da cidade. Este fato teve repercussão nacional. O índio Galdino era uma liderança indígena da 

comunidade pataxó hãhãhãe, que havia ido à capital da República para tratar de questões relativas à demarcação 

de terras indígenas no sul do estado da Bahia. Os assassinos foram apontados pelos jornais como “jovens de 

classe média” e não tinham passagens anteriores pelas delegacias. 
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sofrem as comunidades locais indígenas e a morosidade dos órgãos competentes no que diz 

respeito à resolução das demandas indígenas.  

Nos capítulos XVI, XVII e XVIII – Armas indígenas, Tributo aos quinhentos anos e 

Dois pesos e duas medidas –, o autor relata a comoção, a revolta da comunidade indígena 

diante do episódio do capítulo anterior, e faz referência a todos os outros mortos desde Cabral, 

aos Pataxó e os Guarany Kaiowás, situados no Mato Grosso, também alvo desses mesmos 

atos que repousam no esquecimento social e histórico, 

 

Se quase ninguém lembra que houve um índio Galdino Pataxó, incendiado 

em Brasília por cinco pleibozinhos, parentes de Juízes e autoridades, hoje 

todos acobertados, como exigir que se lembrem do PRIMEIRO ÍNDIO 

ALVEJADO POR UM INTEGRANTE DA ESQUADRA DE CABRAL? É 

um caso difícil de julgar ou convencer quem quer participar do tribunal. Sim, 

é certo que ninguém, ou quase ninguém, fora os envolvidos no episódio, 

lembram da morte do índio Galdino Pataxó, incendiado por moleques 

piratas, enquanto dormia em um ponto de ônibus na madrugada do dia 20 de 

abril de 1997. Aliás poucos sabem por que o índio Galdino morreu. Menos 

são os que conhecem a origem, os povos pelos quais o índio Galdino morreu. 

Menos gente sabe a razão dessa insana luta pela qual o índio Galdino Pataxó 

foi incinerado em Brasília, por quatro filhos de classe média alta (PAYAYÁ, 

2007, p. 34). 

 

Na ação de revisitar esses fatos que atravessam a nossa história, existe uma urgência 

em registrá-los, em arquivá-los pelo instrumento da escrita, a fim de assegurar suas 

existências e diferenças. É a luta por reconhecimento dos grupos historicamente injustiçados 

que hoje se fortalecem nos movimentos sociais em defesa dos seus direitos. Como ressalta a 

cientista política Nancy Fraser (2006), ao dizer que a luta por reconhecimento é também o 

reconhecimento da diferença, uma luta política que dão combustível às lutas de grupos 

mobilizados sob as bandeiras da nacionalidade, etnicidade, “raça”, gênero e sexualidade. 

O livro A retomada x O interdito proibitório (2007) intenta contestar a história escrita 

pelos missionários no século XVI, regidos por sua religiosidade, os cronistas e seus relatos, a 

Carta de Caminha e todos aqueles que foram omissos no decorrer dos anos. O capítulo XIX – 

A capacidade de luta do povo indígena está na fé, na ancestralidade e está ligada às 

entranhas da própria terra – explicita tal posicionamento: 

 

Mesmo que mandem prender índio que se rebela, mesmo que perdoem os 

matadores de índio, índio continuará de pé. Índio lutará impulsionado pela 

energia contagiosa vindo das matas, das águas, dos cantos dos pássaros e do 

centro da terra. Pois índio que é índio, os que ontem Colombo chamou de 

índio, permanecerá índio por gerações infindas. Apesar de abominar 

Colombo, Cabral, Balboa, Vespúcio, Vasco da Gama, Pero Vaz de Caminha, 
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pois todos têm sua parcela de culpa. Enquanto os invasores se refugiam nas 

terras, negando, esquecendo o seu vergonhoso passado de morte, 

escravagistas de emboscadas sanguinolentas, suas famílias vivem: Sá, Brito, 

D’Ávila. Dourado, Oliveira, Magalhães, Alves e outras tantas. Enquanto 

todos assim se escondem esperando que seu passado seja esquecido, os 

povos indígenas querem é recordar, buscar na tumba cada grito abafado dos 

seus ancestrais (PAYAYÁ, 2007, p. 39). 
 

Importa aqui ressaltar que toda necessidade de garantir direitos assegurados por lei e 

agora questionados pelas escritas indígenas vem como medida estratégica para reverter a 

história que no final do século XIX afirmou não mais existirem populações indígenas no 

Nordeste. Segundo o antropólogo Oliveira (1998), naquele período essas populações 

passaram a ser incorporadas às comunidades locais pelas autoridades. Toda cultura indígena 

passou muito tempo a ser classificada como “tradições populares”. 

 

[...] No Nordeste, contudo, os “índios” eram sertanejos pobres e sem acesso 

à terra, bem como desprovidos de forte contrastividade cultural. Em uma 

área de colonização antiga, com as formas econômicas e a malha fundiária 

definidas há mais de dois séculos, o órgão indigenista atuava apenas de 

maneira esporádica, respondendo tão-somente às demandas mais incisivas 

que recebia. Mesmo nessas poucas e pontuais intervenções, o órgão 

indigenista tinha de justificar para si mesmo e para os poderes estaduais que 

o objeto de sua atuação era efetivamente composto por “índios”, e não por 

meros “remanescentes” (OLIVEIRA, 1999, p. 52-53). 

 

Numa tentativa de reorganização social por meio da posse dos seus territórios, os 

indígenas no Nordeste caminham para algo que o antropólogo considera “uma etnologia dos 

índios misturados, de emergência recente daqueles povos que são pensados, e se pensam 

como originários”, principalmente porque para essas etnias a sua identificação como povo 

indígena ocorre por pertencimento geográfico e reconhecimento da comunidade indígena – 

histórico e social65. É impressionante como esta visão se acha bem demarcada nos capítulos 

finais do livro, intitulados segunda e terceira parte: 

 

Acreditamos que alguns destes povos indígenas não perderam a sua 

identidade e cultura, porém se arrastam para levar uma convivência razoável 

dentro daquilo que consideram padrões da ancestralidade. Comportam-se 

com solidariedade, ajuda mútua e convivência pacífica dentro do meio 

ambiente. O território é o que lhe força, que lhe permite viver como povo e 

não como nação. Sem o território não terá sociedade indígena, apesar de que 

pode ter o indivíduo. A parcela maior dos povos indígenas foi massacrada, o 

                                                           
65 Os censos realizados em 1900, 1920, 1940, 1950 e 1980 não individualizavam a população indígena do país, 

classificando-os conjuntamente como categorias sociais que indicavam a mestiçagem e situando-os entre os 

brasileiros “pardos”. As concepções sobre o branqueamento, e posteriormente a valorização da mestiçagem, 

ganharam sucessivamente status de ideologia oficial do país. (OLIVEIRA, 1999, p. 2). 
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que sobrou passou a andar sem rumo, sem nome, sem território, sem cultura 

e sem língua. Depois veio o despertar. São esses povos despertos, que ainda 

resistem através da solidariedade (PAYAYÁ, 2007, p. 41-42). 

 

O autor/narrador, no decorrer de toda a obra, elabora seus relatos e manifestos na 

tentativa de propagar suas experiências individuais vivenciadas nos espaços indígenas e na 

voz da coletividade. Dessa forma, aqui, encontro de maneira elucidativa a emergência étnica66 

construída pela narrativa em A retomada x O interdito proibitório (2007), a ideia de retomada 

da terra, em um processo que incorpora a multiplicidade das etnias, na medida em que 

abrange as memórias e as dificuldades dos povos indígenas nos seus espaços, bem como no 

momento em que se reinventam esses espaços, ao reconstruir um passado pelos próprios 

indígenas, considerado como fictício ou inexistente pelos historiadores no século XIX.  

Hoje eles reconstroem seus caminhos de volta por meio das suas práxis diárias, sejam  

orais ou escritas. Os indígenas no Nordeste se reinventam no tempo a cada geração.  

 

A história da conquista dessas terras foi escrita pelo invasor, pois o estágio 

da cultura indígena não lhe permitiu registrar a sua versão. Esse momento, 

porém, já selou o fim da cultura sem letras. Através da escola, da educação, 

já podem escrever essas histórias que servirão como denúncias para as 

gerações futuras. Os filhos estão aprendendo as leis, chegarão a ser 

professores, antropólogos, políticos, advogados, juízes, promotores, 

procuradores e como tais, sentarão frente a frente com quem hoje 

prepotentemente julgam-nos incapazes. Aí sim, promoverão a grande 

retomada. Os Pataxós, os Payayá, Kariri-Xocó, Tupinambás, todos voltarão 

a ocupar cada metro de terra que lhes pertencem e viverão a sua cultura em 

paz com seu Tupã, o pai de todos (PAYAYÁ, 2007, p. 42). 

 

Desta forma, garantir o registro das memórias dessas comunidades indígenas que 

ainda não foram demarcadas, ou que estão em processo de demarcação, ou que foram 

demarcadas recentemente, em especial na região Nordeste, local em que esta situação é 

recorrente, é voltar aos “arquivos vivos”, dando nomes aos acontecimentos, para assim 

renomear os seus lugares. 

É o mesmo lugar de reconhecimento que Oliveira (1998) imprime no seu texto por 

meio dos versos de Torquato Neto: “desde que saí de casa, trouxe a viagem da volta gravada 

na minha mão, enterrada no umbigo, dentro e fora assim comigo, minha própria condução”. A 

                                                           
66 De acordo com o Censo (2010) disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

hoje, no Nordeste, há 232.739 indígenas; 60.120 estão localizados na Bahia, entre as 16 etnias existentes. Outro 

dado importante é que no Censo realizado no ano 2010 a população indígena Payayá não consta nos dados 

órgãos públicos (IBGE e FUNAI); até então estavam eles encobertos pela invisibilidade, o que foi modificado 

com os seus movimentos literários e sociais em janeiro de 2014, quando a FUNAI oficializou a população 

indígena Payayá para os órgãos públicos. 
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poeticidade desse verso está na comunhão, no sentido de pertencimento étnico ao seu lugar de 

origem, onde o indivíduo se identifica com sua própria terra. Os indígenas no Nordeste hoje 

refazem esse caminho; daí a importância de se construir um mapeamento dessas textualidades 

para se refletir sobre os amplos processos de formação da emergência étnica, do indígena, 

analisando de que maneira ocorre a reapropriação, a reafirmação do território, da identidade 

indígena que serve de base para a (re) existência individual e coletiva.  

 Como esboçado pelo escritor indígena Payayá: 

 

[...] As lutas das comunidades indígenas, vão além da posse da terra. O que o 

índio deseja não é qualquer pedaço de terra, não é um sítio de frutas nem um 

trator moderno, não quer ser fazendeiro. O índio deseja suas terras 

tradicionais, as terras que são suas por milênios. Cultivar seus ancestrais, 

reviver e viver sua cultura, coisa que inclui ancestralidade, á língua, seus 

utensílios, seus deuses e sua alma. O índio deseja também, escola 

diferenciada e de qualidade, pronto atendimento médico e principalmente 

respeito pelas tradições. É até possível dizer que outros movimentos sócio-

político em busca de terra, alguns de certa forma, são nefastos ao modo de 

vida das comunidades indígenas (PAPAYÁ, 2007, p. 51). 
 

Essas narrativas ocorrem na coletividade dos povos indígenas mencionados por 

Juvenal Payayá durante toda obra. A função deste autor/narrador indígena é ampliar e 

problematizar as temáticas históricas da terra e dos espaços indígenas para os leitores. Esta 

obra apresenta a formação de um lugar político em face do Estado, para reaver os direitos 

étnicos das comunidades indígenas brasileiras. 

Por fim, o autor encerra o livro na quarta parte com o poema Interdito proibitório, 

dedicado a dona Maura, mãe guerreira da comunidade indígena Pataxó Hãhãhãe.  

O poema traduz o uso do termo “interdito proibitório” do campo do Direito, que dá 

nome ao livro. Em várias passagens o termo é utilizado como estratégia discursiva de 

resistência e como forma de requerer os direitos coletivos indígenas.  

Segue o poema: 

 

Eu não me entrego nunca, 

Daqui não cedo um passo! 

À minha luta é antes 

Da chegada deles. 

Já foi feita a retomada, 

Apesar do que foi dito 

Apesar de seus interditos, 

Os crimes, das doutrinas; 

Os juízos e o perdão; 
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Eu não cedo um passo 

Eu falo, assim deixou dito 

Tupã Y, eu não me calo, 

Apesar de vossas leis 

Como chibata que ameaça, 

Eu sou uma alma gêmea 

Junto com outras almas 

Filhos da mesma mãe, 

Filhos da deusa terra. 

 

Repulsa-me as leis 

Que protegem os crimes 

Dos cidadãos de Atenas, 

Assim foram 

Com as naves de ventos, 

De alma pingentes,  

Rios de sangue, 

Loucas serpentes 

Traição ingentes. 

 

Quantas leis sem uso, 

Leis do uso no desuso; 

Não há lei que julgue 

O que semeia a discórdia 

Quem abriga o culpado 

Quem pune o inocente (PAYAYÁ, 2007, p. 52-53). 

 

Como um interdito proibitório, mecanismo processual de defesa da posse, assim é este 

poema de Juvenal Payayá: um mecanismo literário em defesa da comunidade indígena. O 

poema, na primeira estrofe, faz referência à luta indígena que foi travada desde a chegada de 

Pero Vaz de Caminha e que hoje persiste com os fazendeiros, os latifundiários e o Estado que 

finge não ver as populações indígenas. Já na segunda estrofe, reafirma a resiliência e a união 

de todos os povos indígenas, unidos pelo reconhecimento e pela garantia dos direitos 

fundamentais para a sobrevivência da cultura e comunidade. A terceira e a quarta estrofes 

estabelecem que para isso é necessária uma justiça que não proteja os donos de gados e os 

mais ricos, mas que no dia a dia sejam colocados em prática os direitos das minorias. O autor 

questiona a imparcialidade da Justiça, além de relembrar a quantidade de inocentes que 

morreram porque reivindicaram os seus direitos.  

Juvenal Payayá escreve suas memórias imbricadas na vivência das comunidades 

indígenas no Nordeste. Ao lançar mão de uma escrita política, militante e literária, Payayá 

consegue reafirmar as fronteiras e rescrever a história sob uma nova perspectiva que ressurge 

desses novos lugares e se inscreve no presente.    
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2.2. – Um novo cenário: a periferia 

 

 

Pelo romance você consegue entrar no mundo do outro e o personagem acaba por 

entrar em um mundo que não é o seu.”  

(Juvenal Payayá) 

 

 

Em termos de literatura de autoria indígena, o livro Negócios na periferia (2006) é 

uma das obras que vem demarcar um outro espaço na literatura, e consequentemente para o 

escritor indígena. É possível que, de certo ponto de vista, e para um leitor mais atento às 

publicações já existentes no mercado com temáticas que versam sobre o povo indígena e 

escritas por indígenas, a obra em questão desperte certa curiosidade e até espanto.  

Obviamente, não há uma relação crucial entre o romance de Juvenal Payayá e o que se 

estabelece para a literatura de autoria indígena que tange ao lugar das histórias das 

comunidades indígenas voltadas para as suas tradições culturais. O que de fato faz com que 

tanto o romance Negócios na periferia (2006) quanto O filho da ditadura (2010) não 

estabeleçam um paralelismo entre as abordagens temáticas dos livros de escritores indígenas 

reconhecidos nacional e internacionalmente, a exemplo de Daniel Munduruku.  

Ao se deparar com tais obras, sente-se a curiosidade por algo inédito, resultante de 

uma produção literária que difere dos modelos literários tradicionais instituídos.  

É preciso dizer, desde já, que há uma predisposição em sempre se constituir e autorizar 

as falas indígenas pela escrita mítica, pela retomada da terra, pelo reconhecimento. Juvenal 

Payayá realiza essa escrita na primeira obra; em A retomada x O interdito proibitório (2007), 

o cacique também reafirma este lugar, porém se dispõe a ampliá-lo.  

No contexto contemporâneo, a necessidade de ressignificar e construir novas 

possibilidades para os exercícios literários produzidos por autores indígenas tem precedência 

na atuação de Juvenal Payayá. Ainda que produza uma literatura cuja temática transita no 

espaço histórico, na tradição, isso não o impede de avançar e ultrapassar essas fronteiras que 

constantemente demarca as produções indígenas. A literatura produzida por Payayá nos 

convida a observar como a sua diferença reconfigura espaços e rompe uma sequência 

previsível, porquanto estabelece temáticas e indagações que produzem uma nova 

configuração a partir do texto literário. 

Não é, evidentemente, uma questão simples, os apontamentos das professoras Maria 

Inês de Almeida (1999) e Graça Graúna (2013), vistos no capítulo anterior demarca bem o 
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lugar das produções literárias indígenas. Estas autoras apontam que as produções indígenas 

são vinculadas à manutenção de saberes ancestrais, míticos, e ao coletivo, e quando 

publicadas individualmente não escapam deste conjuto.  

Negócios na periferia (2006) é uma exceção, um caso especial em que a literatura de 

autoria indígena e seu escritor se constituem e se reafirmam num outro lugar que foge da 

escrita e da imagem estereotipada marcada do livro com “cara de índio”. A obra, Negócios na 

periferia (2006) segue a estrutura de um romance. No primeiro capítulo, ambientado em 

Salvador, o narrador, cujo nome não aparece em nenhum momento no romance, rascunha os 

motivos que o levaram à prisão e descreve suas lembranças sobre os encantos da Bahia, a 

movimentação da cidade alta e da cidade baixa, assim como suas angústias e dúvidas a 

respeito do que seria realidade ou ficção com relação aos personagens Daguimá, Nadinho, 

Clotildes, Felipe Suarez, Ingrácia e Queixão. 

 

 
Figura 3: capa do livro Negócios na periferia (2006). 

Fonte: Livro do autor. 

 

O romance é dividido em XXXV capítulos, intitulados de acordo com os episódios a 

serem apresentados ao leitor. É importante destacar que estes capítulos compõem um todo, no 

entanto, não estão intrinsecamente ligadas, formam quadros narrativos com algumas histórias 

independentes. Estes quadros apresentam como enredo a história dos personagens principais: 
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Clotildes, Daguimá, Nadinho e Queixão, que têm suas vidas entrelaçadas por fatos do 

passado, desejo de vingança e ambição.  

O capítulo I – “Capítulo Introdutório” – segue o ritmo da apresentação feita pelo 

narrador sobre os fatos que naquele exato momento parecem ganhar vida por meio das suas 

lembranças. O narrador esclarece no início do livro que se encontra numa prisão, por ter 

espionado a vida de uma jornalista, e por essa razão resolve contar os episódios que compõem 

o romance. Ao tempo que inicia os seus relatos, o narrador afirma ao leitor que estes não se 

findam ali, naquele momento, nesta obra: “Assim fica confirmado! O episódio da prece de 

Queixão e os amargos amores de Daguimá não se encerram com o relato que segue!” (p. 13). 

Se na primeira obra analisada, A retomada x O interdito proibitório (2007), 

constatava-se uma escrita cuja relevância centrava-se nas questões de retomada da terra, do 

individual/coletivo, do reconhecimento, em Negócios na periferia (2006) Juvenal Payayá 

narrará as decepções amorosas que emergem dos desencontros da vida e as marcas que 

deixam em cada indivíduo. Pode-se assim dizer que na periferia idealizada no romance 

nascem os heróis sem nenhum caráter, a cobiça, a inveja, a prostituição e os negócios mais 

escusos.  

O romance tem uma escrita próxima do universo urbano que se distancia da escrita 

representativa indígena na questão temáticas literárias; talvez este seja um novo desafio a ser 

alcançado pelos escritores indígenas: dissolver as fronteiras que limitam o exercício indígena, 

tentar expressar-se com mais autonomia ao explorar as suas narrativas por meio de outras 

diferentes possibilidades temáticas. Por isso, a importância em pensar este escritor, sua obra 

Negócios na periferia (2006), a identidade e autoria reveladoras da diferença do seu local de 

fala e escrita. 

É importante ressaltar esta diferença pela imagem construída no decorrer da narrativa: 

o espaço urbanístico, os desentendimentos amorosos (entre Queixão e Daguimá), a relação de 

interesse (Clotildes, Nadinho, Felipe Suarez e Ingrácia), as fronteiras estabelecidas entre os 

bairros nobres e periféricos da cidade do Salvador, a exploração sexual, a falta de assistência 

pública diante das demandas sociais e todo o processo histórico de exclusão social. Por se 

tratar de temas cotidianos, o autor Juvenal Payayá propõe apresentar ao leitor indígena e ao 

não indígena algo que não é esperado (e projetado) no imaginário literário em tais produções.  

Ao escapar deste círculo e escrever neste entrelugar, cria-se um paradoxo que irá 

subverter uma lógica cultural da escrita ligada sempre ao mito e suas tradições. Embora a 

temática enfatize outros movimentos sociais, não se pode deixar de lembrar que a presença 

indígena está demarcada pela figura autoral do cacique Payayá. Toda representatividade das 
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causas abordadas no romance Negócios na periferia (2006) ressalta as condições daqueles que 

se encontram à margem, pelo olhar de um indígena que sempre esteve nesse lugar no decorrer 

da história. A maneira como um sujeito vê as posições sociais na sociedade e como, a partir 

dessa posição, vê o mundo, aqui se torna substância em forma de romance. É o indígena 

falando da periferia e questionando este lugar periférico. 

Ilustra bem a situação o capítulo II, “Depois da tortura”, onde o narrador faz a 

descrição do bairro Alagados67, local em que parte do romance ocorre. A relação dos 

personagens com a sua comunidade demonstra as barreiras enfrentadas na periferia, em um 

processo de desigualdade social: 

 

[...] Clotildes morava com Nadinho e Daguimá em um cubículo iracundo na 

cauda da periferia, no lado onde a cidade não tem alma, uma ilha tristonha 

de pobreza, onde o abandono gera a violência. Pela sua mente fluíam canais 

de desejos e entojos, questionava a falta das ações públicas: porque elas 

falham? Falham porque as mentes abastecidas dos que nos olham a partir do 

centro não são capazes de conceber a extensão da realidade, ou falham 

porque esse ato falho é uma ação planejadamente para ser um ato-falho? 

Somente hoje, dou conta que a pobreza é uma doença das relações sociais 

(PAYAYÁ, 2006, p. 19-20). 

 

Num outro momento, o narrador faz a descrição de um bairro nobre de Salvador. Em 

um processo de desencontro social e cultural, quase como o olhar sobre o centro e a periferia, 

descrita desta maneira: 

 

[...] No caminho escolhido pelas aves entre os prédios, havia um que se 

destacava, era o edifício Crisol, admirado e belo, um monumento de 

concreto e vidro. Seu projeto arrojado trazia a assinatura do mais famoso dos 

arquitetos da Bahia. Vidraças espelhadas sabiamente sobrepostas 

controlavam o vapor morno soprado do atlântico. Da sacada além-mar, seus 

moradores contemplavam o Farol da Barra, um memorial histórico que 

reinara absoluto na paisagem da cidade. Ali ainda vivem os espectros dos 

tempos coloniais, sua base irregular resiste os séculos, o topo bem 

iluminado, circundado em cores brancas, vermelhas e azuis, às vistas são 

como afrescos de um artista da Renascença que ao fazê-lo, vislumbrava a 

glória: “Nenhuma sombra lhe tocará os ombros”. Deve ter resmungado 

(PAYAYÁ, 2006, p. 20). 
 

Em Negócios na periferia (2006), o narrador relata os fatos, mergulhado no universo 

urbano, nas relações de poder estabelecidas na cidade e no sistema que escapa do ambiente 

                                                           
67 Localizado na Península de Itapagipe e instalado numa região de manguezal, o bairro dos Alagados tornou-se 

conhecido por suas famosas palafitas (casas de madeira construídas sobre estacas fincadas na água). Hoje, em 

Alagados, não há mais as palafitas; restam apenas algumas estacas fincadas na água, perto do paredão que dá 

acesso à ilha do Rato.  
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indígena cotidiano. Na primeira apresentação da personagem Clotildes (madrasta de 

Daguimá), o narrador descreve a mesma como uma mola cujos atos impulsionam toda a 

narrativa do romance e a vida dos outros personagens, pois identifica em Clotildes traços de 

uma mulher vingativa que buscou durante toda a vida fazer justiça, nem sempre por meios 

corretos. A personagem, no decorrer do romance, tenta subverter o local periférico em que se 

encontra; existe uma não aceitação do seu destino e um inconformismo nas atitudes de 

Clotildes, o que a leva a justificar suas ações e trapaças. 

 

[...] Outrora, em tempos que a memória nunca esquece, tempos cheios de 

aventuras, por opção, Clotildes convivera com a fome, a miséria, a morte, o 

perigo e a solidão. No entanto, considerando seus próprios dizeres, este 

episódio precisava ser bem explicado para não confundir a mente do leitor 

(PAYAYÁ, 2006, p. 20). 
 

A percepção do autor/narrador poderá ser entendida como instrumento de 

questionamento quanto aos diferentes grupos sociais que procuram contestar o seu lugar. A 

ficção representada em Negócios na periferia (2006) traduz bem este espaço de desconforto, 

ao indagar sobre os possíveis responsáveis por tamanha agressão e pela falta de ações efetivas 

para uma melhoria coletiva. Muito além de estilos ou escolhas repertoriais, o que está em jogo 

é a possibilidade de dizer sobre o mundo e de se tornar visível dentro dele. Vejamos o 

questionamento do narrador que corrobora este discurso: 

 

Será que a fome, a miséria e a morte podem ser diferentes? Existem mesmo 

várias categorias do sofrer? A ação da miséria por escassez do mais essencial 

para a vida humana, aliás, para a vida urbana, na mente de Clotildes 

aparentava como uma experiência indesejada e sem emoção. A nova 

desgraça que a toda hora lhe batia na porta era asquerosa, prepotente, 

humilhante e desprovida de emoção. A recordação dos antigos privilégios 

tornava-se permanente e devassadora (PAYAYÁ, 2006, p. 20). 
 

Negócios na periferia (2006) faz o diálogo entre a realidade a ficção funcionar ao 

aproximar-se de um discurso narrativo que representa seus personagens, similar ao daquelas 

pessoas com quem por alguns momentos nos deparamos no dia a dia, aqueles que 

cotidianamente têm suas histórias estampadas nas manchetes de jornais e seus rostos 

explorados por profissionais sensacionalistas que buscam alavancar a audiência. Pessoas com 

as vidas traduzidas em personagens como Cloltides, Daguimá, Queixão e Felipe Suarez – seja 

essa aproximação utilizada para estabelecer algum tipo de link com o leitor ou para chamar a 

atenção deste para aspectos que o autor considera importantes.  
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Ressalto aqui como o autor, Juvenal Payayá, utiliza este elo “realidade-ficção” para 

flexibilizar as fronteiras literárias estabelecidas para a literatura de autoria indígena, um 

método de escrita e leitura que pode ser caracterizado por uma literatura sem adjetivos. Como 

conceitua a professora e escritora argentina María Teresa Andruetto (2013), no seu livro Por 

uma literatura sem adjetivos, ao utilizar a literatura infantil e/ou juvenil para problematizar o 

seu lugar de categorização, cuja frequência de publicação está relacionada ao funcional e ao 

utilitário, convertendo o infantil/juvenil ao funcional em dois aspectos de um mesmo 

fenômeno. Segundo Andruetto (2013), o grande perigo é o ato de categorizar e limitar o 

literário. 

Assim, Negócios na periferia (2006) trilha o caminho da não limitação, 

principalmente quando se refere às imagens temáticas das obras indígenas publicadas no 

mercado editorial, consideradas por certo tempo como modelo para a publicação de livros 

indígenas. Este espaço se apoia na separação e estabelece as fronteiras, Payayá vem na 

contramão na perspectiva de flexibilidade do literário; sua proposta é pensar a condição 

indígena por meio da etnia, do coletivo, mais indo um pouco além ao escrever algo que 

escape deste imaginário nacional estabelecido para as obras literárias dos escritores indígenas. 

Desta maneira, atravessada por esta diferença, retomo a obra para ressaltar como o 

narrador lança mão, em meio à narrativa, de perguntas direcionadas ao leitor, ao apresentar a 

ambientação dos personagens, na tentativa de uma interlocução. Nesta, tem-se a sensação que, 

diante da vida real, a ficção torna-se um meio possível para retomar questões atuais que 

dialogam com novos pontos de vistas e escrita, agora registrados pela assinatura de um 

escritor indígena. 

Uma mostra significativa desta prática são os capítulos III (“Biografia não 

autorizada”), IV (“O grande encontro”) e V (“Vingança eterna”) do livro. Os três reúnem uma 

espécie de resumo sobre a vida do personagem Felipe Suarez. Cabe lembrar que o romance 

não segue uma linearidade; os personagens surgem à medida que o narrador da obra vai 

expondo as suas lembranças.  

Felipe Suarez é um personagem descrito como alguém orgulhoso das suas origens, por 

sua família fazer parte da nobreza espanhola do século dezessete, um homem misterioso e 

rico. Pleiteava para si a glória de ter escavado as ruas da Barra e achado ouro; vivera a época 

das grandes farras públicas e afirmava que a sua riqueza era fruto de longos anos de trabalho, 

o que gerava dúvidas: 
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[...] Confessadamente, o espanhol se declarava um livro aberto apesar de ser 

de difícil leitura; após tal episódio, Suarez dizia-se envergonhado, questão de 

fórum íntimo68. Mesmo deslumbrado diante dos acontecimentos, recusou 

abrir seu coração, preferiu camuflar o desenho que envolvia o seu mais novo 

projeto.  

É lamentável! Ficará para sempre oculto este laivo na vida de um dos mais 

engrandecidos homens públicos que este país acolheu como filho, em todos 

os tempos!69 

É o que foi registrado sobre este episódio na página final da biografia não 

autorizada do megaempresário da construção civil, porém até estas 

camufladas palavras, antes da citação que se faz aqui, são desconhecidas do 

público, meu caro leitor, esta biografia nunca chegou a ser publicada. 

(PAYAYÁ, 2006, p. 27). 
 

No romance, é interessante observar como o narrador traça o perfil do personagem 

Felipe Suarez, especificamente nos capítulos destinados ao espanhol e suas ações. Assim, o 

narrador explica parcialmente a vinda de Felipe Suarez ao Brasil, porque, como o próprio 

nome do capítulo leva a supor, a vida dele e suas declarações são passíveis de dúvidas e nem 

tudo é claro e lícito. A sua chegada à Bahia é descrita como invasão e usurpação de uma 

riqueza que não seria dele, no caso, o ouro encontrado por acaso durante um suposto trabalho 

de escavação no bairro da Barra, na cidade de Salvador.  

Por horas, Suarez fica diante da jornalista que o entrevista, reinventado a própria 

história, omitindo dados e reafirmando a todo tempo sua origem espanhola e os benefícios que 

fez pelas terras brasileiras como construtor civil.  

De acordo com o narrador, quando a jornalista lhe perguntava a origem de tanta 

riqueza, a única resposta obtida era: “foi sorte!”. E sua esposa, dona Igrácia, reiterava, 

dizendo que havia sido Deus. Para quase tudo na vida havia a providência divina ou da sorte: 

 

São tantas as riquezas, de onde vieram? – Quis saber a jornalista estagiária. 

Foi a sorte! 

Foi Deus! – Retificou Dona Ingrácia. 

Sem dúvidas, sem dúvidas, meu amor, foi Deus. Tanto que, depois de Deus, 

a sorte não mais me abandonou. 

Não blasfeme de Deus! Ele continua ao nosso lado! (PAYAYÁ, 2006, p. 

32). 

 

Aqui Suarez torna-se um “descobridor” do ouro, o que ele considera um milagre 

divino, considerado como um processo de conquista e projeção de status e valor. O que faz 

lembrar as palavras do teórico Todorov, no seu livro A conquista da América: a questão do 

outro (1996), quando ele problematiza a conquista das Américas no ano de 1492, realizada 

                                                           
68 Grifo do autor. 
69 Grifo do autor. 
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por Colombo, ao dizer que o percurso de Colombo no princípio foi traçado “a partir dos 

indícios de existência de ouro que ele pensa encontrar” (TODOROV, 1996, p. 10). A figura 

de Suarez, sua ganância e o seu encontro com o “ouro” estão aqui metaforizados na tentativa 

de lembrar alguns fatos históricos passíveis de contestação, e principalmente em como essas 

ações reproduzidas até hoje, nomeadas aqui neste terceiro capítulo como Biografia não 

autorizada, devem ser repensadas pela história e literatura numa ação conjunta. 

Temos aqui, um título, Biografia não autorizada, com proposta para se pensar o local 

destinado ao papel da autoria nos tempos atuais e, sobretudo, a autoria indígena. A biografia 

foi alvo de um projeto de lei bem polêmico nos últimos anos, que libera as biografias sem que 

haja a autorização da pessoa biografada ou da família. Ao pensar essa questão no espaço 

indígena, percebe-se que não se tem praticamente nenhuma biografia publicada sobre 

representantes ou escritores indígenas. Os indígenas estão ausentes nas cenas biográficas do 

Brasil; talvez uma das respostas, além da falta de interesse das editoras neste cunho temático, 

seja a publicação de obras pensadas sempre em uma escrita e temas coletivos. Como se 

faltassem aos escritores indígenas um nome próprio, uma marcação que representasse a 

individualidade do escritor. 

A literatura de Juvenal Payayá caminha no sentido de demarcar sua individualidade, 

algo tão raro na literatura de autoria indígena. Negócios na periferia (2006) faz parte deste 

contexto. O autor se diferencia ao se reinventar por obras literárias que demarcam suas 

particularidades, uma prática que dilui limites pré-estabelecidos e possibilita outras 

diversidades à literatura de autoria indígena, desfazendo normas rígidas e imagens imóveis. 

Ao contrário, Payayá apresenta uma literatura que rompe com as marcas que comumente 

adjetivam a literatura indígena. 

Assim, a obra apresenta do capítulo VI ao IX (“O verdadeiro sonho de Clotildes”, 

“Um diabinho solto”, “Sobre a negociata” e “Conflitos de gerações”) o personagem Nadinho 

e a sua relação com o espanhol Felipe Suarez.   

A leitura da obra conduz a um emaranhado de lembranças no narrador, com 

personagens que aparecem e desaparecem entre um capítulo e outro. Nesses capítulos o 

narrador apresenta Naldinho, o elo entre o espanhol, sua família e os altos contratos no ramo 

da construção civil. Naldinho é mestre de obras, o braço direito do espanhol, movido pela 

ambição; o narrador o apresenta como a representação do verdadeiro “jeitinho brasileiro” de 

ser, com traços bem caricatos da identidade brasileira: 
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[...] De um lado, Felipe Suarez, respeitado pelos pares da construção civil 

deste país, do outro Naldinho, o seu primeiro, único e fiel, o mais crédulo de 

todos os seus mestres-de-obras, aquele que o acompanhava desde a 

consolidação da empresa. Os dois velhacos penetravam pelo labirinto, 

cobertos com o véu de proteção dos lacaios. Andavam lado a lado, em 

passos rotos sobre os canteiros forrados com as moedas do progresso. 

Temerosos não se entreolhavam, desejavam esconder seus rostos do 

extraordinário poder que os labirintos têm sobre os desavisados que se 

arriscam pelos seus domínios. Se um entendia de finanças, o outro entendia 

de malandragem (PAYAYÁ, 2006, p. 46). 
 

Como bem demostra o trecho apresentado, as relações sociais travadas no romance 

remetem às cenas do entrelaçamento cultural do Brasil. Por meio da construção dos 

personagens, o autor fornece ao leitor cenas de um Brasil com diferentes perspectivas de 

leituras das problemáticas que norteiam o imaginário deste lugar no seu contexto histórico e 

literário, além das críticas à realidade social brasileira e aos problemas sociais que se acham 

incorporados à estrutura do país. É possível dizer que Felipe Suarez e Naldinho são as 

representações ficcionais das relações históricas brasileiras. 

 

[...] As brumas do passado já não são tão claras, o amarelo do sol anuncia a 

tarde que declina. No canteiro de obra inaugurava-se o parque dos 

fantasmas, todos de olhares vesgos, aparência imediata de palhaços idiotas 

querendo ser palhaços escondidos da multidão, a corda bamba estava 

armada, mas não tinha rede nem picadeiro (PAYAYÁ, 2006, p. 44). 
 

A periferia e seus negócios representam o Brasil e o lado dos que não são lembrados 

nem estão autorizados à sua divulgação – algo muito parecido com o nosso passado histórico, 

que camufla grande parte dos acontecimentos em favor de heróis, tornados protagonistas, e 

em alguns momentos, “exemplos” sociais. O resultado é a apropriação política, econômica e 

cultural, protagonizada pelos personagens citados (Felipe Suarez e Naldinho), que aponta a 

possessão imposta pelo branco europeu, seja ela étnica ou social.  

No que se refere ao grupo feminino, o romance Negócio na periferia (2006) também 

apresenta personagens bem emblemáticas. Além de abordar as relações sociais regidas pela 

ambição do estrangeiro ou do “jeitinho” malandro de Nadinho, o narrador trata da mulher, na 

figura de Clotilde e Daguimá, nas suas relações com os espaços nos quais vivem, com o corpo 

e a sexualidade. 

As representações das mulheres aparecem refletidas do X ao capítulo XIX (“Nego 

chameguento”, “Cara a cara com Queixão”, “O vingador”, “Lei da selva”, “Morte nas águas”, 

“Declaração de guerra”, “Ladrão de coração”, “Olhar dos inocentes”, “História, amor e mito” 

e “Tudo o que Clotildes queria”). O narrador nesses capítulos relembra e conta um pouco da 
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vida da personagem Clotildes, mulher de Naldinho e tia “emprestada” de Daguimá, adotada 

por eles.  

Acostumada à vida confortável, Clotilde viu seu status de herdeira rica declinar de 

repente, depois das transações comercias no ramo da construção civil do seu marido Nadinho 

e do patrão Felipe Suarez. O verdadeiro sonho de Clotildes era sair da Avenida Peixe, bairro 

periférico, e, quem sabe, morar no Caminho das Árvores ou em algum outro bairro nobre em 

Salvador: 

 

[...] Lembrava-se com todo o sentimento, o conforto do casarão do 

Politeama. Em seu lugar havia construído um edifício. Na fazenda de 

Arembepe não lhe deixavam entrar. Em Canavieiras soube que tinham 

outros donos, a casa do Caminho das Árvores e a cobertura da Barra estavam 

ocupadas por seus novos proprietários. E as fazendas espelhadas que ela 

nunca as conhecerá? Durante algum tempo, o que alimentava a chama deste 

sonho eram as loterias semanais que jogava sempre e nada ganhava, mas 

agora articulava outra jogada (PAYAYÁ, 2006, p. 44). 

 

Enquanto seus sonhos não se concretizam, Clotildes se transforma numa mulher 

ambiciosa, calculava as suas ações para lucrar financeiramente com a sobrinha, sua exposição 

e com o interesse que Daguimá despertava nos homens das redondezas. A partir de então, 

Clotildes acreditava que apenas um bom casamento para sobrinha adotiva poderia salvá-la 

daquele rebaixamento social. Ela não cogitava a hipótese de continuar morando naquele lugar, 

sinônimo de pobreza:  

 

Clotildes era minuciosa em suas articulações, depois de Nadinho a sua vida 

tomou outro rumo, nunca mais deixou de pensar no amanhã. A inversão 

voluntária que fez na direção da vida lhe impressionava, mas, como uma 

enjaulada procurava saída. Como um abutre aguardava o cadáver, como a 

rapina não temia a luta, sentia o cheiro do sangue fresco como um felino 

noviço atrás da carne dilacerada. Seus sonhos eram tão altos que facilmente 

chegava ao mundo da lua para depois se atirar em queda livre no mais 

profundo fosso depressivo (PAYAYÁ, 2006, p. 44). 
 

O que é perceptível na construção da personagem Clotildes é o modo como o narrador 

aborda os temas relacionados a sua vida: a ascensão social e o poder. As características 

ambiciosas de Clotildes marcam o seu objetivo na trama: enriquecer. Para conseguir isso, ela 

encara a vida como um vale-tudo. A mulher que manipula, transforma, questiona, torna-se 

hábil na capacidade de convencer as pessoas, a fim de garantir suas decisões. A autoridade 

exercida por Clotildes é um fator determinante na vida da sua família; a personagem feminina 
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valida uma autoridade social diante de todos. Perto dela, a imagem do seu esposo Nadinho 

torna-se insignificante, implicando uma corrente hierárquica de comando e controle. 

Assim, o poder estabelecido por Clotildes se apoia na sua independência e ambição, 

enquanto a autoridade transita sob sua hierarquia e comando. O autor constrói as personagens 

femininas com um poder considerável ao longo da história, que neste caso não é o poder 

financeiro, mais tão eficaz quanto: o poder de persuasão, que faz as personagens conduzirem 

todo o enredo da trama. 

Desta maneira, as ações que definem a vida das personagens femininas estão ligadas 

também à infância. No caso de Clotildes, ela questiona principalmente o status de 

legitimidade do estrangeiro Felipe Suarez, por conhecer bem o seu passado, as suas mentiras e 

o seu discurso incoerente. Órfã por conta de um acidente que tirou a vida dos seus pais, 

Clotildes viu a família Suarez, através de sucessivos golpes, chantagem e falsificação de 

documentos, apoderar-se de grande parte da fortuna que, legalmente, lhe pertenceria por 

herança. Por isso cresceu prometendo vingança a todos. A demonstração dos seus planos de 

vingança começa quando enxerga em Daguimá sua fonte de renda, uma maneira de sair 

daquela condição em que se mantivera por anos na Avenida Peixe, ao lado de Nadinho. 

Clotildes confirma esses instintos ao expor pela primeira vez o seu plano perverso de 

vender a sobrinha como uma mercadoria qualquer: 

 

[...] À medida que a menina passou a despertar tanto olho gordo nos outros, 

Clotildes nunca mais deixou de olhar atravessado para ela. Como uma cadela 

que vigia e guarda o galinheiro, tinha sempre aberto um olhar para a galinha 

e outro para a raposa. Quando Clotildes ventilou pela primeira vez aquilo 

que era possível expor de seu plano macabro, Nadinho não a levou a sério, 

fingiu-se de tolo, quis pensar que tudo aquilo era uma brincadeira de mau 

gosto. Nadinho não conhecia Clotildes, ela falava com serenidade e não 

admitia contestação: a menina seria a mercadoria, levará quem puder pagar 

melhor preço; quem fizer menos perguntas! Condicionado, Nadinho remoía 

os termos do contrato, tornou-se um errante perambulando pelas obras 

inacabadas da empresa: a menina como moeda equivalente de troca e o 

apartamento como mercadoria reprodutível. E repetia um cabedal de vezes e 

se interrogava: isto lá é negócio para gente? Não, isto é coisa para o 

demônio. Maluco é o que eu estou ficando! Atarantado! – Concluía 

(PAYAYÁ, 2006 p. 51-52). 

 

O fato é que toda essa revolta faz crescer em Clotildes o desejo de vingança, cujo êxito 

representa, para ela, a felicidade. A personagem não admite que seus sonhos de menina, e 

agora, de mulher adulta, findem no meio do caminho. Eis aqui a explicação para tamanho 

inconformismo e a representação do ódio, da inveja, da traição e da dissimulação na figura de 

Clotildes. Nesse sentido, a construção da personagem feminina se dá, de certa forma, como 
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uma denúncia diante dos acontecimentos da vida, do destino. O autor confere à personagem 

características de mulheres que extrapolam o padrão convencional de ingênua e doce 

fragilidade: 

 

Com todo rancor, jurou vingança. Unilateralmente, declarou guerra a todos. 

Doravante, todos são inimigos declarados ou ocultos – falou alterada. Agora 

é só questão de juntar as armas – disse decidida para si mesma. E Daguimá 

somente a comtemplava (PAYAYÁ, 2006, p. 95). 

 

Convém assinalar que nas relações verifica-se a completa inexistência de vínculo 

afetivo: de Clotildes com seu esposo (Nadinho) e com sua sobrinha Daguimá. Os laços entre 

as duas não são balizados pela consanguinidade, mas pela fria ligação familiar de troca de 

favores entre a tia e sobrinha adotada, ou pela conveniente solução para a sua relação com 

Nadinho, que foi apenas a válvula de escape para a sua pobre realidade.  

Nos capítulos que seguem, do XX ao XXIII – “Momentos na praia”, “A primeira noite 

foi assim”, “A discórdia sobre a construção” e “O despertar da consciência” –, o narrador se 

propõe a explicar a estranha relação de Daguimá com seus tios adotivos, e o fato de a menina 

despertar tanto interesse em Clotildes. Segundo o enredo, ninguém viu Daguimá nascer; a 

menina criada sem afeto pela tia adotiva Clotildes era neste momento a sua mais nova fonte 

de renda: 

 

[...] Até aquele instante, ela achava que sabia o suficiente para julgar 

Daguimá como uma menina pobre e infeliz, de destino triste. Sabia que 

alguém a pôs na sua porta numa madrugada conturbada de verão. Mas o que 

ela sempre intensamente quis saber foram os objetivos: porque me 

entregaram este fardo – pensava – é certo que eu seria a pessoa menos 

indicada para amar uma desvalida. Conhecendo seu passado, talvez um santo 

queria ajudar na purgação dos meus pecados – cismava. Sobre a mãe da 

menina, tinha plena convicção, mas nunca importou conhecer seu nome, 

muito menos ver a face, apesar de saber que vivia pela periferia, melhor, nos 

Alagados. Da paternidade, até aquele instante nada sabia, absolutamente 

nada, aliás pensava, nem o pai saberia que era pai de uma coisa abandonada 

(PAYAYÁ, 2006 p. 96). 

 

 Dessa forma, a personagem Daguimá assume totalmente o papel de serviçal da casa, 

seja da tia (Clotildes), seja do marido (Nadinho), sempre sob a autoridade da primeira. Aqui, a 

ficção incorpora, em seus fios, a realidade de meninas, sobretudo interioranas e pobres, que 

vão morar de favor e são tratadas como empregadas domésticas, sem nenhuma remuneração 

ou reconhecimento. Esse costume de famílias mais abonadas remonta ao século XIX, quando 

“o labor era a sina das meninas que nasciam pobres, fossem elas escravas, libertas, “ingênuas” 
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ou livres. A partir dos quatro ou cinco anos de idade, começavam a auxiliar nas lides 

domésticas, com os animais [...] e no cuidado com outras crianças” (ARENDT, 2012, p. 68).  

Este, de fato, é o caso de Daguimá: como “filha de criação”, deixada na porta de 

Clotildes para habitar aquela casa, passaria parte da infância e adolescência sendo usada por 

sua tia como empregada doméstica ou como troféu para ver quem pagava mais por ela. No 

capítulo XXIV, “A estrela guia”, o narrador retoma suas lembranças para apresentar ao leitor 

parte da vida de Daguimá, uma menina que teve sua vida dividida entre a ausência de uma 

família e as dores dos abusos sexuais sofridos na infância com o consentimento de Clotildes. 

A submissão durante toda a vida foi favorecida pela ausência de qualquer recurso de 

empoderamento social. Na juventude, foi forçada a tornar-se amante do espanhol Felipe 

Suarez por sua tia. Para Clotildes, Daguimá era o acesso fácil para enriquecer e conquistar 

tudo com que sempre sonhou, independentemente do preço a ser pago. 

Completamente desprovida de fala, totalmente aquiescente aos desmandos da tia, a 

personagem rompe o circuito de dependência após se desvincular da relação de submissão que 

a ligava à tia, no momento em que encontra Queixão. Como descrito neste trecho: 

 

E como se um pássaro encontrasse uma fenda na gaiola, achando o intervalo, 

ela decretou-se livre para rolar nos braços de Queixão. Afinal, não foi ele o 

primeiro? Aliás, primeiro, primeiríssimo não foi: teve aquele menino feioso 

e catarrento na escola primária que lhe abusava, antes mesmo de ter nascido 

os dois peitinhos. Teve aquele vendedor de pão que todos os dias lhe dava 

pão doce e em troca queria cheirar as suas calcinhas. Teve o dono da 

farmácia que ia buscar ela pra aplicar a vacina na bundinha depois lambia e 

dizia é para sarar rapidinho. O homem que vinha medir a luz, o que vinha 

trocar o gás, o que consertava a pia. Aquele médico… Tio Nadinho (ele 

odiava ser chamado de tio) limitava-se a me fazer carícias por todo o corpo 

(PAYAYÁ, 2006, p. 144). 

 

O personagem Queixão, nos capítulos XXV ao XXIX (“A prece de Queixão”, “O 

homem invisível”, “Quem pariu Mateus”, “Primeiro confronto” e “Segundo confronto”), 

ocasiona uma ruptura, pois desfaz a relação de dependência e resignação na qual Daguimá se 

encontrava perante a tia Clotildes. Daguimá viu se desfazer a ligação que imaginava existir 

entre ela e aquela família. O saldo da libertação era visível não apenas nas vestimentas, no 

comportamento, mas principalmente pelo ar de independência que brota agora de si. Após 

uma intensa resignação, a personagem Daguimá rompe com as estruturas domésticas e 

abusivas que a encarceravam, assumindo o extremo da transgressão ao cortar relações com a 

tia Clotildes. 
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Para o narrador, Queixão sempre foi uma espécie de lenda; ninguém sabia ao certo a 

sua história, origem, onde morava e por onde transitava quando não estava na Avenida Peixes. 

Uma espécie de sedutor, Queixão precisava dar conta das suas três mulheres (Júlia, Ededina e 

Adail); no passado, manteve uma forte relação com Clotildes, e no presente se relacionava 

com Daguimá às escondidas. Os segredos de Queixão, nem mesmo o narrador conhecia: 

 

Queixão desejava ser um homem secreto, incolor, sem ser notado. Tudo dele 

era sigiloso, tudo ocorrendo com absoluto segredo, sem destaque. Com um 

canivete escreveu, em uma tábua na parede da casa de Júlia, o que seria seu 

epitáfio:  

Queixão teve vida de gelo 

Que o sol ardente sumiu 

Seu nome ninguém sabe 

Seu rosto ninguém viu (PAYAYÁ, 2006, p. 157) 

 

Por ironia do destino, aquele amor que agora Daguimá cultivava por Queixão seria 

determinante na sua vida, pois ao se libertar da primeira prisão, acabaria caindo em outra. 

Queixão sempre foi uma farsa, um mulherengo e envolvido com negócios escusos; ninguém 

ao certo sabia o que ele fazia da vida, nem mesmo o narrador do romance. Por vezes, este 

afirma nem saber ao certo se Queixão existiu ou se era apenas fruto do seu pensamento. Para 

o narrador, Queixão sempre será uma lenda: 

 

[...] A rotina de Queixão não mudava. Precisava fazer a prestação de contas a 

suas três mulheres. Eram normas, procedimentos legais, verdadeiramente 

nem uma delas lhes pertenciam, nem ele a elas, as relações é que obrigavam 

a obedecerem uma teia de normas rígidas e esquemas de segurança. Aos 

sábados e domingos, ele ficava em companhia de Júlia, entre elas a mais 

degenerada. […] Segunda-feira, logo a partir das primeiras horas, pulando as 

pontes, escorregando nos degraus dos alagados, obedecia com rigor dos 

seminaristas, seu calendário litúrgico e apresentava-se perante Enedina, que 

morava no bairro do Uruguai. Enedina, entre todas, era mais compenetrada e 

menos sofrida, porém, a mais mofina. Quartas-feiras, ele levantava cedo e 

marchava à pé para a Ribeira ao encontro de Adail, negra gorda, fogosa e 

sedenta, que nunca se cansava de rolar na cama. Queixão era um sedutor 

contumaz, mesmo podre de cansaço, desnorteado e confuso, desejava 

sempre mais uma, pois as quintas-feiras lhes eram solitárias, é por isso que 

precisava da Guria dos vestidos de seda e o perfume de lavanda, para ocupar 

sua única folga semanal. […] O segredo da prece de Queixão era bem 

camuflado, quanto a sua essência nem todas elas conheciam (PAYAYÁ, 

2006, p. 150-153). 

 

Daguimá sucumbiria novamente às armadilhas do destino; a ideia de uma liberdade 

sustentada pela paixão que sentia por Queixão resultaria na sua prisão diante de ideias 

machista para quem a imagem da mulher representaria um lugar de prazer e obediência à 
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figura masculina. Se existisse uma maneira expressiva de a presença masculina se estabelecer 

como poder contínuo e verdade absoluta, tal figura estaria representada na imagem de 

Queixão.  

Os capítulos que encerram o romance Negócios na periferia (2006), que vão do XXX 

ao XXXV (“A morte do espanhol”, “O touro em sua agonia”, “Lembranças do carnaval”, “O 

passado como vingança”, “Louca razão humana” e “Último capítulo”) darão conta do final 

trágico desses personagens.  

O que ninguém desconfiava, nem Daguimá, nem o leitor mais observador, era que o 

destino dessa menina já estava tramado por Clotildes desde o momento em que foi deixada na 

sua porta. Sua tia sempre soube quem eram seus pais, Nadinho e Júlia (uma das mulheres de 

Queixão); a menina então seria um meio de vingança, que mais tarde se apaixonaria pelo 

homem que foi amante de Clotildes, Queixão. E agora seria seu amante, já que Clotildes 

armou o casamento de Daguimá com o espanhol Felipe Suarez, por conta da sua riqueza.  

Entre a amargura da pobreza, o sonho da riqueza e um amor não correspondido, essa 

trama de ligações e negócios perigosos acaba em dois assassinatos e um suicídio: Clotildes 

mata Nadinho e Queixão; e Daguimá se joga da janela de um dos prédios em construção de 

Suarez, ao saber que era filha de Nadinho e Júlia: 

 

[...] No instante oportuno em que recolhia os pertences de Daguimá, 

Clotildes trocava, periodicamente, o lenço umedecido de lágrimas, enquanto 

repetia:  

Vingança é coisa para quem tem paciência e tempo para construir. É 

preciso competência para planejá-lo! O ponto vulnerável do homem é a 

mulher e da mulher o dinheiro! Só na cama a mulher mata um homem mais 

fácil que um homem mata uma mulher, apesar de que a frequência ainda 

não alcançou seu ponto de equilíbrio ideal… mas, isto não importa, é 

questão de tempo!  

E assim, Clotildes completou o seu projeto final (PAYAYÁ, 2006, p. 212). 

 

É importante perceber como as relações de poder são estabelecidas neste romance. 

Destacam-se o poder da presença feminina, a vingança e o ressentimento de Clotildes, a 

vitimização de Daguimá, a representação masculina de Queixão e o poder estabelecido pelo 

status financeiro de Felipe Suarez. A obra é composta por personagens que transmite a ideia 

de um discurso que se impõe e se naturaliza em seus espaços sociais. A violência apresentada 

no decorrer da obra pode ser compreendida como um exemplo das relações humanas, a fim de 

demostrar por meio da ficção como esta é operacionalizada, expondo assim as fragilidades do 

que é viver em sociedade.  
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A violência na periferia do bairro Alagados pode ser compreendida a partir de três 

sentidos, que se imbricam e se completam. 

O primeiro é o da violência como aparato das desigualdades sociais, ou seja, da 

violência estabelecida por meio das lógicas e hierarquias constituídas de uma linguagem que 

exclui e marginaliza os que se encontram em zonas periféricas. Esse aparato muitas vezes 

toma para si o lugar do outro, suas riquezas culturais, e para justificar tais práticas 

fraudulentas, forja um discurso que vai desde a promoção de um bem-estar social, de 

democratização, até um domínio político do espaço geográfico dessas comunidades.  

O segundo sentido é o da violência com relação à fragilidade do corpo feminino, desde 

os abusos sexuais aos insultos preconceituosos e às hierarquias de gênero, que são 

cotidianamente incentivadas por uma sociedade machista e patriarcal. Neste sentido, a mulher 

é objeto de dominação masculina, ligada ao domínio doméstico, da casa e dos filhos.  

Por fim, o terceiro sentido refere-se à naturalização do machismo, à supremacia do 

homem diante da mulher e perante a sociedade. Uma tradição na sociedade brasileira, passada 

de geração a geração. A violência de gênero se perpetua no decorrer da história. A mulher que 

se encontra nessa situação, seja por um vínculo parental, seja por um vínculo matrimonial, 

será sempre vista pelo olhar da inferioridade. 

Essas são cenas contemporâneas que nos fornecem, por meio do romance aqui 

discutido, exemplos de como atua a violência dos discursos da presença, do machismo, da 

superioridade na narrativa. Na instabilidade das imagens literárias é possível articular 

operadores de leituras que provocam e ampliam a interpretação da história e das relações 

culturais na sociedade. 

A postura do autor diante do texto literário vem confirmar uma ideia presente na vida 

e no seu cotidiano, que independe do espaço ou local de fala: sempre existirá a necessidade de 

construir diálogos, de dar sentido ao mundo, e assim dar sentido a si. Escrever sobre uma 

outra perspectiva é de certa forma deixar que o leitor tire suas próprias conclusões diante do 

inesperado. 

Cabe observar que o contexto relatado no romance Negócios na periferia (2006) não 

só valida a noção de um escritor indígena que movimenta a cena literária pela presença de um 

novo recorte, até então não escrito, como busca a literatura enquanto reforço à sua percepção 

de que escreve para todos. Neste sentido, concorda-se com o pensamento da professora 

Regina Dalcastagné no seu artigo “Um território contestado: literatura brasileira 

contemporânea e as novas vozes sociais”, sobre as novas formas de se produzir e contestar os 

espaços literários por meio de escritas vistas por muitos como “não autorizadas”: 
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[...] Hoje, cada vez mais, autores e críticos se movimentam na cena literária 

em busca de espaço – e de poder, o poder de falar com legitimidade ou de 

legitimar aquele que fala. Daí os ruídos e o desconforto causados pela 

presença de novas vozes, vozes “não autorizadas”; pela abertura de novas 

abordagens e enquadramentos para se pensar a literatura; ou, ainda, pelo 

debate da especificidade do literário, em relação a outros modos de discurso, 

e das questões éticas suscitadas por esta especificidade (DALCASTAGNÉ, 

2012, p. 13). 

 

 As imagens do romance e sua temática fazem a diferença no universo literário de 

autoria indígena; há uma quebra da escrita indígena estabelecida no imaginário nacional, do 

tão esperado livro com “cara de índio”. Juvenal Payayá faz a diferença na literatura, pois 

desloca a escrita indígena do espaço mítico/tradicional, adequando-a ao devir e às 

transformações da atualidade. 
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CAPÍTULO III 

 

ESCRITA E DIFERENÇA 
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3.1 As marcas da ditadura 

 

 

Há, porém, uma categoria singular de indivíduos, que nunca foi arrolada como 

testemunha, são os Filhos da Ditadura. As dúbias convicções que carregam são 

inconciliáveis, se por um lado admiram os pais, heróis de fardas, galões e divisas, 

por outro lado sabem ser suas mães as vítimas caladas da ditadura, fruto do 

estupro.  

(Juvenal Payayá) 
 

 

Obras literárias como O filho da ditadura (2010) suscitam a necessidade de se pensar 

o potencial crítico literário e principalmente os novos desafios que a literatura de autoria 

indígena apresenta. Hoje, as novas concepções literárias convidam a repensar a formação 

deste lugar. Hoje, a literatura pode ser vista como uma “literatura fora de si”, “pós-autônoma” 

e em expansão, que vem alargando as concepções com relação ao texto, imagem, ficção e 

realidade.  

 

 
Figura 3: capa do livro O filho da ditadura (2010). 

Fonte: Livro do autor. 

 

Escrito em 2010, O filho da ditadura, do cacique Juvenal Payayá, tece uma narrativa a 

respeito das vítimas, dos desaparecidos e de toda a falta de reconhecimento com aqueles que 
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sofreram as ações repressoras da ditadura militar70. É importante assinalar que durante todo o 

processo da ditadura militar, vários povos indígenas71 e suas lideranças foram alvos de 

perseguição e extermínio, por serem considerados um “estorvo” ao processo civilizatório do 

Brasil naquele momento.  

O romance se desdobra em várias narrativas. Não existe uma linearidade na narração 

de cada episódio, ocorrendo mudanças bruscas tanto no espaço geográfico no qual se passa a 

história, quanto no tempo cronológico. A história é contada em terceira pessoa pelos filhos da 

ditadura, tendo como personagens centrais o professor Levy, Noé (amigo de Levy) e Juliana, 

que surge como uma investigadora. Juntos, presenciaram inúmeros fatos; são perseguidos, 

participam da luta armada e observam o Brasil passar por grandes transformações naquele 

período. Resolvem, após a morte de Noé, deixar por escrito todos os episódios deste passado, 

para desconstruir fatos históricos e assim modificar o presente. No capítulo Os primeiros 

segredos, o narrador Levy apresenta Juliana em um dos seus primeiros encontros: 

 

Após o primeiro gole de vinho, Juliana abandonou de vez o tom amistoso e 

incorporou o espírito árido do militarismo. Manifestou no semblante toda 

sua rudeza, desprezando as formalidades. Seu olhar como um rubi polido, 

empregou a técnica do torturador que humilha a vítima através de frases e 

gestos intimidadores e depois amacia sua cabeleira.  

Eu conheço a sua história e a história de seu povo, de sua mãe e de cada um! 

Retirou uma arma da pequena bolsa e pôs sobre a mesa. Apontava com o 

dedo para mim sem cessar (PAYAYÁ, 2010, p. 25). 

 

É importante esclarecer que todo o romance nasce e se encerra neste trio (Levy, Noé e 

Juliana); como filhos da ditadura que sabem demais, e isto desperta o interesse dos militares 

da época, que fundaram um grupo de amparo aos filhos da ditadura para garantir que os filhos 

decorrentes de traições ou estupros não reivindicassem seus direitos, e assim, por uma boa 

                                                           
70 Segundo o livro Ditadura militar e democracia no Brasil: história, imagem e testemunho (2013), organizado 

pela historiadora Maria Paula Araújo, após o golpe de 1964, o Brasil iniciou uma longa ditadura, que perdurou 

até 1985. Lideranças políticas e sindicais foram presas, parlamentares cassadas, militantes políticos exilados. A 

ditadura fechou os partidos políticos existentes e criou dois novos: Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – um partido de situação e outro de “oposição consentida”. O novo 

governo editou Atos Institucionais com os quais criava condições excepcionais de funcionamento “legal” para 

atos ilegais e arbitrários. Durante todo esse período muitos brasileiros resistiram e lutaram contra a ditadura de 

variadas formas. Nos primeiros anos após o golpe, estudantes, artistas e intelectuais se manifestaram 

contrariamente. Uma forte repressão se abateu sobre as lideranças sindicais e políticas ligadas principalmente aos 

partidos trabalhista e comunista, que haviam liderado as lutas políticas no pré-64. 
71 De acordo com o site Memórias da Ditadura, o processo civilizatório imposto pela ditadura civil-militar 

incluía perseguição, criminalização, prisão e tortura de lideranças indígenas que lutavam por seus territórios ou 

que tivessem comportamento considerado inadequado pela Funai. Em 1969, por exemplo, começou a funcionar 

no município de Resplendor (MG) o Reformatório Agrícola Indígena Krenak, um “centro de recuperação” de 

indígenas mantido pela ditadura militar. Indígenas de todas as regiões do Brasil foram jogados em suas celas, 

acusados por “crimes” como vadiagem, consumo de álcool e pederastia (homossexualidade masculina). 

http://www.cartacapital.com.br/politica/ditadura-criou-cadeias-para-indios-com-trabalhos-forcados-e-torturas-8966.html
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quantia mensal, o seu silêncio seria comprado. Juliana faz parte deste grupo, sendo uma das 

peças centrais. Eis um dos motivos do seu envolvimento com Levy e do interesse em saber o 

paradeiro de Noé, um dos filhos mais ricos deste “fundo de pensão” e que, além disso, sabia 

as coordenadas do dinheiro desviado por militares durante o período da ditadura militar. Toda 

a trama do romance se resume neste círculo de relatos, denúncias, procuras, e em tentar 

descobrir o paradeiro de um dos filhos da ditadura: Noé, e com ele a suposta fortuna/tesouro 

(ouro, obras de arte, joias e dinheiro). 

 Paralelamente a essa narrativa, distribuídos em CXIV capítulos curtos, contam-se 

também fragmentos das histórias dos antepassados que vivenciaram o período da ditadura 

militar, das famílias, dos políticos da época e da corrupção durante todo este período. O 

romance é um diálogo paralelo com esses eventos e se configura, também, na denúncia de 

uma história que não foi contada aos brasileiros, seus familiares, os desaparecidos e que não 

tiveram seus nomes escritos como partícipes da democratização do país.  

Nas palavras do autor, Juvenal Payayá, em entrevista já citada nesta dissertação:  

 

Como a questão dos militares que chegaram aqui para investigar nós, os 

homens da ditadura, era o modelo da época, a gente estava no lugar, nós 

nordestinos de pele enrugada, queimada pelo sol, e de repente aparecia um 

jovem magro, branco, sadio, que não falava nem a nossa língua e fica nos 

olhando de longe (PAYAYÁ, 2015)72. 

 

De modo bem particular, Juvenal Payayá descreve este romance com a propriedade de 

quem verdadeiramente conheceu de perto o período da ditadura. Ao escrever uma história que 

remonta ao seu passado, Payayá coloca suas vivências, expõe denúncias no decorrer dos 

CXIV capítulos do livro, entre suspenses e declarações. Aqui os fatos históricos reconstroem 

o presente; a realidade e a ficção se misturam diante da visão crítica do mundo, das 

consequências que este momento provocou e das lacunas sociais e psicológicas que deixou 

nos indivíduos, que hoje, como Payayá, assinam as suas lembranças com as vivências deste 

período. Os fatos históricos e a invenção do autor se fazem sempre presentes; fragmentos do 

passado dialogam com o presente na luta por aqueles que ficaram esquecidos no decorrer da 

história. 

Esta obra dialoga com o corpo Payayá, haja vista que durante o tempo em que residiu 

em São Paulo, como estudante da Universidade de São Paulo – USP, afirmou ter participado 

da luta armada no período da ditadura militar, assim como presenciou inúmeros fatos que hoje 

                                                           
72 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 
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não fazem parte da história oficial deste país. Assim, além de ser um romance que descreve a 

sua vivência, é também uma escrita que requer o reconhecimento de vários militantes que se 

doaram e não foram lembrados. Assim, há no romance a tentativa de fazer com que esses 

anônimos “existam”, assim como ele reexiste a partir da construção do seu texto: 

  

[…] Então eu precisava na verdade de um olhar indígena distante; enquanto 

os acontecimentos nacionais se digladiavam, os índios estavam lá, sobrou 

para eles, respingou neles, sim, respingou. A verdade, a história não conta. 

Agora qual é o grau de compreensão que este povo tem, que o indígena tem 

desse acontecimento nacional, aí é difícil de explicar. É a minha compressão 

a que eu tenho; eu não tentei em nenhum momento deixar claro sempre todas 

as coisas. Você vê que estou chegando. É a visão de alguém que está 

presente e que pode contribuir e afirmar o que foi dito ali, e pensar: aquele 

cara viu (PAYAYÁ, 2015)73. 

 

Se não houve uma escuta daqueles silenciados durante o período da ditadura militar, 

sejam eles cidadãos brasileiros comuns ou povos indígenas, coube ao autor, pela narrativa do 

romance, no presente, reavivar essas memórias em um contexto que se monta tendo como 

pano de fundo a imagem de um passado que ainda não foi totalmente contado e que hoje 

utiliza a literatura para recontar os fatos esquecidos pela História.  

Assim, o romance O filho da ditadura (2010) tem os fatos narrados divididos em duas 

partes. Na primeira, que vai do capítulo I ao XXXV, a história é relatada pelo narrador/autor ; 

na segunda, do capítulo XXXVI ao CXIV, Noé relata a história. Cabe esclarecer que está 

divisão não se acha demarcada no romance, porém um leitor atento saberá percebê-la.  

Entre os vários personagens que surgem durante o enredo, destaca-se, além dos dois 

filhos da ditadura, a personagem Juliana, participante da organização que investiga os filhos 

da ditadura. Ela tenta saber de Noé, outro filho da ditadura, bem como onde se encontra parte 

da fortuna desviada dos cofres públicos durante o conturbado período da ditadura militar. A 

escolha em destacar os três personagens principais centra-se na questão de que todo o 

desenrolar do romance está diretamente ligado a Levy, Noé e Juliana. 

 O narrador/autor inicia o capítulo I, Primeiro dia de trevas, os relatos sobre a macha 

dos militares em direção a Brasília, para tomar o poder. Ao descrever estes fatos, traz 

referências de lideranças que impulsionaram mudanças no Brasil, em particular no Nordeste, 

a exemplo das Ligas Camponesas74, na busca dos direitos sociais e relativos às lutas por terra: 

                                                           
73 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 
74 As Ligas Camponesas foram associações de trabalhadores rurais criadas inicialmente no estado de 

Pernambuco, posteriormente na Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, Goiás e em outras regiões do Brasil, que 
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[...] Na manhã seguinte, iniciava a ocupação de Brasília pelos militares, que 

perdurou mais de vinte anos. Deputado e advogado, Julião não esquecia o 

drama da menina Juliana, concebida enquanto a sua mãe, uma das mais belas 

e promissoras lideranças das Ligas Camponesas do Pernambuco, tornara-se 

refém de um dos espiões do Coronel Celestino. O jovem oficial tornou-se 

famoso pelas práticas de desordens. Deixou tristes lembranças na 

desocupação da Usina Galileia (PAYAYÁ, 2010, p. 13).  

 

É impossível não notar a presença marcante do Nordeste no romance ao se abordar os 

episódios da ditadura. Uns dos filhos da ditadura, Noé, é um retirante que desbrava o Brasil 

por justiça, pelo esclarecimento dos fatos e para realizar denúncias. Há uma intenção clara do 

autor Payayá em alargar os efeitos desse período e ultrapassar os imaginários 

Sul/Sudeste/Centro-Oeste. Todo este processo é feito sem historicizar os fatos; existe aqui 

nesses escritos uma forma de contar os fatos que vai além da objetividade narrativa da 

História. 

O olhar memorialístico presente no romance sobrepõe o olhar histórico em uma 

espécie de deslocamento entre o passado e o presente, ou em uma “posição diaspórica” e num 

“êxodo presente”, bem próximo do que a escritora e crítica argentina Josefina Ludmer 

chamou de Literaturas Pós-autônomas, no seu artigo, ao sugerir que: 

 

Imaginemos isto. Muitas escrituras do presente atravessam a fronteira da 

literatura (os parâmetros que definem o que é literatura) e ficam dentro e 

fora, como em posição diaspórica: fora, mas presas em seu interior. Como se 

estivessem “em êxodo”. Seguem aparecendo como literatura e têm o formato 

livro (são vendidas em livrarias e pela internet e em feiras internacionais do 

livro) e conservam o nome do autor (que pode ser visto na televisão e em 

periódicos e revistas de atualidade e recebe prêmios em festas literárias), se 

incluem em algum gênero literário como o “romance”, e se reconhecem e 

definem a si mesmas como literatura. Aparecem como literatura, mas não se 

pode lê-las com critérios ou categorias literárias como autor, obra, estilo, 

escritura, texto e sentido. Não se pode lê-las como literatura porque aplicam 

“à literatura” uma drástica operação de esvaziamento: o sentido (ou o autor, 

ou a escritura) resta sem densidade, sem paradoxo, sem indecidibilidade, 

“sem metáfora”, e é ocupado totalmente pela ambivalência: são e não são 

literatura ao mesmo tempo, são ficção e realidade (LUDMER, 2010, p. 1). 

 

Evidenciam-se algumas características que confirmam o lugar de fronteira desse autor 

na construção do romance aqui em questão. É possível notar a fragmentação da sua narrativa, 

com capítulos curtos e constantes informações que remetem o leitor a uma ideia de 

movimento e a um relato instantâneo das informações. O leitor é conduzido por vários 

                                                                                                                                                                                     
exerceram intensa atividade no período que se estendeu de 1955 até a queda de João Goulart em 1964. Com o 

golpe militar de 1964, o movimento foi desarticulado e proscrito, sendo seu principal líder preso e exilado. 
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cenários (Rio de Janeiro, Bahia, Recife, Espanha, Portugal, entre outros), pelos quais transita 

os personagens, que se ancoram dentro e fora da ficção/realidade. 

Tais experiências buscam reconhecer e dar autenticidade ao processo de construção de 

autoria de Juvenal Payayá, que ao se permitir transitar por essas novas fronteiras ainda não 

estabelecidas, desafia o sistema literário na tentativa de criar novos espaços em potencial para 

relatar o seu olhar sobre o que foi vivido e presenciado. Trata-se de uma literatura que não se 

limita às demarcações internas do ambiente literário. O romance consegue extrapolar esses 

limites e paradoxalmente constrói outros ao colocar em cena novas noções de ficção, diante 

de um novo posicionamento da realidade. Não é totalmente realista, mas também não é 

totalmente ficção; configura-se neste entrelugar, no limiar das fronteiras do texto literário e da 

escrita literária de autoria indígena. 

Para explicitar melhor o conceito de Josefina Ludmer (2010), na escrita de O filho da 

Ditadura (2010), demonstra-se como neste romance as memórias se fazem vivas, no intuito 

de se estabelecer um diálogo com o presente, tentando direcionar o leitor para um tempo 

passado, só que agora tempo presente, em uma narrativa que se pode considerar como 

narrativa de testemunho75. 

 

[...] Cabe aqui um adendo dirigido ao leitor: primeiramente, espero que leia 

o conteúdo desde o início até o fim, e em segundo lugar, é bom ter um pouco 

de paciência, pois os detalhes são necessários, já que os episódios narrados 

nesta primeira parte (o livro todo pertence à primeira parte) correspondem ao 

ato-testemunhal, o que farei confiando apenas na memória. Quanto à 

segunda parte, devo antecipar que serei fiel à sua transcrição, da qual irei 

apenas editar o que recebi pronto e acabado. Esta parte está sendo editada 

com cautela e aguardando para ser apresentada no momento oportuno, e 

certamente ocupará outro volume. Agora voltemos para a narração concisa e 

desordenada do Filho da Ditadura (PAYAYÁ, 2010, p. 78-79). 

 

Nessa narrativa de testemunho, que não se constitui em “pura ficção” nem em “pura 

realidade”, a voz de uma escrita de si é marcada pela mistura entre a voz do autor, do narrador 

e dos personagens Levy, Noé e Juliana, que se entrelaçam no corpo do texto, ora se 

aproximando, ora se distanciando. A relação que se estabelece com o leitor, que percorre o 

livro do início ao fim, é a de um texto em fragmentos e em trânsito. Neste sentido, as marcas 

da subjetividade no decorrer do texto mostram uma relação entre o que foi escrito e a vida do 

autor. 

                                                           
75 São produções contemporâneas que partem de sujeitos ou classes subalternas, que sofreram com a exclusão 

social, cultural e histórica. Agora, os mesmos multiplicam as suas vozes por meio de manifestações literárias, o 

que vem permitindo a emergência, em muitos dos casos, de uma nova versão da história individual/coletiva. 
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Pode-se pensar, portanto, numa espécie de simbiose, uma simbiose narrativa literária, 

uma aproximação que circula neste espaço-texto postulado no mundo de hoje em forma de 

testemunho, a partir do cultural e do vivido, bem próximo do que Ludmer postula como 

realidadeficção: 

 

[...] As literaturas pós-autônomas (essas práticas literárias territoriais do 

cotidiano) se fundariam em dois (repetidos, evidentes) postulados sobre o 

mundo de hoje. O primeiro é que todo o cultural (e literário) é econômico e 

todo o econômico é cultural (e literário). E o segundo postulado dessas 

escrituras seria que a realidade (se pensada a partir dos meios que a 

constituiriam constantemente) é ficção e que a ficção é a realidade 

(LUDMER, 2010, p. 2). 

 

Bem próximo da mistura na qual a história é construída e, sobretudo, nas contradições 

que se encontram no limiar entre a ficção e a realidade o tempo inteiro, alargando sentidos e 

impressões, não se sabe mais onde fica o limite entre o que é realidade e o que é ficção, entre 

autor e narrador. Como abordado no trecho a seguir: 

 

[...] Minhas aventuras são muito tortuosas, algumas incompreensíveis para 

os outros. Às vezes, até eu mesmo não associo os fatos, o que me confunde 

diante delas. Que estou sozinho, esforço-me para distinguir com precisão o 

que são verdades puras, ou seja, coisas realmente ocorridas e aquelas que são 

minhas invenções, ou atos, que eu imaginava fazer, ou fatos que não queria 

que acontecessem. Minha mente fica cheia de merda. Confunde tudo. Às 

vezes penso estar recordando coisas concretas, realmente acontecidas, 

passadas de fato. Mas não tô. De repente descubro que não são reais. Que 

não passam. Que são frutos da criação da mente, ou seja, teoricamente uma 

ficção. Em outros momentos, minha cabeça fica fervilhando ou perturbada, 

delirando nas alturas, não acreditando nos acontecimentos (PAYAYÁ, 2010, 

p. 79). 

 

A ideia do autor não é assumir um compromisso com a verdade e com o leitor, mas 

também não há um interesse em se distanciar dela, como também não há um interesse em 

distanciar a sua figura da imagem do protagonista da narrativa, o chamado filho da ditadura. 

Por mais que seja um romance que trate do urbano, do histórico, O filho da ditadura (2010) 

faz alusões às vivências de Payayá. Tudo isto soa bem intencional, já que se trata de uma 

história individual, que se situa na sua coletividade, pois o filho representa inúmeros outros 

que ainda hoje se lembram dos horrores enfrentados neste período, e tantos deles que foram 

mortos por defender seus ideais.  

O que chama a atenção aqui é a ideia de sustentar uma dupla condição o tempo todo 

no romance, de ficção e realidade. Também é interessante notar que ambas não são 
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construídas num mesmo lugar e espaço-tempo, bem como perceber que esta foi a intenção do 

cacique/escritor Juvenal Payayá, como ele mesmo confessa na entrevista concedida para esta 

pesquisa: a intenção nunca foi historicizar os fatos, mas elencar fatos novos, para que eles não 

ficassem perdidos no tempo. O meio encontrado para isso foi a ficção. 

 

[...] Eu não quis me fixar na história da ditadura, porque isso os historiadores 

têm mais capacidade para fazer. Você nota que o fato que eu trago para a 

Bahia é um fato que foi esquecido, a exemplo da Pedra do Cavalo. Então eu 

criei uma história para não esquecer a Pedra do Cavalo. A Pedra do Cavalo 

foi uma obra dos militares para lavar dinheiro e eu não tenho dúvida disso, 

coloquei na história para não ficar esquecida. […] Então eu deixei isso no 

livro para as pessoas discutirem por meio da ficção, então isso foi O filho da 

ditadura. Eu acredito que me deu um prazer muito grande ter escrito este 

livro, porque eu acredito que ele não vai me dar nenhum prêmio ou glória, 

mas ele me dá a satisfação de ter narrado aquilo que eu senti e vi, que eu 

presenciei. E ele está lá; alguém que ler, vai dizer; poxa vida, ou alguém 

contou ou esse cara estava lá (PAYAYÁ, 2015)76. 

 

De posse desta narrativa, o autor talvez tenha encontrado uma forma mais adequada 

para apresentar seus relatos elaborados nas fronteiras entre a ficção e a realidade.  

 

Entrariam na fábrica do presente que é a imaginação pública para contar 

algumas vidas cotidianas em alguma ilha urbana latino-americana. As 

experiências da migração e do ‘subsolo’ de certos sujeitos que se definem 

fora e dentro de certos territórios (LUDMER, 2010, p. 3). 

 

 Estão contidas aqui literatura e ficção, memórias individuais que escapam da 

adjetivação sistemática realizada para os trânsitos da literatura de autoria indígena, 

representadas por meio das personagens, com nomes próprios e descendência indígena.  

Ao final do livro, nada é comprovado. A localização da fortuna não é encontrada e 

Noé se suicida, levando consigo todos os segredos de um passado doloroso e cruel. Levy 

segue seu destino como docente, viajante pelo mundo e Juliana continua a procurar novos 

nomes daqueles que não foram reconhecidos neste período e segredos do período da ditadura 

militar. Assim, o autor, Juvenal Payayá, se insere no final do romance e elencar inúmeros 

nomes de filhos desse período dramático e histórico do país que estão desaparecidos ou não 

tiveram suas histórias reconhecidas.  

 

 

                                                           
76 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação. 

 



92 
 

 

 

3.2 Juvenal Payayá: um corpo da diferença 

 

 

Diante desta obra e das demais, busquei dialogar com os escritos de Juvenal Payayá – 

digo isso para asseverar que vi Juvenal Payayá na performance da entrevista, nos textos 

escritos em forma de romances, poemas, manifestos e nas redes sociais. Nessa perspectiva, 

sua escrita não é mito, nem pós-autonomia, pois está nesse entrelugar que tem como marca 

essa diferença. Juvenal Payayá atravessa a literatura de autoria indígena e, com isso, 

redimensiona uma série da reprodução em massa do “livro com cara de índio”.  

Payayá se reinventa no corpo do escritor indígena que não utiliza os elementos das 

tradições como um único meio possível para exercer com autonomia as suas funções de 

escritor; as obras expostas no segundo e terceiro capítulo exemplificam isso. Daí, entre os 

vários autores indígenas, Juvenal Payayá exerce o diferencial: escapar do mito e da discussão 

classificatória sobre o que é ou não a literatura de autoria indígena e suas possibilidades de 

escrita.  

A partir dessas observações, explicita-se como as imagens construídas por Payayá, ao 

mesmo tempo que defendem um lugar, ao pontuar as questões indígenas, subvertem, num 

outro momento, as imagens instituídas, pois questionam os limites estabelecidos e a lógica 

que classifica ou engessa as produções literárias, Negócio na periferia (2006) e O filho da 

ditadura (2010) são exemplos claros disso. Ao produzir uma literatura que tem uma pulsão 

imagética, que não estipula lugares para o livre exercício literário, Juvenal Payayá desloca 

uma repetição de imagens recorrentes comerciais e direciona o olhar do leitor para algo ainda 

desconhecido.  

 Payayá, ao migrar da perspectiva colonial, dos estereótipos demarcados, do local que 

situa o indígena na floresta e no ambiente de aceitação esperado, propõe novas temáticas para 

a vinculação da escrita indígena. Torna-se criador da sua narrativa e vai além do campo de 

aparências, como esclarece em uma das suas falas durante a entrevista: 

 

Uma é o índio padrão Xingu (Rede Globo), aquele mais distante: aquele 

índio não existe. Eu digo assim: o que existe é a Rede Globo mandar pessoas 

semanas antes no local, aí leva todas aquelas parafernálias, tintas e aquelas 

coisas... Eu queria que a Rede Globo chegasse quando os índios estão no seu 

natural, eles não estariam naquelas características. É igual aos nossos, o 

pessoal chega lá e encontra os nossos com roupa comum; agora, quando o 

pessoal vê que o índio também é capaz de escrever, de escrever poesia, de 
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fazer música, por sinal tem até um indígena que é um excelente cantor da 

região dos Pankararu77, tem uma voz linda e as músicas, então o índio é 

capaz disso. Então isso acaba atraindo as pessoas, dizendo para o outro que 

eu posso ser diferente (PAYAYÁ, 2015)78. 

 

 A referência a um padrão “índio Xingu”, tão visto e reconhecido como “verdadeiro” 

pela mídia – um modelo sobre o que venha a ser um “índio” –, pode ser considerada, de certa 

forma, irônica. Aqui, Juvenal Payayá parece alertar para um discurso da representação do 

indígena muito bem aceito na sociedade brasileira e utilizado para alimentar o imaginário 

nacional, no propósito de reafirmar uma condição colonial: “o índio que o branco quer ver”. O 

cacique, no decorrer da entrevista, faz uso dessa representação para expor seu posicionamento 

diante das imagens que continuam a ser edificadas histórica e politicamente. 

 Ao se pensar nessas relações, percebo como elas estão imbricadas nas suas práticas 

textuais, já vistas nesta dissertação. A sua contribuição singular em A retomada x O interdito 

proibitório (2007) destaca um olhar bem localizado sobre a imagem do indígena no Nordeste, 

assim como suas lutas pela vida e pela terra, marcando os seus lugares de pertencimento 

através das vivências individuais e coletivas que os conectam a uma mesma luta e a um 

mesmo espaço. A obra apresenta uma perspectiva indígena que narra a existência do seu 

grupo por meio da construção do seu texto.  

 O olhar desse autor também irá cruzar outras fronteiras, o que fica evidente em obras 

como Negócios na periferia (2006) e O filho da ditadura (2010). Ambas apresentam uma 

nova localização dessa escrita, agora deslocada para temáticas e posicionamentos que 

escapam de toda adjetivação em torno da literatura de autoria indígena. As obras apresentam a 

alteridade dentro desse universo literário indígena, a partir do lugar que habita.  

O olhar do ameríndio Juvenal Payayá, oriundo do Nordeste, lançado no mundo ainda 

criança, reconhece o significado de duas palavras tão presentes nos seus modos: retomada e 

diferença. Payayá reinventa sua comunidade, escreve as imagens do reconhecimento étnico e 

produz uma literatura que recusa o processo de adjetivação. As suas performances, o corpo, 

os gestos, os romances, entre tantas outras maneiras de se fazer presente, estão situadas no 

limiar dessas duas palavras: reconhecimento e diferença. Por meio das narrativas que se 

deslocam do espaço indígena, ao descentralizar as representações de um passado que tanto se 

                                                           
77 Os Pankararu fazem parte do grupo mais amplo de “índios do sertão” ou Tapuia, caracterizados historicamente 

por oposição aos Tupi da costa e aos Jê dos cerrados à oeste. Muito pouco estudados etnográfica e 

linguisticamente, pode-se apenas inferir sobre seus movimentos pré-coloniais, quando aparentemente foram 

expulsos do litoral pela expansão no sentido Norte/Sul dos Tupi e, encontrando resistência para o avanço à 

Oeste, pela presença dos Jê, estabeleceram-se no médio São Francisco.  
78 Entrevista concedida por Juvenal Payayá em janeiro de 2015, a propósito desta dissertação.  
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associa ao indígena no presente, percebe-se que a presença indígena se reinventa a todo 

momento, ao romper barreiras e construir novos espaços. 

Cabe pontuar as possibilidades literárias abertas pelas obras de Juvenal Payayá 

abordadas neste e nos capítulos anteriores. Seria possível implicar Payayá – e mais 

propriamente seus romances – nessa categoria de literatura da diferença? Opino que sim.  

As ideias de multiplicidades, do deslocamento relacionada à escrita literária indígena, 

relacionada à não repetição de imagens recorrentes nesse espaço e à possibilidade de um 

entrelugar, dizem muito a respeito do lugar de autoria do cacique Payayá. De certo modo, ele 

instaura na sua escrita uma junção, um somatório de novas possibilidades, já que não há uma 

eliminação de pensamento, escrita ou identidade; o que ocorre é uma soma. O escritor insere 

no seu exercício literário algo bem presente na cultura indígena: a multiplicidade por meio da 

união dos elementos presentes. Payayá transfere isso para a escrita ao inserir e não excluir, ao 

utilizar a conjunção “e” ao invés de “ou”, e, dessa maneira, apresenta suas possibilidades 

dentro e fora do seu universo. 

É interessante notar que o cacique Juvenal Payayá é atravessado pelos seus múltiplos: 

no tempo, seu lugar na história, na contemporaneidade e, principalmente, na sua capacidade 

de reinterpretação e reinscrição nesses espaços. De acordo com o pensamento deleuziano, é 

preciso distinguir as imagens pelo pensamento da diferença e não como objeto da 

representação. Deleuze afirma: “é sempre em relação a uma identidade concebida, a uma 

analogia julgada, a uma oposição imaginada, a uma similitude percebida que a diferença se 

torna objeto de representação” (DELEUZE, 2006, p. 31). 

Dessa maneira, conceber o caráter distintivo da autoria indígena elaborada por Juvenal 

Payayá implica dizer que ele desenvolve um sistema de aproximação e distanciamento entre o 

mito e o que escapa dele, na diferença dos não representados, ligado ao processo de criação 

literária presente nas suas performances (orais, escritas e virtuais). Isso implica trazer algo 

novo ao mundo da literatura de autoria indígena, algo que previamente não existia. Daí a 

importância dessa diferença, como potência inovadora, o que não invalida toda a construção 

discursiva passada, apenas revela outro horizonte de possibilidades na reinvenção do fazer 

literário.  

Assim, em ambos os casos é importante destacar a autonomia que as obras literárias de 

Juvenal Payayá possuem na cena contemporânea, pois elas não se prendem ao todo previsível, 

nem estão subordinadas à condição limitada do espaço estético/criativo literário localizado no 

mito. O que se nota aqui é a escolha por uma escrita livre, uma nova aposta, enfim, a 
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multiplicidade da presença da literatura de autoria indígena como lugar de potência expressiva 

que também se constrói fora das cadeias estabelecidas.  

Nesse local de escrita, as lógicas anteriores tendem a ser substituídas por outras 

narrativas cuja expressão imagética explora outros modos de se pensar o literário, com suas 

histórias e significação que dividem ou colocam em suspenção outros pontos de vista. 

Algumas dessas imagens já foram colocadas em suspenso ao longo desta dissertação. 

O escritor Juvenal Payayá foi apresentado em diversos lugares: na entrevista que integra este 

estudo, junto ao seu povo, na sua vida enquanto indígena ressurgido no Nordeste e nas suas 

obras. Tudo isso no intuito de explorar a sua potência e atenuar as marcas que o diferenciam 

dos demais escritores indígenas. Frisa-se a importância de se pensar o cacique Payayá na 

diferença em si mesmo e na sua relação do diferente com o diferente, independentemente das 

suas diversas formas de representação. O seu Blog79 é um bom exemplo disso. Eis o que o 

escritor nos fala a respeito da importância deste mecanismo de exposição de ideia e discursos: 

 

Eu sempre tive vontade de incentivar os índios a fazerem isso, escrever. O 

meu Blog foi mais para incentivar os outros a fazerem os registros e a 

divulgação da história. Porque a gente não achava uma mídia de suporte para 

divulgar aquilo que você, verdadeiramente, queria falar. Antes, quando você 

mandava um texto para ser publicado, o pessoal tirava parte da notícia. E por 

isso eu criei oBlog, foi neste sentido. O Blog como referência para a aldeia e 

o mundo (PAYAYÁ, 2015). 

 

Assim, há uma nova postura que se concretiza neste devir, em uma nova possibilidade 

de se expressar sem perder de vista o seu local e espaço. O escritor, mediante sua autonomia, 

decompõe, desarticula, reinventa e reorganiza um novo lugar de falar, cujas construções 

atendem às suas demandas sociais e culturais no âmbito individual e coletivo. 

Eis alguns trechos desta postagem realizada no seu Blog, em 7 de maio de 2015, 

intitulada O povo Payayá ressurgindo com vigor: 

 

É com indizível satisfação e imenso prazer que noticiamos a todos os 

parentes e aos amigos da causa indígena, especialmente aqueles ligados à 

luta dos povos oprimidos, que o povo Payayá já não pode ser considerado 

extinto. Este povo aguerrido assim foi considerado por aproximadamente 

200 anos. Atrás de suas pegadas históricas deixaram como marca registrada 

a sua capacidade incomum de luta contra o colonizador opressor. Este povo 

ameaçou o sucesso da colonização portuguesa na região do recôncavo 

baiano. Com admirável estratégia soube enfrentar as tropas mercenárias, 

exterminadoras de índio. Participou e contribuiu ativamente de outras 

incursões históricas contra a opressão juntamente com outros povos, alguns 

                                                           
79 O endereço de acesso ao Blog é: http://juvenal.teodoro.blog.uol.com.br. 
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que sobrevivem nesta e outras regiões do estado. Pela sua incomum 

capacidade de resistir, pela sua incomum capacidade de enfrentamento, pelos 

seus feitos, o povo Payayá tornou-se indesejável ao 

empreendimento colonizador. A cobiça pela extensão das terras que ocupava 

e as riquezas delas foi e ainda é o principal princípio motivador, levando os 

colonizadores capitalistas a decretar a extinção de um povo inteiro. Há 

muito, nós outros clamamos pela compreensão dos irmãos indígenas, 

chamamos a atenção dos parentes mais destacados e dos aldeados, desejando 

que ouvissem a nossa história, que é a de seus remanescentes. Na última 

década, as notícias sobre a existência de remanescentes deste povo passaram 

a circular com mais intensidade, ganhando corpo através de nossas palavras, 

muitas delas desacreditadas, outras não consideradas. […] Testemunharam 

todos estes fatos, para isso especialmente convidados, três observadores 

indígenas, pessoas da mais alta credibilidade dentro de suas aldeias, dos 

indígenas em geral, dos poderes públicos. Tudo foi feito com transparência, 

com liberdade, de forma oficial, impossível de ser negado. Juntos, todos 

dispostos a combater a nefasta ideia da extinção espalhada pelos 

remanescentes do colonizador. Nós Payayá somos um povo vivo. 

 

 Como dito, acima, o escritor utiliza o Blog como suporte de estratégia para uma 

publicação independente e autônoma. Payayá escolhe o que vai falar, assim como o que 

escreve e publica, enquanto líder de um grupo, e principalmente na afirmação autoral dos seus 

textos. Existe aqui uma relação coletiva entre autor/texto/espaço/leitor que perpassa pelo 

reconhecimento de uma fala autoral que requer uma escuta. 

 Como no exemplo a seguir, em texto divulgado em 13 de agosto de 2008, Professor 

americano reprova toda classe por ser socialista, no qual o objeto de escuta é a sua 

indignação a respeito das questões sociais relativas àqueles que estão à margem e seu 

posicionamento diante de algumas notícias que circulam na rede:  

    

Ou se, dogma puro, depreciativo, contra todas as possibilidades humanas, 

em particular no socialismo. O professor reprovou uma classe e se justifica 

por não ter reprovado um só aluno em sua vida acadêmica. Puxa, este cara 

somente convivia nas aulas com CDF. O texto por falho em sua 

argumentação o torna de imaginação infantil; as brechas não sustentam além 

de crendice. Vejam, é possível imaginar alguns alunos “preguiçosos” da 

classe corrigindo seus erros no meio do trajeto, compensando e a média; é 

possível manter a média ou até elevar para um ponto superior sem atingir o 

máximo; a média ainda pode ser mantida através da compensação, mesmo 

que alguns continuem “preguiçosos”; é possível também imaginar todos 

unidos a defender o ponto de vista com fervor e orgulho,  nem que seja 

somente para provar sua tese de que o socialismo é possível, como é comum 

em todas as teses; ainda é possível imaginar que eles acreditavam no 

socialismo e realmente viam as possibilidades na sua prática real;  os alunos 

certamente conheciam  a teoria dos rendimentos decrescentes e a 

impossibilidade de, na divisão justa a tonalidade, “ninguém” atingir o 

máximo, conheciam a teoria da escassez, os bens são escassos e as 

necessidades ilimitadas, consequentemente somente existem ricos porque a 

totalidade não – e nunca – alcançará todas as condições para  saciar-se por 
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completo, ser atendida em todas as demandas. Basta por aqui. Continuo 

acreditando que este professor, que não é citado o nome, ou não existe, ou 

existe e inventou esta farsa bêbado em dia de festa, ou este inventor é um 

capitalista rancoroso dogmático mesmo, fanático que despreza o outro, ou 

um daqueles onde nem uma teoria serve para o mundo senão o capitalismo 

explorador das maiorias em benefício das minorias. Estão não fica nada 

claro nas ideias do ilustre Yank: Juvenal Payayá. 

 

 O espaço do Blog é um meio criado para que o protagonismo em qualquer movimento 

temático ou assunto seja lido. Payayá busca colocar em evidência uma nova forma de autoria 

singular e oportuna para esse momento, que é o de romper barreiras. E por que não fazer isso 

por meio da escrita? A escrita aqui compreendida não se traduz na transição de um suporte 

para outro, mas nas interseções presentes entre estes, assim como no pensamento, nos aportes 

estabelecidos, que se expressam sob a forma de elementos perceptíveis na escrita e no 

cotidiano. A escrita é reafirmada a cada dia em um território, e suas diferenças por vezes 

também causam estranhamento.   

Há a necessidade de tal processo na modernidade; é o escapar, por vezes, dos 

estereótipos arcaicos que abarrotam os espaços e estabelecem seus valores. Percebe-se a 

urgência para encontrar um escape nas repetições, a fim de extrair desses lugares pequenas 

diferenças, variantes e modificações. No simulacro, a repetição já incide sobre repetições e a 

diferença já incide sobre diferenças. São repetições que se repetem e é o diferente que se 

diferencia pela autoria. E é nessa questão da composição do espaço literário indígena que a 

diferença se instala. O cacique escritor metaforiza-se aqui pelos seus múltiplos recortes e 

articulações, para que hoje possam ser visualizadas as demandas e os novos agenciamentos 

dessa literatura, em que coexistem similitudes e diferenças.  

Desse modo, Payayá faz com que coexistam todas as repetições em um mesmo 

espaço, sem para isso anular o “antigo”. Não existe uma subordinação de pares, de um em 

detrimento do outro, senão um agrupamento que consiste na diversificação de diálogos e 

exposições. A leitura das diferenças permite produzir uma literatura que expanda seu grito aos 

ressurgidos e teça a esperança de refletir sobre o empoderamento dos discursos que estão 

sendo visualizados.  

 Afinal, esse é um dos papeis da literatura e do escritor: ampliar e alargar as fronteiras 

para poder ser visto e ouvido com ou sem autorização dos meios que tentam desautorizar 

essas exposições.  
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           Como diz Machado: 

 

O escritor, ao criar seu procedimento literário e tornar-se capaz de ver e 

ouvir, age como um diagnosticador, um sintomatologista que faz da obra de 

arte portadora de sintomas. Todo grande artista é um clínico, um clínico da 

civilização: alguém que analisa a doença ou os sintomas do homem e do 

mundo e avalia suas possibilidades de cura. Eis duas afirmações de Deleuze 

neste sentido: “O artista é sintomatologista…”. É possível tratar o mundo 

como sintoma, nele buscando os signos de doença, os signos de vida, de cura 

ou de saúde (MACHADO, 2009, p. 217-218). 

 

De forma simbólica, ser “clínico da civilização” é redefinir fronteiras, esbarrar em 

questões centrais para os movimentos indígenas e fazer conexões que considerem as tradições 

das narrativas e as novas formas de linguagem. Ser esse “clínico” implica compor uma 

literatura significativa para um determinado tempo: a literatura de autoria indígena, nos seus 

excessos e diferenças, muito além das fronteiras preestabelecidas. É justamente essa estrutura 

que fará com que os escritos visualizados até aqui ultrapassem a constituição histórica e sigam 

um pouco mais adiante no desbravamento de novas possibilidades.  

 Essas novas possibilidades literárias são potências que sinalizam para uma outra 

perspectiva, que rasura com o tradicionalismo em conceber o que se poderia classificar como 

literatura de autoria indígena. São essas nuances que potencializam a produção literária ao 

expor a importância do deslocamento literário do indígena, além do papel que esse 

movimento realiza na interação discursiva entre o autor, a obra e seus espaços.  

 Por isso, é possível pensar a diferença desse escritor como algo a mais, que possibilita 

sempre ligar um ponto ao outro, ainda quando algo parece distante ou fora de foco, ao ativar 

as narrativas históricas das comunidades indígenas e as novas possibilidades para cartografar 

esses lugares. 

Assim, a leitura de Juvenal Payayá suscita que haja, na sua autoria literária indígena, a 

reafirmação de antigos e a nomeação de novos espaços literários. Escrita que dá conta de 

relações sociais e, portanto, de novas maneiras e de outros pontos de vista tão importantes 

quanto os discutidos e demarcados. 
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3.3 - As imagens recorrentes                

 

 

          O recorte, aqui, implica uma leitura que inclui outros autores indígenas. A intenção, no 

decorrer deste tópico, é apresentar as imagens recorrentes sobre as temáticas na literatura de 

autoria indígena impressa, a partir das publicações e da visibilidade de autores que se 

configuram como expoentes e também “vitrines” dessa literatura para o mundo. 

Trata-se de uma breve leitura comparada sobre as publicações individuais dos textos 

literários escritos por autores indígenas brasileiros, a exemplo de Daniel Munduruku, Olívio 

Jekupé e Kaká Werá Jecupé, que, assim como a maioria, são voltados para a narrativa do mito 

ou da história do seu povo, em contraponto com os romances de Juvenal Payayá estudados 

nesta dissertação. 

 Além disso, ressalto a literatura como uma relação entre autor-texto-leitor e todas as 

questões inerentes aos posicionamentos desses escritores. Percebo nesta relação a proposta já 

abordada no decorrer deste capítulo: observar como a escrita produz um conjunto de imagens 

representativas que se acomodam no imaginário nacional. Portanto, os escritores que circulam 

nesses espaços com suas obras tornam-se um referencial quando o assunto é literatura de 

autoria indígena.  

 Assim, abordo as temáticas recorrentes nas obras publicadas dos escritores Daniel 

Munduruku, Olívio Jecupé e Kaká Weré Jekupé. E enfatizo, também, o alargamento das 

fronteiras que suplementam a escrita do cacique Juvenal Payayá, que o constituí nessa fusão 

dos espaços, seus trânsitos e as imagens literárias indígenas presentes no cenário brasileiro. 

 O primeiro autor abordado é Daniel Munduruku, pertencente ao povo Munduruku, 

cujas aldeias se localizam ao longo da bacia do rio Tapajós, no sudoeste do Pará. Lá vivem, 

aproximadamente, 7 mil indígenas.  

Os Munduruku possuem a fama de povo guerreiro, que cultiva a caça e a pesca; 

também é conhecido entre os povos indígenas como formigas gigantes. Apesar do contato que 

tiveram no decorrer da história com os “brancos” e com outras etnias indígenas, eles 

mantiveram até hoje sua cultura e principalmente a língua Munduruku, originária do tronco 

Tupi, que segue sendo praticada e ensinada para as crianças, nas escolas das aldeias. 

 É oriundo desse povo indígena um dos escritores já consagrado no meio literário, hoje 

conhecido nacional e internacionalmente: 
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[...] Então, o Daniel Munduruku, pertencente a um povo específico dentro da 

diversidade cultural e política brasileira, é exatamente isso: alguém que quer 

manifestar sonhos, dizer desejos e compartilhar esse saber que, por muito 

tempo, foi esquecido pelo saber acadêmico. Aliás, é esquecido até hoje, 

deixado de lado como um saber-sujeito capaz de construir uma alternativa de 

convivência e de vida para as pessoas. Essa é a minha esperança, esse é o 

desejo que alimenta minha militância política dentro do movimento 

indígena. Isso é o Daniel (MUNDURUKU, 2010, p. 22-23). 

 

Segundo a cronologia que consta no catálogo de obras publicado pela UK’A Editorial 

(2014), que informa o leitor sobre suas obras publicadas durante sua carreira –, Daniel 

Munduruku é um dos escritores indígenas reconhecidos nacionalmente e é detentor de 

prêmios como: Prêmio Jabuti, Prêmio da Academia Brasileira de Letras, Prêmio Érico 

Vanucci Mendes (CNPq), Prêmio Tolerância (Unesco), além de algumas das suas obras terem 

ganhado o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livros Infantil e Juvenil 

(FNLIJ). Esteve entre os 70 autores convidados a integrar a comitiva que representou a 

literatura brasileira na Alemanha, durante a Feira do livro de Frankfurt 2013. Ademais, possui 

formação em Filosofia, licenciatura em História, Psicologia, doutorado em Educação pela 

Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutorado em Literatura na Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar). 

Quanto ao seu trabalho literário, Daniel Munduruku dedica-se à preservação da cultura 

indígena Munduruku, unindo as suas vivências com seu olhar histórico por meio das 

lembranças e das muitas narrativas que ouvia do seu povo durante o período em que viveu na 

aldeia. O ato de narrar o presente nas histórias de Munduruku está atrelado ao mito, aos 

eventos estritamente do universo indígena, que se configuram num conjunto de vozes da 

tradição, muitas vezes evocada por meio das suas memórias, como é o caso do seu livro Meu 

avô Apolinário: um mergulho no rio da memória, publicado em 2001. 

As relações entre as impressões do trabalho e o modo de escrita desse autor denotam 

uma postura muito comum na literatura de autoria indígena: o diálogo com a memória 

ancestral, que é parte integrante do espaço indígena, e toda a simbologia que se faz presente 

pelo mito, reafirmando um único sistema de representação. As narrativas míticas, que são 

maioria na produção literária de Daniel Munduruku, consistem numa das formas de propagar 

as vozes da tradição indígena do povo Munduruku, o que, segundo a professora Graça 

Graúna, significa que: 

 

Falam da criação do mundo e explicam como as sociedades se organizam.  O 

estudo da evolução desse universo ou cosmologia explica, segundo 

Munduruku, o mundo em que vivemos. No entanto, a traumática história da 
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colonização obrigou muitos povos indígenas a fazer muitas trajetórias, 

abandonando suas terras, e as vozes da tradição. Do projeto dialógico em 

Daniel Munduruku, considero indispensável acrescentar mais algumas 

palavras do próprio autor, mostrando-nos que na atual literatura indígena 

vivificam-se as vozes da tradição (GRAÚNA, 2013, p. 138). 

 

 Boa parte da produção de Daniel Munduruku, como apresentado por Graúna (2013), 

disponibiliza conhecimentos acerca do universo da sua comunidade, a qual reflete seu 

direcionamento para uma escrita nativa, assim como a da maioria dos escritores indígenas, 

que são comumente vistos como contadores de histórias na perspectiva literária nacional e 

tradicionalista. A escrita de Munduruku parte da visão individual do autor para a coletividade 

do seu povo, e se torna ficção mediante um diálogo entre as suas memórias e os livros escritos 

no decorrer das experiências vividas. 

Mesmo quando se propõe a escrever o livro Crônicas de São Paulo – um olhar 

indígena (2004), Munduruku não escapa desse lugar, pois na obra o personagem principal, um 

indígena, passa a ler a cidade de São Paulo por meio da sua cultura e retrata os povos 

indígenas que participaram da construção da cidade, bem como os significados dos nomes e 

lugares que hoje formam a grande metrópole brasileira. Portanto, a obra não escapa do lugar 

determinante ambientado no espaço indígena. 

Assim, o escritor demarca o espaço na autoria indígena da tradição e, como se 

observa, não escapa dela, sem sofrer os deslocamentos quanto à necessidade de recontar o 

passado e considerando sempre como ponto de partida um mergulho na temporalidade mítica 

da tradição cultural e literária. Daniel Munduruku dá continuidade a uma série recorrente de 

imagens que chancela a escrita impressa e os trânsitos indígenas pelo mito.  

O fato é que hoje existem outros escritores indígenas que já começam a desfazer essa 

visão que serve como regra de leitura e mercado. Juvenal Payayá pensa este outro lugar; daí a 

importância da sua escrita em face dos novos movimentos e características dos escritores 

indígenas.  

Um outro nome importante neste espaço literário é a figura do escritor indígena Olívio 

Jekupé, pertencente à etnia dos Guarani e residente na aldeia Krukuru, que se localiza nas 

proximidades da cidade de São Paulo. Com a Mata Atlântica preservada, a aldeia faz parte 

dos circuitos turísticos da cidade, com atividades culturais, vendas de artesanatos e 

manifestações culturais. 

Olívio Jekupé é um daqueles escritores que compõem o rol de destaque quando se 

pensa sobre a literatura de autoria indígena, com uma escrita que busca refletir sobre a relação 
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da sociedade indígena com o não indígena; ele interage com o leitor e as possíveis leituras, ao 

proporcionar novos conhecimentos sobre as comunidades indígenas. 

A sua aldeia é o seu mundo e, dessa forma, serve como instrumento para desconstruir 

as ideias ligadas ao povo indígena. No contato com a aldeia, os indígenas Guarani procuram 

fazer com que os turistas estabeleçam novas concepções sobre a cultura indígena, mostrando 

como mantêm viva a sabedoria do seu povo. As suas experiências na cidade de São Paulo 

foram cruciais para firmar a sua escrita e afirmar o seu lugar de indígena no mundo. Durante 

todo esse tempo, escreveu volumes em prosa, poemas e historiografia. 

Os depoimentos pessoais do autor, presentes no seu Blog, esclarecem a sua posição 

com relação à sua identidade indígena: 

 

O mestiço é o mais discriminado nesse país, pois tanto eu quanto muitos no 

Brasil sofrem. Sei que sou mestiço e não tenho culpa de ser, e a 

miscigenação existe desde a chegada dos portugueses. Não sou o primeiro 

índio não puro e não serei o último. Mesmo não sendo índio puro, quero 

dizer que tenho orgulho de ser o que sou e não podemos ter vergonha, 

mesmo que a sociedade nos discrimine. Comecei a escrever poesia aos 15 

anos. Com muito esforço conseguiu cursar Filosofia (de 1988 a 1990) na 

PUC Paraná, mas após muito sofrimento por causa do frio e da falta 

financeira, fui obrigado a abandonar o curso. Novamente em 1992, já em 

São Paulo, retornei ao curso na Universidade de São Paulo (USP); após 

quatro anos de estudos, fui obrigado a deixá-lo mais uma vez, devido aos 

recursos financeiros. Tendo realizado palestras em diversos estados do país, 

além da Itália, através de convites, participo de divulgação de minhas 

publicações através também de cursos, onde gosto de abordar a importância 

da literatura escrita pelo índio, entre outros temas. Tenho quatros filhos, 

Kerexu Mirim, Tupã Mirim, Jeguaká Mirim, Jekupé Mirim, e minha esposa 

se chama Maria Kerexu (JEKUPÉ, 2013). 

 

Boa parte da narrativa tem um tom filosófico, com a necessidade de interpretar o 

mundo e afirmar sua identidade, desfazer as inverdades, reconhecer-se como parte integrante 

da sociedade e da relação identidade/alteridade do seu povo.  

Olívio Jekupé utiliza a sua escrita como uma grande arma; chama-a de “literatura 

nativa”, algo que possibilita aos leitores não indígenas entrar em contato com a cultura 

indígena e assim valorizar mais as suas ações. A sua escrita é atravessada pelo cunho 

pedagógico, com questões de contraponto para a chamada reprodução do discurso de 

banalização da imagem do indígena, principalmente nas escolas, foco da sua atuação.  

O escritor possui uma temática muita clara nesse seu engajamento literário: manter 

viva a tradição, denunciar o preconceito que ainda existe quanto aos indígenas e repensar o 
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direito à diferença para entender o outro e compreender melhor a nós mesmos e nossas 

relações diárias.  

É o caso do livro O Saci verdadeiro (2002). Nele, o autor demostra, por meio de uma 

linguagem lúdica, uma nova configuração do Saci, que na tradição indígena é um curumim80. 

Com este conto ele aborda uma luta identitária entre a ficção, a história, a tradição oral e a 

escrita, levando o leitor a reconstruir a figura do Saci no seu imaginário.  

Segundo Graça Graúna, o personagem/pensamento de Olívio Jekupé: 

 

[…] imprime-se numa atmosfera de respeito, liberdade e compromisso 

mútuo entre o ouvinte e o contador de histórias, no sentido de que aquele que 

ouve traz, também, à cena a história/memória para compreender o presente 

com os seus desafios e que exige de todos (brancos, negros e índios) o 

respeito à natureza e à pessoa humana. Nessa perspectiva, tudo faz parte de 

tudo. A cosmovisão indígena não separa o rio e a árvore, o Saci negro e o 

indígena, o pajé e o poeta, a nuvem e a criança (GRAÚNA, 2013, p. 160).  

 

 Verifica-se o empenho do autor em desmistificar o lugar folclórico ao qual a cultura e 

as tradições indígenas foram submetidas ao longo da história. O desejo de tecer uma nova 

história requer, aqui, uma autoria que decorre da necessidade de combater todas as inverdades 

ensinadas a respeito das comunidades indígenas.  

           O próprio autor faz alusão a essa questão na revista O mensageiro, publicada no ano 

2000, na edição de julho/agosto: 

 

Eu escrevi em protesto aos 500 anos de descobrimento do Brasil. Todo 

mundo sabe que o Brasil não foi descoberto, porque quando os portugueses 

chegaram em 1500 já havia gente, os nossos antepassados. Mas o que se vê 

no momento é a grande mídia tentando esconder a história e mostrar um 

Brasil sem problemas, que aliás não é verdade. Em meu livro […] tento 

tratar de poesias sobre o meu dia a dia na aldeia (JEKUPÉ, 2000, p. 21). 
 

 Essa é uma das questões que perpassam toda a construção literária de Jekupé: a 

representação opressora da história e a verdade sobre os fatos que agora estão sendo contadas 

por outros pontos de vista. Isso converge com o posicionamento de muitos escritores 

indígenas espalhados por todo o Brasil, assim como com o posicionamento de Juvenal 

Payayá. No espaço desta narrativa, a construção literária da identidade indígena é interpretada 

pelos diálogos entre os textos sobre os indigenistas já existentes e os que são reescritos hoje 

na literatura de autoria indígena. 

                                                           
80 Conforme dicionarizado por Houaiss (2012), significa menino ou rapaz índio. 
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            Payayá também escreve uma produção literária que irá dialogar com este recorte, A 

retomada x O interdito proibitório (2007) não escapa deste lugar da afirmação da identidade, 

do reconhecimento e da autolegitimação diante da história. A diferença é que Juvenal Payayá 

tem o olhar direcionado para sua aldeia, ao mesmo tempo que o desloca para o espaço urbano, 

modernizado, na intenção de encontrar um equilíbrio literário para dois processos de 

posicionamentos de escritas indígenas diferentes. 

 Essas características não se assemelham nem com Munduruku, nem com Jekupé, pois 

ambos apresentam vários marcadores que mantêm uma permanência na tradição, no mito, já 

que buscam uma aproximação com os espaços que habitam ou habitavam. Constitui, portanto, 

uma espécie de continuidade da própria existência da identidade dessas comunidades, que 

afirmam a sua continuidade na coletividade das suas memórias e história narrativizadas. 

 Ao diferir deste contexto, Payayá realiza a abertura de outras fronteiras, ou melhor, a 

ampliação do alcance destinado as fronteiras literárias tradicionais. Trata-se de um escritor 

munido de novas ferramentas temáticas, com leituras e abordagens contemporâneas, que 

busca o diálogo com todos os leitores indígenas e não indígenas – das cosmologias, dos mitos 

e questões indígenas disponibilizadas pelas culturas, aos temas cotidianos. É a escrita que 

quebra os padrões do mercado dominante. 

 Destaca-se também nesta literatura de autoria indígena o escritor Kaká Jecupé. No 

livro A terra dos mil povos (1998), uma das suas obras mais conhecidas, o autor afirma no 

prefácio/introdução: “Eu sou Kaká Werá Jecupé”. Talvez, para um leitor desatento ou 

desavisado, essa afirmação passe despercebida; já um leitor cujo olhar consiga interpretar as 

entrelinhas do texto, perceberá que se trata de uma afirmação identitária, de uma apresentação 

que alude ao povo Guarani. Segundo o escritor, para o povo Guarani, “Palavra é tudo. E tudo 

para ele é palavra” (JECUPÉ, 1998).  

 Conforme Jecupé afirma no seu Blog, sua origem é tapuia, mas ele adotou a cultura 

Guarani e seus fundamentos. Autor de quatro livros, cuja predominância é a temática 

indígena, também atua como empreendedor social e ambientalista, reconhecido e premiado 

por sua ação em diversas comunidades do Sudeste brasileiro nos últimos vinte anos. Foi 

conselheiro da Bovespa Ambiental & Social desde 2003, membro do júri técnico do Prêmio 

Ford de Ecologia e do Prêmio Eco da Câmara do Comércio Exterior, sendo responsável pelo 

fomento de inúmeras ações ambientais no terceiro setor e no meio empresarial. Além disso, é 

fundador e integrante da Iniciativa das Religiões Unidas – URI, com cadeira na Organização 

das Nações Unidas – ONU contra o sectarismo religioso.  
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 O sentido da identidade proporciona um pertencimento do escritor ao grupo étnico 

Guarani, que começa na afirmação do seu nome e segue pelo discurso direto das suas obras. 

Assim, torna-se explícito na sua escrita o empenho em demostrar a relação do povo indígena 

com a tradição e, consequentemente, com seu espaço, sua terra. Ou seja, há uma intrínseca 

relação do autor com a terra e com o nome indígena que carrega, contribuindo assim para a 

formação da sua identidade. Como é devidamente explicado por ele: 

 

Kaká é um apelido, um escudo. De acordo com a nossa tradição, uma 

palavra pode proteger ou destruir uma pessoa; o poder de uma palavra na 

boca é o mesmo de uma flecha no arco, de modo que às vezes usamos 

apelidos como patuás. […] Werá Jecupé é o meu tom, ou seja, meu espírito 

nomeado. De acordo com esse nome, meu espírito veio do leste, fazendo um 

movimento para sul, entonando assim um som, uma dança, um gesto do 

espírito para a matéria, que nos apresenta ao mundo como uma assinatura. 

Essa assinatura registrada na alma me faz algo como neto do Trovão, bisneto 

de Tupã. É dessa maneira que somos nomeados, para que não se perca a 

qualidade da Natureza de que descendemos (JECUPÉ, 1998, p. 11). 

 

 Por vezes, os escritos de Kaká Jecupé fazem alusão aos seus descendentes indígenas e 

ao deslocamento forçado sofrido por eles, que não cessou com o decorrer dos anos, desde o 

processo da colonização brasileira até os tempos atuais. Contudo, a citação faz pensar no 

entrelugar dos escritores Kaká Jecupé e Juvenal Payayá, assim como nas perspectivas das 

suas obras e nas formas peculiares de cada um ler o mundo em que vive e produzir uma 

literatura criativa para responder às suas demandas. 

 Os processos sofridos por comunidades indígenas fizeram com que os povos fossem 

dizimados e etnias inteiras espalhadas, desorientadas pela usurpação dos seus espaços. O 

autor indígena faz da sua narrativa um caminho possível para expor as lacunas históricas e 

emotivas que fazem parte do processo de marginalização dos povos indígenas: 

 

Pelas aldeias do litoral, ouvia histórias de séculos, ouvia tristes cantigas 

guaranis, rememorando descaminhos. Um labirinto de saudades que os 

caciques contavam. Da terra sem males. Presa em migalhas na boca dos 

guaranis, guardada na memória dos anciões. [...] Aprendi o trajeto da busca. 

Cada trilha. Cada pausa. Cada sim e cada não. Cada razão e cada 

desmoronamento. Morei entre seres cansados de busca. Foi triste. Um 

guerreiro não é derrotado quando morre em luta. Ele é derrotado quando 

desiste. [...] Isso eu aprendi quando vi a desistência estampada nos olhos dos 

guaranis daquela região. Viviam desistidos de si. Sem música interior. 

Obstruídos pelas ruínas da terra sem males da memória (JECUPÉ, 1998, p. 

27). 
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 Assim, Kaká Werá Jecupé mostra que o elemento central da sua narrativa está voltado 

para as questões das tradições indígenas, da cultura nativa do povo Guarani, que perpassa pela 

oralidade e ganha uma nova forma na palavra impressa. Essa é utilizada como suporte para 

propagar a ligação com a terra, com a ancestralidade e com o povo. A literatura é um dos 

espaços encontrados pelos escritores indígenas para redimensionar a presença dos índios na 

História do país e contribui para que uma nova versão dos fatos seja reconhecida.  

A literatura de autoria indígena, para seus escritores, torna-se um modo peculiar de 

leitura do mundo em que vivem, e no qual produzem criativas respostas às questões que lhe 

são postas pela vida. Assim, a partir do encontro com o colonizador foram impostos aos 

indígenas séculos de reclusão cultural e identitária. Portanto, essas narrativas dos escritores 

indígenas têm o intuito de cartografar suas reflexões sobre a história indigenista e demonstram 

seus espaços, através dos relatos étnicos das narrativas da tradição oral que agora se 

organizam em livros. 

As temáticas que norteiam a literatura de autoria indígena relacionadas aos escritores 

pontuados acima compartilham dos mesmos sentimentos com relação ao local estabelecido 

para as escritas indígenas, que suscitam, em sua maioria, uma narrativa marcada pela imagem 

da tradição.  

Desse modo, a tradição coletiva, mítica, solidifica as bases literárias dos textos 

indígenas e continua a orientar a grande leva dos escritores que mantêm suas referências no 

eco da enunciação primária.  Nesses ecos se reúne parte das manifestações orais presente nas 

aldeias, no intuito de manter este lugar. A questão é que desde o princípio tudo se mantém no 

mesmo local, a imagem continua a mesma e a diversidade literária pouco e vagamente 

aparece nos escritos da autoria indígena.  

O objetivo ao trazer escritores de grande representatividade no cenário literário 

nacional e internacional – como Daniel Munduruku, Olívio Jecupé e Kaká Werá Jekupé – foi 

contribuir para uma reflexão acerca das abordagens presente em suas obras. 

Em face de tantos deslocamentos, existe a necessidade de sair do espaço que limita as 

narrativas indígenas. As obras não podem apenas dispor de um único espaço e oportunidade 

de recepção. Isso seria o mesmo que alimentar a visão cultural reducionista que impera na 

sociedade a respeito das performances indígenas: imagens superficiais, nas quais as narrativas 

literárias são compreendidas como “contos folclóricos”.  

Em face desse jogo, Juvenal Payayá caracteriza-se por rasurar e mostrar que a 

literatura de autoria indígena é capaz de se estabelecer no mito e fora dele, com novos 

gêneros, abordagens e exposições.  
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Essa posição se traduz na sua escrita visual, oral e impressa. Compõe o seu lugar, seus 

deslocamentos nos processos históricos sofridos pelos indígenas no Nordeste brasileiro. Um 

posicionamento que vai reverberar na estética da sua produção, além de discutir qual o espaço 

possível que ocupa o discurso literário indígena hoje.  

A relação entre o esperado e o inesperado causa certo estranhamento num primeiro 

momento, porém leva à abertura de outros caminhos possíveis. Na literatura de autoria 

indígena contemporânea de Payayá, o indígena assume a voz narrativa da diferença: primeiro, 

por ser um indígena escritor que utiliza a escrita como arma para projetar a sua fala, ao 

escolher e publicar o que pensa; segundo, por afirmar na sua diferença que o indígena não se 

restringe ao mito. 

A diferença que atravessa a estética literária e a vida de Juvenal Payayá baseia-se em 

três pilares: a) reexistir enquanto indígena no Nordeste; b) assumir seu espaço de escritor 

indígena; e c) ser um escritor indígena que legitima a sua escrita para além do mito. Isso 

implica dizer que a sua identidade demarca fronteiras, retoma espaços, e que sua escrita marca 

uma nova configuração do repertório de imagens literárias indígenas. 

Dessa maneira, há uma série de textualidades que diferenciam o escritor Juvenal 

Payayá dos demais, assim como a sua estética literária. As narrativas apresentadas oferecem 

novas possibilidades de se rever as relações entre autoria, literatura e representação como 

novos caminhos para a leitura desses novos espaços de circulação, ante o imaginário já 

constituído sobre o fazer literário indígena.  

Ao criar um novo espaço, Juvenal Payayá amplifica o espaço desta literatura para a 

possibilidade de novas perspectivas, nas quais a tradição não será apenas a única via 

potencialmente possível, pois a literatura de autoria indígena também apresenta formas de 

inserir no mundo escritores indígenas que contrariam a uniformidade, pois apresentam a 

formação de um outro local de produção literária que passa a interagir com o mundo na 

possibilidade de produzir novos roteiros, para além do que um dia foi determinado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Nesta dissertação, a literatura de autoria indígena se configura como lugar de discurso 

literário, étnico, político e urbano. As perspectivas literárias que foram apresentadas ressaltam 

a escrita do cacique Juvenal Payayá, que ao desenvolver suas produções textuais cria um 

paradoxo quando escreve sobre o reconhecimento étnico da comunidade indígena Payayá e, 

paralelo a isso, escreve sobre o cotidiano da cidade, a periferia e questões históricas, 

relevantes para o local desta literatura. 

 Assim, foram abordadas as questões presentes nas obras A retomada x O interdito 

proibitório (2007), Negócios na periferia (2006) e O filho da ditadura (2010), como também 

sua exposição no Blog81. Ou seja, toda a textualidade que Payayá desloca ao pensar os textos 

indígenas por outros agenciamentos, visando demarcar/ampliar o lugar do escritor indígena e 

as fronteiras preestabelecidas para suas abordagens literárias. 

 Dessa forma, foram estudadas as grafias literárias que este autor vem produzindo e 

seus novos sentidos. Observei como Juvenal Payayá propõe uma outra escrita literária, já que 

sua temática considera as obras indígenas de um outro lugar para além do mito e das tradições 

culturais estabelecidas para as publicações dos livros. Payayá cria outras perspectivas 

temáticas literárias que não radicam nas obras as representações criadas no imaginário 

nacional; ainda assim, reconhece a importância do seu local, do mito, embora acresça a este 

lugar novas condições de existência.  

 Transcrevo um trecho do poema Tupiniquins (2012), de sua autoria, que questiona o 

seu espaço ao perguntar quanto custa, hoje, reafirmar e conquistar novos espaços: 

 

Quanto custa…? 

Custa ser independente, 

Ter espírito de gigante 

Ser pacífico e guerreiro 

Ser sujeito presente 

Quanto custa? (PAYAYÁ, 2012). 

 

 Portanto, a chave para ler os textos de Juvenal Payayá está nas possibilidades de 

responder a algumas perguntas: quanto custa ser indígena no Nordeste? Quanto custa rasurar 

o discurso mítico e produzir o diferente? Nesses questionamentos busquei sistematizar esta 

dissertação, juntamente com o posicionamento político e social do autor indígena em questão. 

                                                           
81 O endereço de acesso ao Blog é: http://juvenal.teodoro.blog.uol.com.br 
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 Para isso, procurei imprimir as características, no primeiro capítulo, dos indígenas que 

habitam o Nordeste, mostrando que a maioria milita pela afirmação das suas diferenças 

étnicas e identitárias, nas retomadas dos seus espaços e nas narrativas das suas memórias. São 

os arquivos-vivos que desapareceram no decorrer da história, vistos como misturados, 

sertanejos, entre outros. Hoje, como testemunhas de si, buscam pensar suas singularidades nas 

práticas autorais individuais e coletivas como lugar de empoderamento para (re) existir por 

meio da terra, do coletivo e das memórias. 

 Em oposição ao silenciamento, reescrevem as suas histórias e imprimem os novos 

pontos de vista. O posicionamento de Juvenal Payayá no decorrer da entrevista descrita no 

primeiro capítulo enfatiza bem a questão; além da trajetória da sua comunidade Payayá 

evidencia a resistência desses povos que se viram forçados, ao longo dos anos, a intensos 

deslocamentos territoriais. 

 A literatura de autoria indígena no Brasil faz parte dessa luta, dos testemunhos que 

hoje formam esses novos caminhos de volta. São formas encontradas para produzir algo que 

visa a recuperar a posse da escrita, da história, em meio aos processos do 

autorreconhecimento e da retomada das terras. Ao descrever na entrevista as suas ações, seu 

posicionamento político-literário não corresponde ao estereótipo de “índio com cara de 

índio”. É que Juvenal Payayá reinventa a si mesmo por meio da dissolução estereotipada das 

imagens indígenas. E, assim, evidencia-se uma das suas grandes contribuições para a 

composição da literatura de autoria indígena contemporânea. 

 Enquanto escritor e cacique indígena, Juvenal Payayá destoa das imagens presentes no 

imaginário nacional que reproduzem os estigmas do índio “colonial” e do índio que só 

escreve e fala das suas questões. Esse foi o lugar determinado para as textualidades indígenas 

– a lógica do mito e das obras literárias com uma função didática, pedagógica. 

 Ao longo do segundo capítulo, foram abordadas as perspectivas das professoras Maria 

Inês de Almeida e Graça Graúna, ao apresentar de que modo a literatura de Juvenal Payayá 

escapa da visão elaborada por elas. Tanto Almeida (1999) quanto Graúna (2013) partem de 

uma visão tradicional individual/coletiva da literatura de autoria indígena, na qual os livros 

possuem a especificidade de ser pensados como “livros da floresta”. Ao que tudo indica, 

mesmo na contemporaneidade esses livros continuam centralizados na tradição, como é 

afirmado no decorrer do capítulo. A tradição tem a sua devida importância para a constituição 

do espaço literário, porém não é o único caminho discursivo possível. 

 Se, por um lado, a literatura de autoria indígena é lida pelo olhar do mito, por outro, as 

obras literárias de Juvenal Payayá enriquecem e ampliam a concepção literária com a abertura 
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de novas possibilidades de leituras. Assim, além de narrar as questões coletivas das 

comunidades indígenas no Nordeste, Payayá envereda por outras narrativas que escapam das 

temáticas indígenas. Trata-se de um marco para uma literatura que se baseava, sempre e 

apenas, na tradição das comunidades e das memórias míticas. 

 Dessa forma, ao longo do terceiro capítulo, foi apontada a diferença presente na 

autoria indígena literária, a partir da estética de Juvenal Payayá, em contraponto com as de 

outros escritores indígenas, a exemplo de Daniel Munduruku, Kaká Jekupé e Olívio Werá 

Jecupé, cujas vidas e produções são relevantes para a visibilidade das questões indígenas. Os 

três escritores produzem uma literatura significativa, porém limitada às condições do mito e, 

portanto, destoam da nova abordagem trazida pelas obras de Juvenal Payayá. 

 Por meio de um discurso literário que não se centraliza no mito, e sim nos propósitos 

da amplitude e versatilidade da literatura, Juvenal Payayá é o escritor que escreve uma 

literatura cuja autoria é potência e resistência. É um escritor que possui a condição de estar 

nas fronteiras literárias e se apresenta como lugar de representação de uma nova produção 

literária que se desloca da aldeia para a periferia, com a potência de quem se constitui tanto na 

literatura que expõe o reconhecimento étnico, como na literatura que rompe com os adjetivos 

e estereótipos de uma escrita previsível.   

 Desse modo, longe de qualquer demonstração que encerre a discussão, o objetivo 

desta dissertação foi abrir uma nova possibilidade para se pensar a literatura de autoria 

indígena e a sua constituição com vistas a um debate sobre as relações entre a diferença 

literária e seus deslocamentos na consolidação desse espaço literário. 
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