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MEU VÔ APOLINÁRIO – UM MERGULHO NO RIO DA (MINHA) MEMÓRIA: A 

(RE)CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE INDÍGENA NA NARRATIVA DE DANIEL 

MUNDURUKU 

 

 

Resumo: Este trabalho busca evidenciar como a literatura indígena corrobora a desconstrução 

do discurso colonial sobre a imagem do “Índio” propagado entre os séculos XVI-XVIII nos 

documentos históricos e nas obras dos viajantes europeus e fixou-se no século XX na literatura 

brasileira. Para tanto, analisamos Meu vô Apolinário: um mergulho no rio da (minha) memória, 

uma narrativa autobiográfica de Daniel Munduruku, para compreendermos o processo de 

descolonização que perpassa o narrador-personagem durante a narrativa e de que forma isso 

aparece no livro, auxiliando-o em sua construção identitária. Assim, verificamos como a obra 

de autoria indígena contribui para a desconstrução da imagem indígena criada por outrem. 

Palavras-chave: Literatura indígena. Descolonização. Literatura Infanto-juvenil.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A Colonização no Brasil foi um processo violento, por meio do qual diversos combates, 

mortes, desapropriações culturais e linguísticas aconteceram. Nessa perspectiva, podemos 

começar a repensar a história da colonização, tendo em vista que a produção histórica e literária 

deste contexto foi desenvolvida pela parte dominante e isso se refletiu na forma com que 

enxergamos as populações historicamente excluídas, como, por exemplo, os indígenas, que não 

contaram sua própria história, sendo representados pelo outro. 

Percebe-se que as ideologias e práticas linguísticas utilizadas dentro do contexto de 

colonização, tiveram como objetivo a categorização hierárquica de identidades sociais 

diferentes, o que, consequentemente, gerou conflitos na (re)configuração das relações de 

dominação que se estabelecia através da construção de si a partir de uma visão eurocentrada do 

outro. 

A língua, neste sentido, foi a arma utilizada para inferiorizar os indígenas. Portanto, 

entendemos que por meio dos discursos coloniais foram instituídas divisões hierarquizantes que 

vieram a ser incorporadas através da linguagem como categorias de raça. Assim, em seus 

discursos, instauraram diferenças ideológicas e performáticas categorizantes em que a língua 

foi um instrumento de extrema importância na implantação de um modelo epistêmico europeu 

na colônia. 

O projeto de conquista dos colonizadores se estendeu, além de território e povo, para as 

dimensões do ser e do saber, pois, segundo Solange Zotti (2004, p. 14-15, grifo da autora), 
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“para ‘colonizar’ a terra, era necessário ‘colonizar’ as consciências”, ou seja, a partir dessas 

relações de dominante/dominado caracterizava-se o início de uma hierarquia racial e imposição 

cultural, epistemológica e religiosa, perpassada por práticas e ideologias de linguagem. Para a 

“colonização” das consciências, tanto a presença de missionários cristãos como a de viajantes 

europeus teve um papel significativo, pois foi “moldando” o comportamento dos indígenas, no 

âmbito cultural, epistêmico, social e linguístico. 

O embasamento desta pesquisa situa-se na ideia de que atualmente um novo movimento 

literário por parte dos indígenas começa a reescrever esse capítulo na história do Brasil e assim 

desconstruir esse projeto da indústria colonizadora. 

O propósito desse trabalho é evidenciar como a literatura de autoria indígena é um 

importante meio para pensarmos a constitucionalidade de permitirem aos indígenas serem quem 

são, de exporem sua diversidade étnica, além de ser um material de formação para os não 

indígenas sobre a cultura e sobre o que realmente é ser ÍNDIO. Para tanto, analisamos a obra 

Meu vô Apolinário: um mergulho no rio da (minha) memória, de Daniel Munduruku. 

 

 

1. MEU VÔ APOLINÁRIO – UM MERGULHO NO RIO DA (MINHA) MEMÓRIA: SER 

OU NÃO SER ÍNDIO? 

 

 

O livro Meu vô Apolinário – um mergulho no rio da (minha) memória, de Daniel 

Munduruku, autor indígena, com mais de 40 obras publicadas e premiadas, é um exemplo de 

como a literatura indígena vem crescendo e ganhando espaço no cenário literário brasileiro. A 

obra, classificada como infanto-juvenil, aborda questões culturais, sociais e identitárias dos 

povos indígenas. 

A obra é dividida em sete capítulos, que se entrelaçam assim como as águas do rio, 

construindo a narrativa de vida do personagem e do texto escrito, sendo eles: “A raiva de ser 

Índio”, “Maracanã”, “Crise na cidade”, “O vô Apolinário”, “Sabedoria do rio”, “O voo dos 

pássaros”, e o sétimo e último capítulo, “Apolinário se une ao Grande Rio”. 

Meu vô Apolinário – um mergulho no rio da (minha) memória, trata-se de uma narrativa 

autobiográfica, em que o autor, Daniel Munduruku, homenageia seu avô Apolinário, que lhe 

ensinou a sabedoria indígena e o respeito à natureza e à herança familiar. Na obra, o narrador-

personagem aparece dentro do processo construtivo de identidade na tentativa de reconstruir 

memorialisticamente como foi a sua trajetória na busca de sua ancestralidade e de sua aceitação 
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em ser “Índio”. Para tanto, ele conta como o auxílio de outros indígenas, como o de seu avô 

Apolinário. 

No primeiro capítulo, “A raiva de ser índio”, incialmente, temos o relato a respeito do 

nascimento do pequeno Daniel: 

 

[...] eu nasci índio. Mas não nasci como nascem todos os índios. Não nasci 

numa aldeia, rodeada de mato por todo lado; com um rio onde as pessoas 

pescam peixe quase com a mão de tão límpida que é a água. Não nasci dentro 

de uma Uk’a Munduruku. Eu nasci na cidade. Acho que dentro de um hospital. 

E nasci numa cidade onde a maioria das pessoas se parece com índio: em 

Belém do Pará. Nasci lá porque meus pais moravam lá (MUNDURUKU, 

2005, p. 9). 

 

A escolha pela terminologia “Índio”, no início da narrativa, não é aleatória, sabe-se que 

o termo fora inventado dentro do processo colonial para demarcar a hierarquização e, 

principalmente, a superioridade europeia sobre os nativos brasileiros. Ainda no processo 

colonial houve, o que Aníbal Quijano (2005) chama de “colonização e a constituição histórica 

de identidades sociais”, fato que corrobora para fixar a hierarquização social, como salienta o 

autor. 

Com o processo de hierarquização durante a colonização, novos grupos surgem, como 

os negros, os índios, formando, então, novas identidades que foram essenciais para a 

perpetuação do pensamento eurocêntrico, em que brancos e europeus eram considerados os 

“civilizados”. Nesse sentido, “[í]ndios e negros são classificações inventadas, forjadas em meio 

a uma estrutura sígnica, e essencializadas para que resguardassem distintas categorias de 

tipificação baseadas no pressuposto da raça e em uma determinada forma de escrita das 

outridades” (ROSA, 2015, p. 258). 

Para Quijano (2005, p. 117), a ideia de raça é uma construção mental da modernidade, 

que surge no período colonial, a fim de justificar, de legitimar as relações de dominação, de 

submissão daqueles considerados inferiores: 

 

A formação de relações sociais fundadas nessa ideia, produziu na América 

identidades sociais historicamente novas: índios, negros e mestiços, e 

redefiniu outras. Assim, termos com espanhol e português, e mais tarde 

europeu, que até então indicavam apenas procedência geográfica ou país de 

origem, desde então adquiriram também, em relação às novas identidades, 

uma conotação racial. E na medida em que as relações sociais que se estavam 

configurando eram relações de dominação, tais identidades foram associadas 

às hierarquias, lugares e papéis sociais correspondentes, com constitutivas 

delas, e, consequentemente, ao padrão de dominação que se impunha. Em 



8 

 

 

outras palavras, raça e identidade racial foram estabelecidas como 

instrumentos de classificação social básica da população. 

 

A partir dessa classificação, criou-se, assim, o estereótipo negativo do índio, que 

contribuiu para a imagem desfavorável da figura do indígena no contexto atual, como nos 

colocam Valdirene Baminger Oliveira, Sheila Dias da Silva Laverde e Divanize Carbonieri 

(2018, p. 6): 

 

Tal estereótipo persistiu até os dias atuais e é o que faz com que muitos ainda 

tenham uma visão negativa a respeito dos indígenas. Nesse sentido, 

percebemos que o estereótipo aqui funciona como uma continuidade das 

ideias oriundas da colonização e, por isso, entra em acordo com a 

colonialidade do poder, explicitada por Quijano. É por causa da colonialidade 

do poder que se presume, por exemplo, que todo índio deve nascer em uma 

aldeia e que são selvagens, feios, sujos, preguiçosos. 

 

O pequeno Munduruku era um índio desaldeado, uma vez que havia nascido e residia 

na cidade grande com os pais em busca de educação e melhores condições de vida. Apesar de 

ele evidenciar que se parecia com as demais pessoas da cidade: “E nasci numa cidade onde a 

maioria das pessoas se parece com índio” (MUNDURUKU, 2005, p. 9, grifo nosso), os 

olhares dos não indígenas sempre o classificavam, colocando-o às margens da sociedade. 

O fato de ser um índio desaldeado é visto como uma perda de identidade, uma vez que 

saindo dos limites da aldeia “o Estado então passa a lhe negar atenção, serviços e até mesmo a 

sua identidade indígena”, segundo Marco Paulo Froes Schettino (2018), ou seja, existe uma 

territorialização da identidade dos indígenas, que são limitados a esses territórios e estar fora 

deles causa estranhamento. Na obra, essa questão é representada da seguinte forma: 

 

Quando entrei na escola primária, então, foi um deus nos acuda. Todo mundo 

vivia dizendo: “Olha o índio que chegou à nossa escola”. Meus primeiros 

colegas logo se aproveitaram para colocar em mim o apelido de Aritana 1. 

Não preciso dizer que isso me deixou fulo da vida e foi um dos principais 

motivos das brigas de rua nessa fase da minha história – e não foram poucas 

brigas, não. Ao contrário, briguei muito e, é claro, apanhei muito também 

(MUNDURUKU, 2005, p. 11, grifo do autor).  

 

Ao chamarem Munduruku de “Índio”, há uma classificação dele dentro de todo 

estereótipo negativo existente na sociedade, mesmo a maior parte da população de Belém-PA 

tendo características físicas parecidas com os indígenas, como pontua o narrador personagem: 

“Eu nasci na cidade. Acho que dentro de um hospital. E nasci numa cidade onde a maioria das 

pessoas se parece com índio: em Belém do Pará” (MUNDURUKU, 2005, p. 9). Por ser 
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colocado como o “diferente”, rejeita sua ancestralidade e sua figura como indígena, consoante 

podemos perceber na seguinte citação: 

 

Só não gostava de uma coisa: que me chamassem de índio. Não. Tudo, menos 

isso! Para meu desespero, nasci com cara de índio, cabelo de índio (apesar de 

um pouco loiro), tamanho de índio. [...] E por que eu não gostava que me 

chamassem de índio? Por causa das ideias e imagens que essa palavra trazia. 

Chamar alguém de índio era classificá-lo como atrasado, selvagem, 

preguiçoso (MUNDURUKU, 2005, p. 11). 

 

Desde o processo de colonização, como vimos, o termo “Índio” é usado para identificar 

e generalizar os povos nativos do Brasil. Desse modo, ser chamado de Índio significa que o 

sujeito é socialmente pertencente a uma classe hierárquica, social, culturalmente considerada 

inferior as demais. Assim, devido à representatividade que essa palavra tinha/tem para a 

sociedade não indígena – ou seja, o índio é tratado como “atrasado”, “preguiçoso”, “selvagem” 

–, o personagem não queria ser apelidado desta maneira e nem compactuava com essa imagem, 

como podemos verificar: 

 

Chamar alguém de índio era classificá-lo como atrasado, selvagem, 

preguiçoso. E, como já contei, eu era uma pessoa trabalhadora que ajudava 

meus pais e meus irmãos e isso era uma honra para mim. Mas era uma honra 

que ninguém levava em consideração. Eu ficava muito triste porque meu 

trabalho não era reconhecido. Para meus colegas, só contava a minha 

aparência... e não o que eu era e fazia (MUNDURUKU, 2005, p. 11). 

 

Destarte, por causa da classificação mencionada, o narrador-personagem não se 

considerava um índio, pois, sua família e ele sempre trabalharam para se sustentar. Criada 

dentro do processo de colonização, como já aludimos, o peso e a generalização que a palavra 

“Índio” carregava, fazia com que o pequeno Munduruku não a aceitasse. Para que isso 

ocorresse, ela precisou ser desmontada dentro do pequeno indígena. 

O segundo capítulo, “Maracanã”, inicia-se falando da aldeia em Maracanã, o segundo 

lugar favorito de Munduruku. Maracanã, aponta o autor, é nome de um pássaro que sempre 

cantava ao amanhecer e pôr do sol, e também de um povo indígena dizimado ao longo da 

história. Tal etnia, que fora marcada por muito sofrimento, somente era lembrada por outros 

grupos indígenas próximos, quase não havendo vestígios de sua existência. 

Neste capítulo, podemos perceber uma das características das obras indígenas que é o 

detalhamento e conhecimento geográfico, como representado na narrativa: 
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No lugar da aldeia do povo Maracanã, foi erguida uma cidade com esse 

mesmo nome. Nossa aldeia ficava nesse município e se chamava Terra Alta, 

por causa de sua localização geográfica. Lá eu passei os melhores anos de 

minha vida (MUNDURUKU, 2005, p. 13) 

 

A descrição da Aldeia familiar em Maracanã nos é disponibilizada geograficamente, 

mas também é posta como um marco nas primeiras rememorizações da cultura indígena por 

parte do narrador-personagem. Como podemos observar: 

 

[...]. Vou contar algumas passagens que podem até dar um pouco de inveja da 

minha infância. A primeira lembrança que carrego comigo é a da escuridão da 

noite. As noites eram muito escuras, e toda iluminação era feita pelas fogueiras 

acesas em frente das casas e pelas poucas lamparinas a querosene, uma 

inovação para nós (MUNDURUKU, 2005, p. 13). 

 

Posteriormente, a obra apresenta uma das características da cultura indígena que é a 

contação de histórias, pois estas carregam os mitos indígenas, suas vivências e suas tradições, 

constituindo-se em uma maneira de ensinar os mais jovens sobre a ancestralidade, a natureza, 

a origem dos povos, as lutas políticas, o conhecimento. No caso da obra analisada, contadas 

pelas anciãs e pelos anciãos, ao redor de fogueiras em frente as casas, as histórias enfeitiçavam 

os mais jovens da aldeia, de modo a fazê-los se sentirem pertencentes às narrativas, valorizando 

a cultura e a tradição indígena: 

 

[...] A gente se sentava diante das casas dos parentes e ficava horas a ouvir 

histórias contadas pelos velhos e velhas da aldeia. Algumas histórias 

horripilantes e davam medo de ouvir. Elas falavam dos seres da floresta que 

gostam de brincar com os humanos. Essas criaturas apareciam de vez em 

quando para amedrontar criancinhas. Era o saci-pererê, a matintaperera, o 

curupira, o boitatá, entre outros. Nossas anciãs contavam a história de forma 

tão encantada que pareciam verdadeiras e todos morriam de medo, tanto que, 

muitas vezes, a gente não tinha coragem nem mesmo de levantar para ir 

embora (MUNDURUKU, 2005, p. 13-14). 

 

No terceiro capítulo, intitulado “Crise na cidade”, conflitos da identidade de um 

indígena desaldeado são enfatizados. Munduruku estudava em uma escola religiosa na cidade 

e passava as férias na aldeia. Nesta, vivia dias tranquilos. Na cidade, tinha amigos com quem 

podia aproveitar a infância. No entanto, é na cidade que podemos perceber resquícios da 

colonialidade em alguns acontecimentos, ressaltando o que consideramos uma relação de 

colonizado/colonizador. Neste capítulo, também nos é demonstrado a diversidade cultural 

existente entre aldeia/cidade. 
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No período em que a narrativa se passa, o narrador-personagem está na faixa etária dos 

8-9 anos de idade. Na aldeia, ele já estava em seu processo de transição de menino a homem, 

como podemos perceber na citação que segue: 

 

Quando eu cresci um pouco mais e já tinha oito anos, meu tio me levou para 

tirar caranguejo no mangal (ou manguezal). Foi uma festa para mim e para os 

amiguinhos. Era uma espécie de ritual de iniciação por que estávamos 

passando. Era um sinal de que estávamos crescendo, ficando homens, e 

de que já tínhamos alguma responsabilidade no sustento da aldeia 

(MUNDURUKU, 2005, p. 19, grifo nosso). 

 

Na cidade, diferentemente, a primeira paixão do garoto por uma menina, provavelmente 

branca, representa a relação entre colonizado/colonizador. Lindalva, que não era indígena, 

esnobou-o por ele ser “Índio”, o que pode ser evidenciado pela maneira com a qual a garota 

reage a declaração de Munduruku. A reação da menina demonstra o quanto o modelo das 

relações coloniais ainda estão presentes na sociedade, uma vez que ela o rejeita utilizando-se 

de argumentos fundamentados nesse período colonial, generalizando assim a figura do 

indígena, e claro, limitando sua relação com ele: 

 

– Oi, Lindalva. Eu queria muito falar com você. Sabe, faz tempo que sinto 

algo por você. Não percebeu isso, não? 

– Eu não. Nunca percebi nada diferente em você.  

– Mas é verdade. Eu gosto muito de você. Não quer namorar comigo?  

– O quê? Você acha que sou besta é? Você acha que vou trocar o gato do 

Edmundo por um, um, um... índio feito você?  

[...] O mundo veio abaixo para mim, desmoronou. Fiquei triste, magoado com 

Linda. O pior, contudo, veio depois. Linda contou para todo mundo o que 

tinha acontecido e meus colegas caíram matando em cima de mim, repetindo 

tudo o que eu não queria ouvir: o índio levou o fora da Linda porque é feio, 

porque é selvagem, porque é índio (MUNDURUKU, 2005, p. 23, grifo nosso). 

 

Tal fato desencadeou a busca pela identidade do pequeno Munduruku, que vai para a 

aldeia e passa a ter uma experiência pessoal e espiritual: “Por sorte era sexta-feira e minha mãe 

já tinha prometido que a gente ia para a aldeia de Terra Alta passar uns dias. Que alívio! Foi 

realmente um alívio, e também o começo de uma grande aventura pessoal e espiritual. Foi lá 

que comecei a olhar o mundo de outra maneira” (MUNDURUKU, 2005, p. 23, grifo nosso). 

Dado acontecimento é o divisor de águas que o direciona a buscar sua verdadeira identidade, 

para Oliveira, Laverde e Carbonieri (2018), e é nas águas que ele encontra a resposta para a sua 

(re)construção identitária, com mediação de seu Avô Apolinário. 
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Após ir para a aldeia familiar, o narrador-personagem se encontra dentro de uma crise 

identitária/existencial por se ver dividido entre duas culturas distintas, essa mistura, ao longo 

do tempo, causa no pequeno o que Oliveira, Laverde , Carbonieri (2018, p. 9) chamam de “crise 

de identidade”, visto que na aldeia há um (re) encontro com sua ancestralidade e na cidade o 

garoto precisa frequentar uma escola religiosa de modo a aprender sobre o ponto de vista do 

Outro. 

 

 

2. (RE)ENCONTRO COM A IDENTIDADE INDÍGENA 

 

 

No quarto capítulo, “O vô Apolinário”, há um re(encontro) de Munduruku e seu 

ancestral, seu avô: 

 

Meu avô Apolinário – que ainda não apareceu nesta história, porque até aqui 

não havia marcado presença em minha memória infantil – surgiu ao meu lado 

como num passe de mágica. Passou a mão suavemente sobre minha cabeça e 

disse: – Hoje vamos tomar banho só nos dois. Em seguida, começou a andar 

em direção ao igarapé e eu senti que devia acompanhá-lo (MUNDURUKU, 

2005, p. 26). 

 

Seu avô era uma figura de autoridade e mistério e esse capítulo nos traz a importância 

de tal figura no processo de (re)encontro de Munduruku com sua identidade. Esta será 

resgatada, com a ajuda de seu ancestral, por meio de diálogos e ensinamentos a respeito de suas 

raízes indígenas. No entanto, inicialmente, o narrador-personagem não é tão próximo ao avô, 

chegando a temê-lo: 

 

Embora eu o visse sempre, nunca me aproximei muito dele. Achava o velho 

um tanto misterioso e sentia, confesso, um pouco de medo. As pessoas, eu via, 

sempre se aproximavam dele a fim de falar, pedir conselhos ou para que ele 

receitasse alguma erva para a cura de doenças. A todos ouvia com carinho, no 

entanto, quase nunca levantava a cabeça ao dirigir-se às pessoas. Ficava o 

tempo todo de olhos fechados, parecia que estava dormindo. Mas não estava. 

[...]. Essas eram as lembranças que tinha do meu avô quando ele me chamou 

para tomar banho naquela tarde de sábado. E eu fui, sem saber o que iria 

acontecer (MUNDURUKU, 2005, p. 27). 

 

Ao criar uma relação de amizade com o avô, Munduruku começa a entender a grandeza 

de suas origens, a força de suas tradições, a diversidade de sua cultura. 
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Como pontuamos anteriormente, o narrador-personagem vive uma crise identitária. 

Assim, pensar na identidade de um indígena que se vê dividido entre o mundo colonizador e o 

colonizado, partindo da ideia de que seus pais vão para a cidade antes mesmo do seu 

nascimento, gera na criança um duplo deslocamento, pois, o sujeito social “Índio” carrega 

consigo uma série de generalizações que fora criada na colonização e se manteve intacta na 

sociedade atual, e, além disso, ser índio e morar na cidade faz com que ele assuma as conjecturas 

do homem branco, mesmo que de forma inconsciente. Por outro lado, temos a figura do avô 

que o auxilia no seu processo de conscientização e de reconhecimento como indígena, sanando 

conflitos gerados devido as suas crises existenciais ao longo da narrativa. 

Desta maneira, percebemos que o deslocamento desse sujeito, mesmo que inconsciente, 

é reflexo do processo de globalização que interfere na mobilidade, na fluidez da língua, na 

mistura linguística entre idioma local e materno, nas crenças diversas, nas trocas entre indígenas 

e não indígenas. 

No caso do narrador-personagem, há uma mobilidade tanto física como linguística, que 

pode ser observada na presença recente de indivíduos indígenas em “zonas de contato” 

(PRATT, 2012), em espaço de encontros pós-coloniais, nos quais pessoas geográfica e 

historicamente separadas – como os indígenas – saem das aldeias e entram em contato com os 

não-indígenas em ambientes antes ocupados apenas por estes, colocando em destaque e 

problematizando as circunstâncias de coerção e desigualdade radical e obstinada que os situaram 

às margens da sociedade. 

A mobilidade que estes indígenas – pais de Munduruku – passam ao ir para a capital, 

para a sua inserção no mercado de trabalho, a dos filhos no meio acadêmico/educacional, 

implica em refletirmos nas realidades a que foram submetidos historicamente durante o 

processo de colonização, como nos coloca Quijano (2005, p. 64). Devido à falta de identificação 

do pequeno Munduruku com os colegas da cidade, e por mais que ele gostasse da aldeia e ela 

fosse um de seus lugares preferidos, ainda sim precisava se encontrar, pois não gostava de ser 

chamado de “Índio”. Então, ele vai para Maracanã, após o ocorrido com Lindalva, e mantêm-

se afastado de todos. 

A raiva, a agressividade, o afastamento social que o pequeno Munduruku passa ao voltar 

para a aldeia é fruto do que Oliveira, Laverde, Carbonieri (2018), chamam de “falta de 

definição”. Essa falta de definição, muitas vezes, estimula o isolamento do indivíduo, que, por 

se sentir estranho e diferente, não consegue se encontrar e nem se reaver no mundo, como 

observa por meio da citação que segue: 
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Todo mundo percebeu que eu estava aborrecido naqueles dias. Só não sabiam 

por que eu não queria me divertir como sempre fazia quando chegava à aldeia. 

Todos viram que eu comecei a andar sozinho. Estava triste e cabisbaixo. 

Todos olhavam para mim tentando adivinhar o que acontecera, mas eu não 

dizia nada. Estava nervoso e não queria que ninguém chegasse perto de mim 

(MUNDURUKU, 2009, p. 25). 

 

Nesse sentido, ao se aproximar de seu avô Apolinário, este o leva a compreender a sua 

cultura, a sua ancestralidade, por meio de ensinamentos valiosos ao pequeno Munduruku. 

 

 

3. A SABEDORIA DA ANCESTRALIDADE 

 

 

É impossível pensar no presente sem se lembrar do passado, por isso a importância da 

ancestralidade. Para a cultura indígena, esta é uma riqueza, pois é através dela que há um 

reconhecimento individual e coletivo das etnias indígenas, capaz de certificar as diferenças e 

semelhanças entre elas. No livro Meu vô Apolinário, a proximidade do menino com o avô traz 

à tona a ancestralidade que, segundo o narrador-personagem, o ajuda a se reconectar com suas 

origens étnicas e culturais. 

O quinto capítulo, “Sabedoria do rio”, que faz referência a outra obra do autor, mostra 

a sabedoria das águas, evidenciando os diversos conhecimentos indígenas, que eram diferentes 

daqueles que Munduruku vivenciava na escola. O avô ensina ao garoto as tradições antigas e 

os costumes de seu povo. Assim, por meio das águas do rio, o avô Apolinário leva a Munduruku 

ensinamentos importantes para o jovem, para a sua identidade: 

 

Você chegou à aldeia muito nervoso estes dias, não foi? Veio assim da cidade, 

lugar de muito barulho e maldade. Lá as pessoas o maltrataram e você se sentiu 

aliviado quando soube que viria para cá, não foi? Sei que está assim porque as 

pessoas o julgam inferior a elas e seus pais não o ajudam muito a compreender 

tudo isso. Pois bem. Já é hora de saber algumas verdades sobre quem você é. 

Por isso eu o trouxe aqui. Você viu o rio, olhou para as águas. O que eles lhe 

ensinam? A paciência e a perseverança (MUNDURUKU, 2005, p. 30). 

 

O sexto capítulo, intitulado, “O voo dos pássaros”, é uma continuação do processo de 

autoconhecimento e reconhecimento do narrador-personagem com a mediação de seu avô. 

Desse modo, os laços entre eles vão se fortalecendo e o garoto, orgulhoso da relação que está 

sendo criada, começa a incorporar melhor os ensinamentos de seu ancestral: 
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Era sempre assim. Falava pouco. Dizia muito. Eu ainda estava um pouco surdo 

e não compreendia muito bem o que ele queria dizer, mas guardava tudo no 

fundo do coração. Um dia, na beira da fogueira, ele me disse assim: – Tem 

coisas que nunca iremos saber por que nossa vida é curta. Só que elas estão 

escritas na natureza. As angústias dos homens da cidade têm seu remédio na 

terra e eles olham para o céu (MUNDURUKU, 2005, p. 33). 

 

Os dois capítulos são essenciais para apresentar um outro tipo de conhecimento, o 

conhecimento que há fora da cidade, dentro das aldeias, externando a pluralidade epistêmica 

existente na sociedade brasileira. 

 

 

 

3.1 A sabedoria do rio  

 

 

Ao longo da narrativa, percebemos alguns aspectos característicos da cultura indígena. 

Um deles é o ensinamento através dos elementos da natureza. Apesar de serem considerados 

homens “naturais” e conviverem em harmonia com o meio ambiente, cada etnia estabelece sua 

relação com a natureza. Na obra analisada, verificamos que a natureza é apresentada como um 

mundo imenso de ligação entre todos os seres vivos e também como grande fonte de ensino ao 

pequeno Munduruku. 

O avô Apolinário, ao perceber as angústias do neto, resolve lhe mostrar o caminho do 

curso da vida, comparando-o ao rio: 

 

Já é hora de saber algumas verdades sobre quem você é. Por isso eu o trouxe 

aqui. Você viu o rio, olhou para as águas. O que eles lhe ensinam? A paciência 

e a perseverança. Paciência de seguir o próprio caminho de forma constante, 

sem nunca apressar seu curso; perseverança para ultrapassar todos os 

obstáculos que surgirem no caminho. Ele sabe aonde quer chegar e sabe que 

vai chegar, não importa o que tenha que fazer para isso. Ele sabe que o destino 

dele é unir-se ao grande rio Tapajós, dono de todos os rios. Temos de ser como 

o rio, meu neto. Temos de ter paciência e coragem. Caminhar lentamente, mas 

sem parar. Temos de acreditar que somos parte deste rio e que nossa vida vai 

se juntar a ele quando já tivermos partido desta vida. Temos de acreditar que 

somos apenas um fio na grande teia da vida, mas um fio importante, sem o 

qual a teia desmorona (MUNDURUKU, 2005, p. 30- 31). 

 

Durante essas conversas entre avô e neto, há uma retomada da ancestralidade, do 

conhecimento e da cultura indígena, guiando Munduruku a uma nova perspectiva do que seria 

realmente ser índio. Este mantém uma relação harmônica com a natureza, pois todos os seus 



16 

 

 

elementos são importantes, desde o menor ao maior ser vivo, desde o rio ao fogo, o que revela 

o respeito que os indígenas têm com a Mãe-Natureza: 

 

Os pássaros são porta-vozes da mãe natureza. Eles sempre nos contam algo. 

Do futuro ou do presente. O canto do pássaro pode ser um pedido para que 

você aja com o coração. Sonhar com um pássaro significa que uma presença 

ancestral está mostrando sua força (MUNDURUKU, 2005, p. 32).  

 

Quem quiser conhecer todas as coisas tem que perguntar para nosso irmão 

fogo, pois ele esteve presente na criação do mundo. Ou aos ventos das quatro 

direções, às águas puras do rio, ou à nossa Mãe Primeira: a terra. [...]. Nosso 

mundo está vivo. A terra está viva. Os rios, o fogo, o vento, as árvores, os 

pássaros, os animais e as pedras, estão todos vivos. São todos nossos parentes. 

Quem destrói a terra destrói a si mesmo. Quem não reverencia a natureza não 

merece viver (MUNDURUKU 2005 p. 33). 

 

Munduruku, com o auxílio do avô, compreende sua ancestralidade, seu lugar no mundo 

enquanto indígena e escritor. Ao longo da narrativa, então, a terminologia “índio” vai sendo 

(re)construída. O que antes incomodava, que era ser chamado de ÍNDIO, passa a ser um orgulho 

para o pequeno indígena, como verificamos no trecho que segue: 

 

Durante três anos foi assim. Eu ia para a escola estudar, mas queria estar de 

volta o quanto antes para poder ouvir a sabedoria do meu avô. O melhor desta 

história é que, aos poucos, fui me aceitando índio. Já não me importava se 

as pessoas me chamavam de índio, pois agora isso era motivo de orgulho para 

mim. Eu sempre lembrava meu avô, orgulhoso de sua origem. Ele me havia 

feito sentir orgulho também. Ele estava me ensinando quão bonito era ter uma 

origem, um povo, uma raiz, uma ancestralidade (MUNDURUKU, 2005, p. 

35, grifo nosso). 

 

O sétimo e último capítulo, “Apolinário se une ao Grande Rio”, mostra ao leitor a 

partida do avô do narrador-personagem: 

 

Esse pouco de convivência marcou profundamente minha vida, formou minha 

memória, meu coração e meu corpo de índio. Acho até que falar dele me faz 

resgatar a história de meu povo e me dá mais entusiasmo e aceitação da 

condição que não pedi a Deus, mas que recebi Dele por algum motivo 

(MUNDURUKU, 2005, p. 7). 

 

Quando seu avô falece, Munduruku recorda-se de uma passagem marcante com o avô 

que ocorre meses antes: 

 

[...] perguntei a ele o que era ser índio. A resposta veio como um relâmpago:  
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– É ter uma história que não tem começo nem fim. É viver o presente como 

um presente, uma dádiva de Deus. [...]. Com todo o orgulho do mundo, 

anunciei a meu avô: sou índio. Ele abriu um lindo sorriso com a boca já um 

tanto desdentada, abraçou-me e disse: 

– Então minha hora já chegou. (MUNDURUKU, 2005, p. 36-37). 

 

Nesse momento Munduruku se assume índio e pertencente a uma etnia indígena, 

concluindo, assim, o seu processo de descolonização. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como já fora mostrado inicialmente nesse estudo, o processo de colonização no Brasil 

foi marcado pela violência física e epistêmica, o que faz com que ainda hoje neguemos e 

invisibilizemos a cultura, o conhecimento e o lugar de fala indígena. Por isso a importância da 

literatura de autoria indígena, a qual ganhou espaço na contramão dos discursos que foram 

fundamentados dentro do contexto colonial. 

Entendemos, desse modo, que a literatura de autoria indígena vem contribuindo para a 

escrita da sua perspectiva sobre o processo de colonização, sobre sua identidade, sobre sua 

cultura, sem o intermédio do outro. 

Na obra analisada, podemos perceber que o avanço da literatura de autoria indígena nos 

permite olhar a cultura, as línguas, os ritos e as tradições indígenas sob uma outra visão, 

principalmente como reafirmação da identidade e da cultura quando se reformula o termo 

“ÍNDIO” dentro da narrativa. 

Assim, temos uma obra de autoria indígena indispensável para a desconstrução da 

imagem do índio, antes relatada pelo olhar europeu, e também para a sociedade não indígena 

que ainda hoje perpetua o pensamento colonial sobre os indígenas. A narrativa de Daniel 

Munduruku reconstrói, então, todo o processo histórico de colonização e descolonização do 

narrador-personagem. 
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