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Eu sou Kaka Werá Jecupé. 
Kaka 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 o sul, entoando 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. 
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Já que este é um trabalho sobre narrar histórias, começarei do Brasil, como uma 

introdução para a outra história, a de uma brasileira cara-pálida e como ela veio a 

trabalhar com a literatura dos índios norte-americanos. 

Os eventos pouco felizes que passaram por “celebrações” pela passagem dos 500 

anos do início da colonização no Brasil pelo menos serviram para iniciar ações que estão 

nos trazendo de volta nossas vozes mais negligenciadas até hoje: a de nossos povos 

nativos.  Até poucos anos, os muitos povos nativos do país têm sido retratados apenas por 

escritores brancos, antropólogos, sociólogos, historiadores e lingüistas – muitos dos quais 

em trabalhos realizados por estudiosos estrangeiros. Somente na última década do século 

vinte é que alguns livros contendo narrativas reunidas por professores nativos bilíngües ou 

escritores indígenas começaram a ganhar espaço em nossas livrarias, abrindo espaço para 

a variedade e a beleza de nossas línguas e culturas nativas. Um dos primeiros livros 

escritos por indígenas a se tornar popular foi A terra dos mil povos: história indígena do 

Brasil contada por um índio (1998), de Kaka Werá Jecupé, que tem sido classificado como 

um livro de história, mas lê como um livro de contos. A publicação faz parte do Projeto 

                                                
1 Uma versão anterior deste texto, em inglês, aparece no site www.ndsu.edu//rrcwl/v3/santos.html 
  



Arapoty, uma campanha para resgatar a cultura nativa promovida por uma organização 

chamada de Instituto Nova Tribo. 

O objetivo do livro, contendo histórias contadas aos índios Txucarramãe por seus 

pais, avós e gerações ancestrais, em um estilo típico da narrativa oral, é de “pacificar o 

branco” (p. 12). Ou seja, a narrativa espera re-inserir a figura esquecida dos povos 

nativos e de sua cultura milenar nos livros escolares, contribuindo sua ética, sua fé, sua 

maneira de lidar com a natureza, para o universo educacional brasileiro. Antes tarde do 

que nunca. 

Os índios brasileiros ainda não atingiram uma cidadania plena e muitos povos ainda 

não votam e não são criminalmente responsabilizados por seus atos, na pressuposição de 

que não possuem entendimento perfeito de nossa cultura e nossa língua. Encontramos um 

grande número de tribos outrora numerosas vivendo em reservas distantes onde os 

confortos modernos não chegaram, ou vivendo nas periferias das grandes cidades, ou em 

beiras de estrada em barracas de plástico preto. Há tribos ricas também, beneficiadas pela 

extração de minérios ou madeira em suas terras, mas que se confrontam com a 

mineração ilegal, o contrabando e a invasão de suas terras por fazendeiros e grileiros e a 

violência associada a essas atividades. Há tribos famintas onde as crianças morrem de 

doenças banais como a diarréia e a pneumonia; há altos índices de suicídios entres os 

jovens. E ainda há no Brasil tribos recentemente localizadas pelas agências 

governamentais nas remotas fronteiras da Amazônia, vivendo um tempo pré-colonial. 

Ailton Krenak nos conta dos Jamináwa, uma tribo que vive em uma região 

denominada Alto Amazonas, no estado do Acre, na fronteira com o Peru. Lá o homem 

branco está chegando somente agora, como chegaram em nossas costas atlânticas há 500 

anos. “... para os Jamináwa 1500 ainda não aconteceu”, diz Krenak. “Se eles conseguirem 

atravessar aquelas fronteiras, subirem a serra do divisor e virarem do lado de lá do Peru, 

o 1500 pode acontecer só lá por 2010” (1999, p. 25). O que Krenak quer enfatizar é que 

esse encontro entre culturas se dá todos os dias. O contato entre as culturas ocidentais e 

as culturas tribais continua acontecendo ou se repetindo, como se deu com as tribos que 

fugiram do litoral há 200 anos e agora estão sendo encontradas novamente, como 

aconteceu com muitas tribos nos anos 1930, 1940 e 1950.  Só podemos esperar que o 

encontro escrito que Jecupé, Krenak, Yanomami e outros nos proporcionam agora seja 

bem menos traumático, embora não necessariamente menos doloroso, e que floresça no 



Brasil como se dá em grande parte do continente americano e como na América do Norte, 

onde a literatura indígena encontra-se em estágio bastante desenvolvido. 

Quem sabe é esse desejo que me leva a ler, ensinar e escrever sobre a literatura 

ameríndia escrita em inglês, minha área de especialização. E a certeza de que esses textos 

encerram uma poderosa estratégia de descolonização e que contribuem para o 

apagamento dos preconceitos raciais. Assim é que, como professora de literaturas de 

língua inglesa em universidades brasileiras, minha história acadêmica tem sido povoada de 

Navahos, Crees, Cherokees, Ojibawe e Coiotes. 
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Ao procurar um tópico para minha tese de doutoramento em uma universidade 

estadunidense, como alguém que deseja colocar sua visão “de fora” da cultura 

estrangeira, queria um assunto que me permitisse um ângulo crítico de abordagem da 

cultura estadunidense. Foi em um livro sobre realismo mágico na pintura que encontrei as 

primeiras referências a William Eastlake. E foi lendo Eastlake que encontrei sua 

Checkerboard Área povoada de Navahos articulados, donos de uma visão hilária das 

fraquezas wasp. 

William Derry Eastlake (1917-1997), nascido em Nova Jersey de pais ingleses, 

depois de perambular pela Europa e pelos Estados Unidos pós-guerra, se estabelece ao 

norte do Novo México, em um rancho de cavalos ao lado da reserva Navaho, onde 

encontra os sujeitos ideais para sua prosa mordaz. A recepção de seus primeiros 

romances, uma trilogia sobre um sudoeste estadunidense que ele havia aprendido a 

entender e amar, foi prejudicada por uma crítica preconceituosa que estabeleceu limites 

de significado para seu trabalho, classificando-o como regional. Contra esse tipo de 

distorção ele lutou com todos os seus escritos. A maior ironia de sua carreira foi tornar-se 

um escritor obscuro exatamente por ter escolhido escrever sobre uma região que ele 

considerava negligenciada pelos “escritores sérios”, como nos explica em seu estilo 

caracteristicamente jocoso: 

 
Mark Twain passou muito tempo no oeste, mas retornou ao Mississippi para atingir sua 
genialidade. Stephen Crane viajou pelo oeste e prometeu estabelecer-se ali, mas morreu jovem 
e falido na Inglaterra. Melville repudiou o oeste e perseguiu baleias no Pacífico Sul. Walt 
Whitman pensava que a glória do oeste realizaria o sonho americano, mas ficou preso à ponte 
de Brooklyn. Henry Thoreau, o doido do vilarejo, fez uma incursão ao oeste, mas voltou, 



tossindo, para morrer em Walden. Suas últimas palavras foram, “os índios estão chegando” 
(Eastlake, 1984, p. 120).2 

 
Esta apresentação bem humorada do assunto foi minha introdução à ficção e aos 

estudos sobre e de autoria de indígenas nos Estados Unidos. Estlake teve a coragem de 

perseguir a autonomia como ficcionista em uma região onde havia pouco público para 

vanguardas, menos ainda para o tipo que escrevia sobre cowboys e índios. Enquanto 

combatia uma tradição rígida que rejeitava aqueles que saíam das formas narrativas 

tradicionais, criou personagens que combateram estereótipos e mitos criados pelo 

romance popular e os filmes hollywoodianos. Um branco do leste, Eastlake ouviu e 

observou cuidadosamente o suficiente para retratar um índio articulado preso em uma 

situação absurda pelo avanço do progresso e da tecnologia não seletivos que ele só pode 

combater com palavras pela metade do século XX. Eastlake questiona as noções 

ocidentais de tempo e realidade e o conseqüente choque de culturas com pessoas que 

portam outras noções de vida e valores, natureza e relacionamentos. O oeste de Eastlake 

é povoado por cowboys que caçam borboletas com uma rede, índios espirituosos, donos 

de um senso de humor absurdo, e dominado por uma natureza com autoridade absoluta 

sobre todos. 

A estratégia de Eastlake é submeter paradigmas cristãos brancos ocidentais ao 

confronto com os da nação Navajo. Ele usa enredos fragmentados que abandonam a 

consistência em favor das histórias em série e memoráveis anedotas da tradição oral, 

contadas com humor negro, diálogo absurdo, personagens traçados 

impressionisticamente, situações surrealistas e descrições obsessivamente objetivas. A 

alternativa que Eastlake propõe – através de um didatismo mal disfarçado que trai sua 

noção romântica de arte – é abandonar uma visão de mundo onde índios, negros, 

mestiços e chicanos aparecem só como elementos pitorescos e reclamar essas culturas, e 

através de sua contribuição encontrar uma nova identidade nacional em que a 

prosperidade de uns não signifique a destruição de outros. 

Seus romances do sudoeste estadunidense expõem uma cultura ocidental obcecada 

pelo dinheiro e pelo progresso tecnológico que envolve demandas insaciáveis por recursos 

naturais. Que expulsa os nativos de suas terras para tornar viável a mineração; que 

inunda as terras para construir hidroelétricas que fornecerão energia para imensos e 

chamativos anúncios de néon que obscurecem a vista das montanhas; que vende a terra 

                                                
2 Os textos citados neste trabalho, originalmente em inglês, não têm tradução para o português publicada até esta data, 
assim sendo, as traduções são minhas. 



dividida em ranchetos ridiculamente pequenos, “proibido vender para índios”. O 

contraponto são os Navajos que ele retrata como tendo um profundo respeito pela terra 

“que se deve amar, falar com, chorar sobre”. Os índios de Eastlake não foram cooptados 

pelos mitos sobre eles e ficam ao largo, como observadores, o que lhes proporciona um 

divertido triunfo sobre os estereótipos criados para eles, que eles entendem muito bem, 

viram de cabeça para baixo, e até usam como armas defensivas. A superioridade dos 

índios sobre os brancos reside principalmente no humor mordaz com que Eastlake os 

dota. 

Suas observações minuciosas das maneiras brancas lhes dão uma dignidade que 

poucos personagens não-nativos dos romances possuem. A outra fonte de sua 

superioridade é um mundo único com a natureza, cíclico e harmonioso. É da natureza que 

os índios derivam a maior parte do saber que proferem de forma satírica do alto de suas 

posições de observadores, divertindo-se com esses estranhos invasores brancos de seu 

território. 

Pior que a ameaça tecnológica sob a qual vive o homem moderno, é sua inclinação 

a lutar (ao invés de foder, como uma das personagens femininas não deixa de lembrar). 

Preso dentro de suas falsas noções de superioridade, o homem branco se encontra 

freqüentemente em guerra com outros povos, outras nações. Quando Eastlake retorna do 

Vietnã, onde trabalhou como correspondente, ele perde a fé no futuro do homem 

moderno e afoga seu amado território indígena sob as águas de uma represa, o poder 

redentor de uma cultura e um povo perdido para sempre. 

O que me atraiu em Eastlake foi o humor mordaz, a forma instável, a região 

liberadora aonde ele nos conduz. Mas, sobretudo, uma familiaridade cultural. Quando Go 

in beauty3 (1956) foi publicado, um corpus ficcional chamado de “novo western” 

começava a desromantizar os habitantes da região na figura do chicano pobre lutando 

contra o capitalismo (The Milagro beanfield war, 1956, de John Nichols) e do velho 

cowboy sendo perseguido por um destacamento policial hightech (The brave cowboy, 

1956, de Edward Abbey). Muitos escritores nativos se tornaram visíveis também nessa 

época: Frank Waters, James Welch, Scott Momaday, Leslie Marmon Silko, Louise Erdrich. 

Com exceção de Gerald Vizenor, e mais recentemente de Sherman Alexie, os romances 

são ficções realistas e muito sérias. Afinal, todas as histórias lamentáveis sobre o encontro 

entre brancos e índios precisavam ser contadas. E elas não são nada engraçadas. A 



mágica, no entanto, está sempre lá, seja a mágica de fazer amor e reintegrar-se à sua 

comunidade, a mágica dos curandeiros tribais, das cerimônias tradicionais, das preces e 

canções, dos animais e das árvores que falam e, se não do humor escancarado, de uma 

ironia persistente. 

Ao mesmo tempo o realismo mágico florescia na América Latina. Como diz Seymour 

Menton, o realismo mágico parece ser um movimento de reação à superdependência da 

modernidade ao racional e ao científico em detrimento do irracional e do inconsciente. 

“Sua introdução de um elemento de fantasia perdido pelo homem moderno fornece uma 

alternativa artística às limitações da sociedade tecnológica” (1983, p. 14). 

De fato, pelo final da década de 1940, a literatura latino-americana abre a porta 

para a magia, revelando quão pobre e árido o realismo e o naturalismo tinham sido no 

contexto latino-americano. Os escritores estavam em permanente contato com o 

estranho, o extraordinário, o monstruoso, raramente com algo que se relacionasse à 

norma européia de classe média. “Não era uma mera questão de explorar um continente 

ainda não visto na literatura, mas a promoção de uma mudança radical de gosto e 

atitude”, nos dizia Vargas Llosa (1970, p. 13). 

Uma das principais características do romance mágico-realista é a representação de 

um continente com sua realidade específica, a criação de um mundo com sua própria 

significação e mitologia, um mundo autônomo e soberano, descrito com uma persuasão 

verbal que permite ao leitor reconhecer e identificar-se com os personagens que o 

habitam. Floyd Merrel descreve o realismo mágico como a invenção da América, inserida 

na concepção relativista da realidade, uma reconstrução da realidade e não uma mera 

injeção de elementos do irreal em uma realidade conhecida. 

Passei, depois, um tempo com Vizenor e seu humor negro e tresloucado e me senti 

melhor. O absurdo leilão do Departamento de Estudos Indígenas em “The chair of tears” 

[A cátedra das lágrimas]  ou as ironias sutis dos acadêmicos indígenas dançando ao som 

de Blue moon em um quarto de hotel retiraram o estranhamento da leitura dos textos 

indígenas e seu mundo, contraditório possa parecer. E mais recentemente, descobri as 

ressentidas e hilárias narrativas de Sherman Alexie. 

Mas o único autor nativo cujas narrativas parecem possuir o mesmo uso poderoso 

do humor que aprendi a apreciar com Eastlake, é Thomas King, um canadense que 

                                                                                                                                                            
3 "Vá na beleza", literalmente, uma saudação de despedida indígena que sugere harmonia, consigo mesmo e com a 
natureza. 



consegue traçar perturbadoras narrativas da vida indígena moderna contadas no mais 

puro estilo da oralidade tradicional e do mais aberto senso de humor. 
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 O romance Green grass, running water (1993) abre com um tipo de prólogo sobre a 

origem do mundo: tudo é água. A água que começa e termina o livro. E Coiote também 

está lá, e está sonhando e quem sabe haja uma sugestão de que este mundo, ou este 

romance, ou ambos, tenham origem em um "sonho de coiote". 

 A palavra que prevalece no começo do romance é "erro". Os quatro velhos índios 

Blackfoot – The Lone Ranger, Ishmael, Hawkeye e Robinson Crusoe – cada um na sua 

vez, tentam contar a história da origem do mundo, ao mesmo tempo em que tentam 

“arrumar” o mundo, ou pequenas partes dele. Eles começam várias vezes a contar a 

história, de várias formas, até conseguir a “correta”. Não se devem cometer erros com as 

histórias. E aquela Coiote, ela comete vários erros ao sonhar, dançar, peidar pela narrativa 

afora, provocando mudanças abruptas na história, de uma enchente a uma gravidez. 

 As duas principais histórias contadas focalizam Adão e Eva e o Dilúvio e ainda há 

alguns encontros com Ahab e Robison Crusoe. Nessas histórias, as mulheres sempre 

vencem enquanto os homens, Deus incluído, sendo homens, são ridicularizados. É 

Primeira Mulher quem cria o mundo aqui. Ela cai da borda do universo e começa seus 

contatos na terra: 

 
Ôa, diz vó Tartaruga quando ela vê aquela mulher nas suas costas. 
Você está nas minhas costas. 
É isso aí, diz Primeira Mulher. Melhor nós fazermos uma terra. E assim fazem. Primeira Mulher e 
vó Tartaruga. 
Elas pegam um pouco de barro e colocam o barro nas costas da vó Tartaruga e logo logo o 
barro começa a crescer. 
Esse é um bom truque, diz o velho Coiote que passa voando em um colchão de ar. Quem sabe 
posso ajudar. 
Ajeite-se, diz Primeira Mulher. 
Olha seus parentes, diz vó Tartaruga. 
Então aquele barro fica grande e bonito por tudo. 
Isso é lindo, diz velho Coiote, mas o que precisamos mesmo é de um jardim (p. 39). 

 
 
 No processo de criação, Primeira Mulher vira Mulher Mutante e Velha Mulher, 

confirmando seu status não somente da originadora de todas as coisas, mas também da 

mulher sábia que representa todas as mulheres e seu conhecimento do mundo e dos 



homens. Primeira mulher trata todos os homens – Deus, Adão ou Noé – como meninos 

que, por serem lentos, birrentos ou assanhados, precisam de condescendência. 

 Isso fica evidente no encontro de Mulher Mutante com Noé, por exemplo. Ela cai 

dentro da canoa “branca”, bem em cima do velho Coiote: 

 
Quem é você pergunta o homenzinho? 
Sou Mulher Mutante, diz Mulher Mutante. 
Alguma relação com Eva? Diz o homenzinho. Ela pecou, você sabe. É por isso que estou em 
uma canoa cheia de animais. Uma canoa cheia de cocô. 
Você está bem? Mulher Mutante pergunta ao velho Coiote. 
Pssssst, diz o velho Coiote. 
Porque você está falando com os animais? Diz o homenzinho. Esse é um navio cristão. Animais 
não falam. Nós temos regras. 
Eu caí do céu, diz Mulher Mutante, sinto muito ter caído em cima do velho Coiote. 
O céu! Grita o homenzinho. Aleluia! Um presente do céu. Meu nome é Noé, e você deve ser 
minha nova mulher. 
Duvido, diz Mulher Mutante (p. 145). 

 
 Primeira Mulher, Mulher Mutante então se torna Mulher Pensante e vai parar em 
outra ilha: 
 

Logo aparece Robinson Crusoé caminhando pela praia e aquele olha para Mulher Pensante. E 
ele olha para ela novamente. Graças a Deus! Diz Robinson Crusoe, é Sexta-Feira! 
Não, diz Mulher Pensante. É quarta-feira (p. 294). 

 
O "conserto" da história promovido no romance é abrangente. Ele estabelece 

contrastes claros entre um passado cujos textos são autoritários e sexistas e a destruição 

e a exclusão trazidas para o novo continente, com uma versão híbrida da história em que 

uma mulher índia comanda um mundo de fartura, paz, harmonia e muita diversão. 

É possível continuar recapturando detalhes de grandes cenas, jogos de palavras 

hilários, referências irônicas a livros e fatos históricos muito conhecidos, uma vez que 

Green grass, running water é um mundo complexo capaz de manter tanto brancos quanto 

índios igualmente envolvidos em seus meandros e ao mesmo tempo rindo 

incontrolavelmente com a mesma espontaneidade com que ouviriam piadas familiares em 

um churrasco de fundo de quintal. Essa é a receita de sucesso de um romance sobre um 

grupo de índios vivendo no Canadá no final do século XX: muitos erros são corrigidos pela 

mágica, algumas pessoas estão mais à vontade com seus costumes tradicionais e seus 

familiares que outras, e a maioria deles parece se divertir muito contando histórias, 

inclusive Tom King. 

Seus personagens indígenas articulados e brilhantes dão o golpe final em gerações 

de índios hollywoodianos que grunhem. Esses também não falam como nós, mas a 

diferença está no ritmo e no conteúdo das falas. Como King explica em uma entrevista a 



Constance Rooke, “Eu [ também] tento ficar distante do dialeto. Dialetos criam centros e 

ao invés de criar dialetos eu reordeno minha sintaxe” (1990, p. 73), afinal há formas de 

contar histórias de forma articulada que não sejam a tradução para um inglês gramatical 

ou um dialeto capenga. 

Aqui encontrei o mesmo humor liberador que me atraiu em Eastlake. E 

imediatamente pensei nas palavras que Larrry McCaffery diz sobre William Eastlake e 

podem se aplicar a King: “[ele] criou em sua ficção uma terra e um povo ao mesmo 

tempo mais real e mais mágico que os estereótipos assentados em nossa consciência 

nacional (1977, p. 29). 

Meu desejo não é construir uma caixinha onde colocar a prosa altamente original 

de King, ou pregar-lhe rótulos ao levantar as qualidades mágico-realistas que nela 

detecto. Uso esses conceitos porque eles tornam familiar e natural o mundo pós-colonial – 

não somente na América Latina, mas em outras partes do mundo que experimentaram o 

colonialismo, como na África, na Austrália e na Nova Zelândia – onde a mágica é um 

aspecto significativo das culturas nativas antes da colonização e permanece um aspecto 

forte de suas tradições, ainda que ignorada pela cultura hegemônica. Parece-me que 

esses tempos pós-coloniais nos permitem reinserir na cultura predominante esses 

elementos conhecidos das comunidades nativas como uma herança rica que os conecta à 

sua história e ao seu passado. A mágica também ajuda a explicar diferenças na visão de 

mundo e nas relações familiares, por exemplo. A mágica permite, sobretudo, “consertar” a 

história para incluir muitos elementos forçados sobre os colonizados durante o processo 

colonial que foram apropriados e hibridizados em formas narrativas familiares e contados 

em tons e ritmos conhecidos, tornando-se duplamente “empoderadores” para as culturas 

marginalizadas. 

A figura do coiote, por exemplo, é muito útil para destruir dicotomias cristãs rígidas 

entre bem e mal. O coiote em geral é um trickster amoral com poderes para criar e 

destruir, torcer, mudar e alterar a si mesmo, todas as coisas e o mundo ao seu redor. 

Coiote às vezes é muito esperto e espirituoso, outras, estúpido e chato. Há uma grande 

variedade de versões da figura, mas a maioria o retrata como parte animal, parte homem, 

uma vez que tem a forma de um coiote, mas pode transformar-se em homem ou qualquer 

outro animal. Como também pode ser macho ou fêmea em narrativas diferentes, coiote 

contribui para quebrar ainda as barreiras de gênero. Ele é a mais instável das figuras 

mitológicas e, assim, um personagem ideal para narrativas que seguem uma linha rítmica 



emprestada da narrativa oral. Os historiadores tribais tendem a se repetir, introduzir 

pequenas modificações em suas histórias, misturar elementos históricos e experiência 

pessoal com sonhos e desejos. A contaminação do conto e das formas novelísticas 

contemporâneas com uma visão não cristã, ágrafa, do mundo destrói a noção de que 

culturas registradas por escrito são superiores às orais. Como diz King a Jeffrey Canton, 

 
O que eu realmente aprendi com os contadores de histórias – as histórias orais – foi 

que elas ajudam a criar um universo fantástico em que qualquer coisa é possível. Você é livre 
para criar o que quiser. O que é liberador da mesma forma que, imagino, o realismo mágico e o 
surrealismo sejam liberadores (apud DAURIO, 1998, p. 95). 

 
A diferença crucial entre as narrativas de King e Eastlake vem do fato de que 

Eastlake usou as tradições e as figuras Navajo como um contraponto que lhe permitiu o 

distanciamento necessário para olhar de forma crítica para sua própria cultura e acabou 

reforçando a visão romântica que alguns brancos têm da cultura nativa. King fala de sua 

própria cultura e trata de torná-la igualmente acessível a brancos e índios. 

King retrata os povos nativos como homens e mulheres atuais em vários graus de  

aproximação ou distanciamento de suas culturas ancestrais e que exibem uma variedade 

de reações a outros índios e suas escolhas de vida; que são mais ou menos bem 

sucedidos na vida em um ambiente de capitalismo tardio, e que se relacionam em 

diversos graus de tolerância e amizade com não-nativos. Isso eqüivale a dizer que King 

retrata a diversidade complexa das comunidades indígenas, semelhante à que 

encontramos em qualquer sociedade humana, esfacelando modelos estereotipados 

concebidos para eles e ainda correntes na cultura dominante. Que índios são índios, por 

exemplo, uma homogeneização desmentida pela existência de muitas tribos, línguas e 

costumes, mas acima de tudo, como ele nos diz na Introdução a All my relations (1990), 

 

... puros sangues criados em cidades, mestiços criados em fazendas, um quarto de 
sangue criados em reservas, índios adotados e criados por famílias brancas, índios que falam 
suas línguas tribais, índios que só falam inglês, índios educados dentro das tradições tribais, 
índios formados em universidades, índios com pouca educação, e assim por diante... (p. xi) 

 
King declara ser impossível chegar a uma definição de índios que contemple tudo 

isso mais os não-nativos que têm conhecimento, experiência e são comentaristas 

perceptivos da situação indígena, bem como brancos adotados e criados dentro de 

comunidades indígenas. 

A intenção de King pode ser tão pedagógica quanto a de Eastlake e suas 

estratégias narrativas têm pontos comuns, mas a motivação é diversa. Eastlake está 



frustrado e amargo com a sociedade ocidental em geral por seu materialismo, seu poder 

destrutivo, e busca refúgio na natureza e na cultura Navajo, e em um nicho menos 

explorado do país e da literatura. King é um índio parte Cherokee, parte grego, parte 

alemão, um homem educado em universidades, com um doutorado, um escritor de 

sucesso, professor universitário, que injeta em suas narrativas tanto os ritmos dos 

contadores de histórias tribais quanto os mais atuais conceitos teóricos feministas e pós-

coloniais. Mas com um foco indubitavelmente indígena, pois, como ele diz, “É possível 

tornar-se canadense e um escritor canadense, por exemplo, sem ter nascido no Canadá, 

mas ou se nasce índio ou não” (1990, p. x). 

A narrativa oral nativa é dinâmica e incorpora acontecimentos do dia-a-dia do 

narrador e da comunidade a mitos de origem tradicionais, ao contrário das versões 

escritas das tradições ocidentais que tendem a focalizar o reforço dessas versões ao invés 

da incorporação ou adaptação de outras culturas ou de culturas minoritárias. (O que me 

lembra Genette e seu favorecimento do termo “transtextualidade” ao invés de 

intertextualidade.) O “transcrever” de uma história tradicional na forma escrita, King 

observa, “abriu novos mundos imaginários para um audiência não-nativa” (1990, xi). 

Em seus contos e romances, King deixa claro que a maioria das nossas idéias sobre 

a cultura indígena são “sonhos bobos de coiote” e que seremos levados a ver a magnitude 

desse erro. Mas tudo é feito sob a forma de uma boa piada entre amigos. O humor 

desbragado é democraticamente apontado para os dois lados da divisão racial e é o 

recurso que nos permite as melhores reflexões sobre nossos preconceitos residuais. 
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 Foi através das entrevistas de King que entrei em contato com Harry Robinson, o 

contador de histórias Okanogan que foi ouvido, gravado, transcrito e publicado pela 

etnógrafa Wendy Wickwire, em Write it on your heart (1989). Essas histórias são 

reveladoras para os leitores de King, pois nelas encontramos as frases curtas, as palavras 

repetidas e frases de efeito, o humor, a sintaxe alterada. 

 Quando Wickwire encontrou Robinson e começou a gravar suas histórias, ele estava 

com 77 anos e havia se tornado um exímio contador de histórias em inglês, uma forma de 

mantê-las vivas, dando-se conta de que muitos de seus ouvintes, incluindo os nativos, 

falavam apenas a “nova” língua. Preocupado com a morte de suas histórias quando ele 



morresse, triste ao ver sua língua nativa consumida pela popularidade do rádio e da 

televisão, tanto Robinson quanto Wickwire decidiram que era importante gravar o 

material.  E ele ficou feliz com a idéia de transformar a gravação em livro, uma espécie de 

testamento de seu passado para deixar como legado. 

 Para Robinson, dentro da tradição Okanogan, todas as histórias são verdadeiras e 

descrevem situações vividas pessoalmente ou por alguém que as transmitiu. Outra 

distinção da tradição cristã branca é que a criação das histórias é feita a partir de material 

pré-existente: um grão de areia, uma mulher, nunca saem do nada. Por outro lado, 

pessoas, objetos, mundos inteiros podem surgir do simples pensar sobre eles, imaginá-los. 

Mais importante, a criação nunca é um ato acabado e atos de criação acontecem até hoje. 

As variações das versões nos mitos de criação encontrados em várias culturas nativas, ou 

até mesmo em versões contadas pela mesma pessoa, bem como elementos cristãos, 

como figuras análogas a Deus, o Grande Chefe, O Velho Chefe, relevam o dinamismo 

dessas tradições em sua relação com os colonizadores cristãos. 

 “O que temos nessas histórias”, explica Wickwire, “é o resultado de um processo 

cultural vivo, ativo de narração de histórias; tudo o que sabemos sobre a criação é o que 

as histórias e as pessoas nos dizem sobre a criação agora” (p. 12). E ela também aponta o 

contraste que oferecem com o “conceito externo, congelado de Deus e da criação 

encontrados nas culturas que usam a escrita para transmitir essas narrativas” (p. 20).  

 A descoberta mais satisfatória ao ler Robinson, foi, no entanto, a semelhança das 

histórias de criação do homem – para tomar apenas um tipo de história, narrada pelos 

contadores do norte e do sul do continente americano. 

 Vamos comparar essa história de Robinson, por exemplo, 

E ele estendeu o braço e apanhou essa flor. 
Então ele apanhou uma e colocou onde ele estava de pé. 
E ele apanhou uma outra e uma outra. 
Apanhou quatro. 
As pétalas redondas, 
 Tipo redondas assim. 
E essas deviam ser quatro. 
São quatro. 
Mas uma dessas é dobrada. 
É dobrada assim. 
Parece assim, ´ cê sabe, é dobrada, mas ainda dá pra ver o lado. 
Mas de outro lado parecem quatro. 
Mas uma delas é dobrada e isso faz cinco. 
................ 
Tudo bem. 
Vai saber, e ele disse, 

“Tudo bem, caras, levantem, 
Vivam.” 



E eles todos levantam. 
E quando eles levantam 
 Eles cinco homens porque esse era duplo. 
E aquele virou dois quando eles levantaram. 
Mas eles gêmeos. 
E aquele é o SHA-ma4 
E aquele o índio. 
Eles gêmeos, eles irmãos. (p. 31) 

 
 E uma história que Krenak nos conta, 

Quando esses dois irmãos da tradição do povo Tikuna, que se chamam Hi-pí – o mais velho ou 
o que saiu primeiro – e Jo-í – seu companheiro de aventuras na criação do mundo tikuna – 
quando eles ainda estavam mandando na terra e criando os lugares, eles iam andando juntos, 
e quando Jo-í tinha uma idéia e expressava essa idéia, as coisas iam se fazendo, surgindo da 
sua vontade. O irmão mais velho dele vigiava, para ele não ter idéias muito perigosas, e 
quando percebia que ele estava tendo alguma idéia esquisita, falava com ele para não 
pronunciar, não contar o que estava pensando, porque ele tinha o poder de fazer acontecer as 
coisas que pensava e pronunciava. Então Jô-í subiu num pé de açaí e ficou lá em cima da 
palmeira, bem alto, olhou longe, quanto mais longe ele podia olhar, e o irmão viu que ele ia 
dizer alguma coisa perigosa, então falou: “Olha, lá muito longe vem vindo um povo, são os 
brancos, eles estão vindo pra acabar com a gente”. O irmão dele ficou apavorado porque ele 
falou isso e disse: “Olha, você não podia ter falado isso, agora que você falou isso você acaba 
de criar os brancos, eles vão existir, pode demorar muito tempo, mas eles vão chegar aqui na 
nossa praia”. (1999, p. 26-27) 

 
 Ou ainda uma história contada por Davi Kopewa Yanomami: 

Os brancos foram criados em nossa floresta por Omama mas ele os expulsou porque temia sua 
falta de sabedoria e porque eram perigosos para nós. Ele lhes deu uma terra, muito longe 
daqui, pois queria nos proteger de suas epidemias e de suas armas. Foi por isso que os afastou. 
Mas esses ancestrais brancos falaram a seus filhos dessa floresta e suas palavras se 
propagaram por muito tempo. Eles se lembraram: “É verdade! Havia lá, ao longe, uma outra 
terra muito bela!”, e voltaram para nós (1999, p. 18). 

 
 Podemos então constatar que, dos Okanogan do Vale do Silkameen, no Canadá, 

aos Tikunas e Yanomamis das florestas brasileiras, homens brancos e índios, sábios e 

tolos, bons e maus, foram criados como irmãos, até como gêmeos, diferentes em sua 

natureza e suas realizações, mas com suas histórias entrelaçadas desde os primórdios, 

como se o contato colonial não tivesse uma data e não houvesse um tempo pré-colonial. 

Pelo menos de acordo com os mitos de criação indígenas repassados oralmente dentro 

das tradições tribais. Se por um lado essas histórias revelam a extensa contaminação das 

culturas indígenas do nosso tempo pela expansão colonial, por outro lado elas provam o 

dinamismo e a flexibilidade que permitem a sobrevivência dessas culturas depois de cinco 

séculos de repressão, genocídio e assimilação. E essa sobrevivência se dá por processos 

sutis de hibridação, onde a branco, uma presença pós-colonial irremovível, é incorporado 

às narrativas como um ser igual, irmão, de acordo com a lógica que torna todos os seres 

vivos "parentes", ou co-habitantes desse mundo. E a "criação" se dá através de um ato da 

                                                
4 SHA-ma é a palavra Okanogan para homem branco. 



imaginação tornado verbo: o índio diz "eles virão", "eles chegarão", e "eles (homens 

brancos) aparecem.  

Esse mesmo dinamismo permite aos contistas e romancistas contemporâneos – que 

usam a língua dominante e a forma escrita – espaço para “consertar” a história contida 

nas metanarrativas da cultura ocidental. Esse “conserto” se dá pela inovação do estilo, da 

sintaxe, pelas versões alternativas da História e das histórias, pela desmistificação dos 

estereótipos predominantes sobre os índios através do humor e da ironia. E, no caso das 

narrativas de criação do homem, pela criação do homem branco por um índio, através de 

um ato discursivo. Esse “refuncionamento” da narrativa tradicional ocidental nos revela a 

força da tradição oral, mesmo quando ela já se encontra "traduzida"5 para a língua 

hegemônica ou sob a forma escrita. De forma simples, direta, os textos citados nos 

devolvem o ato discursivo que criou o "outro" no início do ciclo dos descobrimentos. Agora 

o outro somos nós, os brancos, irmãos nascidos da fértil e mágica imaginação indígena, 

mais generosa conosco do que temos sido com eles. 
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