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Still, when contact with the white man has given to the Noble Son of the 
Forest certain cloudy impressions of civilization, and aspirations after a 
nobler life, he presently appears in public with one boot on and one shoe -- 
shirtless, and wearing ripped and patched and buttonless pants […], he is a 
good, fair, desirable subject for extermination if ever there was one.1 

Mark Twain from�The Noble Red Man�
 
 

Os conceitos de mímica e de hibridismo desenvolvidos por Homi Bhabha (1998) têm 

sido amplamente utilizados na análise de textos coloniais e pós-coloniais. A conceituação 

de Bhabha a respeito do que seja mímica nos reporta ao século XIX quando o sujeito 

colonizado sofre a assimilação da língua, costumes, ideais, hábitos, vestimentas do 

colonizador, passando a fazer parte de uma representação  onde a sua identidade original 

é substituída pela cultura do Outro invasor. Desta forma, o sujeito colonizado aparenta ser 

algo que ele não é, exibindo comportamento e atitudes que parecem “quase o mesmo, 

mas não exatamente”.   

A questão da mímica baseia-se em termos psicanalíticos que reportam a Freud e 

Lacan. Bahbha adequa o conceito de mímica à teoria pós-colonial, lembrando que “a 

mímica é, como a camuflagem, não uma harmonização ou repressão da diferença, mas 

uma forma de semelhança que difere da presença e a defende, expondo-a em parte, 

metonicamente” (BHABHA, 1998, p. 135-6). A questão da presença parcial em relação ao 

sujeito mímico implica em limitação, incompletude do discurso colonial.  

O mímico, portanto, torna-se paródico em relação ao que representa. O sujeito 

colonizado (hindu) com uma pele de tez escura contrasta com o uniforme que lhe é 

imposto pelo colonizador. Essa presença parcial expõe a ambigüidade do discurso colonial, 

desestabilizando a sua autoridade. Como Bhabha afirma em suas considerações sobre o 

homem mímico: 

A ambivalência da autoridade colonial repetidamente passa de mímica - uma diferença que é 
quase nada, mas não exatamente- a ameaça- uma diferença que é quase total, mas não 
exatamente. E nessa outra cena do poder colonial, onde a história se torna farsa e a presença 

                                                
1 Tradução livre da autora: Ainda assim quando o contato com o homem branco atribuiu certos ares 
imprecisos de civilização ao Filho Nobre da Floresta, e aspirações por uma vida mais nobre, ele aparece em 
púbico com uma bota e um sapato – sem camisa, e vestindo uma calça rasgada e remendada e sem botões 
[ ...] , ele é um sujeito bom, justo, e desejável para fins de exterminação se é que já houve algum em 
determinado momento. 



se torna “uma parte”, podem ser vistas as figuras gêmeas do narcisismo e da paranóia que se 
repetem furiosamente, incontrolavelmente (BHABHA, 1998, p.138). 

 
A escolha de um dime novel para análise no presente ensaio, dentre tantas outras 

obras de ficção no cenário de autores estadunidenses, deve-se ao fato que este tipo de 

romance, além de ser praticamente desconhecido pelo público leitor contemporâneo, 

oferece a possibilidade de analisar de maneira mais aprofundada a questão da construção 

de identidades discriminatórias. 

O enredo de Ann Stephens assemelha-se aos best-sellers do século XX, e em 

virtude dessa característica, a capacidade de veicular imagens e preceitos morais atingia 

várias camadas da população do século XIX. Através de Malaeska: The Indian�Wife of the 

White Hunter� (1860), o público leitor, inteiramente ignorante sobre os índios, encontra 

uma visão totalmente dissociada da realidade, apenas ratificando o elenco de estereótipos 

presentes desde as primeiras narrativas de cativeiro através dos binômios 

civilizado/selvagem; raça superior/ inferior; civilização/primitivismo, etc. 

Ao leitor menos avisado, o romance de Ann Stephens pode parecer totalmente 

inofensivo, entretanto, o narrador em terceira pessoa, onisciente e intruso, valendo-se de 

sua posição privilegiada para emitir juízos de valores, reforça no público leitor a série de 

preconceitos sobre as inter-relações entre brancos e indígenas.  

A história conta o triste destino de Malaeska e William Danforth, um colonizador 

branco pertencente a uma classe social elevada que vive uma relação secreta com 

Malaeska, a filha do cacique da tribo. O assassinato de um índio por um companheiro de 

William, Artur Jones, faz com que as relações até então pacíficas entre os colonizadores e 

os índios sejam rompidas, impossibilitando qualquer forma de aproximação. Na luta entre 

colonizadores e índios, William e o pai de Malaeska morrem como heróis. Com a morte de 

William, Malaeska decide deixar a sua tribo para apresentar o filho que ela teve com 

William aos avós que moram em Manhattan. Num primeiro momento, o pai de William 

rejeita o neto devido a sua metade indígena, e é necessária a intervenção da mãe de 

William para que o menino possa ser educado pelos avós. 

De acordo com Bhabha, o discurso colonial apresenta um desejo de que o Outro 

(colonizado) assemelhe-se ao colonizador, cumprindo desta forma, a missão de elevar os 

colonizados a um patamar de civilização similar à do colonizador. Entretanto, este discurso 

apresenta uma ambigüidade, uma ambivalência em que parte do discurso colonial visa “o 

potencial do sujeito colonizado para reforma e a gradativa aproximação à condição 

elevada de colonizador, através da experiência redentora do controle imperial 



benevolente, enquanto um outro contradiz com uma concepção de diferença ontológica (e 

inferioridade) do sujeito colonizado” 2 (MOORE-GILBERT, 1997, p.120). 

Em Malaeska
� ��a condição exigida pelo avô do menino é de que todo e qualquer 

indício da metade indígena fosse camuflada pela educação e costumes brancos: “Todo 

traço do sangue selvagem do garoto deve ser apagado; ele não deve saber coisa alguma 

a respeito da raça que originou a sua desgraça” 4 (capítulo 4, p. 1).  

Durante toda a narrativa pode-se observar a atitude intransigente do narrador 

quanto à questão da inter-racialidade entre os brancos e os indígenas. O casamento de 

Malaeska com William Danforth  não deve ser conhecido pela comunidade branca. O 

próprio William Danforth proíbe que Malaeska conte aos colonizadores que eles têm uma 

vida e um filho em comum. William aparece na tribo de Malaeska durante a noite para não 

ser visto pelos seus amigos. Essa intransigência da parte de William revela a vergonha que 

ele sente pelo seu envolvimento com uma indígena, leia-se, um ser inferior que pode 

trazer uma série de problemas para William na comunidade branca. Como ele próprio 

admite para Malaeska a respeito do filho: “É uma lástima que o garoto não seja 

suficientemente branco” 5. (grifo da autora). 

Quando Bhabha refere-se à mímica, ele utiliza a expressão – quase o mesmo, mas 

não exatamente -, ou seja, quase branco, mas não inteiramente. No caso deste romance, 

William e mais tarde seus pais, os avós de William/neto utilizarão o recurso da 

camuflagem para aceitar um bastardo com sangue indígena na comunidade branca. Como 

o garoto apresenta certas características do comportamento indígena, os avós tratam de 

afastá-lo de qualquer proximidade com a floresta e a natureza. O rapaz passa algum 

tempo na Europa, evidenciando um artifício bastante comum nesses casos, ou seja, o de 

inculcar no rapaz uma verdadeira camisa de força através da cultura branca para que ele 

aja e raciocine como um rapaz da estirpe dos Danforth.  

Ao temer a irrupção de atitudes irracionais, a narradora insiste no essencialismo, 

acreditando que as raças possuem determinadas características que estigmatizam os 

indivíduos daquele grupo.  

                                                
2 Tradução livre da autora do original:  “the colonized subject’s potential for reformation and gradual 
approximation to the elevated condition of the colonizer, through the redeeming experience of benevolent 
imperial guidance, while another contradicts this with a conception of the ontological difference (and 
inferiority) of the colonized subject.  
3 A partir de agora o título do romance 0DODHVND��7KH�,QGLDQ�:LIH�RI�WKH�:KLWH�+XQWHU será abreviado 
para 0DODHVND até o final do presente artigo. 
4 Tradução livre da autora do original: The wild blood of the boy must be quenched; he must know nothing 
of the trace which his disgrace sprang. 



A epistemologia colonial começa com a produção européia do conhecimento a respeito 
dos povos nativos como membros aistóricos e apolíticos de um grupo que divide características 
inatas que os marcam como inferiores aos europeus e merecedores de subordinação 6(SINGH; 
SCHMIDT, 2000, p.152).  

 
Quando o jovem William volta de sua estada na Europa, ele conhece a jovem Sarah 

Jones e decide casar com ela. Sarah lhe pede para conhecer uma mulher índia que ela 

visita há anos, Malaeska, mas William a surpreende pela violenta reação: 

“Não é preconceito, mas parte de minha natureza”, ele replicou, de forma ríspida, andando de 
um lado para outro. “Uma antipatia nascida no berço, que acompanhou a minha fase adulta. Eu 
amava o meu avô, e dele herdei esse ódio. Sua alma desprezava a simples menção da palavra 
índio. Quando ele encontrou uma das criaturas odiosas na estrada, eu observei os seus lábios 
contorcerem-se, seu peito arfar, e sua face empalideceu, como se um animal selvagem tivesse 
saltado em seu caminho.” [ ...]  “ Não fique, eu lhe suplico, minha garota, tão chocada; eu 
reconheço que esse sentimento é uma preconceito muito forte; mas foi incutido na minha 
natureza por alguém que eu respeitava e amava como a mim próprio, e ficará no meu coração 
enquanto ele pulsar” (STEPHENS, capítulo 12, p.5).7  

 
Devido ao fato de William ser parte branco/parte índio, um sujeito colonizado, 

criado à semelhança dos brancos, o diálogo que ele mantém com Sarah torna-se paródico 

no momento em que ele apresenta uma fala que o seu pai ou avô teriam como 

representantes da raça branca. O William indígena acentua a dualidade da narrativa ao 

proferir um discurso do colonizador na figura de um mestiço que, por sua origem, não 

detém o poder da autoridade. Bhabha observa a respeito desta questão, que este tipo de 

discurso, ou seja, escrito pelo colonizador apresenta fissuras, tendo em vista que o 

discurso colonial expõe uma metonímia de presença, em que o sujeito mímico é apenas 

representado de forma parcial.  

Em Malaeska, os estereótipos encontrados na literatura estadunidense dos séculos 

anteriores se repetem, enfocando o índio, ora como um nobre guerreiro (o cacique/pai de 

Malaeska), ora sendo objeto de escárnio (a própria Malaeska na casa dos pais de William). 

O filho de Malaeska e William que, por sua vez, também detém o nome de William (três 

gerações), tornou-se “quase branco”, mas não inteiramente, de tal forma que a “essência” 

                                                                                                                                                            
5 Tradução livre da autora do original: I t’s a pity the little fellow is not quite White. 
6 Tradução livre da autora do original: Colonial epistemology begins with Europeans´  production of 
knowledge about native peoples as ahistorical and depoliticized members of a group who share inborn 
characteristics that mark them as inferior to Europeans and deserving of subjection 
7 Tradução livre da autora do original:   “I t’s no prejudice, but a part of my nature,” he retorted, sternly, 
pacing up and down the room. “An antipathy rooted in the cradle, which grew stronger and deeper with my 
manhood. I  loved my grandfather, and from him I imbibed this early hate. His soul loathed the very name of 
Indian. When he met one of the prowling creatures in the highway, I  have seen his lips writhe, his chest 
heave, and his face grow white, as if a wild beast had started up in his path.” [ . . .]  “ Do not, I  pray you, 
look so terribly shocked, my sweet girl; I  acknowledge the feeling to be a prejudice too violent for adequate 
foundation; but it was grounded in my nature by one whom I respected and loved as my own life, and it will 
cling to my heart as long as there is a pulse left in it” . 
 



indígena de William é totalmente suprimida através de uma rígida educação européia. 

Quando William vai visitar os pais de sua noiva, Sarah Jones, a mãe de Sarah, com grande 

perspicácia, observa que: “ Que olho que ele tem, não é mesmo? Eu nunca vi algo tão 

preto e perscrutador em minha vida. Ele é tão bonito, também, apenas um pouco 

escuro...” (Malaeska, capítulo 12, p.3, grifo da autora)8.  

A cor da pele impede que ele possa ser considerado totalmente branco, havendo 

uma representação parcial do objeto colonial.  

No âmago da mímica, como observa Moore-Gilbert (1997, p. 120-121), há sempre 

um desejo da parte do colonizador por um Outro reformado e reconhecível, mas o fato do 

sujeito colonial ser quase o mesmo, mas não o bastante tem como efeito o olhar-se num 

espelho distorcido que fratura a identidade do sujeito colonizado. William, ao tomar 

conhecimento de sua verdadeira identidade, já no final da narrativa, tem uma atitude 

extremada e opta pelo suicídio. A vergonha de William, entretanto, possui a carga do 

colonizador, e através da autora o personagem mímico-William (parte indígena/parte 

branco) só tem uma solução para o casamento interdito com Sarah (uma mulher branca), 

ou seja, o de destruir-se enquanto sujeito. Ao morrer, o William-mímico evita que haja um 

casamento inter-racial “autorizado” na figura de Sarah, e Anne Stephens vai mais longe ao 

fazer com que Malaeska também cometa o suicídio ao saber da morte do seu filho.  A 

história acaba com um final feliz em relação à perpetuação da pureza da raça branca. Os 

índios, através de Malaeska e seu filho William morrem, e mais uma vez o legado ocidental 

prevalece através das famílias dos colonizadores.  

É interessante observar o casamento entre Malaeska e William, inclusive com o 

nascimento de um filho mestiço que deveria viver às escondidas a fim de não representar 

nenhum tipo de ameaça ao status quo de William Danforth. Ele deixa claro várias vezes 

que ela não deveria ser vista em sua companhia.  

Ele nunca tido pensado em apresentá-la como sua esposa entre os brancos, e Agora que as 
circunstâncias exigiam que ele partisse da aldeia com ela para sempre, ou levá-la para  viver 
entre sua família, uma espécie de angustia que ele nunca tinha sentido anteriormente, assolou 
seu coração. A sua parte emocional lutava poderosamente contra o seu orgulho. A 
representação de sua desgraça – o desprezo com o qual seus pais e irmãs  receberiam a sua 
esposa e filho índios apresentavam-se diante dele, e ele não tinha nenhuma coragem moral 
para arriscar a degradação que a sua companheira traia para ele.  Esses pensamentos 
conflitantes cruzavam a sua mente, e quando a sua mulher parou na porta, e, olhando, 
ansiosamente para seu rosto, fez menção para que ele seguisse, ele disse, rispidamente, pois 
sua consciência não estava à vontade: 

                                                
8  Tradução livre da autora do original: What an eye he’s got, hasn’t he? I  never saw anything so black and 
piercing in my life. He’s very handsome, too, only a little darkish.. .” 



“Malaeska, eu vou sozinho: você fica e o garoto deve permanecer com seu povo” (STEPHENS, 
chapter 1, p. 9).9 

 
A ameaça surge quando o William mímico (parte branco/parte índio) decide casar 

com uma mulher branca da classe média (Sarah Jones). A única solução que a autora 

encontrou foi o de suprimi-lo da narrativa (leia-se do convívio com a comunidade branca). 

Ao William solteiro, lhe é concedido autorização para conviver no meio dos brancos, mas 

no momento em que surge uma real possibilidade de um casamento inter-racial, as regras 

rígidas da eugenia se fazem presentes. 

Os dime novels vão servir como inspiração quando Hollywood começar a produzir 

os westerns tão celebrados pelo público norte-americano. Em muitos filmes de John Ford 

a formula utilizada nesses romances populares vai servir de principal entretenimento para 

milhares de espectadores. Assim como os dime novels servem como um canal para 

reforçar os estereótipos em relação ao Outro (os índios), o cinema também vai se valer da 

luta entre o bem (caubóis-representando os brancos) e o mal (Outros - representado 

pelos índios).  

Robert Berkhofer, em seu livro The White Man´ s Indian , ao discorrer sobre o oeste 

e o índio na cultura popular, atenta para o fato de que o índio servia para o enredo e 

gênero do faroeste mais como pano de fundo do que o centro das atenções, pois se fosse 

feito de forma diversa haveria uma ênfase para a complexidade e violaria as premissas da 

produção cultural popular.  

Se o índio fosse levado a sério, seus motivos e sua cultura teriam de ser apresentados como 
valores e estilos de vida alternativos à civilização branca, trazendo, portanto, ambigüidade ao 
gênero. Pelo menos, tal introdução à cultura indígena implicaria no questionamento de valores 
brancos e até crítica às ações dos brancos na historia,, sendo que o artista popular correria o 
risco de alienar seu publico. Desta forma, o índio ou representaria uma ameaça séria ao herói 
que então o apagaria ou ele  desapareceria antes do avanço da civilização chegasse ao seu 
ápice no Oeste (1979, p.98).10 

 
                                                
9 Tradução livre da autora do original: He had never thought of introducing her as his wife among the 
whites, and now that circumstances made it necessary for him to part with her forever, or to take her 
among his people for shelter, a pang, such as he had never felt, came to his heart. His affections struggled 
powerfully with this pride. The picture of his disgrace-of the scorn with which his parents and sisters would 
receive the Indian wife and half-Indian child, presented itself before him, and he had not the moral courage 
to risk the degradation which her companionship would bring upon him. These conflicting thoughts flashed 
through his mind in an instant, and when his wife stopped at the door, and, looking, anxiously in his face, 
beckoned him to follow, he said, sharply, for his conscience were ill at ease: 
“ Malaeska, I  go alone; you and the boy must remain with your people”  
10 I f the Indian was to be taken seriously, his motives and his culture would have to be presented as 
alternative values and lifestyles to White civilization, thereby introducing ambiguity into the genre. At the 
least, such introduction of Indian culture would imply the questioning of White values if not the criticism of 
White actions in history, and the popular artist would risk the possibility of alienating his audience. Thus, the 
Indian either posed an immediate threat to the hero who then wiped him out or he vanished shortly before 
the advance of civilization when it finally came in all its fullness to the West  



Se Ann Stephens consegue evitar o casamento inter-racial não legitimado pela 

sociedade branca, Sheman Alexie, um jovem escritor índio Spokane/Coeur d´ Alene de 34 

anos, que viveu durante anos numa reserva em Wellpinit, Washington, sofrendo a 

influência da cultura midiática, através dos filmes, sitcoms, músicas, e recursos da 

informática, interpõe-se a essa não integração, escrevendo um conto cujo título – 

"Assimilation" indica uma posição completamente diversa da autora do século XIX.  

Enquanto em Malaeska a história é contada por um narrador em terceira pessoa, 

onisciente e que emite julgamentos de valor, Alexie constrói a história a partir do ponto de 

vista da personagem principal, uma mulher índia chamada Mary Lynn casada com um 

homem branco, Jeremiah, sendo essa a única semelhança entre as duas histórias.  

A personagem de "Assimilation" enfrenta um conflito durante o seu casamento. 

Apesar de ter um relacionamento estável e duradouro com seu marido, ela sente uma 

compulsão em determinado momento de sua vida para traí-lo com um homem índio. 

Através dessa aparente necessidade psicológica da parte de Mary Lynn, Alexie sutilmente 

vai oportunizando a sua personagem uma condição de complexidade praticamente 

inexistente nas histórias sobre índios contadas por autores não-índios.  Em várias partes 

da narrativa, o encontro entre duas culturas diferentes provoca reações e sentimentos que 

apontam para as reais dificuldades dos relacionamentos inter-raciais.  

Grande parte da teoria pós-colonial baseia-se em determinados conceitos que 

servem como pontos norteadores para leituras do ponto de vista do colonizado, e, dentre 

estes conceitos, o de hibridismo aparece praticamente em todos os teóricos pós-coloniais. 

O conceito de hibridismo trata justamente do contágio mútuo e de relações sutis entre o 

colonizador e o colonizado. Conforme Bhabha, as polaridades do encontro colonial tem 

como ponte um “terceiro espaço” de comunicação, negociação e, tradução. Marie Louise 

Pratt, por sua vez, utiliza-se de um outro termo para referir-se ao espaço de encontros 

coloniais, ou seja, a “zona de contato” que “é uma tentativa de se invocar a presença 

espacial e temporal conjunta de sujeitos anteriormente separados por descontinuidades 

históricas e geográficas  cujas trajetórias agora se cruzam” (PRATT, 1999, p. 32). 

Ao utilizar o termo “contato”, procuro enfatizar as dimensões interativas e improvisadas dos 
encontros coloniais, tão facilmente ignoradas ou suprimidas pelos relatos difundidos de 
pesquisa e dominação. Uma “perspectiva de contato” põe em relevo a questão de como os 
sujeitos são constituídos nas e pelas suas relações uns com os outros. Trata as relações entre 
colonizadores e colonizados, ou viajantes e “visitados”, não em termos da separação ou 
segregação, mas em termos da presença comum, interação, entendimentos e práticas 
interligadas, freqüentemente dentro de relações radicalmente assimétricas de poder (PRATT, 
1999,p.32). 

 



Em "Assimilation", nós podemos perceber uma relação entre duas culturas diversas 

que não se estrutura em pólos binários -- homem branco/mulher índia, mas sim, num 

inter-relacionamento híbrido onde cada indivíduo apresenta aspectos e características que 

se interpenetram. Mary Lynn, apesar de ter vivido numa reserva indígena, segue um curso 

acadêmico numa universidade cuja maioria é composta de homens brancos, casa com um 

homem branco e tem quatro filhos, além de trabalhar na Microsoft. Seu marido, Jeremiah, 

por sua vez, acredita que “a raça era antes de tudo um construto social, ilusório”11 

(ALEXIE, 2000, p.14). Verifica-se, portanto, uma subversão dos estereótipos presentes na 

narrativa de Ann Stephens.  

 

A maneira como Sherman Alexie constrói os dois personagens principais produz 

uma nova forma de visualizar as relações inter-raciais. Ao invés da construção baseada no 

binarismo branco/ índio, Alexie aprofunda a prática do convívio com indivíduos de culturas 

diferentes, permitindo que tanto Mary Lynn quanto Jeremiah exercitem as suas diferenças 

de modo construtivo. A traição de Mary Lynn é antes de tudo uma busca por suas próprias 

origens, pela sua identidade. O fato de Mary Lynn questionar o seu casamento com 

Jeremiah mascara a verdadeira intenção que é a de conhecer-se melhor. A necessidade de 

buscar um parceiro índio para realizar as suas fantasias sexuais não é gratuito. Ela deseja 

encontrar naquele Outro/semelhante respostas para seus questionamentos a respeito de 

sua identidade de mulher índia casada com um homem branco. 

Enquanto o espaço em Malaeska�ressalta o conceito de natureza como sinônimo de 

“wilderness”, confrontando-se a civilização (construção das casas dos colonizadores) 

versus o primitivismo do acampamento indígena; no conto de Sherman Alexie, parte da 

história gira ao redor de um restaurante pan-asiático chamado Tan Tan, um espaço 

híbrido como bem observa Jeremiah “cujo proprietário e cozinheiros [ ...]   eram brancos, 

apesar de a maioria da equipe de garçons ser de origem asiática”12 (ALEXIE, 2000, p.10). 

Essa miscigenação apenas reforça a idéia propagada por Bhabha em relação ao 

momento presente em relação ao apagamento das fronteiras fixadas no século passado. 

Desta forma, o casal de "Assimilation" vive num mundo onde a noção de identidade do 

sujeito perpassa por “uma articulação social da diferença [ ...]  uma negociação complexa, 

                                                
11 Tradução livre da autora do original:  race was primarily a social construct, illusionary. 
12 Tradução livre da autora do original:  whose ownership and chefs-[…] - were White, though most of the 
wait staff appeared to be one form Asian or another. 



em andamento, que procura conferir autoridade aos hibridismos culturais que emergem 

em momentos de transformação histórica” (BHABHA,1998,  p.21).  

Alexie trabalha em seu conto com a questão de “novos signos de identidade e 

postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria idéia de 

sociedade” (BHABHA, p.20). Tanto Mary Lynn quanto Jeremiah são sujeitos que se 

estruturam em premissas diversas do processo fixo e rígido das polaridades primordiais 

que constróem as diferenças entre branco/ índio, raça superior/ inferior, civilizado/primitivo, 

dando lugar “a possibilidade de um hibridismo cultural que acolhe a diferença sem uma 

hierarquia suposta” (BHABHA, 1998, p.22).  

O avanço em termos de compreensão da questão racial no conto de Alexie refere-

se ao fato de que não há simplesmente uma superação do problema com um 

encaminhamento para um final feliz. O casal de "Assimilation" tem plena consciência que a 

diferença racial é um tema bastante complexo e que exige novas atitudes diante da 

questão. Como Bhabha bem observa, os temas da literatura mundial ocidental daqui para 

frente talvez não sejam mais a transmissão de tradições nacionais, mas sim, “as histórias 

transnacionais de migrantes, colonizados ou refugiados políticos” (ibid., p.33). 

Há uma passagem no conto que vale a pena transcrever devido à carga de 

conscientização dos personagens enquanto sujeitos pertencentes à  culturas diferentes. 

 Mary Lynn e Jeremiah, de uma certa forma, são o paradigma de novos “contatos” e 

formas de viver. Se na sociedade do século XIX o convívio entre uma mulher índia e um 

homem branco é interdito, o tempo presente encontra-se num momento de transição que 

produz modelos complexos de diferença e identidade. 

Durante o decorrer da relação, Mary Lynn e Jeremiah discutiam com freqüência raça como 
conceito, como se estivessem visitando um país estrangeiro de forma ocasional, ou como um 
inimigo que existisse do lado de fora de sua casa, coimo uma força destrutiva que eles 
poderiam enfrentar enquanto casal, como uma família. Mas, a raça também era uma presença 
constante, um convidado e um morador permanente que espreitava em todos os cantos das 
suas vidas, abrindo gavetas, roubando utensílios e pequenos artigos de vestuário, mudando a 
temperatura (ALEXIE, 2000, p.14)13. 

 
 
O final  da história tem como lugar uma ponte. Nada mais oportuno num conto em 

que a questão de raça é o foco principal. Após uma séria discussão na  volta para casa, 

                                                
13 Tradução livre da autora do original: During the course of their relationship, Mary Lynn and Jeremiah had 
often discussed race as a concept, as a foreign country they occasionally visited, or as an enemy that existed 
outside their house, as a destructive force they could fight against as a couple, as a family. But race was 
also a constant presence, a house-guest and permanent tenant who crept around all the room in their 
shared lives, opening drawers, stealing utensils and small articles of clothing, changing the temperature  
10Tradução livre  da autora do original:  



eles são obrigados a parar o carro próximo a uma ponte devido ao suicídio de uma 

mulher. Mary Lynn permanece no carro, e Jeremiah vai até a ponte para verificar o motivo 

do congestionamento. Durante este espaço de tempo, Mary Lynn e Jeremiah intuem que o 

elo que os une é muito mais forte que as desavenças que, naturalmente, surgem entre 

eles. E é nesse espaço fluido de uma ponte que Jeremiah avista Mary Lynn que caminha 

em sua direção. A ponte serve como metáfora para um tempo onde as fronteiras se 

tornam cada vez mais móveis, onde as identidades não aceitam mais o processo redutor 

do binarismo, um tempo onde se atribui voz aos grupos minoritários, tornando-os visíveis 

e participantes. A Mary Lynn do conto de Alexie não guarda nenhuma semelhança com as 

personagens estereotipadas dos índios retratados nos romances e nos filmes de 

Hollywood. Como a própria Mary Lynn exclama num desabafo, “ela desejava ser chamada 

de Coeur d´ Alene como uma descrição, ao invés de uma desculpa, razão, receita, 

paliativo, previsão, ou diminutivo. Ela apenas queria ser compreendida como excêntrica e 

complicada!” (ALEXIE, 2000, p.2).14       
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14 Tradução livre da autora do original: She wished that she could be called Coeur d’Alene as a description, 
rather than as an excuse, reasons, prescription, placebo,  prediction, or diminutive. She only wanted to be 
understood as eccentric and complicated!  


