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Um marco importante na história do colonialismo é a figura de Cristóvão Colombo 

como apresentada nas suas quatro viagens ao Continente Americano. Esta importância é 

confirmada, é claro, pela grande quantidade de escritos produzidos, sejam históricos ou 

literários, sobre este protagonista do expansionismo espanhol. Kirkpatrick Sale, em uma 

resenha de Os Herdeiros de Colombo (1992), romance escrito por Gerald Vizenor, discute 

o poder do mito deste “grande descobridor”. Ele sugere que Jesus Cristo é provavelmente 

a única figura história capaz de exceder Colombo no número de relatos escritos.  

O que impulsionou autores pós-coloniais a escrever sobre Colombo não foi somente 

recuperar a história da América, mas, interessantemente, decifrar ou explicar o 

“verdadeiro” caráter do descobridor. Mais do que isto, reconhece-se que, para realizá-lo, 

os autores não só recuperaram documentos da época, como os Diários de Colombo, mas 

revisaram-nos a fim de destruir o mito de Colombo como um bravo e nobre herói, ou o 

“Almirante do Mar Oceano”. 

À medida em que o discurso que considera Colombo um herói e um grande 

descobridor espalha-se pelo Continente Americano, tanto a Espanha, como colonizador, e 

a América, como o continente colonizado, celebram a grandeza desta figura. Entretanto, 

dentro do discurso histórico e literário, encontramos vozes que discordam desta 

perspectiva. Nos quinhentos anos de aniversário do Continente, em 1992, muito foi 

publicado para questionar o mito de Colombo, reafirmando que o conceito de história 

oficial é apenas mais uma versão ficcional da realidade. O conto de Thomas King “Uma 

história de Coiote sobre Colombo”2 é um exemplo disto. Este conto foi publicado no livro 

One Good Story, That One em 1993. Thomas King e William Kent Monkman já haviam 

publicado uma versão similar desta história no livro infantil de mesmo título em 1992. 

O escritor canadense Thomas King é um dos autores cuja ficção é permeada pelo 

personagem mítico do trickster. Este personagem é fundamental para expressar a 

                                                           
1 Este artigo é parte de minha dissertação de Mestrado intitulada Rewriting Forgotten Histories: The Heirs of 
Columbus and “A Coyote Columbus Story”. 
2 O título do conto “A Coyote Columbus Story” foi traduzido pela autora como “Uma história de Coiote sobre 
Colombo” em trabalho apresentado no 9,,� &RQJUHVVR� GD� $VVRFLDomR� %UDVLOHLUD� GH� /LWHUDWXUD�&RPSDUDGD. Salvador, UFBA, Julho/2000. 
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condição ambígua do indígena mestiço e para recuperar as origens tribais na América do 

Norte pós-colonial. O trickster possui um caráter ambíguo e instável. Ele é humano e 

animal, bondoso mas amoral, irresponsável e brincalhão, transformando-se conforme seus 

objetivos. Como seu próprio nome indica em inglês, ele prega peças, faz trapaças e 

brincadeiras, mas nem sempre sai ileso, podendo ser vítima de suas próprias armadilhas. 

Como pode ser criador e destruidor, herói e anti-herói, ele existe fora das oposições 

binárias de bem/mal, sagrado/profano. Por esta razão, muitos críticos têm afirmado sua 

compatibilidade com os conceitos pós-estruturalistas de desconstrução e jogo de palavras. 

De acordo com Kerstin Schmidt (1995), o trickster imagina o signicado e portanto é 

liberado de um significado fixo. Sendo assim, ele seria a própria encarnação da noção pós-

estruturalista de jogo. 

King utiliza o trickster a fim de recuperar a tradição oral indígena, como verifica-se 

em “Uma história de Coiote sobre Colombo.” Neste conto, King questiona a eficácia do 

trickster como forma de resistência pós-colonial na literatura indígena contemporânea, já 

que o jogo da trickster Coiote por si só não consegue deter o processo colonialista. A 

Coiote visita o narrador dizendo que vai a uma festa para as comemorações de Cristóvão 

Colombo. De acordo com ela, “é aquele que achou a América. É aquele que achou os 

índios” (123)3. O narrador indígena está ciente das perigosas conseqüências das idéias da 

Coiote, então ele conta uma outra versão da chegada de Colombo na América, muito 

diferente daquela que a Coiote encontrou no “grande livro de história vermelho”. Nesta 

versão, é a Velha Coiote que cria Colombo porque não presta atenção nos seus 

pensamentos. A Velha Coiote esta chateada porque não tem ninguém com quem jogar. 

Ela havia criado os índios, mas eles desistiram de jogar com ela, pois sempre criava as 

regras e ganhava. Enquanto cantava, dançava, e pensava somente em jogar bola, ela 

acabou criando três navios, Colombo e seus companheiros. 

A história do narrador toma outra direção quando a invenção da Coiote toma vida 

própria: Colombo afirma que não quer jogar. Ele quer encontrar a China e ouro, ou 

alguma coisa que possa vender na Espanha. Já que não consegue encontrar ouro ou 

qualquer coisa de grande valor, decide levar alguns índios para a Espanha. A Velha Coiote 

não acredita em Colombo e pensa que ele está pregando uma peça. Enquanto ela ri, 

Colombo rouba todos os índios e parte, só então a Velha Coiote se dá conta de que 

Colombo falava sério e fica muito triste por não ter acreditado nele. No entanto, sua 

                                                           
3 Todas as traduções do inglês são da autora. 
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tristeza não dura muito. Como está apenas interessada em jogar e brincar, não se 

preocupa com os índios e não se dá conta das intenções capitalistas de Colombo, ficando 

muito feliz quando alguns gaios azuis aparecem para brincar. 

Quando o narrador termina sua história, ele diz à Coiote que a América e os índios 

nunca foram achados porque nunca estiveram perdidos; eles sempre tiveram uma história 

própria, portanto a Coiote deveria ter cuidado para não confundir a história novamente. 

No momento em que a Coiote pergunta quem achou a América e os índios, o narrador 

questiona o conceito de “descoberta”, dizendo que Colombo não encontrou nada porque 

não havia nada a ser encontrado. Os índios sempre estiveram em seu lugar, mas a história 

oficial nega o fato de que não houve nenhuma descoberta, já que não houve nenhuma 

perda. Entretanto, Coiote repete as atitudes egoístas da Velha Coiote. Ela quer ir à festa, 

então apenas ouve a parte da história que lhe permite continuar jogando e festejando. 

Como Colombo ficou rico e a Velha Coiote tinha alguém para brincar no fim da história, a 

Coiote acha que a história teve um “final feliz”. A última cena do conto mostra Coiote indo 

feliz à festa para Cristóvão Colombo, enquanto o narrador ainda adverte que ela não 

deveria confundir a história novamente porque “este mundo já tem problemas suficientes 

sem um monte de pensamentos de coiote com rabos e pelego correndo em volta batendo 

uns nos outros” (King, 1993, p.129). 

O trickster é uma figura desconstrutiva na literatura indígena contemporânea. Sua 

natureza ambígua e seu jogo com a história colonial também exemplificam o hibridismo 

como definido por Homi K. Bhabha, já que implicam no contato entre as culturas do 

colonizador e do colonizado, tanto que os dois discursos contaminam-se. Em “Uma história 

de Coiote sobre Colombo”, a tradição indígena do Coiote contamina a história oficial sobre 

Colombo e a América. No entanto, o contato entre o mundo indígena e Colombo é 

negativo para os índios, que no final da história tornam-se escravos do colonizador. Por 

isso esta versão indígena da história de Colombo não celebra o jogo e a brincadeira do 

trickster, mas o fato de que eles são perigosos.  

Existem dois níveis discursivos neste conto. Primeiro, há a narrativa na qual o 

narrador indígena recebe Coiote e conta-lhe uma história. Mas também há a história 

contada pelo narrador, na qual a Velha Coiote, alguns índios, Colombo e seu grupo e 

alguns gaios azuis são os personagens. Estes dois discursos não estão separados, pois o 

narrador participa na história que ele conta e expressa seu ponto de vista fortemente. O 

leitor também percebe a semelhança entre a Coiote que ouve a história e a personagem 
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Velha Coiote da história do narrador, já que ambas celebram o empreendimento de 

Cristóvão Colombo na América. 

 Antes de analisar os esforços descolonizantes do narrador na narrativa, trarei 

algumas explicações sobre a mitologia do trickster Coiote. Também mostrarei como King 

incorpora e inova este mito tradicional através das ações da Coiote e da Velha Coiote no 

conto.  

 

 

8PD�5HYLVmR�,QGtJHQD�GD�&RORQL]DomR���
$�7ULFNVWHU�&RLRWH�QD�)LFomR�GH�7KRPDV�.LQJ�

A análise de “Uma história de Coiote sobre Colombo” requer uma compreensão da 

literatura oral e da figura do Coiote na cultura indígena. Enquanto a literatura escrita 

privilegia uma experiência de leitura individual, a literatura oral é dinâmica, já que 

modifica e incorpora na narrativa tanto o presente e o individual quanto a experiência 

histórica coletiva. Na narrativa oral indígena, as histórias de trickster ensinam como 

manter o mundo em equilíbrio. Na introdução da antologia All My Relations, King afirma 

que “o trickster é uma figura importante para os escritores indígenas porque permita criar 

um tipo particular de mundo no qual a idéia judaico-cristã de bem e mal e ordem e 

desordem é substituída por uma consciência mais indígena de equilíbrio e harmonia” 

(King, 1990, p. xiii). 

O trickster Coiote está presente em muitas culturas indígenas. Como Barry Lopez 

afirma, nenhuma outra personalidade é tão antiga, conhecida, ou vastamente distribuída 

entre as tribos como o Coiote: “Ele era a figura da lenda paleolítica entre os povos 

primitivos por todo o mundo e, embora sobreviva nas narrativas folclóricas eurasiáticas e 

africanas, é entre os indígenas americanos, talvez, que este personagem alcance sua 

completa dimensão” (Lopez, 1977, p. xv). Lopez insiste que as histórias de Coiote não são 

simplesmente uma forma de passar o tempo. Elas detalham as origens tribais, enfatizam 

uma visão de mundo tida como correta, e dramatizam o valor do bom comportamento. 

Ouvir as histórias renovava o sentido de identidade tribal do indivíduo. Para os mais 

jovens, as histórias eram um lembrete do modo correto de agir, geralmente não o de 

Coiote.  

A compreensão das histórias de Coiote escritas por Thomas King depende do 

conhecimento que o leitor possui sobre a tradição do trickster. Em “Uma história de Coiote 
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sobre Colombo”, o autor escreve para um público indígena, ou pelo menos um público que 

deveria ter algum conhecimento das histórias de Coiote. O narrador assume que o leitor 

conhece esta tradição e começa a narrativa com uma frase recorrente nas histórias de 

Coiote: “Você sabe, Coiote teve aqui em casa outro dia” (King, 1993, p.123).  

Embora King seja um escritor mestiço que sabe apenas algumas palavras em seu 

idioma indígena, ele tenta preservar a tradição oral na sua ficção. A linguagem oral do 

narrador indígena quando conta sua versão de Coiote sobre a história de Colombo e sua 

interação com a Coiote preservam a consciência indígena de comunidade. No primeiro 

diálogo entre a Coiote e o narrador, a linguagem oral enfatiza o esforço em manter uma 

sintaxe oral indígena e mostrar que o narrador não pertence à tradição literária da língua 

inglesa: 

Você sabe, Coiote teve aqui em casa outro dia. Ela tava indo a uma festa. Ela tinha seu chapéu 
de festa e ela tinha seu apito de festa e ela tinha seu chocalho de festa.  
Tô indo a uma festa, ela diz. 
Sim, eu digo, eu posso vê (King, 1993, p.123). 

 

Na sua tentativa de recuperação da tradição indígena, King também inova através da 

subversão de conceitos patriarcais. Em Trickster Makes This World, Lewis Hyde afirma que 

a maioria das figuras de trickster são masculinas porque os tricksters canônicos operam 

em mitologias patriarcais. Uma das únicas tricksters femininas é uma Coiote, que pode ser 

encontrada em dois grupos indígenas Pueblos, o Hopi e o Tewa. Entretanto, essa Coiote 

feminina opera ao lado de um Coiote masculino mais tradicional. Em “Uma história de 

Coiote sobre Colombo”, assim como em outros contos, King recupera e privilegia a 

personagem da Coiote feminina, concedendo-lhe o mesmo poder criativo perigoso dos 

tricksters masculinos.  

Alguns críticos associam a Coiote com o colonizador na ficção de King. No conto que 

dá título ao livro, “A good story, that one”, alguns antropologistas visitam o narrador a fim 

de coletar histórias indígenas para sua pesquisa. Margaret Atwood associa os 

antropologistas tanto ao colonizador como ao próprio Coiote. Na história, os 

antropologistas agem como colonizadores ao tentar tomar posse da cultura indígena e, 

quando vão embora, o narrador limpa as pegadas de coiote. De acordo com Atwood, os 

antropologistas são “coiotes trapaceiros, maldosos, usando disfarces e fazendo-se de 

tolos” (1990, p. 249). 

Revisões da história de Colombo e da América mostram que o colonizador age como 

Coiote quando perturba as comunidades para alcançar seus objetivos. Em seus diários, 
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Colombo descreveu os índios Canibais de acordo com suas fantasias européias e seus 

interesses capitalistas. Quando enfatizou que eles comiam carne humana e os considerou 

selvagens, sua estratégia foi passar-se por herói, já que estava levando a “civilização” a 

estes povos. Além disso, afirmou que os Canibais encontravam-se fora dos parâmetros 

das leis humanas naturais para justificar a escravização dos índios e negar-lhes o direito 

de resistir. Em “Uma história de Coiote sobre Colombo”, os interesses capitalistas de 

Colombo ficam evidentes quando o almirante escraviza os índios. Como a América não é o 

Continente rico do Grande Khan, Colombo não consegue encontrar muito ouro, mas tenta 

obter algum dinheiro comercializando os índios. 

No conto de King, o narrador apresenta uma personagem trickster que brinca com a 

história. No jogo da Velha Coiote, ela não só joga com o colonizador, mas também 

assume o papel de colonizadora. Entretanto, o narrador não aprova a brincadeira da 

trickster porque seu poder criativo e seus jogos exemplificam atitudes imperialistas.  

As atitudes da Velha Coiote refletem muitas das atitudes de Colombo na colonização 

do Continente Americano. A Velha Coiote inventa os índios e Colombo da mesma forma 

que Colombo inventou a América de acordo com seus próprios interesses. Ela cria os 

índios porque precisa de alguém com quem jogar. A Velha Coiote também age como 

Colombo no seu relacionamento com os índios, pois sua ética é a de vencer: ela cria as 

regras e sempre acaba vitoriosa. 

É importante notar que os índios na história desistem de jogar com a Coiote 

imperialista: a realidade é mais importante do que o jogo. No entanto, ela precisa 

continuar sua brincadeira. Então começa a cantar uma música, a dançar e a pensar sobre 

o jogo. O narrador alerta o leitor de que toda vez que a Velha Coiote fica chateada e 

começa a pensar, qualquer coisa pode acontecer:  “Não saia daí. Um grande problema 

está pra chegar. Posso lhe garantir” (King, 1991, p.125). A premonição do narrador é 

confirmada e o grande problema chega quando Colombo decide agir por conta própria. 

O jogo da Velha Coiote com Colombo primeiro desconstrói a figura do almirante com 

paródia e humor. A paródia e o humor são recursos subversivos na história, já que 

operam como uma forma de transgressão das narrativas oficiais. A opinião cômica da 

Velha Coiote sobre a aparência e os modos de Colombo subverte a história oficial que 

descreve Colombo como um “nobre” e “bravo” herói. Colombo é apresentado como um 

dos homens que chegam com “roupas bobas”:  

E bem logo, ela [Coiote]  faz algumas pessoas na praia com bandeiras e roupas e coisas 
divertidas. 



7  

Oba! diz a Velha Coiote. Você chegou na hora certa para o jogo de baseball. 
Olá, diz um dos homens em roupas bobas e cabelo vermelho por toda a cabeça. Eu sou 
Cristóvão Colombo. Eu estou navegando o oceano azul procurando a China. Você a viu? (King, 
1993, p.125) 

 
Como sugerem muitas revisões históricas sobre a descoberta da América, Colombo 

apenas via os índios como subalternos que teriam de conseguir-lhe ouro. Na narrativa de 

King, Colombo e seu grupo também têm esta atitude imperialista. Entretanto, a estratégia 

do trickster é descrevê-los como pessoas ridículas que ficam furiosas e começam a pular e 

gritar, perguntando à Velha Coiote onde estão a China e o ouro: 

Rapaz, que barulheira, diz a Coiote. Que maus modos. Vocês têm que parar de pular e gritar ou 
meus ouvidos vão cair. 
Nós temos que encontrar a China, diz Cristóvão Colombo. Nós temos que ficar ricos. Nós temos 
que ficar famosos. Você acha que pode nos ajudar? (King, 1993, p.126) 

 
A Velha Coiote percebe que cometeu um erro ao criar estas pessoas mal educadas: 

“Rapaz, diz a Velha Coiote, e aquela lá coça sua cabeça. Eu devo ter cantado errado 

aquela música. Talvez eu não tenha feito a dança certa. Talvez eu tenha pensado demais. 

Estas pessoas que fiz não têm modos” (King, 1993, p.126). A Velha Coiote desconstrói 

Colombo e seu grupo através de um ponto de vista indígena. Os colonizadores não se 

comportam como o povo indígena, já que não possuem uma boa relação com a terra, os 

animais e os outros seres humanos, então a Velha Coiote afirma que “eles agem como se 

não tivessem relações” 4 (King, 1993, p.126).  

Embora a figura mítica tribal transgrida a história oficial quando cria o colonizador e 

critica seu comportamento, a inversão da posição do colonizador e da figura indígena não 

elimina o processo colonialista. Como a Velha Coiote cria Colombo, ela também torna-se 

responsável pela colonização. A Velha Coiote critica as atitudes egoístas de Colombo, mas 

repete as atitudes do colonizador quando joga com os índios. Mais do que isto, Colombo é 

criado pelos interesses egoístas da Velha Coiote. Como o narrador explica no início da 

história, “foi tudo culpa da Velha Coiote” (King, 1993, p.124).  

O erro da Velha Coiote foi criar uma força a qual não consegue controlar. Colombo e 

seu grupo não querem jogar seu jogo. Ela não pode continuar seu jogo imperialista 

porque o sonho imperialista de Colombo é muito mais forte. Quando joga com os índios, a 

Velha Coiote sempre dita as regras. Na interação com Colombo, entretanto, ela implora 

para que ele jogue: “Eu deixo você bater primeiro, diz a Velha Coiote [ . . .]  Eu deixo você 

                                                           
4 Em sua antologia $OO� 0\� 5HODWLRQV (1990), Thomas King explica o uso do termo relações (UHODWLRQV) na cultura 
indígena. De acordo com o autor, a expressão título de sua obra, $OO�0\�5HODWLRQV, é para os indígenas um lembrete de 
quem são e de sua relação com a família, os parentes e todos os seres humanos. Mais do que isto, esta frase enfatiza a 
responsabilidade de viver em harmonia com todos os seres humanos, os animais e a natureza. 
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fazer as regras, chora a Velha Coiote” (King, 1993, p.126). Ao contrário de Colombo, ela 

parece pensar que jogar é mais importante do que ganhar, mas Colombo e seu grupo não 

a ouvem; eles continuam “procurando pela China. Procurando coisas que possam vender” 

(King, 1993, p.126).  

A personagem trickster perde o controle de seu jogo completamente quando 

Colombo e seu grupo decidem levar alguns índios para vender na Espanha. A Velha Coiote 

ainda acha que Colombo veio para brincar com ela, por isso acredita que a idéia de vender 

índios é uma piada: “Quem compraria índios, ela diz, e ela ri um pouco mais” (King, 1993, 

p.127). A atitude brincalhona da Velha Coiote não consegue evitar a escravização dos 

índios. A Velha Coiote não consegue parar de rir, enquanto os índios argumentam sobre a 

seriedade da decisão de Colombo: “Espere um minuto, diz os índios, esta não é uma boa 

idéia. Esta é uma má idéia. Esta é uma má idéia cheia de maus modos” (King, 1993, 

p.127). 

Colombo é um jogador mais poderoso do que a Coiote: a perpetuação da 

colonização é confirmada pela disseminação do capitalismo na história do narrador. Na 

próxima seção, mostrarei a transição do colonialismo para o capitalismo nas ilustrações de 

Monkman para o livro infantil de King e no conto. Também argumentarei que a história do 

narrador funciona como uma estratégia descolonizadora na narrativa. 

 

 

$�9R]�1DUUDWLYD�H�D�&UtWLFD�DRV�9DORUHV�&DSLWDOLVWDV�
Peter Hulme argumenta que as relações de poder estabelecidas no período colonial 

continuam operantes no sistema capitalista, já que o capitalismo envolve um sistema de 

escravidão no qual novos consumidores precisam ser colonizados para o mercado. As 

ilustrações no livro infantil de King enfatizam o movimento de uma colonização baseada 

na conquista violenta de territórios para uma colonização baseada na penetração de 

valores capitalistas. As ilustrações de Monkman mostram a expansão e a consolidação do 

colonialismo na vida dos indígenas. Em uma das figuras, Colombo e seu grupo chegam ao 

Continente Americano. Monkman ridiculariza o erro de Colombo ao pensar que a América 

fosse a Índia e mostra que o mapa de Colombo esta de cabeça para baixo. Na figura, 

entretanto, enquanto a Coiote está pronta para jogar baseball, os homens que 

acompanham Colombo estão carregando armamentos (King & Monkman, 1992, p.13). 

Este contraste mostra que a dominação histórica foi feita pelo uso das armas e reafirma 
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que Colombo não veio à América para brincadeiras; seus feitos como colonizador foram 

baseados na violenta dominação dos nativos.  

Outra ilustração mostra como a colonização é consolidada pela dominação 

capitalista. Esta ilustração é significativa porque justapõe o ambiente natural da reserva 

indígena aos valores capitalistas. O capitalismo também implica em violência, já que 

destrói os ambientes naturais. Assim, os índios abandonam Coiote e seus jogos e vão 

praticar pára-quedismo, ou vão a um cruzeiro no Caribe, ou a uma grande luta livre. A luta 

livre acontece nos campos, perto do rio e da floresta. Também algumas das ocas são 

transformadas em lojas ou mercados de troca (King & Monkman, 1992, p.11). 

A primeira ilustração do livro já mostra como o capitalismo viola a natureza: tanto os 

índios quanto os animais renderam-se à dominação capitalista. À esquerda, um casal 

indígena vestindo roupas americanas e um alce com uma prancha de surfe andam de 

carro. À direita, um peixe, um sapo e uma tartaruga tomando banho de sol assistem a um 

comercial na televisão. A ironia é que, no fundo da figura, a Coiote parece estar muito 

contente observando tudo que criou (King & Monkman, 1992, p.2). 

No conto “Uma história de Coiote sobre Colombo”, a mistura do período colonial de 

Colombo com valores contemporâneos evidencia a continuação do imperialismo. O grupo 

de Colombo não procura apenas ouro. Eles também querem “seda”, “televisores coloridos 

portáteis” e “micro computadores” (King, 1993, p.125). O surpreendente é que tanto 

Colombo quanto os índios acabam tendo valores capitalistas em seu desejo de consumir 

produtos que são parte da sociedade contemporânea capitalista. Quando os índios 

desistem de jogar com a Velha Coiote, o narrador diz que, depois de algum tempo, eles 

acham coisas melhores para fazer: 

Alguns deles vão pescar. 
Alguns deles vão ao shopping. 
Alguns deles vão ao cinema. 
Alguns deles saem de férias (King, 1993, p.124). 

 
Embora os índios desistam de jogar o jogo imperialista da Velha Coiote, eles 

continuam a ser colonizados pelas forças do capitalismo. Como Armand Garnet Ruffo 

demonstra, o materialismo traz à tona a questão da erosão dos valores ameríndios 

tradicionais na sociedade contemporânea (1995, p.151). O uso que King faz dos valores 

capitalistas contemporâneos na narrativa da chegada de Colombo mostra como o 

capitalismo destrói a cultura nativa e perpetua a colonização na sociedade indígena 

contemporânea. Como Arnold Krupat nos lembra, não há nenhum “pós” para a história 
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colonial dos índios, o que é confirmado em “Uma história de Coiote sobre Colombo”, já 

que os índios abandonam o imperialismo da Velha Coiote para perpetuar valores 

capitalistas. Quando a história termina, eles tornaram-se escravos de Colombo, o que 

enfatiza que os índios ainda são colonizados. 

Tanto as ilustrações de Monkman quanto o conto de King evidenciam a continuação 

do colonialismo e a transição das forças imperialistas da Europa para os Estados Unidos. 

Na sociedade contemporânea, os interesses colonialistas europeus são reproduzidos no 

mercado capitalista americano. A Coiote cria os índios, o colonizador e o ambiente 

capitalista no qual os índios vivem. Por esta razão, ela é responsável pelas forças 

capitalistas que desequilibram o mundo nativo e violam os valores indígenas. No entanto, 

King mostra que a Coiote não é a única a promover a perpetuação do colonialismo. O 

autor concorda com o escritor indígena estadunidense Gerald Vizenor, o qual afirma que é 

inútil retratar os índios como vítimas de Colombo na literatura contemporânea. Quando os 

índios abandonam a Velha Coiote para ir ao shopping, eles aceitam valores capitalistas, o 

que significa que eles contribuem para a perpetuação do imperialismo. Por isso, a intenção 

do narrador não é apenas alertar Coiote do perigo de seu jogo, mas também conscientizar 

os leitores de que os “oprimidos” também podem colaborar para a perpetuação do 

colonialismo, seja brincando com a colonização, como faz Coiote, ou pela reafirmação do 

materialismo. 

No livro infantil, assim como no conto, a colonização também é descrita como um 

processo realizado tanto através da violência física, quanto da ideológica. Nos dois casos, 

o colonizador cria as regras e as impõe ao povo colonizado. Colombo não vem à América 

para ser amigo da Coiote ou dos índios, como a ingênua Velha Coiote pensa. Em “Uma 

história de Coiote sobre Colombo”, a violência física aparece na escravização dos índios, e 

a violência ideológica é enfatizada quando o narrador explica como idéias e pensamentos 

colonizados podem ser destrutivos. As ações da Coiote e dos índios são exemplos de 

colonização ideológica: a Coiote é colonizada pela história oficial que celebra Colombo 

como o descobridor da América e dos índios, tanto que está indo a uma festa em 

homenagem ao colonizador. Os índios são psicologicamente colonizados porque 

internalizaram valores capitalistas. 

A colonização ideológica pode ser mais perigosa do que a conquista violenta de 

territórios porque não é explícita. A Coiote e os índios não estão conscientes do processo 

de colonização que os vitima. Por isso a estratégia do narrador é tentar descolonizar tanto 
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a mente de Coiote quando a dos leitores. Ele expõe como as idéias podem ser nocivas 

quando diz que a Coiote criou Colombo porque não prestou atenção nos seus 

pensamentos. Os pensamentos de Colombo também são destrutivos para a comunidade 

indígena, já que ele decide vender os índios.   

A Coiote é uma força perigosa no conto porque não adota uma posição ideológica no 

seu jogo, razão pela qual não é cuidadosa com suas idéias. Ela quer jogar o mesmo jogo 

tanto com os índios, quanto com Colombo. Entretanto, no seu jogo com Colombo, não é 

tão forte como quando joga com os índios, o que prova que a vitória depende das forças 

desiguais que participam no jogo. Uma vez que a Coiote criou o colonizador, seu jogo já 

não pode mais conter o processo colonizador, e é impossível recuperar a situação dos 

índios antes da chegada de Colombo. O narrador expressa esta preocupação com a 

irreversibilidade da colonização quando diz à Coiote que “uma vez que você pensa coisas 

como esta, não pode voltar atrás. Então você deve ser cuidadoso com o que pensa” (King, 

1993, p.128). Em suma, o tempo e a história são realidades com as quais não se pode 

brincar sem que hajam conseqüências.  

Ruffo reconhece que King também inova a tradição indígena ao introduzir aspectos 

contemporâneos metaficcionais em suas histórias de Coiote. De acordo com ele, a auto-

consciência textual, a auto-reflexividade e a paródia proporcionam os meios de expressar 

preocupações artísticas e políticas contemporâneas (Ruffo, 1995, p.136). Em “Uma 

história de Coiote sobre Colombo”, estas qualidades estão presentes na história do 

narrador. Sua narrativa sobre a Velha Coiote que cria Colombo confirma o poder do ato de 

contar histórias como forma de produzir histórias alternativas. Mais do que isto, ao contar-

se histórias, há a possibilidade de antecipar visões críticas, como quando o narrador 

mostra que a Coiote repete as atitudes da Velha Coiote.  

A história do narrador é o elemento mais importante na narrativa. Ela estende-se por 

quase todo o conto, tanto que o leitor apenas retorna ao primeiro nível da narrativa, no 

qual a Coiote está preparando-se para ir à festa, na conclusão. Esta história é uma rescrita 

da narrativa de Colombo, já que o narrador conta a sua versão de acordo com a tradição 

oral indígena. Embora esta história híbrida e paródica subverta o discurso oficial, a Velha 

Coiote acaba rendendo-se ao imperialismo quando cria Colombo. O colonialismo é então 

perpetuado através das comemorações do mito de Colombo. 

O narrador quer descolonizar a Coiote porque seus preparativos animados para a 

festa de Colombo denunciam sua ingênua cumplicidade com o processo de colonização. 



12  

No entanto, o final de “Uma história de Coiote sobre Colombo” mostra que a Coiote 

continuará desequilibrando o mundo. O narrador tenta terminar sua história exatamente 

quando a Velha Coiote está triste porque não acreditou em Colombo. Nesta parte, ela 

tenta trazer Colombo de volta, mas não obtém sucesso. O objetivo do narrador é alertar a 

Coiote do perigo de seus pensamentos e brincadeiras e ele enfatiza que este é um final 

triste: “as coisas não ficam melhores, posso lhe garantir” (King, 1993, p.128). Entretanto, 

o narrador não consegue controlar o jogo da Coiote e descolonizá-la. Ele só consegue 

fazê-la parar de chorar quando diz que a Velha Coiote não termina sozinha, porque alguns 

gaios azuis aparecem para jogar com ela. A rendição do narrador ao choro da Coiote e a 

presença do gaio azul, outra forma comum de trickster, reafirmam a continuação dos 

arriscados jogos desta figura mítica. 

O narrador falha na sua tentativa de descolonizar a Coiote, especialmente quando 

ela reafirma a colonização ao identificar-se com Colombo e considerar sua vitória um final 

feliz para a história. Ela pergunta ao narrador sobre os índios e ele responde que Colombo 

ficou rico e famoso porque os vendeu. A Coiote não se preocupa com a situação dos 

índios que foram vendidos. Ao invés disto, ela parece aprovar as ações de Colombo, pois 

não desiste de ir à festa para o almirante. 

A interação do narrador com a Coiote não só recupera a tradição oral indígena, mas 

também implica numa tentativa de resistir à colonização contando uma versão alternativa 

da história da colonização americana. O narrador indígena conta esta história marginal 

recuperando o momento anterior à chegada de Colombo. Ele mostra que os índios e a 

Coiote estavam na América antes de Colombo, portanto eles não foram “descobertos”. Já 

que a ficção de King questiona os efeitos da colonização na situação contemporânea dos 

índios, o narrador também demonstra que as figuras indígenas contribuem para a vitória 

da colonização no mundo contemporâneo. A comemoração do Dia de Colombo feita pela 

Coiote e os valores capitalistas dos índios exemplificam este mito da condição “pós-

colonial”. 

Concluindo, “Uma história de Coiote sobre Colombo” contribui significativamente 

para a discussão sobre a resistência indígena pós-colonial. Nesta narrativa, o narrador 

tenta, sem sucesso, descolonizar a Coiote, o que sugere, então, o perigo envolvido nas 

brincadeiras e jogos. A narrativa de King questiona o trickster e, consequentemente, a 

desconstrução e a hibridização como formas de resistência pós-colonial. A história também 

sugere que a melhor forma de resistência é alcançada pela interação do narrador com a 
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Coiote quando ele tenta contar à trickster uma versão alternativa da história de Colombo. 

Consequentemente, é a história de trickster, cuja estrutura permite ao narrador contar 

uma história não-oficial, a forma fundamental de resistência ao discurso de Colombo. 

Portanto, esta história privilegia as ações do narrador e não as do trickster. 

Em termos teóricos, as ações da Coiote e do narrador exemplificam as duas 

estratégias de resistência pós-colonial apresentadas no conto. A Coiote, numa forma 

simplificada, representa o jogo da desconstrução. O jogo da Coiote desconstrói o sistema 

de oposições entre colonizador e colonizado, já que ela age como ambos. A Coiote é o 

colonizador quando joga com os índios, mas é o colonizado quando reproduz a história 

oficial. Coiote também toma parte na história do colonizador, enquanto Colombo promove 

mudanças no mundo indígena depois que chega, como quando leva os índios para a 

Europa. Embora a Coiote represente a desconstrução e as estratégias discursivas pós-

modernas, suas ações não resistem à colonização. O narrador, por outro lado, tenta 

manter o mundo em equilíbrio quando conta sua história e critica o jogo da Coiote. 

A posição do narrador ecoa a afirmação de Peter Hulme e Diana Brydon de que o 

pós-moderno apenas torna-se uma forma de resistência pós-colonial quando é tomada 

uma posição ideológica. Isto é precisamente o que a Coiote não faz, já que reafirma a 

história oficial devido a seus interesses egoístas e capitalistas. Ela defende a idéia de 

verdade histórica e o poder das enciclopédias oficiais quando acredita que Colombo 

descobriu a América e os índios porque ela leu isto em um “livro grande”, “grande e 

vermelho” (King, 1993, p.123). A Coiote também não consegue ouvir os silêncios e 

contradições nas narrativas oficiais. Ela não entende que o final feliz de Colombo foi 

negativo para os índios. De fato, sua estratégia é apenas acreditar no final feliz a fim de 

justificar seu ato de ir à festa. 

De acordo com a tradição indígena, Coiote desequilibra o mundo quando tenta 

melhorá-lo. Por isto, o papel do narrador é tentar colocar o mundo em ordem. Em “Uma 

história de Coiote sobre Colombo”, a Coiote viola o sentido indígena de comunidade 

devido a seu interesse egoísta no jogo, mas o narrador tenta reinstalar o equilíbrio através 

da narrativa oral. Anne Doueihi afirma que o trickster se divide em narrador e personagem 

para conseguir manter o equilíbrio; ele tanto conta a história como está “dentro” da 

história (1993, p.200). O conto de King mantém este equilíbrio através da interação entre 

o narrador e o personagem trickster:  enquanto a personagem Coiote insiste em jogar com 

a história, o narrador tenta colocar o mundo em ordem. 
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Ruffo afirma que, na literatura indígena, o ato de criação da Coiote é também uma 

forma de interferência no mundo. Ao criar Colombo, a Velha Coiote confirma o perigo de 

seu poder criativo. O narrador está consciente de que, toda vez que Coiote tenta colocar o 

mundo em ordem, algo ruim acontece. Por isso, sua função é ajudá-la a “consertar o 

mundo”. Para isto, ele tem de descolonizar e rescrever a história de Colombo e da América 

que Coiote confundiu. As palavras que o narrador diz à Coiote sugerem que a história 

oficial é apenas uma narrativa, e o ato de contar histórias pode transformá-la: “Sente-se, 

eu digo. Tome um chá. Nós vamos ter que arrumar esta história. Nós vamos ter que fazer 

esta história agora” (King, 1993, p.124).  

As definições que Colombo dá aos índios em seus Diários exemplificam como o 

colonizador produz a história de acordo com seus interesses. A colonização é o produto de 

palavras, pensamentos, intenções e armas. No conto, o narrador mostra à Coiote que a 

história oficial é um texto produzido através do ponto de vista do colonizador. Os 

pensamentos perigosos da Velha Coiote e as idéias de Colombo confirmam que nossa 

mente tem o poder de criar e fazer as coisas acontecerem. Portanto, a história oficial 

apenas torna-se verdadeira quando acreditamos nela e escolhemos repeti-la infinitamente. 

A versão alternativa de Thomas King à história da chegada de Colombo no 

Continente Americano é uma tentativa de recuperar o passado a fim de iluminar o 

presente. “Uma história de Coiote sobre Colombo” recupera a tradição oral indígena e o 

momento anterior à chegada de Colombo. Entretanto, este “re-contar” do passado só faz 

sentido quando percebemos suas conseqüências no presente. No conto, estas 

conseqüências são as atitudes violetas de Colombo com os índios e a colonização 

capitalista das mentes. 

O narrador não consegue descolonizar a Coiote, mas seus esforços demonstram uma 

tentativa de descolonizar o leitor. A Coiote repete as atitudes da Velha Coiote e perpetua a 

colonização. Quando alerta Coiote do perigo de suas atitudes, o narrador adverte o leitor 

para não assumir o papel dela. Ele mostra que nós perpetuamos a colonização quando 

internalizamos e reproduzimos a história oficial e os valores capitalistas. 

Thomas King questiona a celebração da história oficial no aniversário de quinhentos 

anos da chegada de Colombo na América. Sua idéia central é que não devemos repetir as 

idéias impostas pela cultura dominante e celebrar o discurso oficial. Precisamos estar 

conscientes de nosso passado histórico e ouvir as histórias alternativas. É claro que ouvir 

estas histórias só é possível quando exorcizamos o colonialismo de nossas mentes.  



15  

 5()(5Ç1&,$6�
 

ATWOOD, Margaret. A double-bladed knife: subversive laughter in two stories by Thomas King. Canadian 
Literature, v. 124/125, 1990, p.243-250.  

BHABHA, Homi K. The Location of Culture. London and New York: Routledge, 1994. 

BRYDON, Diana. The white inuit speaks: contamination as literary strategy. In: ASHCROFT; GRIFFITHS; 
TIFFIN; (eds.). The Post-Colonial Studies Reader. London and New York: Routledge, 1995, p.191-203. 

COHEN, J. M., (ed. e trad.). The four voyages of Christopher Columbus. London: Penguin, 1969. 

CUNHA, Rubelise da. Rewriting forgotten histories: The heirs of Columbus and “A coyote Columbus story”. 
Florianópolis: UFSC, 2001. Dissertação (Mestrado em Letras), Universidade Federal de Santa Catarina, 
2001. 

DOUEIHI, Anne. Inhabiting the space between discourse and story in trickster narratives. In: HYNES, William 
J.;  DOTY, William G. (eds.). Mythical trickster figures: contours, contexts, and criticisms. Tuscaloosa 
and London: The University of Alabama Press, 1993, p. 193-201. 

HULME, Peter. Colonial Encounters: Europe and the Native Caribbean 1492-1797. London and New York: 
Methuen, 1986. 

HYDE, Lewis. Trickster Makes this World. New York: North Point Press, 1998. 

KING, Thomas. One good story, that one. Toronto: Harper Collins, 1993. 

--- . Godzilla vs. post-colonial. In: HEBLE, Ajay; PALMATEER, Donna Pennee; STRUTHERS, J. R. (eds.). New 
contexts of Canadian criticism. Ontario: Broadview Press, 1997, p. 241-248. 

--- (ed.). All My Relations: An anthology of contemporary Canadian Native fiction. Norman and London: 
University of Oklahoma Press, 1990. 

---; MONKMAN, William Kent. A coyote Columbus story. Toronto and Vancouver: Douglas and McIntyre, 
1992. 

KONING, Hans. Colombo: o mito desvendado.. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1992. Tradução por Maria 
Carmelita Pádua Dias. 

KRUPAT, Arnold. The turn to the Native: studies in criticism and culture. Lincoln and London: University of 
Nebraska Press, 1996.  

LOPEZ, Barry. Giving Birth to Thunder, Sleeping With His Daughter: Coyote Builds North America. New York: 
Avon Books, 1977. 

RUFFO, Armand Garnet. From myth to metafiction, a narratological analysis of Thomas King’s “The one 
about coyote going west”. International Journal of Canadian Studies: Aboriginal Peoples and Canada, 
v. 12, 1995, p. 135-154. 

SALE, Kirkpatrick. “Roll On, Columbus, Roll On.” The Nation. 21 Oct. 1991: 485-490. 

SCHMIDT, Kerstin. Subverting the dominant paradigm: Gerald Vizenor’s trickster discourse. Sail, v. 7, n. 1, 
1995, p. 65-76. 


