
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS VERNÁCULAS 

MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 

 

 

 

ANDRÉIA DE FÁTIMA PINSAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO PERSONAGEM HISTÓRICO À FICÇÃO DE PAULINE MELVILLE: UMA 

ANÁLISE DO PERSONAGEM FATHER NAPIER EM A HISTÓRIA DO 

VENTRÍLOQUO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO – RO 

2018



 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 

 

 

 

 

 

DO PERSONAGEM HISTÓRICO À FICÇÃO DE PAULINE MELVILLE: UMA 

ANÁLISE DO PERSONAGEM FATHER NAPIER EM A HISTÓRIA DO 

VENTRÍLOQUO. 

 

ANDRÉIA DE FÁTIMA PINSAN 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Letras, área 
de concentração em Língua, Linguagens e 
Culturas Amazônicas, sob a orientação do 
Professor Dr. Miguel Nenevé, para obtenção do 
título de Mestre em Letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO – RO 

2018 



 
 

  



 
 

ANDRÉIA DE FÁTIMA PINSAN 

 

 

DO PERSONAGEM HISTÓRICO À FICÇÃO DE PAULINE MELVILLE: UMA 
ANÁLISE DO PERSONAGEM FATHER NAPIER EM A HISTÓRIA DO 

VENTRÍLOQUO.  

 

Dissertação defendida e aprovada em 05 de fevereiro de 2018 pela banca 
examinadora constituída pelos docentes:  

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof. Dr. Miguel Nenevé 

Orientador 

 

 

Prof. Dr. Alessandro Eleutério de Oliveira 

Membro Externo 

 

 

Prof. Dra. Nair Ferreira Gurgel do Amaral 

Membro Interno 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este estudo aos meus filhos, Isabella e 

Lucas, por entender que as mudanças que 

queremos para o mundo devem começar no 

universo do nosso lar e por depositar neles a 

esperança de um mundo melhor e mais 

humano. 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Pela vida, pela salvação e pela graça que se renova a cada dia, pela saúde e 

por suprir cada uma das minhas necessidades eu agradeço a Deus, o criador e 

justificador de minha vida.  

 Pelas bases de minha criação, pelo amor com que fui conduzida durante os 

anos de minha existência, pelo apoio incondicional em todas as minhas escolhas, 

pela compreensão e aceitação de mim, como sou, sem reservas ou ressalvas eu 

agradeço à minha família, em especial à minha irmã Izabel por sempre orar por mim.  

 Pelo exemplo de força, garra, dedicação, comprometimento, por ser minha 

mãe e professora na vida e pelo eterno incentivo em relação aos estudos eu 

agradeço em especial à minha mãe, a Dona Ceiça, como ela gosta de ser 

carinhosamente chamada. 

 Pelo suporte incondicional, cuidando dos meus filhos nos meus períodos de 

ausência, levando e buscando na escola, alimentando e zelando em tudo quanto 

fosse necessário, eu agradeço em especial ao meu pai, ou como eu costumo 

chama-lo, meu paizinho, o Sr. Sebastião Pinsan. 

 Por estar sempre disposto a ajudar quando fosse necessário, agradeço em 

especial ao meu irmão, Edvaldo, socorro sempre presente nos momentos em que foi 

preciso, dando apoio e suporte aos meus filhos nas minhas longas ausências. 

 Por serem compreensivos, responsáveis, obedientes e atenciosos e por 

sempre tentarem tornar as coisas mais fáceis do que difíceis, por jamais terem 

reclamado de minhas ausências, apesar de senti-las na carne, mas sempre terem 

oferecido suporte emocional me incentivando em relação aos meus estudos, eu 

agradeço especialmente aos meus filhos, a primogênita Isabella e o caçula Lucas, 

os grandes e verdadeiros amores da minha vida. 

 Por acreditar em mim quando eu não mais acreditava, por me fazer acreditar 

na possibilidade de realização deste trabalho, por me incentivar e inspirar na 

pesquisa, por me conduzir com leveza compreendendo meus momentos de 

fragilidade, eu agradeço especialmente ao meu querido orientador, professor doutor 

Miguel Nenevé. Obrigada pela paciência e pelo carinho de sempre. 

 Pelo chacoalho que primeiro despertou em mim o pensamento crítico em 

relação aos estudos literários quando era ainda uma aspirante à graduação em 



 
 

Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, eu agradeço ao meu 

querido professor de Teoria da Literatura, professor doutor Ildo Carbonera. 

 Pelo espírito de colaboração, pelo companheirismo partilhado durante o 

cumprimento dos créditos, durante a realização dos eventos, durante as aulas, 

apresentações de trabalhos e na convivência em sala de aula eu agradeço aos 

meus colegas de mestrado da turma do ano de dois mil e quinze, representados 

pelo meu querido amigo Bruno Teógenes, sempre presente e disposto a oferecer 

sua mão amiga. Meus mais sinceros agradecimentos! 

  Em especial às minhas amigas Andressa Priori e Nereida Machado, com as 

quais convivi intensamente, partilhando os momentos de alegria, mas também de 

tristeza, cada vez que tínhamos que deixar nossos filhos em casa e partir de 

Ariquemes a Porto Velho. Foram muitas viagens, muitas confidências, muitos 

trabalhos e muitos momentos de profundo aprendizado juntas, hoje podemos dizer 

que nos conhecemos e que somos mais do que colegas de mestrado e mais do que 

colegas de trabalho, somos amigas.  

 Ao Instituto Federal de Rondônia – Campus Ariquemes, representado pelo 

nosso diretor geral Osvino Schmidt, uma das pessoas mais “humanas” que eu 

conheço, eu agradeço pela compreensão nos momentos de ausência e pelo apoio 

incondicional através de ações de incentivo aos estudos. Prometo contribuir ainda 

mais com o crescimento institucional agregando aquilo que aprendi no 

desenvolvimento do meu trabalho. 

 Pela oferta do curso de Mestrado Acadêmico em Letras e por me acolher 

enquanto aluna me possibilitando esta qualificação eu expresso minha gratidão à 

Universidade Federal de Rondônia.  

 Aos professores que foram incansáveis e dedicados na preparação e 

ministração de suas aulas compartilhando, através das discussões, uma riqueza de 

conteúdos que me ofereceram não apenas o suporte necessário para a realização 

deste trabalho, mas também me possibilitaram crescer como pessoa e como 

profissional. A vocês, meus mais sinceros agradecimentos. Agradeço em especial à 

professora doutora Nair Gurgel do Amaral pelas suas contribuições tão pontuais em 

relação a este trabalho. 

 Pelo carinho no olhar, pela compreensão expressa nas palavras de apoio e 

incentivo, por aceitar o convite do meu orientador para ser membro da banca que 

avaliou este trabalho e, principalmente, pelas contribuições dadas durante a 



 
 

qualificação desta pesquisa, agradeço ao meu querido colega de trabalho, professor 

doutor Alessandro Eleutério de Oliveira.  

 Pelo incentivo através de palavras de ânimo, através da leitura e comentários 

sobre o texto, de material cedido, de ideias partilhadas e tudo o mais que se fez 

necessário para a efetiva concretização deste trabalho eu agradeço, na pessoa do 

Douglas Cesar Alves, a todos que tenham colaborado direta ou indiretamente com 

esta pesquisa.  

 E, por fim, à CAPES, pela bolsa de estudos. 

  



 
 

PINSAN, Andréia de Fátima. Do personagem histórico à ficção de Pauline Melville: 
uma análise do personagem Father Napier em A História do Ventríloquo. 2018. 114 
p. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Letras, Universidade Federal de 
Rondônia, Porto Velho, RO, 2018. 

 

RESUMO 
 
 

Neste trabalho nos propomos a investigar como a obra A História do Ventríloquo, de 
Pauline Melville, promove um diálogo com a história da Guiana principalmente 
através do personagem Padre Napier, inspirado no ministério realizado pelo Padre 
Cuthbert Cary-Elwes, um padre conhecido na história do país. Após lermos o 
trabalho de Melville e observarmos o tratamento dado ao personagem Padre Napier, 
conduzimos uma investigação sobre parte da história da Guiana, especialmente 
relacionada com a região do Rupununi e as ações do Missionário Cary-Elwes. Com 
o apoio de alguns pensadores pós-coloniais como Edward Said (1990), Frantz 
Fanon (2016) e Albert Memmi (2007) e pesquisadores “decoloniais” como Walter 
Mignolo (2003) é possível perceber que a obra de ficção de Melville produz um 
contra-discurso em resposta ao discurso do missionário colonizador em relação aos 
Ameríndios.  Na medida em que a autora introduz as vozes e as percepções dos 
povos Ameríndios que jamais haviam recebido atenção anteriormente, nós podemos 
inferir que o trabalho de Melville é uma obra de ficção descolonizadora uma vez que 
ela desperta no leitor uma releitura da história e uma reflexão no trabalho 
missionário sob a perspectiva do Ameríndio, do sujeito colonizado.  
 
Palavras-chave: Pauline Melville. A História Do Ventríloquo.  Ficção.  História. Carl-
Elwes/Napier. 
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ABSTRACT 
 
 

In this work we propose to investigate how Pauline Melville´s The Ventriloquist´s Tale 
promotes a dialogue with the history of Guyana mainly through the character Father 
Napier whose inspiration was Father Cuthbert Carl-Elwes, a priest known in the 
history of the country.  After reading Melville´s work and the treatment given to the 
character Father Napier we conducted an investigation on  part of the history of 
Guyana, especially related  to the Rupununi area, and the  actions of   the Missionary 
Carl-Elwes. With the support of some postcolonial thinkers such as Edward Said 
(1990), Frantz Fanon (2016) and Albert Memmi (2007) and “Decolonial” scholars 
such as Walter Mignolo (2003) we are able to realize that Melville´s fictional work 
produces a counter-discourse to the missionary colonizer discourse towards 
Amerindians. As the author introduces voices and perceptions of Amerindian people 
which had never received attention before, we can infer that Melville’s work is a 
decolonizing fiction as it helps the reader to rethink history and reflect on the 
missionary work from the perspective of Amerindian, colonized people. 
 
Keywords: Pauline Melville – The Ventriloquist´s Tale – Fiction – History – Carl-
Elwes/Napier. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Era um sábado, às oito horas e cinquenta e cinco minutos, quando uma 

enfermeira deixou o centro cirúrgico anunciando: é menina! Já fazia um bom tempo 

que não nasciam meninas no Hospital e Maternidade Santa Rita de Cássia, em 

Maringá, no Paraná. O meu nascimento naquela manhã do dia cinco de fevereiro de 

mil novecentos e setenta e sete foi um acontecimento!   

 Maringá é um município que está localizado na região norte do estado do 

Paraná. Hoje é uma grande cidade que mantém seus ares interioranos. É famosa 

por suas árvores e jardins. Porém, minha relação com a cidade é apenas esta: o 

nascimento. Apesar de ter nascido em Maringá, eu nunca morei lá. Meus pais já 

residiam em Foz do Iguaçu, uma cidade que se localiza a oeste do Paraná e que faz 

divisa com dois países sul-americanos: Paraguai e Argentina. Na época do meu 

nascimento, Foz do Iguaçu era uma cidade com pouca estrutura e como a gestação 

de minha mãe requeria alguns cuidados especiais foi prudente que o nascimento 

ocorresse em um lugar onde houvesse mais estrutura médico-hospitalar e, já que as 

famílias tanto de meu pai quanto de minha mãe residiam em cidades bem próximas 

a Maringá, lá fomos nós: meu pai, minha mãe e eu, na barriga dela. 

 Uma vez nascida, retornamos a Foz do Iguaçu, cidade onde eu morei durante 

31 anos. É por esta razão que, apesar de ter nascido em Maringá, é Foz do Iguaçu 

que considero como meu lugar de nascimento, pois com esta cidade é que associo 

as minhas memórias afetivas, é nela que tenho as minhas raízes e foi naquele 

cenário que escrevi a maior parte da minha história até o momento. Antes de 

morarem em Foz do Iguaçu, meus pais e meus irmãos moravam em Terra Boa, uma 

cidade próxima a Maringá. A família se mudou para Foz do Iguaçu na época da 

construção da usina hidrelétrica de Itaipu, já que, por conta dessa construção, Foz 

havia se tornado uma cidade de grandes possibilidades de desenvolvimento 

econômico.  

 A usina foi construída pelos dois países, Brasil e Paraguai, entre os anos de 

1975 e 1982, quando ambos eram governados pelo regime militar. A barragem foi 

construída no Rio Paraná, que faz divisa entre os dois países e, com a interrupção 

do curso do rio, houve a formação de um dos maiores lagos de água doce do 

mundo, o Lago de Itaipu. Trata-se de uma obra grandiosa que atraiu pessoas de 

todos os lugares do Brasil e do mundo e fez de Foz do Iguaçu uma cidade 
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conhecida no cenário nacional e internacional não apenas por suas belezas naturais 

como as Cataratas do Iguaçu, por exemplo, mas também pelo desenvolvimento que 

a usina representou especialmente para o Paraguai, pois gerou a energia que trouxe 

o progresso. E foi em razão da construção dessa gigante binacional que meus pais 

decidiram se mudar para Foz do Iguaçu em busca de oportunidades.  

Eu sou a terceira filha do Sr. Sebastião Pinsan e da Sra. Maria da Conceição 

Carvalho Pinsan, ele de descendência italiana por parte de pai e espanhola por 

parte de mãe e ela portuguesa, de nascimento. Filha “temporona”, como eles 

chamam, por ter uma grande diferença de idade entre mim e os meus irmãos, pois 

sou dez anos mais jovem que minha irmã Izabel e doze anos mais jovem que meu 

irmão Edvaldo. Meus pais se divorciaram após vinte anos de casamento, na época 

eu estava com oito anos e meu pai decidiu deixar a família para constituir outra 

família aqui, no estado de Rondônia, na cidade de Ariquemes. 

Nós ficamos em Foz do Iguaçu e a vida seguiu com algumas dificuldades, 

especialmente de ordem financeira, mas seguiu. Minha mãe é uma guerreira, um 

grande exemplo para mim. À época da separação ela ainda não havia passado nos 

dois concursos estaduais e nem tinha concluído seu curso superior em Letras, pela 

Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Foz do Iguaçu, que posteriormente se 

transformou na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, onde eu 

estudei e fui aluna de alguns de seus professores, vindo a me formar no mesmo 

curso, porém com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Espanhola no ano de 

2003.  

 Sempre gostei de ler, aliás, as leituras, o ato de inventar e contar histórias 

estavam entre as minhas práticas favoritas e minha maior fã, logicamente, era a 

minha mãe, que até hoje guarda os meus cadernos de redação passados a limpo. A 

leitura sempre foi muito importante pra ela e ela sempre nos incentivou a ler muito – 

escrever era só uma consequência.  

 Dentro de nossas possibilidades posso dizer que tínhamos uma boa 

quantidade de livros à disposição em uma estante que havia no quarto de minha 

mãe e foram eles que povoaram minha infância e adolescência com imagens, 

personagens e aventuras que de certo modo me serviam como companhia, já que 

naquela época quase não tínhamos vizinhos, não havia internet e falar ao telefone 

era coisa muito cara. Eu era como uma pequena traça devoradora de livros. Em 

pouco tempo eu li todos e apesar da minha mãe sempre ganhar muitos livros dos 
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representantes das editoras, eles não eram mais suficientes. A solução foi começar 

a frequentar a biblioteca municipal, que para minha sorte, tinha um belo acervo! 

 Não tive a sorte de ter a minha mãe como professora na escola, mas tê-la 

como professora na vida foi e é infinitamente melhor. Ela é a minha inspiração, sabe 

disso e vai chorar quando ler este texto. O incentivo para o estudo veio sempre dela 

que também tinha muitos conselhos (e os repetia incansavelmente, como se fossem 

um mantra). Um deles era mais ou menos assim: “Estude, minha filha, pois eu não 

tenho terras, nem bens para te deixar como herança, mas invisto no seu estudo, 

pois isso ninguém jamais poderá roubar de você, então aproveite!” E eu aproveitei. 

Sempre. O máximo que pude. 

 No ano de mil novecentos e noventa e sete eu me casei pela primeira vez, 

tinha então vinte anos e, aos vinte e quatro anos, tive minha primeira filha, a 

Isabella. Infelizmente o casamento teve fim quando eu contava então com vinte e 

oito anos, justamente no ano da minha formatura na Universidade. O curso de 

Letras não era a minha primeira opção. Mas em virtude de vários fatores, dentre eles 

as dificuldades financeiras, decidi prestar o vestibular. A Universidade era pública e 

a decisão pelo curso se deu em grande parte pela afinidade que tenho com a 

literatura. As disciplinas que me encantaram sobremaneira durante o curso foram: 

Teoria da Literatura, Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa e Literaturas 

Hispânicas. Eram aulas nas quais eu nem piscava os olhos, pois me encantavam.  

 Contudo, há que se ter em mente o tempo e o espaço em que tudo isso 

aconteceu. O ano era 2000 e o local era Foz do Iguaçu, no Paraná – região sul do 

Brasil. Apesar de ser uma cidade multicultural, dentro da academia, àquele tempo, 

as mentes pensantes eram ainda muito tradicionais e, não sei se por comodismo ou 

por ideologia, não se ouvia falar em autores ou obras que não figurassem na 

prateleira dos cânones literários. Era sobremodo impossível indicar outra obra que 

não fossem aquelas historicamente estudadas e consideradas canônicas.  

 Apesar disso, foi lá, nas aulas do meu querido professor de Teoria da 

Literatura, Ildo Carbonera, que eu ouvi pela primeira vez o nome “Milton Hatoum”. 

Não sabia ao certo de quem se tratava, mas creio que o professor Ildo conhecia 

porque havia morado alguns anos aqui em Rondônia, na cidade de Porto Velho. 

Deve ser por isso. Mas todo meu conhecimento de literatura produzida na Amazônia 

resumia-se a nada, pois jamais tivemos acesso aos livros de Hatoum.  
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 Passados dois anos da minha separação eu me casei novamente e, aos trinta 

e um anos me mudei de Foz do Iguaçu para Batatais, no interior de São Paulo, uma 

cidade que fica a quarenta quilômetros de Franca e a trinta e cinco quilômetros de 

Ribeirão Preto. Cidade pequena e bastante tranquila. A mudança ocorreu por 

necessidade do meu então esposo e na oportunidade eu estava esperando o meu 

segundo filho, Lucas.  

 Morei em Batatais por quatro anos e como novamente o casamento não deu 

certo eu precisei me mudar outra vez. Pensei em voltar para Foz do Iguaçu, pensei 

em morar em Maringá, já que minha mãe estava morando lá nessa ocasião, mas 

acabei decidindo vir para Rondônia, onde estavam meu pai e meu irmão mais velho. 

Escolher Rondônia em outros tempos seria impensável, pois eu tinha verdadeira 

aversão a “morar em um lugar tão distante”, sem recursos e, a meu ver, totalmente 

atrasado em relação ao mundo que eu conhecia.  

 Mas, naquele momento de fragilidade, estar perto do meu pai me parecia 

muito mais importante que qualquer outra coisa. Eu enxerguei a possibilidade de 

reparar o tempo de ausência dele em minha vida, especialmente através da 

convivência dele com meus filhos. Seria como se fosse eu, a minha infância, a 

minha adolescência perto dele, através da infância e adolescência dos meus filhos. 

Seria a oportunidade de conhecer meu pai e poder cuidar dele, ainda que na velhice. 

Os anos se passaram e muitas coisas aconteceram, tantas que me fizeram mover 

do sul ao norte, e foi assim que vim parar cá onde estou.  

A decisão de vir para cá me fez baixar todas as guardas e reservas que eu 

tinha em relação ao lugar e nada seria capaz de me fazer sentir qualquer sentimento 

negativo em relação à ausência de serviços, recursos, opções, etc. Eu vim de 

coração e braços abertos para receber o estado e a cidade e ser também recebida. 

A todos eu sempre digo que só tenho a agradecer a Deus pelas oportunidades que 

Ele me deu em Rondônia. Aprendi a amar e a respeitar este estado em todas as 

suas peculiaridades e posso afirmar hoje que isso já foi o princípio da 

descolonização da minha mente. 

Era o ano de dois mil e onze e, ao chegar a Ariquemes já comecei a procurar 

emprego. Consegui aulas em uma das mais conceituadas escolas particulares da 

cidade. Eu já tinha bastante experiência como professora de línguas estrangeiras, 

lecionando inglês e espanhol em escolas especializadas no ensino de idiomas, mas 

como professora de literatura seria a minha primeira vez. Apesar de ser a literatura 



17 
 

uma de minhas grandes paixões, eu nunca havia trabalhado especificamente com 

ela. Foi um desafio que aceitei e para o qual me dediquei durante quatro anos  

ensinando (e aprendendo) sobre literatura portuguesa e brasileira para os alunos 

dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. Foi uma experiência 

maravilhosa e eu só parei de lecionar nessa escola quando passei no concurso para 

professor do Instituto Federal de Rondônia, era então o ano de dois mil e quatorze.  

 No ano seguinte, comecei a trabalhar no Instituto Federal como professora de 

espanhol e foi a partir daí que surgiu a ideia de cursar um mestrado. Quatro anos se 

passaram da minha chegada a Rondônia até o momento em que, assim meio por 

acaso, eu soube que haveria um processo seletivo para o mestrado em Letras na 

UNIR. Até então eu não fazia nem ideia do que era um mestrado, em que consistia 

um processo seletivo, como se fazia um pré-projeto, nem que eu deveria conhecer 

os professores do programa lendo seus curriculum Lattes, eu sei que pode parecer 

vergonhoso, mas eu realmente não sabia.  

 Uma dica aqui, outra ali e eu fui, aos poucos, trilhando o meu caminho. Com 

uma colega de trabalho eu consegui algumas obras das que foram indicadas como 

leitura base para o processo e foi assim que fui me inteirando aos poucos, meio no 

susto, do que é que se tratava. Vocês podem estar se perguntando agora o que teria 

me motivado a buscar o mestrado já que eu nem sabia do que é que se tratava. 

Bem, dois fatores pesaram na decisão: a vontade de voltar a estudar e o fato de ter 

passado a conviver em um ambiente onde o assunto se resumia a mestrado, 

doutorado, artigos, publicações, pesquisas, etc. Coisas que não faziam parte do meu 

mundo até o momento em que passei a integrar o quadro de professores do Instituto 

Federal de Rondônia. E foi assim que eu dei esse passo em minha vida, sem saber 

direito do que se tratava e nem o que viria pela frente.  

 Então eu pensei: “Tenho certeza de que não vou passar afinal eu nem sei 

como é que se faz isso, mas mesmo assim vou tentar, pois da próxima vez que eu 

fizer já saberei como funciona”.  Só que não teve a próxima vez. Graças a Deus (eu 

acho), passei na primeira vez que tentei. Foi um susto porque éramos quatro 

colegas de trabalho participando do processo (e nos tornamos quatro amigas!) e das 

quatro, creio que a única que verdadeiramente não esperava passar era eu. 

Confesso que fiquei feliz, mas não sei se passei no momento certo, pois eu não 

estava psicologicamente preparada para o que estava por vir. 
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 Meu projeto inicial era voltado para a área de políticas públicas para o ensino 

de língua estrangeira moderna na educação regular. Ao apresentá-lo para meu 

orientador, não houve rejeição por parte dele em nenhum momento, mas me sugeriu 

outro tema que de pronto me encantou, pois envolvia literatura. Quando eu 

compreendi de que se tratava o trabalho que eu deveria desenvolver, percebi que 

era tudo muito novo pra mim. Pela primeira vez na vida eu ouvia falar de literatura 

pós-colonial, até mesmo pela formação que tive e pelo modo como eu percebia o 

mundo que até então era tradicional, ou seja, eu não me atentava para as questões 

que a literatura pós-colonial levantava para discussão. Até mesmo a visão do que 

era colonialismo, do que se tratava o pós-colonialismo e da necessidade premente 

de resistir à colonização e ao modo de pensar eurocêntrico que está entranhado em 

nossa cultura e em nossa memória discursiva e que um dos propósitos da pesquisa 

deve ser o de contribuir no processo de descolonização das mentes, como Ngũgĩ 

Wa Thiong´o defende em seu livro Decolonising the Mind (2003). 

 Entrar para o programa de mestrado em Letras na UNIR me fez compreender 

coisas que antes não compreendia. As aulas com o Professor Miguel, com a 

Professora Sônia e com a Professora Nair trouxeram luz ao meu entendimento e me 

fizeram perceber que o projeto colonial europeu assentou-se através da implantação 

de uma ideologia supremacista e racista. As regalias dos colonizadores firmaram-se 

na segregação das populações dos países que foram colonizados pelos europeus. A 

ideia de inferioridade biológica, social e cultural dos povos colonizados, validou a 

exploração da força de trabalho e dos recursos naturais, legitimando desse modo os 

privilégios dos colonizadores.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A escola e a educação não se encontram alheias à sociedade. Nossa 

sociedade é ainda hipocritamente racista e nela perpetuam-se inúmeros estereótipos 

que foram construídos para validar o colonialismo e o comércio de pessoas 

escravizadas. Estes conceitos que marginalizam os indivíduos, que os classificam 

com base no conceito de raça e que reproduzem a ideia de superioridade dos 

europeus face aos colonizados, dos brancos em relação aos negros, índios, árabes, 

etc., permanecem se não nos currículos acadêmicos, certamente na nossa memória 

discursiva. Constantemente são esquecidas, ou minimizadas as contribuições das 

civilizações não europeias para a evolução social e tecnológica do mundo moderno. 

Os fatos históricos são apontados com uma suposta frieza científica, no entanto 

oferecem uma leitura claramente eurocêntrica, destacando uma hegemonia quase 

total das civilizações europeias, reforçando a narrativa de seu projeto civilizador. 

 Somos parte da educação e temos um importante papel frente à 

comunidade que atendemos. Desse modo, compreendemos que nossa pesquisa, e 

aqui incluo meu orientador, é relevante para o fomento dos estudos culturais, em 

especial daqueles que se ocupam em analisar a influência, as consequências e o 

impacto causado pela empresa colonizadora no modo de viver, de se reconhecer 

enquanto indivíduo, de exercer o domínio sobre o seu espaço, de obedecer às 

regras que regulamentavam suas relações sociais com os seus e com os demais 

membros de outras tribos e de exercer a fé à maneira de seus ancestrais, segundo 

suas crenças e lendas de tradição oral. Todo esse impacto causado pelo processo 

de conquista e domínio que foi imputado aos povos nativos durante a colonização 

deixou marcas e feridas abertas que, por vezes, ainda se inflamam e requerem por 

esta razão, a intervenção pontual como forma de resistência e resgate de sua 

identidade cultural. Tinham seus próprios costumes, seus recursos eram precários, 

mas cada grupo se adaptava segundo as suas necessidades e de acordo com a sua 

realidade.  

 A professora de Teoria da Literatura e autora do livro “A invenção da 

Amazônia”, Neide Gondim, pesquisou nas cartas escritas pelos viajantes que 

estiveram na Amazônia e tiveram os primeiros contatos com os indígenas habitantes 

do continente Americano, em especial os membros pertencentes às tribos que 

habitavam a região norte do país, a fim de compreender a origem das imagens que 
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povoavam as mentes europeias acerca da floresta, sua fauna e flora, mas também 

de seus habitantes. Muitos mitos e lendas foram criados a respeito do Novo Mundo 

e de sua selvageria.  

 Ao analisar tais relatos, Gondim (1994) constata que, a ideia de um lugar 

inóspito, muito quente, muito úmido, povoado por indivíduos que para o padrão 

europeu eram seres inferiores, sem leis, sem cultura, sem religião: selvagens. 

Inclusive a imagem difundida por Buffon, um dos intelectuais franceses mais 

proeminentes do século XVIII, e que se perpetua até os dias atuais, é a de que o 

nativo do novo mundo era um ser covarde e preguiçoso que poderia passar muito 

tempo deitado. Aos estudos da vida e da formação biológica dos seres, o conde de 

Buffon acrescentou o ponto de vista eurocêntrico. Suas análises conduziram-no a 

uma teoria de degeneração das espécies contradizendo as teorias evolucionistas e 

ele atribuía essa degeneração ao clima quente e úmido da Amazônia, e ao fato de 

as copas das árvores serem muito fechadas, impedindo a entrada da luz solar. 

 
Segundo ele, a situação primitiva e inóspita da natureza só poderia 
ser modificada pela passagem de seu estado natural para a cultura 
através da intervenção de homens civilizados e desenvolvidos, que 
conseguissem executar essa tarefa hercúlea, no cultivo do solo, com 
a derrubada das árvores, abrindo caminho aos raios solares 
(GONDIN, 1994, p.72). 

 

 Suas considerações desenvolveram uma impressão negativa dos povos que 

vivessem fora da Europa, pois, explicações como essas serviriam de base para criar 

a teoria do determinismo geográfico, da qual o geógrafo alemão Friederich Ratzel 

seria o precursor, e que teria sido mal interpretado tendo, pois, os seus estudos 

subestimados por certa parcela da comunidade geográfica, conforme apontam 

Wesley Arcassa e Paulo Mourão em artigo intitulado Ratzel: para além do 

determinismo geográfico (2011, p. 3). 

 Após ter contato com a teoria evolucionista de Darwin durante seus estudos 

acadêmicos, teve suas pesquisas fortemente influenciadas pela teoria evolucionista. 

Com o conceito do determinismo geográfico, Hatzel defendia a tese de que o meio 

natural exercia forte influência nos aspectos fisiológicos e psicológicos da 

humanidade (ARCASSA e MOURÃO, 2011, p. 4).  

 A partir dos relatos de viagem pesquisados por Gondim, foi possível revelar 

o retrato de indígenas vivendo em uma rotina de subsistência, baseada na caça e na 
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pesca ritual. Eles pintavam seus corpos e não usavam roupa alguma, mas tinham 

suas crenças e as praticavam. Diante dessa realidade retratada, os europeus 

lançavam sobre eles (os povos nativos) um olhar de superioridade, pois 

comparavam a cultura das populações tradicionais com a dos indígenas a quem 

concebiam em seu ideário como seres irracionais, selvagens, sem vontade própria e 

a quem tinham a “obrigação” cristã de redimir de seus pecados diante de Deus, 

entendendo que uma vez doutrinados e evangelizados, poderiam lhes ser de grande 

valia. 

 Entendemos que durante o processo de colonização, as imposições culturais 

não ocorreram apenas no contato e na relação com os povos indígenas, habitantes 

autóctones das Américas, mas também em relação aos negros africanos vendidos 

como escravos, aos povos árabes do Oriente Médio e a tantos outros exemplos que 

tivemos ao longo da trajetória da humanidade neste mundo. Sabemos que todos os 

povos que passaram pelo “fogo da colonização” 1 são credores de igual atenção e 

estudo, ainda mais quando consideramos que todos os povos, ao serem 

colonizados, foram subjugados, tiveram suas raízes, famílias, terras, identidades, 

almas e direitos roubados, furtados e usurpados por aqueles que vieram trasvestidos 

de heróis, e, segundo seu discurso religioso, com o intuito de protegê-los, e como 

seres superiores e beneméritos, buscavam mais a satisfação espiritual do que a 

financeira. 

 Já está bem claro que isso nunca foi real e que os brancos europeus não 

hesitaram em exercer o seu poder opressor, ainda que para cada caso fossem 

ministradas doses diferentes, e apresentassem diferentes efeitos colaterais, o 

resultado da medicina de cura, libertação e purificação ministrada por eles aos 

indígenas, aos negros, aos árabes, foi bastante semelhante: por onde passaram 

 

1 Neste caso utilizamos a palavra fogo no sentido de “purificação” e por esta razão a 

colocamos entre aspas. Dentro do entendimento cristão, e no livro sagrado do cristianismo, o fogo 

aparece como um elemento que tanto pode trazer vida, como pode destruí-la e tudo ao seu redor. 

Tem muitos usos e propósitos, mas na palavra de Deus, com frequência ele representa a presença 

poderosa do Senhor, relacionando a presença dEle em nossas vidas com a nossa purificação, 

comparando-nos a metais preciosos que pelo fogo são moldados, purificados e revelados. Assim 

também a Igreja mostrava entender que esse era o seu papel em relação aos indígenas, por exemplo, 

e, portanto, seria necessário que eles, ímpios e pagãos, fossem purificados (catequisados). 
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deixaram atrás de si um rastro de exploração, ganância, violência e desrespeito, 

além de sangue derramado nas batalhas, feridas abertas e traumas, ao mesmo 

tempo em que tentavam provocar um apagamento identitário que levasse à 

destruição de uma cultura, pela imposição da outra. 

 Contudo, delimitar o espaço geográfico para onde voltaremos nossos olhos 

é necessário, pois nosso objeto de estudo consiste na análise da trajetória de um 

padre que atuou na região, hoje fronteiriça entre o Brasil, a Guiana e a Venezuela, 

mais especificamente no Rupununi.  

 O padre Cuthbert Cary-Elwes, francês de nascimento, ordenado padre pela 

Sociedade de Jesus, em Londres, na Inglaterra, representou um agente de grande 

transformação no meio ambiente no qual interferiu com sua presença enquanto 

indivíduo europeu, religioso e colonizador e através de seu trabalho missionário 

evangelístico entre as tribos indígenas locais. Em nosso estudo abordaremos a 

colonização religiosa na América do Sul, na Guiana do século XX, então Guiana 

Inglesa, pois ainda encontrava-se sob o domínio da Inglaterra, e na fronteira da 

Guiana Inglesa com o Brasil, uma região que se estendia desde Baidanau, ao sul, 

subindo pela região do rio Rupununi, até o extremo norte, passando pelos rios 

Sawaraur,  Karakara, Puararu, Potaro e Ireng, chegando até o Monte Roraima, já na 

tríplice fronteira formada pelo Brasil, Venezuela e Guiana.  

 Essa abordagem foi norteada pelos conceitos propostos pela corrente de 

estudos pós-coloniais com o propósito de identificar, após análise dos dados 

apresentados através dos registros deixados pelo padre Carl-Elwes em suas 

anotações, em seu diário e pela representação dele, enquanto personagem de obra 

de ficção, como Padre Napier, criado pela escritora guianense, Pauline Melville, na 

obra literária chamada originalmente The Ventriloquist’s Tale, traduzida para a língua 

portuguesa por Beth Vieira com o título “A história do Ventríloquo”.  

 Certa vez, o professor Miguel Nenevé, estando com a autora Pauline 

Melville, aproveitou a oportunidade para perguntar por que ela havia sido tão cruel 

com o destino de Napier, na sua obra de ficção, ao que ela respondeu que aquele 

teria sido o verdadeiro destino dele, já que se tratava de uma personagem inspirada 

em uma pessoa real. Foi então que despertou nele a curiosidade de conhecer mais 

acerca da vida de Carl-Elwes, ter acesso aos seus escritos e conhecer a história 

contada por ele em seu diário, com o objetivo de traçar um paralelo entre a história e 
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a literatura, sob a perspectiva da literatura pós-colonial, em busca do contra discurso 

a partir das vozes silenciadas do colonizado.  

 Boa parte dos registros de Fr Cary-Elwes foi destruída por ele mesmo 

quando sofreu de perturbação mental, mas aqueles que permaneceram nos foram 

apresentados por John Bridges no livro Rupununi Mission – The Story of Cuthbert 

Cary-Elwes S J Among The Indians of Guiana. 1909 – 1923, publicado pela Jesuit 

Missions em Londres, na Inglaterra. 

 Para nortear nossa investigação, iniciamos as primeiras reflexões a partir da 

seguinte questão problematizadora: a identidade, o conhecimento e a maneira de 

professar a fé dos povos indígenas têm espaço e representatividade além da 

literatura de ficção? 

 Nossa hipótese é de que a obra de ficção tenha assumido seu papel 

enquanto literatura pós-colonial ao empoderar aqueles a quem se impôs o silêncio, a 

quem não foi dada a devida importância e cuja história tem sido, ao longo dos anos, 

negligenciada, apagada, menosprezada e desacreditada, enquanto sua presença é 

rechaçada do meio acadêmico tradicional.  Supomos também que o silenciamento 

imposto pelo colonizador ao colonizado, ao registrar a história como história única, 

considerada insuspeita pela academia tradicional apenas quando contada pelas 

vozes brancas europeias seja, de algum modo, desconstruída enquanto discurso 

único quando contada, mesmo que em uma obra literária, ainda que apenas 

ficcionalmente, pelas vozes dos povos indígenas que ali viviam em contato direto 

com o padre.  

 Tais registros históricos não existem, pois a história, enquanto ciência, não 

se ocupou deles – não lhes foi dada a devida importância. E embora não seja 

possível afirmar, com a convicção de um cientista, que as pessoas envolvidas na 

história contada pelo padre e as personagens que a partir delas foram adaptadas 

para a obra literária tenham dito, pensado ou agido realmente com um pensamento 

crítico, ou até mesmo um pouco rebelde, em relação ao que lhes era apresentado 

como algo novo e bom, aos olhos do colonizador. 

 Sabemos que uma obra literária não é comumente considerada uma fonte 

documental dos fatos históricos ainda que os contemple no interior da narrativa, por 

tratar-se de uma obra de ficção. Contudo, o discurso literário é o resultado de uma 

reflexão e assume, portanto, o caráter de um instrumento de mediação social, tal 

como o discurso histórico. Daí ser possível, através das técnicas de expressão 
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literária tais como os modos de narrar e construir pontos de vista, poder revelar a 

história. 

 O objetivo geral deste trabalho é de investigar como a obra A História do 

Ventríloquo, de Pauline Melville, sugere uma revisão da história da colonização 

cristã da Guiana, principalmente por meio do personagem Padre Napier. Queremos, 

com esta pesquisa, refletir sobre a abordagem discursiva desse personagem 

enquanto europeu/branco/religioso/colonizador em relação ao outro, nativo, 

indígena, “pagão”, sujeito colonizado e sobre o processo de aculturação religiosa, ao 

qual ele submete as tribos indígenas com as quais ele tem contato. Especificamente, 

esperamos conseguir relacionar fatos da história de Cary-Elwes que sejam 

semelhantes aos descritos no romance sobre o Padre Napier para comparar história 

e ficção, identificar no enredo do romance os elementos contra discursivos, que não 

aparecem com clareza na história oficial, mas sim no romance, bem como analisar a 

importância que o romance assume para os estudos pós-coloniais ao sugerir uma 

revisão da história. 

 Na divisão de nosso trabalho em partes didáticas, optamos por considerar a 

Introdução como primeira seção e decidimos não fazer uma primeira seção falando 

sobre a trajetória da pesquisadora, pois o fizemos detalhadamente durante a 

Apresentação. 

 Desse modo, a partir desta parte introdutória, iniciaremos a segunda seção, 

onde abordaremos as questões relacionadas à empresa colonizadora levada a cabo 

pelos países europeus, mais especificamente por Portugal, Espanha e Inglaterra, 

desde o período que compreendeu o auge das navegações e das descobertas 

ultramarinas até os dias atuais. Sob a perspectiva das teorias pós-coloniais 

trataremos das relações existentes entre as narrativas históricas e as narrativas de 

ficção, quando estas se ocupam de preencher as lacunas deixadas por aquelas, 

cumprindo com o seu propósito de oferecer a possibilidade de revide, ou até mesmo 

de vingança, através do contra discurso do nativo colonizado em resposta ao seu 

colonizador. Discutiremos como se estabelece essa relação dentro do romance A 

História do Ventríloquo, da autora guianense Pauline Melville. 

 Na seção três, empreenderemos uma viagem ao passado histórico, 

lançando um olhar sobre a Guiana colonial. Abordaremos o período das grandes 

navegações que foram responsáveis por aproximar velho e novo continente. Ainda 

na terceira seção, falaremos sobre o incansável trabalho empreendido pela 
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Companhia de Jesus, na empresa colonizadora, por meio da disposição dos 

missionários jesuítas em atender à exortação de “deixar sua zona de conforto para 

servir a Cristo, ainda que em lugares inóspitos, levando o evangelho e a conversão 

aos lugares mais distantes, sempre confiando na providência divina” 2. 

 Na quarta seção, apresentaremos um breve resumo do enredo de A História 

do Ventríloquo e faremos uma reflexão sobre o que representou a colonização 

religiosa, segundo o ideário imperialista, na vida dos povos nativos das colônias. 

Nesta seção, falaremos do trabalho desenvolvido pelo missionário Cary-Elwes, 

representado na narrativa de ficção pelo Padre Napier e refletiremos sobre o 

processo de aculturação religiosa ao qual foram submetidos os povos ameríndios 

diante da imposição hegemônica cristã da cultura do branco europeu, representado 

pelo personagem Padre Napier. Ainda nesta seção, discutiremos sobre o papel que 

a narrativa pós-colonial de Melville desempenha no processo de descolonização, 

evidenciando a vingança do sujeito ameríndio, dando a ele voz e representatividade, 

em busca da recuperação e preservação de sua identidade. 

  

 

2 Neste trecho, fazemos menção à exortação dada pelo Padre Antônio Vieira, no sermão da 

Sexagésima, em relação a deixar o conforto da corte para viver uma vida missionária, levando o 

evangelho a quem necessitasse dele. As aspas foram utilizadas no sentido de imprimir certa ironia ao 

mencionar o viés religioso da empreitada colonizadora. 
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2 PÓS-COLONIALISMO: REVISITANDO O PASSADO E 

REIMAGINANDO O FUTURO 

 
Toda história tem dois lados... 

Há grandes diferenças nas versões... 
Tem quem prefira contar a sua... 

Tem quem prefira guardar para si... 
Delas podem surgir heróis... 

Às vezes o herói não é o mais forte dos lados... 
Às vezes o mais forte é quem não contou a sua versão... 

Todo mundo precisa de um herói... 
 

Gustavo I. Baldo 
 

   

 Falar sobre colonialismo para alguns pode parecer se tratar de uma mera 

tentativa de trazer à memória um assunto pertinente à aula de história e que se 

refere a um tempo perdido em um passado distante. Mas, apesar de parecer se 

tratar de algo inerente apenas ao passado, pensar que as ex-colônias, hoje países 

independentes, tenham, finalmente, encontrado o caminho para a prosperidade, não 

é um pensamento correto. O que observamos, na verdade, é que o mundo pós-

colonial tem vivido baixo o jugo de uma perspectiva neocolonial de dominação 

econômica e cultural. 

 Quase dois séculos se passaram desde que o Brasil se tornou independente 

de Portugal, contudo, a dependência econômica do país em relação aos países mais 

desenvolvidos, em especial os Estados Unidos, nos deixa sempre à mercê e, nessa 

condição, aquele espírito de inferioridade econômica e cultural, em relação aos 

chamados países de primeiro mundo, assombra os brios de alguns e faz brilhar os 

olhos de outros que ainda sonham o chamado “sonho americano”, que os leva a 

abandonar seu próprio país, em busca de uma vida melhor, ainda que vivida nos 

riscos da clandestinidade.  

 A influência do neocolonialismo norte-americano, em especial sobre o 

Oriente Médio, mantém o constante alerta de que há uma urgência necessária sobre 

as discussões e reflexões, acerca dos problemas que se originam nos embates de 

domínio entre as diversas culturas e, a partir desse ponto, desse embate e das 

reflexões por ele geradas, se faz mister investigar as vozes que dele se originam, no 

intuito de saber de onde elas são pronunciadas, a quem elas se dirigem, de que 

tratam e, principalmente, o que enunciam nas entrelinhas dessa narrativa.  
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 Ao nos debruçarmos sobre a obra de Pauline Melville, A História do 

Ventríloquo, nos apoiaremos nos estudos realizados sobre a literatura produzida em 

um contexto pós-colonial, tendo em mente que a literatura pós-colonial implica, 

segundo a pesquisadora e autora Leoné Astride Barzotto3, afirma em seu livro 

Interfaces culturais: the ventriloquist’s tale & Macunaíma (2011), aquela que, de 

algum modo, foi produzida a partir da vivência em um meio cultural afetado pelo 

processo imperialista, do momento da colonização até os dias atuais, implicando 

todo o contexto histórico, político, geográfico, social e intelectual que se refere, tanto 

ao colonizador branco europeu, quanto ao nativo colonizado, quer seja ele negro ou 

índio, homem ou mulher. 

 

 

2.1 RELAÇÕES ENTRE A HISTÓRIA E A FICÇÃO: QUESTIONANDO A HISTÓRIA 

ÚNICA 

 

 Ao conjunto de teorias que analisam os impactos literários, políticos, 

artísticos e filosóficos deixados pelo colonialismo, estudiosos denominam como pós-

colonialismo.  

 Enquanto teoria literária, o pós-colonialismo está intimamente ligado ao 

estudo de literaturas pós-coloniais, isto é, as literaturas produzidas por culturas que 

foram (e ainda são) afetadas pelo colonialismo, ou seja, trabalha com a literatura 

gerada em países que, anteriormente, eram colônias de outros países, 

especialmente das grandes potências coloniais europeias e, em alguns casos, 

abrange também a literatura produzida naqueles países que ainda permanecem em 

situação colonial.  

 Nos países colonizados que estiveram por muitos anos baixo domínio de 

outro país, seu povo foi submetido à outra cultura, sendo obrigado a falar outra 

língua que não a sua, e enxergando-se cada vez menor em relação ao outro que, a 

seus olhos era forte, superior e, em tudo, destemido. Por muitos anos, os povos 

nativos sofreram por terem que carregar o fardo da imposição da cultura do 

colonizador, pela tirania com que trataram seus cidadãos e ainda por terem suas 

 

3 A professora Leoné Astride Barzotto atualmente trabalha como professora na Universidade 

Federal da Grande Dourados-MS. 
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identidades negligenciadas, seus bens saqueados e sua dignidade roubada.  A 

literatura dita pós-colonial tem sido, dentro desse contexto, uma verdadeira arma de 

combate ao propor a discussão sobre a questão da descolonização. A corrente pós-

colonial de estudos literários começou a identificar um tipo de escrita que  

 

(...) joga com termos estereotipados em relação ao colonizado, 
devolvendo-lhe sua forma de constituir-se no mundo de uma 
perspectiva contrária à da escrita colonizadora que, entre outras 
coisas, minimiza o colonizado, condenando-o a ficar sempre à 
margem da história (ROCHA, 2012, p.85). 

 

 A produção literária pós-colonial tem revelado a necessidade de reverter os 

discursos, as histórias e as “verdades” impostas a eles pelo colonizador.  Desse 

modo, autores pós-coloniais, como “ilustres desconhecidos” e em uma atitude 

descolonizadora, começaram a oferecer, em seus textos, a contra escrita colonial, o 

contra discurso que responde ao colonizador. Essa possibilidade de questionar as 

atitudes dos colonizadores, por meio de personagens e situações que trazem à tona 

questões que sejam relacionadas às colônias e às formas de tratamento que os 

colonizados recebiam do centro colonizado, tornou-se uma escrita reversa e 

contrária à visão minimizadora do europeu. “Assim, espacialidade começou a ser 

esticada, distendida e, dessa forma, devolver ao Outro, ao nativo, sua voz abafada 

pelo discurso estereotipado e, muitas vezes, minimizador de seu valor enquanto 

sujeito de si” (ROCHA, 2012, p.86). 

 O acesso à educação, nas colônias, era muito precário, e os nativos que 

tiveram acesso a alguma educação formal, especialmente do Império Britânico, 

frequentaram universidades britânicas. Esse contato do colonizado com o 

colonizador, em uma situação educacional formal, criou uma nova forma de crítica, 

particularmente literária, e especialmente em romances. 

 Edward Said foi um crítico literário palestino e autor da obra intitulada 

Orientalismo, publicada inicialmente em 1978 e traduzida em 36 línguas. A obra trata 

das relações de dominação do Ocidente em relação ao Oriente. Sendo ele um 

palestino que estabeleceu residência nos Estados Unidos, encontrou-se em uma 

posição confortável para descrever detalhadamente a vivência europeia no Oriente e 

a criação do que ele então chama de “Orientalismo – a invenção do Oriente pelo 

Ocidente”. O termo que dá nome à sua obra tem, para o autor, uma diversidade de 

significados. Said apresenta o primeiro significado como uma maneira específica de 
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tratar do Oriente e, desse modo, ele o reconhece como um lugar especial no qual a 

experiência colonizadora (ocidental) europeia teve a sua principal atuação. Essa 

maneira especial de ver essa relação se dá pelo fato de que, para a Europa (ou o 

Ocidente), o Oriente aparece como seu “convizinho”, seu adversário cultural e uma 

de suas imagens mais fortes e ordinárias do Outro. E foi essa assimetria que 

conferiu a percepção da Europa (ou o Ocidente) como uma imagem, ideia, 

personalidade, vivências opostas ao Oriente (ou resto do mundo)4. 

 
Nós usamos o termo "pós-colonial", no entanto, para cobrir toda a 
cultura afetada pelo processo imperial desde o momento da 
colonização até o presente. Isso ocorre porque há uma continuidade 
de preocupações ao longo do processo histórico iniciado pela 
agressão imperial europeia5 (ASHCROFT et al., 2nd edition, 2004, p. 
2).  

   

 Barzotto afirma em seu livro Interfaces culturais: The Ventriloquist’s Tale & 

Macunaíma (2011) que: 

 

As questões pós-coloniais ganharam enfoque e força, a partir dos 
anos 50, com a estruturação dos estudos culturais, campo fértil para 
propagação desses estudos e também em decorrência do grande 
número de colônias que conquistam suaindependência após esse 
período. Tais questões abrangem uma gama de temáticas que se 
reforçam e se completam entre si, como: transculturação, hibridismo 
e alteridade e que abrangem os tópicos de outremização, 
objetificação, subjetificação, mímica, civilidade dissimulada, zona de 
contato, lacuna metonímica, pluralidade, miscigenação, identidade, 
resistência, revide, diáspora, opressão entre outros termos 
subjacentes (BARZOTTO, 2011, p. 22).  

  

 Os Estudos Culturais geraram uma série de possibilidades de pesquisas de 

amplitude mundial sobre as margens e seus aspectos literários, filosóficos, políticos, 

etc. Na atualidade, muitos conceitos, no âmbito das pesquisas literárias, adquiriram 

maior relevância nesses estudos. Quando pensamos na constituição identitária dos 

sujeitos dantes colonizados, observamos que os estudos culturais já ultrapassaram 

 

4 SAID, E. Orientalismo. Barcelona, Espanha: Liberduplex, S.L.U., 2008, p. 44. 

5 We use the term ‘post-colonial’, however, to cover all the culture affected by the imperial 

process from the moment of colonization to the present day. This is because there is a continuity of 

preocupations throughout the historical process initiated by European imperial aggression 

(ASHCROFT et al., 2nd edition, 2004, p. 2) 



30 
 

os temas relacionados à nação, raça e gênero. Diversas linhas literárias se apoiam 

no âmbito dos estudos culturais, definidos também como estudos da cultura, de 

acordo com a preferência de alguns teóricos. Essas vertentes literárias reúnem, 

especialmente, as literaturas das margens sociais, sexuais e de imigrantes; a 

chamada literatura de massa ou popular; narrativas de suspense com investigação 

policial; a produção textual de cunho homossexual; os estudos pós-coloniais e as 

traduções literárias; os textos carcerários; entre tantos outros tipos de textos com 

características literárias e que apresentam um discurso narrativo contemporâneo, 

arrojado, crítico e, porventura, delator. 

 A maioria dos países, hoje descolonizados, são compostos por essas novas 

peculiaridades socioculturais que, juntas, formam uma bela e intrigante colcha de 

retalhos construída a partir de discursos, experiências e atitudes que fazem parte de 

todo o processo de análise. O discurso literário pós-colonial adquire um expressivo 

ambiente de discussão e difusão na academia, com o surgimento dos Estudos 

Culturais, na Inglaterra da década de 50 e acaba se fortalecendo como um 

instrumento de crítica social após a independência de várias colônias europeias que 

foram subjugadas pelas forças imperialistas de controle e dominação. Dentre a 

grande diversidade de manifestações artísticas está a literatura e, nas linhas e 

entrelinhas de uma narrativa, é possível revelar a realidade culturalmente conflituosa 

vivida pelos membros de uma ex-colônia. Desse modo, denuncia-se sem apelar aos 

discursos de moralidades e, pode-se, então, recuperar a consciência dormente de 

um povo que, após um longo período de subalternização pela colonialidade do 

poder, no sistema mundial atual, ainda peleja pela independência econômica e 

financeira dos países dantes colonizadores.  

Já nos anos 1990s, um grupo de intelectuais latino-americanos, vivendo , 

estudando e pesquisando nos Estados Unidos, inspirados pelos pensadores pós-

coloniais começaram a pensar o pós-colonialismo no contexto da América Latina. 

Foi assim que fundaram o Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos, que 

teve como primeiro documento oficial o “Manifesto Inaugural do Grupo Latino-
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Americano de Estudos Subalternos”, de 19936· Entre estes intelectuais está o 

pensador Walter Mignolo. 

 O semiótico e professor argentino Walter Mignolo, pensador Decolonial, cita 

em seu livro Histórias Locais, Projetos Globais – colonialidades, saberes subalternos 

e pensamento liminar (2003), algumas das ideias centrais do pensamento do filósofo 

marroquino Abdelkebir Khatibi (Khatibi, 1983, 1990 apud Mignolo, 2003). Em sua 

obra, Mignolo trata de focalizar a subalternização de saberes desqualificados pelos 

processos de colonização e o autor explica as razões pelas quais escolheu Khatibi, 

dizendo que: 

 
Em primeiro lugar, os argumentos de Khatibi trazem para o primeiro 
plano a história primitiva do sistema mundial moderno e o conflito 
entre os cristãos e mouros no século 16 na ideologia da Renascença, 
a que Khatibi se refere como “ocidentalismo”. Em segundo lugar, ele 
rearticula esse conflito com o segundo momento, pós-Iluminista, do 
sistema mundial moderno: a colonização francesa de Maghreb. Em 
terceiro lugar, Khatibi tem uma perspectiva crítica sobre o 
“orientalismo” independente da de Said: seu artigo “L’orientalisme 
désorienté” foi originalmente publicado em 1974. Em quarto lugar, o 
ensaio de Khatibi sobre a “La decolonisation de la sociologie”, escrito 
em 1981, avança importantes perspectivas sobre a decolonização do 
conhecimento que foram mais amplamente trazidas a uma audiência 
mais ampla, (embora não necessariamente com a mesma força 
crítica) pelo relatório da Fundação Gulbenkian, Open the Social 
Sciences (Wallerstein et al., 1996) (MIGNOLO, Walter, 2003, p. 100). 

 

 Walter Mignolo apresentou o filósofo e suas ideias e, assim, esclareceu as 

razões de sua escolha, mantendo seu principal objetivo de dar foco aos saberes 

subalternizados e desqualificados pelo imperialismo, no processo de colonização e 

ainda para destacar o pensador que, de forma independente, tratou sobre o assunto 

que levou Said a ser reconhecido pelos estudiosos, como aquele que inaugurou a 

corrente teórica pós-colonial, através de sua obra “Orientalismo” (ÁLVARES, 2000, 

p.23)7. Said denunciava a dominação cultural do Ocidente em relação ao Oriente e 

 

6 Este texto pode ser lido na revista Boundary 2, ou no livro Teorías sin disciplina: 

latinoamericanismo, poscolonialismo y globalización en debate, organizado por Eduardo Mendieta e 

Santiago Castro-Gómes. 

7 ÁLVARES, Claudia. “Teoria pós-colonial, uma abordagem sintética”. Revista de Comunicação 

e Linguagens – Tendências da cultura contemporânea, Lisboa, Relógio d’Água, 2000, p. 23 apud 
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suas implicações, Khatibi também entendia a dominação e o poder do colonizador. 

Para o pensador, linguagem e conhecimento estão intrinsicamente conectados e, 

sendo assim, a imposição da língua do colonizador (europeu) sobre a língua do 

colonizado (neste caso o árabe, por exemplo) representaria a perda da identidade, 

das memórias, das tradições, da força produtora de conhecimento e, inclusive a 

perda da representatividade e da importância do colonizado no aspecto 

evolucionista mundial. “O conhecimento, na argumentação de Khatibi, entrincheira-

se na linguagem, e, portanto, a tradução adquire notável importância, tanto para a 

dupla crítica, quanto para ‘um outro pensamento’”. (MIGNOLO, 2003. p. 107) 

 Para o filósofo, a tradução lhe permite explorar sua ideia de “um outro 

pensamento” como um “pensar em línguas”. De acordo com suas pesquisas e 

experiências vividas no mundo árabe, é com muita propriedade que ele explora a 

descontinuidade do conhecimento na língua árabe, desde o século 15, quando 

passou a ter sua produção em língua francesa e por meio da qual o cânone e a 

tradição silenciaram a produção de conhecimento em árabe. 

 
Aqui, Khatibi introduz uma poderosa metáfora para descrever essa 
situação: paralelamente às “sociedades subdesenvolvidas”, existem 
“sociedades silenciadas”. Sociedades silenciadas são, é claro, 
sociedades em que há fala e escrita, mas que não são ouvidas na 
produção planetária de conhecimento, orientadas pelas histórias 
locais e as línguas locais das “sociedades silenciadoras” (isto é, 
desenvolvidas) (MIGNOLO, 2003. p. 108).  
 

 A metáfora ganha força quando observamos que as sociedades silenciadas, 

mesmo quando “ousam” falar, não são percebidas em suas diferenças, as suas 

vozes não são ouvidas, mas ignoradas. E a razão não é equacionada por números, 

pois, considerando que, de acordo com dados estatísticos levantados por órgãos 

competentes, as línguas árabes são faladas por um grupo maior de pessoas se 

comparadas com o número de falantes do francês, não seria, portanto, lógico, que o 

francês “silenciasse” a produção do conhecimento em árabe. Mas foi exatamente 

isso que aconteceu. Ainda que os falantes do árabe, em suas mais diversas 

variações, excedam em número os falantes do francês e tragam consigo todo “um 

                                                                                                                                                                                     

ELÍBIO JUNIOR, Antônio Manoel; ALMEIDA, Carolina Soccio Di Manno de; LIMA, Marcos Costa. 

“Edward Said e o pós-colonialismo”. Revista de História, n. 29, João Pessoa, SÆCULUM, jul/dez. 2013. 
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legado de conhecimento que associa a filosofia árabe à grega, sua língua tornou-se 

epistemologicamente marginal na colonialidade do poder” (MIGNOLO, 2003, p. 108). 

O latim e o espanhol, até o século 18, ofuscaram o árabe. A partir do século 18 foi a 

vez do francês assumir a liderança e, recentemente, a língua inglesa vem ganhando 

força e ultrapassando o francês. 

Se Khatibi não foi escutado, foi talvez pelo próprio fato de que fazia 
sua denúncia em francês, no próprio momento em que o inglês 
estava assumindo o lugar que o francês ocupava em relação ao 
árabe. Ou talvez isso tenha ocorrido porque, o conhecimento em 
língua francesa que foi ouvido tem sido, na história recente, um 
conhecimento reconhecido como global (ou universal). É por isso que 
o conhecimento proveniente de histórias locais, que não produzem 
mas recebem projetos globais, é produzido na interseção das línguas 
silenciadas e silenciadoras, como no caso de Khatibi e Glissant. 
Esses pensadores não receberam a mesma atenção que, por 
exemplo, Derrida e Foucault na França (MIGNOLO, 2003, p.108). 

 

 O conhecimento produzido na interseção das línguas silenciadas e 

silenciadoras é o pensamento liminar de que fala Mignolo (2003). Contudo, para que 

as vozes silenciadas sejam ouvidas, faz-se necessário torná-las conhecidas e, para 

que isso aconteça, é de suma importância a pesquisa, os estudos e o debate sobre 

a teoria pós-colonial, por vezes controversa, mas, como afirmam os professores 

pesquisadores da UNIR, Miguel Nenevé e Sonia Sampaio, em seu artigo intitulado 

Pós-colonialismos: Promovendo diálogos, 

 
Não é por causa das divergências que devemos evitar estes debates 
que promovem uma leitura política de um texto literário. Não 
podemos desacreditar ou até desconsiderar a importância em discutir 
literatura sob uma perspectiva pós-colonial somente porque o termo 
tem provocado algumas dúvidas. Nem podemos nos afastar das 
discussões sobre esse tema por não concordarmos com a 
terminologia (NENEVÉ e SAMPAIO, 2016, p. 10). 

  
 Quando ambos referem-se ao termo pós-colonialismo no plural, pós-

colonialismos, intencionalmente  querem dar ênfase às divergências encontradas na 

própria teoria do pós-colonialismo, mas não na intenção de desacreditar ou mesmo 

desconsiderar a leitura política de um texto literário sob uma perspectiva pós-colonial 

e, sim, no afã de mostrar sua evolução e as controvérsias geradas ao longo dos 

anos de “pós-colonial” dentro de uma ótica política que denote uma postura 

anticolonial (NENEVÉ e SAMPAIO, 2016, p.10).  
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 Ao estudarmos literatura, percebemos que não é possível compreender a sua 

essência sem situar o contexto histórico em que ela foi produzida. Quando tratamos 

de literatura em língua estrangeira, o contexto histórico assume ainda maior 

relevância, considerando que precisamos ter em mente a época, a cultura, as 

ideologias em voga, o local de produção, os protagonismos, as vozes que falam e 

também as que silenciam, em suma, não há como dissociar uma coisa da outra e é 

por isso que Nenevé afirma que “É extremamente necessário fazermos uma leitura, 

estabelecendo essa relação entre Cultura e Imperialismo para podermos enriquecer 

e aprofundar nossa leitura de muitos textos europeus” (NENEVÉ, Miguel, 2017, p. 

10. In: RALEIGH, Walter. 2017, 136 p.).  

 É nesse aspecto que a tradução assume posição de destaque para Nenevé, 

pois, segundo ele, 

 
a tradução, ao permitir que o leitor brasileiro e da região amazônica 
possa perceber mais claramente como se deu a colonização e a 
exploração da América do Sul, que ideologias dominavam (e de certa 
forma dominam) as viagens exploratórias é um ato de transgressão à 
maneira de ver a literatura e perceber o espaço amazônico 
(NENEVÉ, Miguel, 2017, p. 11. In: RALEIGH, Walter. 2017. 136 p.). 

  

 Quando Nenevé argumenta a favor da tradução, ele diz que ela pode ser até 

mesmo um ato de transgressão e, citando as palavras de Hélio Rocha, tradutor da 

obra de Raleigh, ele reitera a responsabilidade que recai sobre a tradução 

considerando que ela demanda “passeios por campos variados do saber tanto sobre 

as Amazônias, quanto sobre a Grã-Bretanha e o Novo Mundo” (NENEVÉ, Miguel, 

2017, p. 11. In: RALEIGH, Walter. 2017. 136 p.). Ele ainda afirma que o ato de 

traduzir não requer, necessariamente, fidelidade absoluta ao texto original, pois isso 

privaria o tradutor da liberdade de transgredir ou subverter algo enquanto realiza as 

pesquisas necessárias para a compreensão da obra em si e do contexto no qual ela 

se insere. Essa transgressão na prática tradutória, segundo seu argumento, pode 

ajudar a descolonizar a mente que se abre ao percorrer o caminho que perpassa as 

diversas áreas do saber, sempre levando em consideração os aspectos que 

envolvem o contexto histórico no qual a obra foi produzida, e lançando sobre ela um 

olhar atento que se mostre capaz de perceber, como no caso da tradução da obra 

de Raleigh, por exemplo, quais eram as verdadeiras razões pelas quais havia tanto 

interesse por parte da coroa britânica, e dos europeus como um todo, em dispensar 
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recursos que possibilitassem as viagens exploratórias que tinham o Novo Mundo 

como destino.  

 Portanto, a tradução das produções escritas “originalmente” pelos viajantes, 

aventureiros ou não, que primeiro pisaram essas terras, têm valor documental por 

representarem registros históricos das primeiras impressões sobre o ambiente e dos 

primeiros contatos e relações estabelecidas entre forasteiros e nativos. Contudo, seu 

valor literário é também levado em consideração, justamente pelo fato de envolver 

mitos, lendas, crenças, “causos” e acontecimentos que revelaram muito sobre a 

cultura dos nativos, desconsiderada pelo europeu por considerá-los inferiores e, 

ainda, deixar clara a visão que o europeu tinha de si, enquanto colonizador em 

situação de superioridade em relação ao nativo, enquanto colonizado e em uma 

condição inferior sendo, portanto, subestimado e subjugado. 

 Aplicar a teoria pós-colonial na literatura é uma forma de resistir às condições 

impostas por um modo de agir e pensar que instiga a um sentimento cristalizado de 

inferioridade. A literatura produzida em um contexto pós-colonial, uma vez analisada 

sob a ótica das teorias do pós-colonialismo, representa, por sua vez, um ato de 

resistência anticolonial por ser uma maneira de trazer o tema para o debate 

acadêmico, para as discussões políticas, para o cenário midiático, para as 

conversas familiares, para as relações sociais e, tudo isso, com a finalidade de 

descolonizar as mentes, o pensamento, a cultura e a visão de si mesmo em relação 

ao outro, considerando o outro tanto em sua totalidade como em seus aspectos mais 

peculiares sim, mas não segundo a visão etnocêntrica de quem considera seus 

pares, quer seja por classificações étnicas ou por compartilharem da mesma 

nacionalidade, superiores ou socialmente mais importantes ou menos importantes 

que os demais. 

 

 

2.2 NARRATIVAS HISTÓRICAS E NARRATIVAS LITERÁRIAS: UMA RELAÇÃO 

QUE REMONTA A ANTIGUIDADE. 

 

 As relações entre as narrativas históricas e literárias sempre estiveram muito 

próximas em suas origens. Basta levarmos em consideração a tradição das 

narrativas orais, quando o registro documental, por escrito, era dominado apenas 

pelos membros do clero e por alguns membros privilegiados da nobreza, como 
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ocorria na Idade Média, por exemplo, com as histórias de cavalaria que tinham em 

seu âmago um cunho moralizador e doutrinador da moral e dos bons costumes 

cristãos, que eram transmitidos oralmente pelo clero e, popularmente, nas famílias e 

comunidades, contadas à hora do jantar. Dessa forma, os relatos orais contribuíam 

para o fortalecimento da cultura e para a construção das identidades individuais e 

coletivas. 

 A estreita relação entre ambas revela-se na temporalidade, no caráter 

narrativo, e no modo como trabalham os recursos linguísticos na construção 

discursiva, ao abordar eventos históricos que tiveram relevância para determinado 

grupo em um determinado local e em uma determinada época. A professora, 

filósofa, escritora e estudiosa da teoria narrativa a partir de Walter Benjamin (1892-

1940), Jeanne Marie Gagnebin (1994), considera a prática narrativa um elemento 

fundamental para a constituição do sujeito. Ela afirma que 

 
Essa importância sempre foi reconhecida como a da rememoração, 
da retomada salvadora pela palavra de um passado que, sem isso, 
desapareceria no silêncio e no esquecimento. Essa empresa de 
rememoração já determina, na aurora do pensamento grego, a tarefa 
do poeta e, mais tarde, a do historiador. Aquiles prefere a morte 
gloriosa – isto é, aquela que as gerações futuras recordarão – à vida 
sem brilho, sinônimo de morte, pois ninguém lembrar-se-á dela. As 
Musas, que inspiram Hesíodo, reconhecem em Mnemosyne sua mãe 
que Zeus, aliás, não escolheu por acaso como sua quinta esposa: o 
rei dos deuses só pode verdadeiramente assentar seu poder ao 
assegurar-se de uma palavra que rememora sua dominação. O 
primeiro “historiador”, Heródoto, também define sua tarefa como uma 
luta contra o esquecimento para que o tempo não venha abolir os 
trabalhos dos homens e que as grandes façanhas realizadas, seja 
pelos Gregos seja pelos Bárbaros, não caiam no esquecimento 
(GAGNEBIN, 1994, p. 3).  

 
 Quer sejam históricas ou literárias, as narrativas sempre terão intensa relação 

com a memória, que exerce influência significativa, tanto quando estiver trabalhando 

a favor do registro de fatos atuais que servirão como conhecimento para as 

próximas gerações, quanto no resgate de temas relacionados a acontecimentos do 

passado. Em ambos os casos, história e literatura, recorrem à narrativa para fazer 

seus registros. Desse modo, em nosso trabalho de pesquisa, nos pautaremos pelo 

entendimento de que a memória, a narrativa e a história estão de tal modo 

interligadas que não vemos meios de delimitar suas fronteiras, com a clareza 

necessária e, por mais que não as consideremos semelhantes ou sobrepostas, não 

podemos negar que, como fios que se entrelaçam em uma peça de tapeçaria, ora se 
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aproximando, ora se distanciando para encontrar-se novamente a seguir, assim são 

os três elementos mencionados quando nos referimos ao ato de narrar e de 

interligar os fatos ao tecer as tramas de uma determinada obra.  

 Márcia Valéria Zamboni Gobbi pondera que a trama tecida pelo 

entrecruzamento da memória, da narrativa e da história, tanto na construção das 

narrativas memorialísticas como na construção das narrativas históricas remetem à 

discussão acerca da relevância da literatura que remonta desde a Antiguidade, 

quando Platão afirma que “a arte não passaria de um ‘jogo de criança, despido de 

seriedade’, que não traz consigo qualquer conhecimento minimamente válido 

(GOBBI, 2004, p.39)”. Para ele, a arte não deveria ocupar lugar de relevância já que, 

ao apresentar-se apenas como uma imitação não cumpre um papel significativo que 

ajude o indivíduo a alcançar o cobiçado mundo das ideias. 

 Gobbi salienta que ainda na Antiguidade, a partir das considerações de 

Aristóteles, a discussão levantada por Platão sofreu uma importante intervenção. 

Para Aristóteles, segundo a pesquisadora, a arte é uma representação do verossímil 

e do necessário, retratando o que poderia acontecer ou o que poderia ter acontecido 

e, nessa perspectiva, no contexto literário não seria necessário prender-se apenas à 

realidade, já que isso é uma atribuição da história.  

 Despindo-se do objetivo persuasivo, a literatura visaria a entreter e a levar o 

leitor a refletir sobre sua existência, sobre o meio em que vive, sobre a comunidade 

à qual pertence e sobre tudo que está ao seu redor e que, de algum modo, influencia 

seu tempo, sua identidade, sua história, possibilitando-lhe, assim, a formação e/ou 

ampliação se sua criticidade em relação a tudo que lhe diz respeito. “A ficção 

permitiria desvendar as aparências, levando o homem a conhecer as essências (...)” 

(GOBBI, 2004, p. 40). A pesquisadora ainda ressalta, recorrendo às afirmações de 

Aristóteles, que o que diferencia poesia (literatura) e história não é o estilo (verso ou 

prosa), mas sim, o teor da escrita. Enquanto a literatura exprime, com a liberdade 

criativa que lhe é peculiar, algumas verdades que podem ser universais “(...) 

justamente pelo seu poder de revelar o ilusório do mundo em que vivemos, 

alcançando, assim, o universal pela mediação do particular (...)” (GOBBI, 2004, p. 

40), à história caberia relatar atos particulares e específicos.  

 A historiadora Sandra Jatahy Pesavento (1999, p. 820) entende que a tarefa 

do historiador não consiste no ato de criar vestígios do passado, mas de descobri-

los e organizá-los. Nesse processo de organização ele precisa fazer escolhas e, é 



38 
 

aí, segundo ela, que o historiador fará uso de sua capacidade imaginativa criadora 

ao reconstruir e representar o passado. Sobre essa questão, a autora faz uma 

reflexão em seu texto “Fronteiras da ficção: diálogos a história com a literatura” 

(1999). Ela se vale de dois textos base: o romance Iracema, de José de Alencar, e o 

texto de Capistrano de Abreu, de valor historiográfico, intitulado “Capítulos da 

História Colonial”. Em sua argumentação, ela afirma que, ambos os textos, 

historiográficos e literários, podem conter elementos documentais de veracidade, 

bem como recursos referentes aos textos de ficção e, portanto, ela confirma que ”A 

questão da veracidade e da ficcionalidade do texto histórico está, mais do que 

nunca, presente na nossa contemporaneidade, fazendo dialogar a literatura e a 

história num processo que dilui fronteiras e abre as portas da interdisciplinaridade” 

(PESAVENTO, 1999, p. 820). 

 Em outro texto, Pesavento pondera sobre os esforços que foram 

empreendidos por alguns teóricos no afã de compreender a história como um 

trabalho científico, enquanto disciplina, imprimindo-lhe o status de ciência e para 

tanto, buscando distanciá-la, em sua essência, das obras de ficção, apoiando o 

trabalho do historiador na formulação antitética história-verdade-ciência em 

contraposição com o trabalho do escritor literário que se fundamenta na literatura-

arte-ficção (PESAVENTO, 2005, p. 42-43). Contudo, a autora afirma que  

 
É pelo recurso à ficção que o historiador constrói o enredo como teria 
acontecido. É pelo emprego de estratégias ficcionais que ele conduz  
o leitor para fora de seu texto, a uma realidade que só é dada a ver 
por operações mentais e pelo poder de fazer crer, resultado de 
verossimilhança obtido pela combinação de uma estratégia retórica, 
em combinação com os traços de historicidade resgatados 
(PESAVENTO, 2005, p. 44) 

 

 Para Pesavento, é na recuperação do não dito, daquilo que permanece 

invisível ou daquilo que está implícito, ainda que pareça imperceptível, que se 

encontra a ficcionalidade da história que seria reconstruída a partir de estratégias 

tais  

 
como as estratégias de composição de um enredo e de uma trama, 
com suas explicações plausíveis e verossímeis, mas não definitivas e 
indiscutíveis, para as ações humanas. Afinal, as razões e as 
sensibilidades que motivaram os homens de um outro tempo não 
podem ser resgatadas senão como um leque de possibilidades 
(PESAVENTO, 2005, p. 44). 
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 Apenas através do exercício mental de composição espaço-temporal é que se 

poderia recriar o passado, explicar o presente ou construir o futuro, segundo a 

autora. No entanto, ela salienta que, ainda que pareça não haver limites para nortear 

a “capacidade humana e imaginária de construção social da realidade”, eles 

existem, “pois mesmo se valendo da ficção, a história não é literatura... Os limites da 

ficção, na história, estavam bem explícitos nas reflexões da época, (...) eram 

aqueles autorizados pelas fontes” (PESAVENTO, 2005, p. 45). 

 As fontes são entendidas como sendo todo e qualquer vestígio que marque 

um tempo passado e que podem servir como pista para reconstruir e decifrar os 

caminhos que levaram à constituição e reconstituição do mundo que e como hoje 

conhecemos. 

As fontes, contudo, impõem limites à narrativa e à explicação do tal 
passado. Elas autorizam múltiplas redes de correlações, mas 
restringem a ficção aos domínios de um ter sido, que deixou marcas 
objetivas de sua presença. Assim, o método do historiador policia 
seu potencial de ficção para que não haja extrapolações explicativas 
para além do que as fontes autorizam, para que não ocorra 
superinterpretação, com analogias não cabíveis (PESAVENTO, 
2005, p. 46) 

 

 Ao mesmo tempo em que as fontes atribuem veracidade ao trabalho do 

historiador, endossando o caráter científico de sua narrativa, elas demarcam campos 

e territórios que definem que, mesmo que revelem suas afinidades na 

temporalidade, no aspecto narrativo, na construção discursiva ou ao se aproximar de 

acontecimentos históricos, ainda assim, história e literatura não é a mesma coisa. 

 As narrativas históricas e literárias que um dia já foram muito próximas, 

sofreram um distanciamento calculado quando a história encontrou, na busca pela 

verdade, o caminho da rigidez documental que a afastou do caráter ficcional da 

literatura. 

 Ao historiador coube o papel de reconstituir o tempo e o espaço históricos, a 

partir de suas fontes documentais. Ao escritor de ficção subentende-se o papel de 

preencher as lacunas deixadas pela ausência de documentos, através da 

imaginação e da criação, inerentes à construção das narrativas ficcionais. Ainda que 

o escritor de ficção tenha realizado pesquisa histórica e que no trabalho do 

historiador haja algo de ficção, são as diferentes expectativas que o leitor tem, em 

relação a ambos os textos, que os diferenciam.  
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 Nesse aspecto, ao autor de ficção é conferida uma maior liberdade de 

criação, e por meio dessa liberdade ele encontra a possibilidade de revelar outros 

lados de uma mesma história. Ao se deter em outros olhares sobre um mesmo 

assunto, já conhecido e consagrado sob os olhares históricos, o escritor de ficção 

pode, inclusive, dar voz aos mudos, visão aos cegos e, assim, trazer à memória os 

esquecidos. 

 Há uma frase que foi dita pelo escritor queniano Ngũgĩ wa Thiong’o e que 

ficou registrada em seu livro Decolonising the mind. Nela ele diz que “os escritores 

são cirurgiões do coração e das almas de uma comunidade” 8 (THIONG’O, 1986, p. 

ix). Esta frase traz consigo um significado poético a respeito do que pode 

representar o trabalho de um escritor, diante de seus leitores.  

 A escritora Pauline Melville nos presenteia com um rico enredo que vem 

envolto em um sentimento de revide, de resposta. Uma história reconstruída a partir 

de elementos históricos, onde sentimos a necessidade premente de se apresentar o 

contra discurso, capaz de empoderar aqueles que foram subjugados durante o 

processo de colonização. Tal qual o escritor pós-colonial que alcança o mérito de um 

cirurgião, quando consegue, com suas palavras, com seu texto, promover a reflexão 

que traz entendimento e cura, extirpando o câncer que teima em se alastrar, 

tentando aniquilar culturalmente um povo, uma nação. Assim é o trabalho de 

Melville, no sentido de cobrar o respeito e o resgate cultural de sua gente, por meio 

de sua escritura de resistência pós-colonial. É quando o escritor de ficção encontra 

seus caminhos nas entrelinhas do texto histórico e abre espaço para os esquecidos, 

para os que foram deixados para trás, que a ficção cumpre seu papel, preenchendo 

as lacunas deixadas pelo discurso histórico do colonizador.  

 

 

 2.2.1 COMO ESSAS RELAÇÕES SE ESTABELECEM NO TEXTO DE 

MELVILLE 

 

 O romance A História do Ventríloquo, de Pauline Melville está 

confortavelmente ambientado na ex-Guiana Inglesa de 1919. Mas a narrativa não se 

concentra apenas no tempo presente. Está dividida em prólogo, a história narrada 

 

8 Writers are surgeons of the heart and souls of a community (THIONG’O, 1986, p. ix). 
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em flashback, e o epílogo. Esse tempo pertencente à memória revela, em sua 

narrativa, a trajetória de formação da família de McKinnon, um escocês que chegou 

àquela região, casou-se com duas irmãs ameríndias e constituiu com elas uma 

grande família, tendo cinco filhos com cada uma delas. 

 Um mito ameríndio é o narrador dessa história e, na obra, há indícios de que 

esse mito seja Makunaima. O autor brasileiro Mário de Andrade produziu uma bela e 

polêmica obra, cujo título é Macunaíma. No prólogo, ao apresentar-se, o narrador 

menciona o seu biógrafo, Mário de Andrade, brinca com o seu próprio nome, 

dizendo que não irá revelar e joga mais uma vez com o assunto dizendo que podem 

chamá-lo de Chico, que é o nome de seu irmão. Esses são alguns dos indícios que 

dão conta de que o narrador dessa história seja mesmo o mito ameríndio 

Makunaima, mas inspirado na obra de Mário de Andrade, portanto, Macunaíma. Ora 

como ventríloquo, ora metamorfoseado em personagem, Macunaíma revela-se 

profundo conhecedor das lendas indígenas locais,  

 
(...) tal qual o lendário Macunaíma registrado pelo pesquisador 
alemão Theodor Koch-Grünberg, no início do século XX em sua 
recolha de lendas e mitos dos índios Taulipangue e Arekuná na 
região amazônica e que serviram de inspiração à obra de Mário de 
Andrade e seu livro “Macunaíma: Um herói sem nenhum Caráter 
(1928) (BARZOTO, 2011. p. 91).  
 

 Provocativo e debochado, Macunaíma reivindica seu posto como narrador 

dizendo: 

 
Mas, antes, reivindico o posto de narrador deste romance. Sim, eu 
mesmo. Esta criatura turbulenta, irreprimível, adorável, que sou eu. 
Tenho cabelos pretos, pele cor de bronze e ficaria lindo num terno 
creme com um lenço de seda. Charutos? Sim. Óculos escuros? Sim. 
Só não quero é ser confundido com bandido (MELVILLE, 1999. p. 9). 

 

 Perspicaz, indolente e prepotente, ao apresentar-se o narrador diz que seu 

nome traduzido significa “o que trabalha no escuro” (MELVILLE, 1999, p. 9). Diz ser 

natural dos montes Kanaku e dono de um talento persuasivo que colocará a favor de 

sua narrativa que será permeada por traições, camuflagens, segredos e disfarces. 

Rejeita o posto de herói dizendo que “Os heróis e heroínas de hoje são escravos do 

tempo. Não provocam mais nem admiração nem espanto. Não tentam sequer 

surpreender, encantar ou divertir” (MELVILLE, 1999, p.10). E é nesse tom, ora 

debochado, ora burlesco, ora assumindo uma personalidade sóbria em seu papel 
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narrativo, que esse pícaro segue contando a sua história para que, depois do 

prólogo, comece a narrar a história propriamente dita. 

 Contudo, apesar das relações que se estabelecem na obra de Melville com a 

obra de Mário de Andrade e, deste, por sua vez, com a obra do pesquisador alemão 

Theodor Koch-Grünberg, que registrou as lendas do imaginário ameríndio, no início 

do século XX, e cuja obra serviu de base para a criação do romance Macunaíma, o 

herói da nossa gente, não é nessas relações que focaremos nossa pesquisa e nem 

a elas que nos referimos, quando fomos buscar as possíveis relações entre a 

história e a literatura, para compreender as possíveis relações existentes entre o 

registro histórico de sua vida, como missionário entre os índios da Guiana, deixado 

pelo padre Cuthbert Cary-Elwes em seu diário que nos é apresentado pelo padre, 

também jesuíta, John Bridges, e a vida missionária do padre Napier, que assumimos 

ser o alter-ego de Cary-Elwes, no enredo do romance A História do Ventríloquo. 

 Considerando que nossa investigação tem como foco principal as marcas 

deixadas pela colonização religiosa à qual foram submetidos os povos ameríndios 

durante o período colonial, não investiremos esforços em nosso trabalho no sentido 

de aprofundar nossos estudos em outras evidências históricas também presentes no 

romance, mantendo nossos olhares direcionados ao papel representativo do padre 

Napier/Cary-Elwes, dentro do processo de aculturação religiosa e trataremos desse 

assunto, com mais profundidade, no item 4.2 da seção 4 desta pesquisa. 

 

Figura 1 – Missionário Cuthbert Cary-Elwes 
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Fonte: Foto cedida pelo padre James Conway, então responsável pela missão jesuíta em 
Santo Inácio, em Lethem, no ano de 2017. 
 
 Entretanto, vale ressaltar que, houve todo um trabalho de resgate histórico 

empreendido por Pauline Melville em sua obra de ficção, e esse trabalho envolveu 

pesquisa, também, com membros de sua própria família: os Melville.  

 Um de seus ancestrais, que era chamado por Cary-Elwes como “Harry” 

Melville, cujo nome, na verdade, era Harvey Prideaux Colin (HPC) Melville, de 

ascendência escocesa, mas jamaicano de nascimento, e que, segundo o padre, 

teria vindo para a Guiana no auge da busca pelo ouro guianense. Harry Melville, no 

romance, aparece representado por Alexander McKinnon.  

 Harvey Melville foi resgatado por um grupo de índios Atorai, quando estava à 

beira da morte, foi adotado por eles e, posteriormente, lhe ofereceram duas jovens 

irmãs indígenas, Janet e Mary, com as quais ele se casou e teve ao todo dez filhos, 

cinco com cada uma delas, que eram então chamadas de Mamai Janet e Mamai 

Mary. 
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Figura 2 – Mamai Mary, a matriarca da segunda geração de Melvilles do Rupununi.  

 
Fonte: Disponível em: https://www.stabroeknews.com/2009/features/01/18/the-rupununi-
rebellion-1969/, acesso em 19/12/2017. 
 
 No romance, igualmente, Alexander McKinnon foi encontrado à beira da 

morte e resgatado por índios Wapishana. Uma vez resgatado, foi cuidado por uma 

índia chamada Maba, que lhe foi dada em casamento. Seguindo a tradição 

Wapishana, o homem que casasse com uma irmã tinha o privilégio de escolher a 

outra, e assim McKinnon aceitou as duas irmãs como esposa e se casou, também, 

com Zuna, chamadas no romance de Mamai Maba e Mamai Zuna. 

 O romance está repleto de histórias semelhantes às histórias encontradas no 

diário, como por exemplo, quando o padre Cary-Elwes conta a seguinte passagem 

em seu diário: “Logo depois, eu recebi um bilhete de Melville. Sua filha Amy estava 

muito doente. Poderia eu fazer algo por ela? Quando eu cheguei, seu irmão John já 

tinha lancetado o abscesso com sua faca” (BRIDGE, 1985, p.93. Nossa tradução 
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livre.) 9. Para essa passagem, encontramos equivalência, no romance, no seguinte 

trecho: 

 
Quando voltaram a Waronawa, encontraram todo mundo em 
polvorosa. A dor de garganta de Wifreda se transformara em um 
imenso abscesso. Ela estava imóvel na rede, a cabeça virada para a 
parede, a garganta trespassada de dor, o dorso da língua coberto do 
que parecia ser um fungo branco, sarapintado. Começava a ter 
dificuldade para respirar. Maba olhou sua garganta e lembrou-se do 
estranho fungo branco que tinha visto na trilha, anos antes. 
Imediatamente, pensou que algum inimigo tinha se transformado no 
fungo, de propósito, para prejudicar Wifreda. Koko Lupi não estava 
nas redondezas, estava mais ao sul, em Aishalton.  Zuna mandou 
um vaqueiro chamar o padre Napier, para o caso de ele ter algum 
remédio, mas achavam que ele estava longe demais para chegar a 
tempo. No fim, Danny pegou uma faca, lancetou o abscesso e, 
depois de cuspir sangue por uns dias, Wifreda se recuperou 
(MELVILLE, 1999, p. 154) 

 

 Observando esses dois trechos, o da obra histórica e o da obra de ficção, 

vemos que Amy e John, filhos de Harvey Melville, são representados, no romance 

de Pauline Melville, pelos personagens, também irmãos, Wifreda e Danny, filhos de 

Alexander McKinnon. 

 Pauline Melville parece resgatar a memória das histórias contadas sobre sua 

família, misturando história e ficção nas páginas de seu romance, ao passo em que 

revela traços das crenças e da cultura ameríndia, como por exemplo, o receio de 

Maba de que algum inimigo tivesse se transformado no fungo que causara a doença 

em sua filha Wifreda e, só não teria recorrido à Koko Lupi, a feiticeira, porque esta 

não estava por perto, recorrendo assim ao padre, que poderia ter algum remédio 

que pudesse ser útil naquela situação. 

 Ao fazer essas incursões entre os elementos históricos registrados no diário 

do missionário jesuíta, e os elementos próprios das narrativas de ficção, a autora da 

obra A História do Ventríloquo, nos mostra como ela fez para aproximar história e 

literatura em uma obra de ficção que se propõe a fazer uma releitura da história da 

colonização dos povos ameríndios do Rupununi que, até então, havia sido contada 

apenas pelo viés de seu colonizador.   

 

9 Soon after, I received a note from Melville. His daughter Amy was very ill. Could I do anything 

for her?” When I arrived, her brother John had already lanced the abscess with his knife (BRIDGE, 

1985, p.93). 
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3 UM BREVE OLHAR HISTÓRICO SOBRE A GUIANA: O MUNDO  NOVO E  A 

COLONIZAÇÃO 

 

 O Ministro da Propaganda, na Alemanha Nazi, entre 1933 e 1945, Paul 

Joseph Goebbels, era peça chave para o marketing nazista e costumava dizer que 

“uma mentira contada muitas vezes torna-se uma verdade”. Desse modo, Goebbels 

demonstrava ter conhecimento da importância e do poder do marketing e da força 

que a repetição tem quando se trata de promover e fixar, no mercado, uma marca, 

criar um slogan, disseminar uma ideia e, com ela, todas as ideologias que a 

constituem. Como um grande observador das relações de poder que se 

estabelecem e não muito distante temporalmente, Michel Foucault trata do discurso 

como um acontecimento e descreve as formações discursivas e suas relações, ou 

seja, o interdiscurso, dizendo que  

 
[...] Por mais banal que seja, por menos importante que o 
imaginemos em suas consequências, por mais facilmente esquecido 
que possa ser sua aparição, por menos entendido ou mal decifrado 
que o suponhamos, um enunciado é sempre um acontecimento que 
nem a língua nem o sentido podem esgotar inteiramente. Trata-se de 
um acontecimento estranho, por certo: inicialmente porque está 
ligado, de um lado, a um gesto de escrita ou à articulação de uma 
palavra, mas, por outro lado, abre a si mesmo uma existência 
remanescente no campo de uma memória, ou na materialidade dos 
manuscritos, dos livros e de qualquer forma de registro; em seguida, 
porque é único como todo acontecimento, mas está aberto à 
repetição, à transformação, à reativação. (FOUCAULT, 2000, p. 32).
  
 

 Ao afirmar que o enunciado é inesgotável e que por ter essa natureza ele 

propicia, a si próprio, a condição de permanecer em uma memória, bem como em 

qualquer outra superfície material que lhe sirva como registro, o autor reitera que o 

enunciado está, portanto, aberto à repetição, à reativação ou à transformação e, 

sendo assim, tal fragmento coincide com a forma como a autora Eni Orlandi concebe 

o conceito de interdiscurso, ou seja, como um já-dito alojado em uma memória 

definida como memória discursiva.  

 A intenção, aqui, não é aprofundar o nosso estudo na linha da análise do 

discurso, mas pareceu-nos importante trazer à tona tais conceitos para justificar 

nosso entendimento de que há um discurso, enraizado em nossa memória 

discursiva, que há muito é estudado e repetidamente apresentado pelos livros de 

história que trazem, com suposta neutralidade ideológica, a história da colonização 
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do continente que habitamos. Esse discurso tem sido repetido de geração em 

geração, desde os tempos da colonização, e não inadvertidamente, tem construído a 

imagem do colonizador como sendo aquele indivíduo, de uma raça superior, mais 

desenvolvida, que chegou a estas terras com o propósito de colonizá-las, de extrair 

delas a sua riqueza, alguém em busca da oportunidade de uma vida melhor, mas 

que também trazia consigo o desejo de transformar a vida no novo continente, 

imprimindo nele a sua cultura, a sua religião, o seu progresso e todas as 

prerrogativas que a sua vasta história, devidamente escrita, registrada e 

reconhecida, lhe pudessem endossar as intenções, garantido serem as melhores. 

 De todos os cantos da Terra, de onde temos notícias, os processos de 

colonização ocorreram de modo semelhante, onde havia uma premissa de 

superioridade do colonizador em relação ao colonizado, sobrepujando a cultura de 

um em detrimento da cultura do outro, bem como, suas respectivas histórias. Sobre 

essas questões e com muita propriedade, já que fala do que experimentou na 

própria pele, o relato deixado por Edward Said em sua autobiografia Fora do Lugar 

(1999) nos conta como é se sentir deslocado, ainda que em terras conhecidas. 

Como é não conseguir se definir em uma identidade fixa, já que suas identidades se 

misturavam, até mesmo em seu nome, como ele mesmo afirma dizendo: 

 
Contudo, minha sensação predominante era de estar sempre fora do 
lugar. Por conta disso, levei quase cinquenta anos para me 
acostumar, ou, mais exatamente, para me sentir menos 
desconfortável, com “Edward”, um nome ridiculamente inglês 
atrelado à força ao sobrenome inequivocamente árabe Said. Verdade 
que minha mãe me explicou que eu havia recebido o nome de 
Edward em homenagem ao príncipe de Gales, que fazia bela figura 
em 1935, ano de meu nascimento, e que Said era o nome de vários 
tios e primos. Mas os fundamentos racionais do meu nome 
desabaram quando descobri que nenhum de meus avós se chamava 
Said e também quando tentei combinar meu extravagante nome 
inglês com seu parceiro árabe. Durante anos, dependendo das 
circunstâncias específicas, eu pronunciava rapidamente o “Edward” e 
enfatizava o “Said”; em outras ocasiões, fazia o contrário, ou então 
juntava um nome no outro de modo tão rápido que nenhum dos dois 
soava claro. A única coisa que eu não podia tolerar, mas que muitas 
vezes fui obrigado a sofrer, era a reação descrente e, por conta 
disso, desalentadora: Edward? Said? (SAID, 1999, p.10) 

 
 Já ouvimos essas vozes. Já sabemos do que elas tratam. Já conhecemos 

seus anseios e suas motivações. Mas uma questão ainda nos move: onde estão as 

vozes silenciadas durante esse processo? O que diriam aqueles que aqui habitavam 
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e cujo sistema linguístico consistia, de forma desafiadora, não apenas em uma 

barreira a ser transposta, mas principalmente, em algo a ser banido e substituído 

pela língua do colonizador?   

 A inquietação gerada, a partir da leitura de A História do Ventríloquo, no 

espaço que se abre dentro da narrativa para o contra discurso do colonizado, em 

resposta ao discurso do colonizador, foi o fator que nos levou a refletir sobre as 

relações encontradas entre a história (como disciplina e como processo de 

construção social) e a literatura (como forma de expressão artística e fonte 

documental para a produção do conhecimento histórico da sociedade). O que nos 

instiga nesta investigação é o desejo de conhecer e tornar conhecido esse contra 

discurso, ou seja, ouvir e deixar ecoar as vozes que foram silenciadas durante o 

processo de colonização e que, ainda nos dias atuais, encontram uma muralha de 

preconceitos a ser deposta e transposta em nossa memória discursiva. 

 Pela necessidade de expansão comercial, os europeus foram levados a 

buscar, no mar, novas rotas de comércio. Além da expansão comercial, havia ainda 

uma busca desenfreada por novos territórios que pudessem ser explorados em 

busca de riquezas e oportunidades e, uma vez encontrados, colonizados. Outra 

justificativa para a colonização de novos territórios era de cunho missionário e 

religioso. Expandir territórios e conquistar novos povos representaria um aumento do 

poder e do domínio do cristianismo na terra: era a busca da conversão dos gentios, 

os povos que ainda não conheciam a Cristo. No afã de cumprir com essa missão, as 

caravanas que saíam em busca desses novos territórios levavam entre os 

tripulantes, os missionários que “ousaram” deixar sua zona de conforto para viver 

em lugares “inóspitos e selvagens”, com dificuldades e riscos tais que seriam 

suficientes para desanimar aqueles que fossem homens de pouca fé. 

 Há registros que indicam que, possivelmente, Cristóvão Colombo não tenha 

sido o primeiro europeu a chegar à América, pois por volta do ano 1000 da era 

Cristã alguns vikings10 que habitavam o norte da Europa empreenderam uma 

 

10 O termo viking, nas fontes islandesas medievais, tem um sentido relacionado a empreitadas 

marítimas, seja de pirataria ou comércio. Nos tempos contemporâneos, os acadêmicos 

popularizaram seu uso no sentido de designar genericamente todos os habitantes da Escandinávia 

durante a Era Viking, de 800 a 1050, mas especialmente guerreiros e expedições militares (Brink, 

2012, p. 4-6). 
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viagem em direção à costa do país, hoje conhecido como Canadá, contudo não se 

estabeleceram por lá. 

 Carl Christian Rafn foi o primeiro autor a sustentar a ideia de que muitos 

séculos antes de Colombo, os povos escandinavos já haviam aportado em terras 

norte americanas. O teórico embasou sua teoria nas evidências arqueológicas, 

descobertas na Groenlândia, de assentamentos nórdicos medievais onde foram 

encontradas ainda, autênticas inscrições rúnicas11 e também em duas sagas12 

islandesas que narravam as aventuras dos islandeses, durante a Era Viking13, em 

viagens da Islândia à Groenlândia e, de lá, a outra terra desconhecida e próspera, 

durante a Idade Média Central.  

 Rafn afirma que as evidências arqueológicas encontradas eram aceitas como 

um vestígio, pois se considerava o fato de a arqueologia ser uma ciência, ainda que 

recente. As narrativas, por sua vez, eram consideradas um material pouco 

acreditado no meio científico já que não era possível atestar se elas tratavam de um 

relato fidedigno ou se não passavam de uma obra de ficção. Contudo, para Rafn, as 

sagas eram prova documental da passagem de seus antepassados por terras 

americanas. 

 Apesar dessa e de outras teorias que tentam provar que, antes dos europeus, 

outros povos já haviam descoberto o novo continente, os europeus, considerados 

por eles mesmos os precursores das navegações marítimas, já haviam percorrido 

muitas partes do continente asiático, na época de Cristóvão Colombo. Produtos 

como os tecidos, as especiarias e os remédios, que eram trazidos do Oriente, por 

exploradores, eram já muito apreciados na Europa e as pessoas queriam sempre 

 

11 Ao alfabeto utilizado pelos povos germânicos desde o século II d.C. dá-se o nome de Runas. 

(Holman, 2003, p. 229) Durante a Era Viking as Runas foram utilizadas como memoriais de registro de 

famílias, expedições militares e explorações (Haywood, 2000, p. 162). 

12 Trata-se de um tipo de narrativa literária onde se descreve a história de uma família ou 

linhagem histórica da Islândia medieval, especialmente os feitos guerreiros que tiveram lugar entre 

os anos 874 e 1030. O termo saga vem do verbo islandês segja (“dizer, recontar”) e é uma 

exclusividade desta região e do período medieval (Langer, 2009a, p. 2). 

13 Corresponde ao período de 793 a 1066 d.C. (ou 800 a 1100, conforme o autor), desde o 

ataque a Lindisfarne até a batalha da ponte de Stamford, ambos na Inglaterra (Langer, 2009b, p. 169- 

170). 
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mais. Contudo, a viagem era demorada e custosa e os europeus que tinham mais 

estudo e conhecimentos para saber que o mundo era redondo, traçaram rotas que 

acreditavam ser mais curtas para alcançar a Ásia. Em Diários da Descoberta da 

América – As quatro viagens e o testamento, traduzido por Milton Persson, 

encontramos as cartas náuticas escritas por Cristóvão Colombo. 

 

E saí eu da cidade de Granada aos doze dias do mês de maio do 
mesmo ano de 1492, em sábado. Vim à vila de Palos, que é o porto 
marítimo, onde equipei três navios14 bastante aptos para semelhante 
façanha e parti do citado porto bem abastecido de muitíssimos 
mantimentos e de uma boa tripulação aos três dias do mês de agosto 
do ano indicado, numa quinta-feira, meia hora antes de raiar o sol, 
tomando o rumo das ilhas Canárias de Vossas Majestades, situadas 
no dito Mar Oceano, para dali seguir a rota e navegar tanto que 
chegasse às Índias e entregasse a mensagem de Vossas 
Majestades àqueles príncipes, cumprindo o que assim ordenaram; e 
para isso pensei em descrever toda esta viagem mui pontualmente, 
dia após dia, relatando tudo o que fizesse, visse e acontecesse, 
como adiante se verá (COLOMBO, 1492, apud: PERSSON, Milton, 
1986, p. 28-30). 

 

 Colombo não logrou chegar à Ásia em nenhuma de suas quatro viagens de 

ida e volta no Atlântico. Contudo, ao relatar a vida e as descobertas de Colombo, 

Roberto Mares afirma que: “(...) é claro que Cristóvão estava decidido a ser um 

grande aventureiro, mesmo que tenha começado a criar, de forma artificial, essa 

imagem na mente dos demais embora, mais tarde, seus feitos tenham ultrapassado 

tudo o que ele mesmo pudesse ter imaginado” (2002, p. 16. Nossa tradução livre).15 

Colombo alcançou a América Central, as Antilhas e também pisou em solo na 

América do Sul. Apesar de não ter tido o sucesso esperado em suas expedições, foi 

fonte de inspiração para muitos outros viajantes e foi o português Fernão de 

 

14 Os três navios eram duas caravelas e uma nau. A nau Santa Maria, também chamada La 

Gallega, pertencia ao mestre Juan de la Cosa que acompanhava a viagem, e conduzia o Almirante 

Colombo. A caravela Pinta tinha como capitão Martín Alonso Pinzón, co-proprietário do barco junto 

com Cristóbal Quintero. E a Niña era capitaneada por Vicente Yánez Pinzón, irmão de Martín. (N. do 

E.)  

15 
(...) es claro que Critóbal estaba decidido a ser un gran aventureiro, aunque comenzó creando 

artificiosamente esa imagen en la mente de los demás, pero más tarde sus hazañas rebasaron lo que 

él mismo hubiera podido imaginar 
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Magalhães que encontrou finalmente uma rota marítima que levasse até à Ásia 

sendo essa, também, a primeira viagem realizada ao redor do mundo, em meados 

do século XVI. 

 Considerando que os resultados obtidos por Colombo, ainda que não fossem 

os resultados planejados, superaram suas expectativas, Edmundo O’Gorman lança 

uma nova e instigante questão que levanta a hipótese de que o descobrimento da 

América poderia ser apenas uma “invenção” com o intuito de apenas justificar, na 

história oficial, o  surgimento do Novo Mundo, conforme diz na obra La invención de 

América:   
 
(...) ao chegar Colombo no dia 12 de outubro a uma pequena ilha 
que ele acreditava pertencer a um arquipélago adjacente ao Japão 
foi como descobriu a América. Bem, mas perguntemos se isso foi na 
verdade o que ele, Colombro, fez ou se isso é o que dizem que ele 
fez (1984, p. 15. Nossa tradução livre)16. 
 

 No decorrer de sua obra, O’Gorman aborda duas premissas que se 

contrapõem – a do descobrimento e a da invenção. Ele salienta ainda, alguns textos 

escritos por historiadores da época, que denotam essa dualidade do prévio 

conhecimento/desconhecimento da existência da América, em seu projeto inicial. 

 Se a descoberta do continente americano foi algo por acaso, ou se foi algo 

deliberadamente inventado, não sabemos ao certo.  Ao posicionar-se a respeito, na 

introdução de seu livro, Christopher Columbus in world literature: an annotated 

bibliography, Moses M. Nagy afirma que 

 
Hoje já é do conhecimento comum que Colombo trazia consigo, 
como uma síntese, todas as forças que tornaram a viagem às Índias 
possível e o descobrimento do Novo Mundo uma realidade. Agora, 
se ele tivesse sabido, por qualquer fonte possível, que a América 
estava lá, ele não poderia tê-la descoberto; ele teria divulgado a 
existência de um “otro mundo” para os europeus. Não tendo um 
conhecimento infalível do tamanho do globo [...] Colombo chegou a 
São Salvador com a firme convicção que se achava na Ásia. A sua 
chegada às Antilhas foi, então, um encontro entre a Europa e a 
América? Ou deveríamos nos referir a ela, como algumas pessoas 
preferem fazê-lo, como a “chegada de Colombo na América”? Esta 
solução tardia, embora soe afortunada, não oferece uma 
“denominação” satisfatória. Para a consciência europeia, a América 

 

16 
[...] al llegar Colón el 12 de octubre a una pequeña isla que él creyó pertenecía a un archipélogo 

adyacente al Japón fue como descubrió a América. Bien, pero preguntemos si eso fue en verdad lo que él, 

Colón, hizo o si eso es lo que se dice que hizo.  
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nunca existiu antes de Colombo: foi o mundo que Colombo descobriu 
que assim foi denominado. Filosoficamente falando, a América se 
conscientizou de sua existência pela consciência que a Europa lhe 
trouxe17(NAGY, 1994, p.20-21. Nossa tradução livre). 

  

 No texto Valiente Mundo Nuevo, Carlos Fuentes, romancista e ensaísta 

mexicano, reverbera: “A América, portanto, não foi descoberta: foi inventada. Todo 

descobrimento é um desejo, e todo desejo, uma necessidade. Inventamos o que 

descobrimos, descobrimos o que imaginamos. Nossa recompensa é o 

assombro”18(FUENTES, 1992, p.59. Nossa tradução livre). 

 De acordo com Fuentes, tanto Colombo como Vespúcio, deram sua 

contribuição lançando sobre o continente americano um olhar idealista e deixando 

as marcas da criação utópica na América e, através de seus escritos, começa a 

despontar o mito do “bom selvagem” que habitava em um espaço mágico e vivia 

harmoniosamente em comunidades sem reis, sendo cada qual, senhor de si, onde 

os bens eram comuns e o ouro sem valor. O novo lugar apresentava-se como uma 

excelente oportunidade para que o europeu pudesse deixar para trás as violentas e 

sangrentas guerras religiosas que haviam devastado o Velho Mundo e, enfim, 

pudesse adentrar o paraíso na terra: o Novo Mundo. Seria apenas isso, mesmo? As 

cenas que se seguiram a todos esses acontecimentos ora mencionados, como bem 

 

17 Today it is common knowledge that Columbus brought in himself, as in a syntesis, all those 

forces which made the Voyage to the Indies possible and the Discovery of the New World a reality. 

Now, if he had known, from any possible source, that America was there, he could not have 

discovered it; he would have made it known toEuropeans that there was an ‘otro mundo’. Not having 

na infallible knowledge about the size of the Globe [...] Columbus arrived at San Salvador with the 

firm conviction that he had found himself in Asia. Was then his arrival at the Antilles an encounter 

between Europe and America? Or again should we refer to it, as some people like to put it, as ‘the 

arrival of Columbus in America’? This latter solution, however felicitous it may sound, does not offer 

a satisfactory ‘denomination’. For the consciousness of Europe, America did not exist before 

Columbus: it was the world that Columbus discovered which was named such. Philosophically 

speaking, America became aware of itself in the consciousness that Europe brought to it. 

18 América, pues, no fue descubierta: fue inventada. Todo descubrimiento es un deseo, y todo 

deseo, una necesidad. Inventamos lo que descubrimos, descubrimos lo que imaginamos. Nuestra 

recompensa es el assombro. 
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sabemos, foram igualmente sangrentas, porém em desigualdade de forças, e a 

devastação anunciada era apenas uma questão de tempo. 

 O período de buscas por novas rotas comerciais e consequentemente, pela 

expansão territorial, de modo a aumentar os domínios e as possibilidades de se 

obter poder e riquezas por parte dos países europeus, no tocante à produção de 

alimentos e extração de madeira, minerais, pedras preciosas, entre outras, foi 

marcado por muitas lutas, em um processo de colonização que nem sempre levou 

em consideração a pré-existência de um povo autóctone, dotado de uma língua 

própria e de uma cultura que em tudo diferiria da cultura daqueles que então 

chegavam trazendo o “novo” do Velho Mundo para propor o progresso no então 

chamado “Novo Mundo”. 

 A princípio, podemos pensar que ao se aventurar no desconhecido não 

sabendo o que iriam encontrar, os exploradores imaginavam que se deparariam com 

um ambiente hostil, ainda que não soubessem o que, exatamente, poderiam 

encontrar de hostil nele. Contudo, aos poucos, as informações foram sendo levadas 

até a coroa de diversas maneiras e em versões oficiais e extraoficiais através da 

chamada literatura de viagem, que era composta pelos relatos dos viajantes que por 

aqui passaram e que tinham caráter informativo e alimentavam a curiosidade 

daqueles que por lá permaneciam, bem como informavam ao Rei qual era o 

resultado que se poderia obter dos seus investimentos na descoberta e pela 

exploração dos territórios conquistados. 

 Esses tempos remotos eram tempos gloriosos especialmente para Portugal, 

que então saía à frente na expansão marítima com sua eficiente frota náutica e seus 

navegadores destemidos e experientes, até mesmo pela localização geográfica de 

Portugal que por ter sua costa banhada pelo Oceano Atlântico, encontrou na 

atividade náutica uma alternativa para agilizar e facilitar suas rotas comerciais, o que 

lhe colocava um passo à frente dos seus vizinhos cujas fronteiras eram secas. 

 Foram os interesses mercantilistas e de colonização dos povos que foram 

subjugados por Portugal que desmotivaram a propagação das histórias fantasiosas 

divulgadas pelos antigos viajantes da era cristã, e também ao passo que se 

comprovavam as teorias dos geógrafos e cartógrafos e adquiria-se conhecimento no 

decorrer do trabalho náutico com fins expansionistas, segundo afirma a 

pesquisadora e autora Neide Gondim, em sua obra intitulada como A invenção da 
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Amazônia (2007), onde ela ainda analisa a própria noção de velho mundo que nasce 

em sua relação com o novo mundo, descrito como um mundo fantástico.  

 A obra de Gondim evidencia a contribuição dada por estrangeiros na literatura 

de viagens em geral, tais como o português Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-

1815), os alemães Spix e Von Martius (1781-1826) e George Heinrich Von 

Langsdorff (1821-1826), os britânicos Henry Bates e Alfred Russel Wallace (1848-

1859) e o casal Louis e Elizabeth Agassiz (1865-1966). Todos eles contribuíram 

para que o vale do rio Amazonas não apenas se tornasse o local de análise e 

criação das ciências da natureza e da etnologia, sobretudo das ciências da natureza: 

botânica, zoologia, hidrografia, geografia física, etc., mas foram além, pois 

imprimiram em seus relatos um forte tom de fantasia, uma carga de utopia e até 

mesmo de preconceito. Tal feito contribuiu para fomentar o imaginário europeu em 

relação aos mistérios da floresta, bem como atraiu muitos aventureiros para o Novo 

Mundo, encantados pela literatura e sonhando sonhos de riqueza, o que de certo 

modo forçava o avanço da exploração dos recursos naturais encontrados na 

floresta. 

 A expansão territorial era então de suma importância para países como 

Portugal, Inglaterra, Espanha, França, Holanda, entre outros, já que isso poderia 

garantir uma nova fonte de recursos naturais e minerais, como o pau-brasil, o ouro e 

as pedras preciosas, por exemplo.  

 Desde o seu descobrimento e consequente exploração e colonização, a 

América atraiu europeus com objetivos expansionistas e a Amazônia foi o grande 

objeto desse desejo que era fomentado por evidências de riquezas existentes e 

pelas lendas que compunham o imaginário no qual ela estava envolta. Dentre os 

primeiros europeus a manifestar esse profundo interesse estão, segundo Gondim, 

os espanhóis Vicente Pinzón e Diego de Lepe, ainda na primeira metade do século 

XVI. Ambos acreditavam na existência de um paraíso na terra que fosse semelhante 

ao Jardim do Éden e buscavam esse paraíso em meio à floresta. 

 O período compreendido entre os séculos XV e XVI foi muito profícuo em 

relação às viagens empreendidas em direção ao Novo Mundo por exploradores 

europeus. Na figura 3, podem-se observar as primeiras divisões entre os territórios 

da Espanha, representadas pelas linhas verticais pontilhadas a oeste e de Portugal 

a leste. 
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Figura 3- Primeiras divisões entre os territórios da Espanha e de Portugal 

 
Fonte:http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/coloniza%C3%A7%C3%A3o-
e-explora%C3%A7%C3%A3o-da-Am%C3%A9rica/480591, acesso em 01.06.2017. 
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 A região compreendida entre o delta do Orinoco e do rio Amazonas, 

conhecida como Costa Selvagem ou Guianas, durante o processo de colonização 

europeia, a partir do século XVI, era considerada pelos cronistas ou exploradores 

europeus como uma região bastante complexa no tocante à sua cartografia fluvial. 

Oliveira e Ifill (2011, p. 19-20) em artigo que trata sobre “A presença holandesa na 

Amazônia Caribenha entre os séculos XVI e XVII: da Costa Selvagem ao Rio 

Branco, afirmam que  

 
Para os primeiros viajantes do reino espanhol a região não era um 
lugar atraente e não oferecia segurança como ancoradouro, devido o 
terreno alagadiço. No século XVI, essa área geográfica amazônica 
tornou-se conhecida pelas fantásticas descrições sobre povos 
indígenas que usavam adornos de ouro. Espalharam-se notícias 
sobre um príncipe indígena que habitava um palácio dourado, 
localizado em uma planície no interior, à beira de um lago 
denominado Parima. Tal planície descrita pelos indígenas aos 
europeus poderia ser a região de savana entre os rios Essequibo e 
Branco. A construção historiográfica dessa região do litoral Atlântico 
Norte, em direção ao interior amazônico, estimulou o sonho de 
enriquecimento fácil e criou-se um território lendário propagado como 
El Dorado, colocando esse espaço regional da Amazônia Caribenha 
como principal porto para muitos navegadores dos séculos XVI e 
XVII que se dirigiam ao Novo Mundo. (OLIVEIRA e IFILL, 2011, p. 19 
e 20) 

  

 Com ganas de encontrar Eldorado e, por conseguinte, de enriquecer 

facilmente, muitos aventureiros curiosos dirigiram seus olhares e proas em direção 

ao então chamado território da Ilha das Guianas, também conhecido como a 

Amazônia Caribenha. Todo o processo de conquista e colonização europeia, 

segundo Gondim (1994), esteve conectado com o processo de formação social da 

Amazônia, porque em seu âmago veio à busca pelo ouro, pelas drogas, madeiras, 

em explícita ambição, porém com a tentativa de se camuflar em doutrina religiosa e 

força de persuasão. Após o início da conquista, a formação da sociedade amazônica 

misturou-se com a presença daqueles que iniciaram os modelos de colonização: 

portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses. 
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3.1 DOS DIAS DE COLOMBO À SUA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA: A GUIANA E O 

PROCESSO DE COLONIZAÇÃO. 

 

 O interesse dos reinos europeus pela Guiana começa com a perspectiva de 

colonização – isto é, de explorar suas riquezas em benefício da Europa. Primeiro 

pela perspectivada existência do Eldorado, depois pela plantação de canade açúcar 

que exigia a mão de obra vinda de fora – por isso foram transplantados milhares de 

africanos para o continente. Com a libertação dos escravos, a mão de obra nos 

canaviais e, depois nas plantações de arroz,passaria a ser indiana. Todo este 

movimento revela a exploração do ser humano com o objetivo de gerar riqueza para 

o país colonizador. 

 Por isso, é relevante lembrar que, além da utilização da mão de obra 

indígena, africanos também foram trazidos como escravos, depois indianos que 

receberiam propriedade depois de finalizado o período de indenture (contrato). O 

país foisempre objeto de colonização, como disse Walter Raleigh, os indígenas até 

já se achavam súditos da rainha inglesa: “(...) mostrei-lhes o retrato de Vossa 

Majestade e os nativos ficaram tão admirados e honrados, que tinha sido fácil tê-los 

levado à idolatria” (RALEIGH, 2017, p.136). 

  Hoje, portanto, a população guianense é composta, basicamente, por 

descendentes de negros que vieram para o continente para realizar trabalho escravo 

e por trabalhadores imigrantes de origem indo-asiática, que chegaram à região 

durante o período colonial. Seu passado colonial se reflete tanto na composição de 

sua população como em sua economia que tem como base principal a produção de 

cana-de-açúcar. Para propósitos de nossa pesquisa consideramos importante 

apresentar um pouco este cenário histórico geográfico que deu início à colonização. 

 Situada na região nordeste da América do Sul, a Guiana tem suas fronteiras 

delimitadas ao sul com o Brasil, a leste com o Suriname, ao norte com o oceano 

Atlântico e a oeste com a Venezuela, que ainda reivindica parte do território que 

pertence à Guiana, a saber, a região oeste do rio Essequibo que compreende dois 

terços do território guianense (COLOMBO, 2013).  

 A Guiana tem a maior parte de suas terras desabitadas, exceto por uma 

estreita faixa litorânea. Seu território começou a ser explorado pelos espanhóis após 

a chegada de Colombo, a partir do ano de 1499, mas já era habitado havia pelo 

menos dois séculos pelos distintos povos pertencentes ao tronco linguístico Karíb 
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(Macuxi, Patamona, Pemon, Wai Wai, Ingarikó, Taurepang, entre outros) e Arawak 

(Wapishana, Atorai, entre outros) que “(...) tinham o conhecimento dos caminhos 

entre o litoral, as serras e as planícies e foram incorporando distintos elementos 

culturais por meio das relações comerciais ou de parentesco com outros povos 

amazônicos” (OLIVEIRA & IFILL, 2011, p. 22). 

 Espanhóis, portugueses, ingleses, franceses e holandeses disputaram o 

domínio do território guianense entre os séculos XVI e XVIII. Desde1499 vinha 

sendo explorado pelos espanhóis, mas os holandeses levaram vantagem e se 

estabeleceram, a partir de 1581, em Demerara e foi no ano de 1596 que fundaram 

Stabrook, hoje a capital Georgetown. 

 
Os representantes dos Países Baixos, entre eles os holandeses, 
foram os primeiros a detalhar na cartografia e relatórios que tinham 
que enviar para a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais 
dados coletados sobre a região que denominamos Amazônia 
Caribenha, que compreende todo o território da Ilha das Guianas. Ou 
seja, é todo o litoral Atlântico Norte entre o delta do rio Orinoco 
(Venezuela) e do rio Amazonas, contornada pela margem esquerda 
do rio Amazonas e do rio Negro, e pelo canal do Cassiquiare 
(Brasil/Venezuela) e a margem direita do rio Orinoco. Com a 
ocupação dos países europeus nesse espaço amazônico, a 
geopolítica da ilha foi dividida em cinco Guianas: Guiana Espanhola 
(atualmente Venezuela), Guiana Britânica (Guyana), Guiana 
Holandesa (Suriname), Guiana Francesa (Departamento da França) 
e Guiana Portuguesa (Brasil, com parte do território entre os Estados 
do Amapá e Roraima). (OLIVEIRA & IFILL, 2011, p. 20) 
 

 As contribuições dadas pelos povos indígenas foram cruciais para a 

elaboração dos mapas da região, que além de apresentar um relevo bastante 

acidentado e planícies (as regiões de savana) também é composto por uma 

abundante hidrografia, com muitos rios importantes e seus afluentes, que também 

serviram como acesso e se tornaram rotas comerciais para os holandeses, que eram 

exímios comerciantes (OLIVEIRA & IFILL, 2011). 

 
Para o sucesso das explorações foi de fundamental importância o 
papel do intérprete indígena. O viajante europeu que percorria essa 
região desconhecida necessitava ter confiança no intérprete para dar 
sentido razoável sobre os distintos caminhos fluviais, terrestres e das 
técnicas alimentares de sobrevivência na selva. Por apresentar uma 
complexidade sociocultural, algumas vezes, o intérprete não tinha 
sucesso no significado preciso da tradução por conta das variações 
linguísticas e culturais dos povos indígenas desse território 
amazônico caribenho (OLIVEIRA & IFILL, 2011, p. 25). 
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 Segundo Hulsman (2005) (apud OLIVEIRA & IFILL, 2011), essa informação 

pode ser comprovada nos documentos deixados pelos primeiros viajantes dos 

Países Baixos que se encontram nos arquivos de Amsterdam. Tais documentos dão 

conta ainda de revelar a existência de alianças culturais, que foram firmadas entre 

europeus e diversos indígenas aliados promovendo viagens destes para a Europa 

na busca de conseguir aproximações da língua e da cultura holandesa com a língua 

e a cultura indígena.  

 
As explicações são confusas acerca do projeto colonizador dos 
Países Baixos para essa região, que marcou o desenvolvimento da 
Colônia com plantação de mandioca no interior amazônico. 
Provavelmente, supõe-se a existência de frentes múltiplas e 
dinâmicas dos holandeses com os povos indígenas tanto Karíb como 
Arawak ampliando a rede de negócios. Outro aspecto importante é o 
Forte Kijkoveral19 que poderia se tornar no local de poder político-
militar de intenso contato sociocultural, abrindo possibilidades de 
interação comercial e de colonização holandesa em direção às 
nascentes dos rios Essequibo, Demerara, Berbice, Corentyne, entre 
outros (OLIVEIRA & IFILL, 2011, P. 36). 
 

 O holandês Laurens Storm vans’ Gravesande, grande personalidade do 

período em que a Guiana esteve sob o domínio da Holanda, permitiu, segundo 

Colombo (2013), que todas as nacionalidades tivessem livre entrada para residir e 

trabalhar na região. Além disso, ele preservou Essequibo mantendo-o de fora da 

revolta dos escravos de 1763.  

 A Guiana Inglesa passaria a ter a constituição da atual Guiana somente em 

1831, em virtude da integração das então ex-colônias holandesas de Berbice, 

Essequibo e Demerara que foram adquiridas em 1814, pelo Reino Unido, depois de 

firmados os tratados de paz que deram fim às guerras napoleônicas (OLIVEIRA & 

IFILL, 2011).  

 Ainda de acordo com Colombo (2013), imigrantes indianos, chineses e 

africanos vieram para a Guiana para trabalhar na agricultura, atraídos pela 

oportunidade aberta após a abolição da escravatura, em 1834. Os campos da região 

do Rupununi começaram a ser colonizados, apenas em 1860 e, dezenove anos 

 

19 
Pequeno forte construído em uma ilhota no interior do Rio Essequibo, que inicialmente recebeu o 

nome de “Forte Hoogen”, uma homenagem ao colono holandês, homem influente e proprietário de uma 
plantação na região. Com o passar do tempo e após alguns conflitos e mudanças na administração, o forte 
recebeu um novo nome, “Kijk-Over-Al”, termo holandês que significa “Ver tudo por cima”, fazendo uma alusão 
à posição e altura privilegiadas que possibilitavam uma visão ampla do seu entorno (OLIVEIRA & IFILL, 2011) 
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mais tarde, o ouro foi descoberto: ambos os acontecimentos ocasionaram um 

aumento expressivo no interesse dos imigrantes pela região. 

 A corrida pelo ouro começou e o interesse pela região aumentou 

sobremaneira, atraindo mais e mais imigrantes que vinham em busca de riqueza. Foi 

somente em 1928 que a colônia passou a ter certa autonomia em relação à 

metrópole, mas era uma autonomia limitada e bastante restrita aos interesses 

britânicos. Em 1953, com a promulgação da nova constituição, os guianenses 

passaram a gozar de uns poucos direitos que logo lhes foram tirados, pois de 1961 a 

1964, durante o governo de Cheddi Jagan do Partido Progressista Popular (PPP), o 

governo britânico achou por bem suspendê-la, após ocorrerem alguns graves 

distúrbios, seguidos de uma greve geral, que exigiu uma intervenção do exército 

britânico. 

 Apenas em 1966, a Guiana logrou conquistar a sua emancipação política e 

passou a integrar a Comunidade Britânica de Nações. Em 1980, tendo uma nova 

constituição que era considerada como socialista, a Guiana elegeu Forbes Burnham 

como seu primeiro ministro. Após sua morte em 1985, Burnham foi sucedido por 

Desmond Hoyte e em 1992 o país vê Cheddi Jagan, líder do PPP, sendo eleito e 

retornando ao comando da nação (COLOMBO, 2013). 

 

 

3.2 A COLONIZAÇÃO RELIGIOSA NA AMAZÔNIA CARIBENHA 

 

Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, 
ou outra coisa de metal, ou ferro; nem lha vimos.  

Contudo a terra em si é de muito bons ares frescos e  
temperados como os de entre-douro-e-minho,  

porque neste tempo d'agora assim os achávamos  
como os de lá. Águas são muitas; infinitas.  

Em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, 
dar-se-á nela tudo; por causa das águas que tem!  

 
Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me 

que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente 
que vossa alteza em ela deve lançar.  

E que não houvesse mais do que ter vossa alteza 
aqui esta pousada para essa navegação de 

calicute bastava. Quanto mais, disposição para se nela 
cumprir e fazer o que vossa alteza tanto deseja, 

a saber, acrescentamento da nossa fé! 
Pero Vaz de Caminha 
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 A Igreja Católica sempre desempenhou um papel de destaque, ao lado do 

Estado Europeu, dentro do processo de colonização da América. Desde o princípio, 

a conquista da América esteve relacionada à cruz e à espada, elementos que 

simbolizam a civilização cristã europeia, e o espírito cruzadista do período medieval 

que está envolvido nesses signos, reapareceu nas grandes empreitadas marítimas, 

surgidas na Época Moderna, confundindo-se com a própria função colonizadora.20 

 Representada pelas várias ordens religiosas – carmelita, dominicana, 

beneditina, jesuíta, entre outras, a Igreja esteve sempre presente durante o longo 

processo de colonização em toda a América, e contou especialmente com a 

participação da Companhia de Jesus que atuava, basicamente, na doutrinação dos 

povos colonizados, através do ensino, da construção de igrejas, na formação de 

comunidades, assentamentos ou similares, onde os indígenas passariam a viver sob 

a proteção e os ensinamentos da ordem. 

 

Portador de valores da civilização e da história, (o religioso, 
missionário, jesuíta) cumpre uma missão: tem o grande mérito de 
iluminar as trevas infamantes do colonizado. Que esse papel lhe 
traga vantagens e respeito nada mais justo: a colonização é legítima, 
em todos os seus aspectos e consequências (MEMMI, 2007, pp. 
111-112). 

 

 Os estudos pós-coloniais têm dedicado atenção especial à discussão dos 

aspectos religiosos envolvidos no processo de colonização e a literatura pós-colonial 

têm se posicionado como um poderoso instrumento de denúncia e crítica do modo 

como o colonizador tratou de demonizar e inferiorizar as práticas religiosas dos 

povos dominados (PARADISO, 2014). Os protagonistas desta abordagem foram, 

sem dúvida, os missionários cristãos. Os contrastes observados entre o cristianismo 

e as práticas religiosas pagãs, eram tais que, escandalizavam os valores cristãos. 

Desse modo, segundo Fanon, o colonizado era tratado como um indigente, um 

selvagem, alguém que não pudesse ser considerado humano, e para tanto, o 

discurso religioso era validado pela crença do colonizador de que 

 

20 Sobre a religião durante o período de colonização tratou o pesquisador Jorge Lucas da Silva 

Monteiro em sua dissertação de mestrado com o título “A religião como instrumento de colonização 

em A História do Ventríloquo, de Pauline Melville”, defendida no programa de Mestrado em Estudos 

Literários da UNIR, sob a orientação do Professor Doutor Miguel Nenevé, 2018.  
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Os valores, com efeito, se tornaram irreversivelmente envenenados e 
pervertidos desde que entram em contato com a população 
colonizada. Os costumes do colonizado, suas tradições, seus mitos, 
sobretudo seus mitos, são a própria marca desta indigência, desta 
depravação constitucional. Por isso é preciso colocar no mesmo 
plano o DDT que destrói os parasitas, portadores de doença, e a 
religião cristã que combate na raiz as heresias, os instintos, o mal. O 
retrocesso da febre amarela e os progressos da evangelização 
fazem parte do mesmo balanço. (FANON, 2016, p.36 - Nossa 
tradução livre)21. 
 

 No início da expansão europeia, os missionários cristãos se apresentavam 

como os verdadeiros detentores da verdade que liberta. Eles eram os, então, 

portadores da palavra que traria a salvação para os povos colonizados. Segundo 

Paradiso (2014, p. 232), a conversão dos povos colonizados foi decisiva para as 

estratégias traçadas pelas políticas coloniais e conquistas territoriais, já que os 

missionários eram também os primeiros desbravadores e colonos e eram eles os 

responsáveis pelas conversões.  

 A conversão religiosa entre os povos indígenas, por exemplo, traz implícito 

um conceito que está diretamente ligado à ideia de aculturação, segundo Paradiso 

(2014), já que o processo de conversão envolve o abandono de crenças e práticas 

não apenas religiosas, mas também culturais, acarretando assim um “apagamento” 

de uma cultura, ou seja, o abandono de uma cultura em detrimento de outra com 

características totalmente contrárias. E, com ela, não se abandonam apenas as 

práticas religiosas e as crenças, mas também toda a orientação organizacional, os 

hábitos, a língua e os costumes e, sob o pretexto de civilizar o outro, anula-se sua 

identidade cultural considerando-o inculto, selvagem, primitivo, quase humano, 

porém desumanizado. 

 

 

21 Los valores (morais, religiosos, constitucionais), en efecto, son irreversiblemente 

envenenados e infectados cuando se les pone en contacto con el pueblo colonizado. Las costumbres 

del colonizado, sus tradiciones, sus mitos, sobre todo sus mitos, son la señal misma de esa indigência, 

de esa depravación constitucional. Por eso hay que poner en el mismo plano al D.D.T., que destruye 

los parásitos, trasmisores de enfermidades, y la religión Cristiana, que extirpa de raíz las herejías, los 

instintos, el mal. El retroceso de la fiebre amarilla y los progresos de la evangelización forman parte 

de un mismo balance. 
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A Igreja nas colônias é uma Igreja de brancos, uma Igreja de 
estrangeiros. Não chama o homem colonizado para o caminho de 
Deus mas para o caminho do branco, do patrão, do opressor. E 
como se sabe, nesta história são muitos os chamados e poucos os 
escolhidos. Às vezes, esse maniqueísmo chega ao extremo da sua 
lógica e desumaniza o colonizado. A rigor, animaliza-o. E, de fato, a 
linguagem do colono quando se refere ao colonizado, é uma 
linguagem zoológica. (FANON, 2015, p. 36-37. Nossa tradução 
livre)22. 
 

 Ainda de acordo com Paradiso, esse modo ocidental de promover sua 

hegemonia, a saber, pela colonização religiosa e pela consequente “aculturação” 

dos povos a ela submetidos, teve a participação direta e efetiva dos jesuítas, cujo 

discurso religioso culminaria com a aniquilação de toda a herança cultural do sujeito 

ameríndio.  

 Contudo, pode-se notar a luta pela manutenção e sobrevivência da cultura 

dos povos tidos como subalternos, através das estratégias de resistência e contra-

ataque que se manifestam, pois segundo Fanon 

 
O colonizado sabe de tudo isso e ri cada vez que se percebe como 
animal nas palavras do outro. Porque sabe que não é um animal. E, 
precisamente, ao mesmo tempo em que descobre sua humanidade, 
começa a polir suas armas para fazê-la triunfar. (FANON, 2015, p. 
37. Nossa tradução livre)23. 

  

 Barzotto (2011) observa que os grupos tidos como subalternos, no caso as 

tribos ameríndias, lutam constantemente pela manutenção e sobrevivência de sua 

cultura, fato demonstrado nas estratégias de resistência presentes na maioria dos 

conflitos culturais. Paradiso (2011) complementa dizendo que, no âmbito da 

literatura pós-colonial, as estratégias utilizadas pelo colonizado são denominadas 

 

22 La Iglesia en las colonias es una Iglesia de blancos, una Iglesia de extranjeros. No llama al 

hombre colonizado al camino de Dios sino al camino del Blanco, del amo, del opresor. Y, como se 

sabe, en esta historia son muchos los llamados y pocos los elegidos. A veces ese maniqueísmo llega a 

los extremos de su lógica y deshumaniza al colonizado. Propiamente hablando, lo animaliza. Y, en 

realidad, el linguaje del colono, cuando habla del colonizado, es un linguaje zoológico. 

23 El colonizado sabe todo eso y ríe cada vez que se descubre como animal en las palabras del 

otro. Porque sabe que no es un animal.Y precisamente, al mismo tiempo que descubre su 

humanidad, comienza a bruñir sus armas para hacerla triunfar. 
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como “estética da resistência” e podem ser vistas como maneiras de destruir o poder 

hegemônico e as ideologias do colonizador.  

 
Ademais, a análise literária pelo viés da teoria pós-colonialista, 
desempenha um papel imprescindível, no que diz respeito à 
propagação e ao reconhecimento das “vozes” que foram silenciadas 
e marginalizadas pelo poder e domínio do Outro/colonizador, 
sobretudo, pela sua hegemonia religiosa. (FONSECA e PARADISO, 
2015, p. 5) 

 

 Diante disso, o presente trabalho se propõe a investigar como se dá o 

processo de construção do personagem Padre Napier, que representa a cultura 

religiosa hegemônica, partindo da sua relação com o sujeito colonizado e, desse 

modo, demonstrar as implicações do processo de aculturação religiosa resultante do 

encontro cultural entre o colonizador ocidental cristão e o sujeito nativo ameríndio, 

bem como o revide do colonizado por meio da mitologia ameríndia. 

 

 

3.3 A MISSÃO JESUÍTA ENTRE OS POVOS INDÍGENAS DA REGIÃO DO 

RUPUNUNI E NORTE DE PACARAIMA, FRONTEIRA COM O BRASIL. 

 

 Considerado o pioneiro e fundador da missão católica na Guiana Inglesa, o 

padre irlandês John Hynes, da Ordem Religiosa Dominicana, chegou à Guiana em 

1825. 

 
Em 1825, ele foi enviado para as Índias Ocidentais, e ao chegar à 
Guiana, encontrou quinze católicos europeus e uma capela particular 
em uma pequena sala de uma casa. Pe. Hynes morou com 
diferentes famílias católicas, rezando missas em casas particulares. 
No ano de 1825, no entanto, ele presenciou a doação de um pedaço 
de terra e a colocação da pedra fundamental (pelo governador 
inglês) da futura igreja católica (DE CAIRES, H.S, 1946, p. 8. Nossa 
tradução livre.)24. 
 

 

24 In 1825 he was sent to the West Indies, and on arrival in Guiana found fifteen European 

Catholics and a private chapel in a small room of a house. Fr. Hynes lived with diferente Catholic 

families, saying Mass in private houses. The year 1825, however, saw the giving of a piece of land and 

laying of the foundation stone (by the English governor) of the new Catholic church.  
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 Apesar de ter sido o fundador da missão católica na Guiana, Pe. Hynes não 

encontrou êxito em seu trabalho junto aos indígenas que ali habitavam, ao contrário, 

encontrou muitos problemas e adversidades que o fizeram desanimar diante da 

missão. 

 
O bispo Hynes achou que o trabalho se tornava muito pesado para 
ele. Era impossível obter recrutas para a missão, e seus poucos 
sacerdotes estavam espalhados por uma vasta região. Ansioso para 
ser dispensado de seus deveres e responsabilidades, ele solicitou 
ajuda a Roma. O Papa enviou Mgr Talbot para investigar e, como 
resultado, a missão foi entregue aos jesuítas, e a renúncia do Dr. 
Hyne foi aceita em 1857. Ele ainda continuava a interessar-se pelos 
assuntos da missão e das Ursulinas. (DERMOT WALSH, O.P., 1966, 
p. 117. Nossa tradução livre)25. 
 

 A entrega da missão aos Inacianos materializou-se apenas após uma longa 

negociação entre as duas ordens religiosas, os Dominicanos Irlandeses e os 

Jesuítas Britânicos. Uma vez acordados, os missionários jesuítas ingleses 

começaram uma nova fase de expansão da fé católica na Guiana, que incluía os 

povos indígenas das regiões 1, 8 e 9 na parte interna do país, no século XX.26 

  

 

3.4 PADRE CUTHBERT CARY-ELWES E A COLONIZAÇÃO RELIGIOSA. 

 

 A Sociedade de Jesus (SJ) mantém seus arquivos em sua sede, localizada 

em Londres, na Inglaterra, e algumas informações podem ser obtidas através de seu 

site oficial. Em artigo disponibilizado pela assistente de arquivo Mary Allen e 

publicado em 18 de fevereiro de 201527, foi possível acessar dados sobre Cuthbert 

 

25 Bishop Hynes found the work becoming too heavy for him. It was impossible to obtain 

recruits for the mission, and his few priests were scattered through a vast region. Anxious to be 

relieved of his duties and responsibilities he applied to Rome for relief. The Pope sent Mgr Talbot to 

investigate, and as a result the mission was handed over to the Jesuits, and Dr. Hyne’s resignation 

accepted in 1857. He still continued to take a keen interest in the affairs of the mission and of the 

Ursulines. 

26 O Ato Democrático dos Órgãos Locais de 1980 dividiu o país em 10 regiões administrativas 

controladas pelo governo central. 

27 
Disponível em: http://www.jesuit.org.uk/blog/archives-cary-elwes-photograph-collection - Acesso em 

06/09/2016, às 10:08 – Amazônia. 
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Cary-Elwes, também disponibilizados no livro intitulado Rupununi Mission, the story 

ofCuthbert Cary-Elwes SJ among the Indians of Guiana 1909-1923 (1985), obra em 

que John Bridges SJ faz a apresentação do diário escrito por Cary-Elwes. Nascido 

em 1 de outubro de 1867 na cidade de Boulogne (França) Cuthbert, em tenra idade, 

com apenas nove anos, percebeu que tinha um chamado missionário em seu 

coração e sentiu brotar o desejo de ingressar na Sociedade de Jesus. Esse 

chamado pode ter sido inspirado pela admiração que tinha pelo trabalho missionário 

desempenhado por seu tio, o missionário pioneiro do Zambezi, padre Augustus Law 

SJ (1833-1880). E foi assim, após estudar em Downside Abbey e Stonyhurst 

College, que no dia 7 de setembro de 1887 ele passou a fazer parte da Sociedade 

de Jesus.  

 De 1890 a 1893 ele seguiu o curso regular de estudos filosóficos no Saint 

Mary´s Hall em Stonyhurst e o curso de Teologia com os jesuítas franceses e, no dia 

18 de julho de 1900, em Londres, foi ordenado sacerdote. Desejando dedicar sua 

vida para as missões estrangeiras, em 1902, escreveu ao Superior Geral dos 

Jesuítas, Luis Martin, manifestando-se disposto a ser enviado para qualquer terra 

missionária, como para a China ou, para catequisar “os índios selvagens do Brasil”, 

por exemplo. O Superior Geral, não querendo tomar essa decisão sozinho, deixou o 

assunto por conta do provincial local que aderiu ao desejo de Cary-Elwes e o enviou 

para a Guiana britânica, em 1904. 

 Foi necessário, por recomendação de seus superiores, que ele passasse por 

um período de adaptação e, para tanto, ele precisou permanecer na capital da então 

Guiana inglesa, Georgetown, que na época, era a sede da colônia britânica, por um 

período de três anos. Decorrido esse tempo, finalmente ele foi enviado para o 

interior do país. Inicialmente estabeleceu-se em um lugar chamado Morawhanna, na 

fronteira da Venezuela, onde realizou trabalho pastoral com as famílias autóctones e 

ministrou o catecismo, pregando o evangelho para adultos e crianças.  

 

Figura 4 – Padre Cuthbert Cary-Elwes entre um grupo de crianças indígenas 
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Fonte: Foto cedida pelo padre James Conway, então responsável pela missão jesuíta em 
Santo Inácio, em Lethem, no ano de 2017. 
 
 Dentro do plano de expansão do trabalho dos jesuítas estava previsto a 

abertura de mais uma missão e, para ela, fora escolhido um local que ficava mais ao 

sul da Guiana, perto da fronteira brasileira. Cary-Elwes foi designado para cumprir 

essa difícil e desafiadora tarefa. Foi então que, em 1909, ele viajou pela floresta 

amazônica, em direção ao rio Takutu. Já em território Macuxi e Wapishana, dois 

grupos ameríndios, cujos idiomas eram de troncos linguísticos diferentes e, 

igualmente, desconhecidos por ele, encarou o seu primeiro desafio: a comunicação. 

Durante dois anos precisou confiar, inteiramente, no trabalho de intérpretes para 

conseguir se comunicar com as comunidades. Mas Cary-Elwes debruçou-se em 

estudos para aprender ambas as línguas e, progressivamente, melhorou sua 

fluência conseguindo comunicar-se e se fazer compreender entre o povo de 

Patamona, que o recebeu bem.  

 Durante seu trabalho missionário, construiu muitas casas simples e poucas 

igrejas e, apesar de todo seu esforço, poucas pessoas receberam o batismo. Seu 

trabalho missionário era incansável e, por vezes, isso o deixava tão estressado 

fisicamente que, conforme observa John Bridges SJ, pelo excesso ele teria até 

mesmo adoecido. 

 
Eu penso que “o cansaço do padre devido às longas jornadas na 
época” é a razão do seu esgotamento. “Na época” deve ser de fato 
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considerado como os últimos quatro anos dele em Takutu, durante 
os quais ele dificilmente descansou (BRIDGES, 1985, p. 166. Nossa 
tradução livre.)28. 

 

 A ele fora designada uma área de 780 km². O acesso era precário, ora 

caminhava pela savannah, ora pela mata, mas o fato é que ele caminhava horas a 

fio e por dias seguidos, sem o descanso necessário e sem alimentar-se 

devidamente. Em seu obituário publicado na Jesuit Missionary Magazine, uma 

revista publicada pela Sociedade de Jesus, em Janeiro de 1946, estava escrito: 

 
O padre Cary-Elwes viajava a pé, em verdadeiro estilo missionário, 
vestido com sua batina, que geralmente estava em trapos. Ele não 
levava consigo nenhuma provisão, mas vivia da comida indígena, e 
muitas vezes descobria ao final de uma longa jornada que os índios 
estavam ausentes, deste modo ele ficava durante dias sem comida. 
Muitas vezes sofreu severamente com a (malária) febre (BRIDGES, 
1985, p. 169. Nossa tradução livre)29. 

 

 Contudo, de acordo com Bridges (1985), Cary-Elwes não reclamava e nem se 

aborrecia com as dificuldades encontradas, tanto em suas viagens, quanto em sua 

vida cotidiana, ao contrário, achava isso mais útil para a oração, conforme afirmou, 

em 1921, ao Fr Keary que “caminhar era melhor para a oração, e sem um 

verdadeiro espírito de oração sua vida (como missionário) seria impossível” 

(BRIDGES, 1985, p. 169. Grifo nosso. Nossa tradução livre)30. Cary-Elwes registra 

em seu diário que, uma vez dominada a língua Macuxi, ele costumava sentar em 

rodas de conversa com os índios, cercado por homens, mulheres e crianças e ficava 

por longas horas conversando, ministrando o ensino religioso de maneira informal, 

cantando, ouvindo as histórias contadas por eles, suas manifestações artísticas e 

 

28 
 “I think myself that “the Father’s exhaustion due to long journeying at the time” is the clue to his 

breakdown. “At the time” in fact must be seen as coverin his last four years in Takutu, during which he hardly 
rested at all.” 

 

29  “Fr Cary-Elwes travelled on foot, in real old missionary style, clad in his cassock, which was 

generally in rags. He took no provisions with him, but lived on Indian food, many a time finding at the 

end of a long journey that the Indians were away, so that he went for days without food. Often he 

suffered severely from (malarial) fever.” 

30 
 “(...) walking was better for prayer, and without a real spirit of prayer his life would be impossible.” 
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adorava observar como encenavam, enquanto contavam suas histórias, imitando as 

vozes dos animais e seu modo de movimentar-se. Sentia-se amado e adotado por 

seu povo no Rupununi. 

 

 

3.5 UMA VIAGEM AO RUPUNUNI E A MISSÃO DE SANTO INÁCIO HOJE 

 

 Quantas vezes, ao lermos um romance, imaginamos os personagens, suas 

feições e personalidades, os lugares por onde passam e a paisagem como um todo 

e, dependendo de quão minuciosa é a descrição, e da quantidade de elementos que 

recebemos para a construção dessas imagens, peça a peça como em um quebra-

cabeça vamos montando toda a história enquanto somos guiados pela voz do 

narrador tendo como base o nosso conhecimento de mundo e a nossa imaginação. 

 Rico em imagens repletas do verde que habita a escuridão de uma floresta 

densa, cheia de grandes árvores que com suas copas bloqueiam a entrada dos raios 

solares que ardem sem piedade em uma outra parte não longe dali, de vegetação 

mais rasteira, de coloração dourada, onde pequenos arbustos são os únicos refúgios 

em meio ao sol  que arde nas savanas guianenses. Assim é o cenário descrito tanto 

no romance de Melville, quanto nas páginas do diário de Cary-Elwes. 

  

Uma região montanhosa, onde vive o cervo da savana, o porco-do-
mato, o tamanduá e a onça-parda, onde as serpentes venenosas são 
abundantes, e o jaburu e o colhereiro pescam à beira dos rios... seus 
lagos e córregos às vezes se tornam cheios, pântanos intransitáveis 
ou um mar de ilhas, às vezes secam em pequenas piscinas e cursos 
d´água nos quais os peixes são encurralados, e a água para beber 
pode ficar longe, e escassa... Uma terra de extremos! (BRIDGES, 
1985, p. 11 – Nossa tradução livre)31 

 

 A imagem de uma floresta densa, fechada e úmida, me pareceu mais nítida 

enquanto lia o romance, mas aquele contraste tão grande entre a floresta e a savana 
 

31 A region of distant mountains and open rolling country, where range the savannah deer, the 

peccary, the ant-eater and the puma, where the rattle-snake abounds, and the jabiru and spoonbill 

fish beside the rivers... its lakes and streams at times becoming floods, impassable swamp or a sea of 

islands, at times drying into small pools and watercourses in which fish are trapped, and water to 

drink may be far, and scarce... A land of extremes!  
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não me era familiar. Eu ainda não havia visitado nenhuma região onde esse tipo de 

vegetação fosse comum e meu acervo imagético não continha nenhuma imagem 

que me fizesse aproximar, com clareza, e me permitisse compreender a extensão da 

dificuldade que isso poderia representar em uma travessia a pé, com canoa, a 

cavalo ou em carro de boi, que era como eles se locomoviam, primeiramente pela 

floresta e, depois, pela savana. 

 
Assim que chegou a Annai e viu a paisagem ampla e dourada das 
savanas, Beatrice sentiu o coração alegrar-se. Partiram para casa 
em carro de boi, enquanto o sol se erguia por sobre as montanhas 
Makarapang, a leste. Lá longe, ao sul, os raios do sol atingiam o topo 
dos montes Kanaku. Até as borboletas pareciam bêbadas de sol. 
(MELVILLE, 1999, p.143)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Monte Kanaku, região do Rupununi. Guiana. 
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Fonte: disponível no endereço eletrônico: 
https://wilderness-explorers.com/guyana/lodges/maipaima/  acesso em 15/12/2017. 
 
 A vontade de conhecer, de pisar nessas terras, de ver e sentir os ares da 

savana e o incentivo do professor Miguel Nenevé para que a viagem até a Guiana 

de fato acontecesse, já que ele considera, realmente importante e inspirador para a 

pesquisa, o fato de ir até o local, o estar in loco, sempre que possível, nos levou a 

viajar até Roraima de onde partimos para Bonfim, cidade que faz fronteira com 

Lethem, na Guiana, e que fica a pouco mais de uma hora de viagem, partindo de 

Boa Vista, de carro. 

 A primeira coisa que me chamou a atenção ainda em Boa Vista foi observar a 

situação de empoderamento em que os indígenas que vivem ali se encontram. 

Ocupando posições em órgãos públicos, comerciantes proprietários de lojas, 

membros de associação de artesãos, universitários.  

 A UFRR vem acompanhando um fenômeno, de amplitude nacional, em que o 

movimento indígena tem apresentado sua demanda por acesso à educação escolar 

básica e também buscado seu espaço dentro das universidades, no ensino superior. 

 O pesquisador João Francisco Kleba Lisboa afirma, em sua tese de 

doutorado, intitulada “Acadêmicos indígenas em Roraima e a construção da 
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interculturalidade indígena na universidade: entre a formação e a transformação”, 

que a presença dos indígenas no ambiente acadêmico  

 
tem contribuído coletivamente com as lutas pelos direitos indígenas, 
com o fortalecimento de suas comunidades e sistemas de 
conhecimento e com a melhoria de suas condições de vida, após 
séculos de invasão e espoliação de seus territórios, exploração 
econômica e discriminação racial, social e epistêmica a que os povos 
indígenas foram submetidos Longe de representarem um aceite 
incondicional aos conteúdos, formas e métodos escolares e 
acadêmicos não-indígenas, essas demandas são acompanhadas por 
profundos questionamentos aos modos ocidentais de ensino e 
aprendizagem, de vida e de produção (e portanto, também de 
produção de conhecimento), assim como à ciência moderna e seus 
pesquisadores. Nas falas dos acadêmicos indígenas de Roraima a 
partir de suas trajetórias de vida, é possível constatar as múltiplas 
influências culturais que preenchem suas rotinas, entre a maloca 
(comunidade, aldeia) e a cidade, entre os saberes tradicionais 
indígenas que ouvem de seus pais e avós e os saberes acadêmicos 
que ouvem de suas professoras e professores na faculdade. 
(LISBOA, 2017, p. 06) 
 

 E essa representatividade da cultura indígena, dentro do contexto urbano da 

capital roraimense, me chamou a atenção positivamente por percebê-los em uma 

situação vária daquela com a qual eu me deparei em algumas cidades do sul do 

Brasil, como em Maringá-PR, por exemplo, onde até pouco tempo atrás era comum 

encontrarmos indígenas em situação de mendicância nos semáforos da cidade, mas 

jamais em situação de empoderamento, como observei, tanto em Boa Vista, quanto 

em Bonfim e Lethem, já na Guiana. 

 Partindo de Boa Vista rumo a Bonfim, na fronteira, pude observar a savana 

pela primeira vez. Era a paisagem sobre a qual eu lera tanto no romance quanto no 

diário ali, ao alcance do olhar. Apesar de ser algo extremamente singelo, a emoção 

de estar ali me trouxe inspiração e mais paixão pela pesquisa, que a cada momento 

que passava ganhava contornos e me parecia mais instigante e transformadora.  

 Bonfim é uma cidade pequena que, segundo dados do IBGE (estimativa para 

2017), conta com aproximadamente 11945 habitantes. Está localizada na margem 

esquerda do rio Tacutu e na fronteira entre o Brasil e Guiana, sendo ligada a esse 

país pela Ponte sobre o rio Tacutu.  Estão localizadas em Bonfim as ruínas do Forte 

São Joaquim, construído na margem esquerda da confluência do alto rio Branco 

(atual rio Uraricoera) com o rio Tacutu, onde se forma o rio Branco, a cerca de 30 

quilômetros ao norte da capital, Boa Vista, no intuito de guarnecer a região com o 
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apoio dos soldados que fariam a defesa, contra a invasão holandesa. Liga-se à Boa 

Vista pela BR-401, a uma distância de 125 km. 

 Em Bonfim, fomos atendidos por indígenas em um hotel e também em alguns 

pequenos estabelecimentos comerciais, como farmácias e mercados. Tanto na 

condição de proprietários dos estabelecimentos, como também na função de 

atendentes, os indígenas se encontravam em uma situação de empoderamento. A 

língua falada por eles, entre eles, era a língua nativa que poderia ser a língua 

Macuxi ou a língua Wapishana, mas também falavam o português e o inglês 

fluentemente, para se comunicarem com os demais. 

 Esse fenômeno plurilinguístico é muito comum em regiões fronteiriças e, não 

raro, a partir dessa mistura, podem se originar palavras, termos ou expressões que 

serão compreendidos apenas pelos falantes daquela região específica. Ao 

cruzarmos a fronteira, já percebemos a primeira diferença a ser observada e 

respeitada com atenção: a mão inglesa.  

 

Figura 6 – Foto de uma placa de trânsito indicativa de “mão inglesa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pinsan, Andréia de F. Acervo pessoal. 14/04/2017. 
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 Ao chegarmos a Lethem, nos deparamos com uma cidade voltada para o 

turismo de compras, em razão do comércio de produtos importados, em sua maior 

parte vindos da China. Produtos como roupas, calçados, alimentos e bebidas e 

muitas opções para a casa como roupa de cama, mesa, banho e decoração. Pouco 

artesanato indígena. No comércio, todos falam tanto inglês como português e as 

línguas indígenas locais – o Wapishana e o Macuxi.  

Figura 7 – Placa de boas vindas à Vila de Santo Inácio, Lethem. Guiana. 

 

Fonte: Pinsan, Andréia de F. Acervo pessoal. 14/04/2017. 

 Em Lethem, assim que chegamos, fomos procurar o Tuxaua da Vila de São 

Inácio, a Sra. Yusa Xavier. Fomos informados pelos moradores locais que, antes de 

entrar na comunidade, deveríamos comunicá-la e obter sua autorização. Assim 

fizemos.  A foto abaixo foi retirada de um site.  
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Figura 8 – Foto da Tuxaua da comunidade de Santo Inácio. 

 

Fonte: Disponível no endereço https://www.stabroeknews.com/2017/features/what-the-
people-say/08/28/the-toshaos-conference/, acesso em setembro de 2017. 
 
 A princípio, não fomos recebidos por ela de uma maneira muito amistosa. 

Levamos conosco as cartas de apresentação de nossas respectivas instituições, já 

em língua inglesa, no entanto ela disse que a carta deveria vir endereçada da 

Universidade de Georgetown. Então explicamos que não sabíamos disso e com um 

pouco de conversa ela acabou concordando. Disse que sempre há muitos 

pesquisadores por ali, mas que todos levam a carta da Universidade de 

Georgetown. Contamos a ela sobre o tema de nosso estudo e mencionamos o 

romance de Pauline Melville. Ela disse desconhecer o romance, mas demonstrou 

não gostar de ouvir o nome Melville. Contou que ainda muito pequena, se lembrava 

da guerra que seu avô havia lutado na disputa pelas terras e disse que haviam sido 

traídos pelos Melville, em quem haviam confiado, e que os teriam abandonado à 

própria sorte. 

 Explicamos que o livro contava uma história que havia se passado ali, 

naquela região, e que deixava em evidência aspectos muito interessantes sobre a 

cultura indígena, sobre seus mitos, lendas, e dava ao indígena uma voz privilegiada 

permitindo que eles contassem a história sob seu ponto de vista, privilegiando a voz 

do colonizado e não do colonizador. Ela disse não conhecer o livro, mas demonstrou 

certo interesse em conhecer. Despedimo-nos e partimos em direção à igreja de 

Santo Inácio. 
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 No caminho, observamos uma mistura entre os materiais utilizados na 

construção das residências. A maioria das casas era feita de alvenaria ou madeira, 

mas havia também algumas construções semelhantes a ocas, feitas e cobertas com 

palha ou material semelhante. 

 
Na temporada da seca, a palha dos telhados da pequena aldeia 
indígena parecia cinzenta, assim à distância, reluzindo com um brilho 
prateado sob o sol. Foi essa a visão com que se deparou o padre 
Napier, ao se aproximar de Waronawa (MELVILLE, 1999, p. 105) 
 

Figura 9 – Foto de uma das casas, dando destaque para a arquitetura e o material 
utilizado na construção do telhado, uma casa típica indígena. 

 
Fonte: Pinsan, Andréia de F. Acervo pessoal. 14/04/2017. 

 Um pouco mais adiante encontramos a igreja de São Inácio, que ainda é 

administrada pelos padres da missão jesuíta. A vila foi fundada pelo padre Cuthbert 

Cary-Elwes, que é lembrado e celebrado pelos fiéis, até os dias atuais. Assim 

escreveu Cary-Elwes em seu diário, sobre o local escolhido para fundar a missão e 

que ele passou a chamar de Santo Inácio: 

 
Vida em São Inácio (abril de 1910 - outubro de 1911) São Inácio é 
um excelente lugar para se ver. É o pedaço de terra mais alto nas 
margens do Takutu desde a sua origem até a junção desse rio com o 
Ireng. Mas é muito pedregoso e, portanto, um lugar ruim para plantar. 
Além disso, como Melville me avisou desde o início, os índios nunca 
poderiam viver em Santo Inácio, pois não havia nenhum jogo e nem 
pesca na vizinhança. (BRIDGES, 1985, p. 19 – Nossa tradução 
livre).32 

 

32 
Life at St. Ignatius (April 1910 – October 1911) St Ignatius is a fine site to look at. It is the highest bit of 

land on the banks of the Takutu from its source to the junction of that river with the Ireng. But it is very Stony, 
and therefore a bad place to plant in. Moreover, as Melville had warned me from the beginning, the Indians 
would never be able to live at St Ignatius, as there was no game and no fish to be got in the neighbourhood. 
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 Em seu diário, o padre Cary-Elwes registrou que, apesar de ter sido avisado 

por Harry Melville de que aquele não seria um bom lugar para se estabelecer a sede 

da missão, ele insistiria em se instalar assim mesmo e não disse, nem insinuou, que 

teria qualquer suspeita de que sua presença não fosse bem-vinda. Contudo, no 

romance, ao se mencionar a mesma situação, o personagem Padre Napier, 

inspirado em Cary-Elwes, deixa claro que entendeu porque McKinnon, personagem 

inspirado em Melville no romance, havia dito que uma missão ali não atrairia a 

presença dos indígenas. 

 
‘Acho que eu devia fundar uma missão bem aqui’, disse o padre 
Napier. ‘Aqui não é um bom lugar’, disse McKinnon, atiçado pelo 
ressentimento do padre. ‘Aqui não cresce nada, não tem pesca boa, 
nem caça. Os índios não iriam gostar daqui’. Na mesma hora, o 
padre desconfiou que McKinnon estivesse tentando subverter seu 
propósito evangélico. 
‘Bom. Eu vou tentar assim mesmo’, disse ele em tom de desafio. Em 
poucas semanas Napier tinha instalado uma missão no local, 
mudando o nome de Zariwa para Santo Inácio (MELVILLE, 1999, p. 
104). 

 

 Quando conversamos com a autora do romance A História do Ventríloquo, 

Pauline Melville, sobre nossa visita até a missão e sobre termos conversado com o 

padre local, ela mencionou que os jesuítas, na Inglaterra, não simpatizam muito com 

ela, pelo fato de ela ter feito a pesquisa sobre o padre Cuthbert Cary-Elwes e, sendo 

ela da família Melville, cresceu ouvindo as histórias contadas pelos pais, tios e avós, 

e entre a ficção e a realidade, entre a literatura e a história, ter revelado uma versão 

e ficcionado situações referentes ao período em que Cary-Elwes atuou como 

missionário e que poderiam representar algum incômodo entre os religiosos. 

Contudo, o padre local com quem conversamos, mostrou nada saber a respeito e 

nos recebeu em sua casa, sendo bastante hospitaleiro e demonstrando muito boa 

vontade em ajudar. 
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Figura 10 – Igreja da Vila de Santo Inácio, em Lethem 33. 

 
Fonte: Pinsan, Andréia de F. Acervo pessoal. 14/04/2017. 

 

 Segundo nos informou o padre local, a comunidade católica é bastante 

atuante, porém ele tem enfrentado alguma resistência ao trabalho evangelístico, em 

razão do crescente número de igrejas evangélicas que têm sido abertas naquela 

região. Segundo ele, em algumas dessas igrejas, a liderança fala mal dos padres e 

da missão jesuíta, incentivando os fiéis a não frequentarem mais a igreja católica. 

Contudo, ele segue fazendo seu trabalho e tem uma comunidade ativa e 

participativa. 

 Sobre o padre Cary-Elwes, os fiéis sabem que ele foi o padre jesuíta fundador 

da igreja naquele local e, em 2010, eles celebraram o centenário da fundação da 

missão de São Inácio e, consequentemente, da atual Vila de São Inácio.    

 

 

 

 

 

 

 

33 
O edifício circular, que se assemelha a um benab ameríndio (um abrigo tradicional feito de folhas e 

galhos e apoiado em uma estrutura de postes), é uma ruptura com o estilo de igrejas retangulares do 
Rupununi.  
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4 A PERCEPÇÃO PÓS-COLONIAL E A REVISITAÇÃO DA HISTÓRIA 

 

 A Guiana colonial e a contemporânea se alternam na narrativa de Melville. 

Desse modo, nos vemos em contato com uma Georgetown povoada pelos primeiros 

exploradores que desconheciam e, por vezes, desconsideravam por completo, a 

cultura, o modo de viver, as crenças e os sentimentos dos povos e nações indígenas 

autóctones.  

 Quando o narrador de A História do Ventríloquo descreve Georgetown em 

detalhes, no segundo capítulo da narrativa, ele nos apresenta um aspecto 

importante sobre a história de um homem que fora morador ilustre daquele lugar, 

ainda no período colonial. Seu nome era Mynheer Nicklaus, um fazendeiro holandês 

que tinha diversas manias e hábitos, que se desenvolveram em virtude do medo que 

ele nutria por conta da mitologia indígena, pois ele ouvia falar muitas coisas sobre os 

supostos “poderes ocultos” dos indígenas locais.  

 Tratava-se de um homem muito abastado e que morava em uma mansão que 

havia construído com o dinheiro que lucrava, através do comércio de escravos. Um 

homem nada modesto, que se acreditava muito culto e conhecedor de todas as 

coisas. Pensava que tudo sabia, sobre tudo que havia e, caso não soubesse de 

alguma coisa, deveria saber o quanto antes, pois nada podia lhe escapar ao 

conhecimento e controle.  

 Uma de suas manias, por exemplo, era a de mover a cabeça de um lado a 

outro, como se fora um radar! Pois bem, no intuito de desvendar os segredos da 

filosofia ameríndia, Nicklaus deu ordens de capturar um indígena Wapishana e o 

manteve como prisioneiro, tentando, sem obter êxito, extrair dele todo o 

conhecimento possível. O ameríndio ficou tão desolado com aquela situação de 

privação de sua liberdade que se sentou em um banco e decidiu nada comer, nada 

beber e nada falar por dias a fio. Quando o holandês compreendeu que o indígena 

preferiria morrer naquela situação a ter que falar com ele, viu-se obrigado a mandar 

o homem de volta ao Rupununi, sem descobrir nada do que desejava.  

 Na Georgetown contemporânea, a residência de Mynheer Nicklaus se 

transformou em um hotel renomado e foi utilizado na obra de ficção de Melville para 

ambientar o primeiro encontro entre Rosa e Chofy. De certo modo, como salienta a 

pesquisadora Leoné Astrid Barzotto, “na narrativa, o fracasso de Nicklaus em 
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descobrir os segredos ameríndios é, de certa forma, satirizado por Melville, pois o 

estrangeiro, apesar de poderoso, frustra-se em seus objetivos de domínio e controle” 

(BARZOTTO, 2011, p. 199). A pesquisadora ainda assinala que o mesmo impacto 

de sátira é usado pela autora na construção de outros personagens estrangeiros, 

influentes e que exercem em suas atividades algum tipo de poder como, por 

exemplo, Rosa Mendelson que era inglesa e Wormoal que era de origem tcheca, 

ambos antropólogos sendo o último sob o viés do estruturalismo.  

 Independentemente da época de chegada e dos objetivos que os levaram até 

a Guiana, os três personagens estrangeiros ali estavam para transformar, de alguma 

maneira, o ambiente. No entanto, em pouco tempo se dão conta de que se trata de 

uma sociedade que se auto-organiza de modo independente onde não há o 

estabelecimento de uma regra fixa para que isso ocorra, nem tampouco para os 

ditames pré-estabelecidos que venham de fora. Por fim, o contato com aquela 

civilização dita primitiva é que moldará a trajetória e o destino deles três na Guiana.  

 Macunaíma, enquanto narrador do romance de Melville, diz que é quase 

impossível não se contaminar com o vírus da aculturação, tão contagioso que é e 

que pode vir a acometer as pessoas, enquanto estas estabelecem suas relações 

sociais e culturais. 

 
Foi quando estive na Europa que quase me contaminei fatalmente 
com a epidemia de separatismo que grassava por lá. O vírus se 
modifica. Às vezes aparece como nacionalismo, às vezes como 
racismo, às vezes como ortodoxia religiosa. Minha experiência na 
selva tropical da América do Sul não me forneceu nenhuma 
imunidade. Era um vírus muito contagioso. Senti minha boca se 
contorcendo com um fervor inusitado. Feito um camaleão, marchei 
entre eles. Sérvios, escoceses, ingleses, bascos, muçulmanos, 
tchetchenos – estava todo mundo nessa. Tive de entupir a boca de 
chocolate belga para evitar de falar e de me expor. Vi que o desejo 
de estar com os da própria espécie exerce uma atração poderosa 
(MELVILLE, 1999, p. 317). 
 

  O romance de Pauline Melville estabelece, desse modo, uma estreita relação 

com as premissas pós-coloniais e concretiza, através da representação ficcional, a 

mesma narrativa que sustenta, discorrendo paralelamente à história do colonialismo 

e do pós-colonialismo na antiga Guiana Inglesa e, por esta razão, podemos dizer, 

conforme afirma Barzotto, que A História do Ventríloquo “privilegia um tipo de 

narrativa que pode ser chamada, em vários momentos, de contra discursiva” 

(BARZOTTO, 2011, p. 202). 
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 A experiência de Pauline, uma guianense descendente de ingleses que 

morou na Guiana durante parte da sua juventude e, a maior parte da sua vida viveu 

e ainda vive na Inglaterra, lhe conferiu uma experiência híbrida e diaspórica e essa 

experiência se refletiu em sua obra ficcional, revelando muito mais do que seu 

talento e sua imaginação literária. Barzotto considera que  

 
Os entrelaces e choques culturais ocorridos na narrativa, pelo 
período de quase um século, fazem suscitar um questionamento 
crítico e real a respeito do sujeito pós-colonial e de sua verdadeira 
situação após a independência, diante dos estratagemas 
neocolonizadores da atualidade (BARZOTTO, 2011, p. 202).  

 

 A autora comenta que uma abordagem literária que privilegie o contra 

discurso e, portanto, promova oportunidades para o debate sobre as questões que 

envolvam a situação do sujeito pós-colonial, após a independência, é de 

fundamental importância para o resgate cultural e a afirmação da identidade dos 

povos, habitantes dos países que um dia passaram pela experiência do 

colonialismo. Trata-se, pois de “uma escrita definitivamente diferenciada e 

culturalmente marcada porque adota uma postura de diálogo e de oposição em 

relação aos ditames estabelecidos pela ordem eurocêntrica tradicional”, afirma 

Barzotto (p.202). 

 Como se fora em um ato de antropofagia, o escritor pós-colonial se apropria 

da língua do colonizador, se alimentando dela, ao seu modo, e adaptando-a 

segundo a sua necessidade e, nesse processo, vai se criando uma variante da 

língua europeia que apresenta traços do idioma nativo, especialmente quando for 

necessária para descrever espaços, objetos ou o que for necessário, mas que não 

seja europeu. 

 Quando o escritor pós-colonial opta por assumir essa postura, ele opta 

também, pelo abandono deliberado das normas linguísticas que marginalizam a 

variação linguística do escritor pós-colonial. E essa decisão traz consequências, ou 

seja, entre o que é escrito e o que é entendido abre-se um vácuo, porque o ato de 

pensar e escrever entre duas línguas produz discursos em região de fronteira e esta 

experiência origina um outro tipo de pensamento. E é assim que, na literatura pós-

colonial, a escrita pós-colonial assume um discurso de oposição, em relação ao 

discurso da metrópole, estabelecendo o contra discurso onde essa nova forma de se 

expressar, ou seja, essa ‘nova’ linguagem se põe a cargo de seus propósitos e 
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assim dissemina o pensamento liminar em um linguajar que se encontra sob uma 

perspectiva literária engajada. 

 Pauline Melville usa a língua inglesa para difundir, justamente, o discurso 

híbrido, fruto do entre lugar, do espaço liminar, da região de fronteira, para 

preencher as lacunas deixadas pelo não dito, ou seja, pelos vazios deixados pelos 

registros históricos, segundo a tradição europeia. É nesse entre lugar que ocorre o 

confronto daquilo que foi dito com aquilo que foi silenciado: é o fruto da interseção 

dos espaços. É de suma importância registrar que neste sentido, Pauline Melville 

alcançou seu objetivo e, segundo Barzotto, ela logrou revigorar “o linguajamento 

crítico pertinente ao dossiê literário” (BARZOTTO, 2011, p. 204). 

É possível perceber a conexão entre Macunaíma, de Mário de Andrade, e A 

História do Ventríloquo, de Pauline Melville, desde o princípio e também no fim do 

romance guianense. No prólogo, o narrador reivindica seu posto mencionando seu 

“biógrafo”, Mário de Andrade, um “afamado brasileiro”. Cheio de sarcasmo, o 

narrador critica a atitude de Mario de Andrade em relação a ele e parece sugerir que 

o autor brasileiro tenha cometido um engano em relação ao mito ameríndio e sua 

história. 

 
Por despeito, sou forçado a contar que meu biógrafo, o afamado 
brasileiro Mário de Andrade, cometeu um engano quando me 
despachou para o céu daquele jeito descuidado, a toque de caixa. 
Vai ver pensou que eu ia ficar ali deitado com as estrelas para todo o 
sempre, contando lorotas – como nós, índios sul americanos, 
costumamos fazer à noite, na rede – e cuspindo de lado para fazer 
cair o chuvisco matinal do orvalho (MELVILLE, 1999, p. 09). 
 

Na obra de Melville, o narrador convida o leitor para fazer com ele uma 

viagem até sua terra natal, “as ressequidas savanas que cobrem os dois lados do 

monte Kanaku, ao norte do Amazonas” (p.16), e não delimita seu território conforme 

as divisões políticas feitas após a colonização, e sim, considera o território 

ameríndio, sem as fronteiras do homem branco, apenas a savana dourada e a mata 

virgem como seu território debaixo do céu.  

No entanto, ao longo da narrativa de Melville, ao tratar sobre o mito do eclipse 

lunar, índios de diferentes etnias apresentam suas versões para o mesmo mito, 

tanto sobre Macunaíma quanto sobre o eclipse lunar, revelando assim, alguns traços 

típicos das tradições orais, sugerindo que além da cultura indígena não ser única 

para todos os povos de todas as etnias, ela está em constante mudança e a história 
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depende, não apenas de quem a está contando, mas também de quem a ouve e 

reconta. 

 É no epílogo do romance que se evidencia novamente a conexão entre as 

obras de Andrade e de Melville, quando o narrador ventríloquo termina de contar a 

história e retoma sua própria voz para se despedir e revelar ser Macu..., mas não 

finaliza a palavra dizendo que mudara de ideia e não mais revelaria sua identidade.  

 O professor Miguel Nenevé discute as relações entre o romance de Mário de 

Andrade e a obra de Pauline Melville em um artigo publicado em inglês, em 2011, no 

número 36 da Revista de Estudos Anglo-Americanos, intitulado Representation, 

(mis) translation and rewriting in Mario de Andrade's Macunaima and Pauline 

Melville's The Ventriloquist's Tale34.No artigo em questão, Nenevé traz à tona 

algumas questões relativas à tradução e às dificuldades envolvidas no processo de 

tradução de obras, especialmente quando se trata de traços tipicamente culturais e 

difíceis de serem explicados e/ou traduzidos para outros idiomas.  

 Nenevé ressalta ainda as condições de produção da obra de Mário de 

Andrade, que se situam especialmente no auge do período modernista das artes 

brasileiras. Um período de afirmação e construção da identidade nacional ainda 

mais forte e sob um viés mais revolucionário do que o ufanismo que presenciamos 

durante o romantismo. Nenevé nos conta que o romance Macunaíma foi traduzido 

para o inglês por E.A. Goodland e publicado em 1985, quando o seu autor já havia 

morrido. Mas o mais interessante aqui é que a tradução da obra foi dedicada a uma 

mulher guianense, Edwina Melville, parente de Pauline Melville que é a autora de A 

História do Ventríloquo. Outro fato interessante que nos revela o professor Nenevé, 

é que tudo leva a crer que o tradutor da obra tinha mesmo em mente a Guiana como 

um espaço relacionado à narrativa, já que ele deliberadamente muda “Minas 

Gerais”, que aparece no original em português, para Georgetown, na obra traduzida 

para o inglês. Outro ponto de relevância que embasa essa suposição é o fato dele 

mencionar o nome do produtor do melhor vinho da Guiana da época, dado que, 

logicamente, não constava da versão original em português. 

 

 

 

34 Representação, (erro) tradução e reescritura em Macunaíma de Mário de Andrade e A 

História do Ventríloquo de Pauline Melville (nossa tradução livre). 
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4.1 A HISTÓRIA DO VENTRÍLOQUO: UM PASSEIO PELO ENREDO. 

 

Ao final de uma conferência proferida no dia 22 de novembro de 2017 durante 

um evento na Universidade Federal de Rondônia35, ao ser questionada sobre a 

inspiração para escrever A História do Ventríloquo, a autora Pauline Melville revelou 

que sua motivação para escrever o romance se deu após tomar contato com alguns 

contos escritos pelo afamado escritor britânico Evellyn Waugh que teria passado 

algum tempo na Guiana, supostamente em busca de material para seus contos. 

Melville se sentiu incomodada com o modo como ele se referiu à sua terra, à Guiana 

e, em especial ao seu povo, e decidiu escrever o romance dando à história outro 

lado, uma nova possibilidade, trazendo à tona o modo de viver e pensar do seu 

povo. 

Sendo assim, quanto ao espaço, o romance está ambientado na ex-Guiana 

Inglesa da primeira metade do século XX, por volta de 1919. A narrativa está 

dividida em: prólogo, primeira parte, segunda parte, terceira parte e epílogo. 

Contudo, poderíamos dizer que está dividido em apenas três partes: prólogo, a 

história em si e o epílogo. No prólogo, um narrador com ares desaforados reivindica 

seu posto e se apresenta ao leitor. Na primeira e na terceira parte do romance, o 

leitor se depara com uma narrativa linear, de fatos que se passam em dias atuais, 

considerando o tempo da narrativa. A segunda parte, contudo, se dá em flashback, 

como se a personagem Wifreda McKinnon estivesse se recordando de um passado 

remoto e trazendo à tona as histórias da sua infância, auxiliada por um narrador que 

tudo sabe e tudo vê. E no epílogo, Macunaíma, o narrador encarnado, ainda em tom 

desaforado, conta que falhou na busca pelo seu papagaio que havia voado para a 

Europa e, desiludido, decide fixar sua residência nas estrelas. 

Entre as idas e vindas, o romance perpassa a história de um século e revela a 

miscigenação que compõe a família McKinnon na Guiana, desde a chegada do 

 

35 Conferência intitulada “Amerindian Wisdom: vision and perception from Rupununi 

(Sabedoria Ameríndia: visão e percepção do Rupununi-Guiana), proferida durante o XI Simpósio de 

Linguagens e Identidades da/na Amazônia Sul Ocidental: Narrativas, Naturezas e Memórias e I 

Seminário Internacional de Estudos Linguísticos e Literários das Amazônias. 
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patriarca escocês às savanas, como se deu o seu casamento com duas irmãs 

ameríndias e a situação em que se encontram seus descendentes, na atualidade. 

Reivindicando seu posto como narrador do romance, Macunaíma, um mito 

ameríndio, ora se transforma em personagem, ora o faz como se fora um ventríloquo 

e se apresenta como Chico, numa tentativa de confundir o leitor, já no início da obra.  

 
Mas, antes, reivindico o posto de narrador deste romance. Sim, eu 
mesmo. Esta criatura turbulenta, irreprimível, adorável, que sou eu. 
(...) Traduzido, meu nome significa “o que trabalha no escuro”. Mas 
pode me chamar de Chico. É o nome do meu irmão, mas e daí? Lá 
de onde eu venho, não é costume revelar o nome verdadeiro assim 
tão fácil (MELVILLE, 1999, p. 9). 

 

O Macunaíma, narrador de A História do Ventríloquo, apresenta-se como o 

mesmo Macunaíma de Mário de Andrade.  

 
Por despeito, sou forçado a contar que meu biógrafo, o afamado 
brasileiro Mário de Andrade, cometeu um engano quando me 
despachou para o céu daquele jeito descuidado, a toque de caixa. 
Vai ver, pensou que eu ia ficar ali deitado com as estrelas para todo 
o sempre, contando lorotas – como nós, índios sul-americanos, 
costumamos fazer à noite, na rede – e cuspindo de lado para fazer 
cair o chuvisco matinal do orvalho (MELVILLE, 1999, p. 9). 

 

Assim como o lendário Makunaima descrito nas lendas contadas pelos índios 

Taulipangue e Arekuná a Theodor Koch-Grünberg no início do século XX, o 

personagem demonstra ter conhecimento e domínio das lendas indígenas locais. Ele 

se descreve como aquele que é capaz de cavar o túmulo do tempo e diz que 

descobriu que seria o narrador por aclamação, eleito pelos mortos para contar suas 

histórias. Ainda em sua apresentação ele diz que “toda história é contada por 

vingança ou tributo” (MELVILLE, 1999, p.16) e cabe ao leitor escolher o que prefere 

e finaliza dizendo: 

 
Eu os convido à minha terra natal, as ressequidas savanas que 
cobrem os dois lados dos montes Kanaku, ao norte do Amazonas, as 
planícies onde, segundo se diz, as pessoas têm tão pouco que 
cachorro de pobre precisa se encostar no muro e juntar forças antes 
de latir (MELVILLE, 1999, p. 16) 

 
Chofoye McKinnon, ou Chofy como era chamado, é um pequeno agricultor que 

acaba de chegar aos quarenta anos constatando que “aquela era sua vida. Não iria 

mudar nem melhorar. No mais das vezes, aceitava. Pertencia às savanas. Sua 
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existência estava ligada à paisagem e às estações, de chuva ou de seca” 

(MELVILLE, 1999, p. 20), estava resignado à sua vida e ao seu casamento, mas não 

era feliz. Assim começa a segunda parte do romance, descrevendo a vida de Choffy, 

na atualidade.  

 Ele era uma mistura de índio wapixana com europeu. Pertencia à tribo 

Wapixana uma população indígena da família linguística aruaque que habita a bacia 

do rio Branco, na região do Rupununi, em Roraima e na Guiana. Como as coisas 

andavam difíceis nas savanas, Choffy andava ainda mais inquieto do que o normal e 

essa insatisfação com a própria vida fazia com que ele ficasse com vontade de ir 

embora para um lugar novo. Só que esse desejo vinha acompanhado de um frio na 

barriga que lhe indicava que partir seria o princípio de sua desintegração. 

As coisas já não estavam bem e, para completar a situação, um bando de 

morcegos atacou todo o gado que ele tinha. Mais de trinta cabeças de gado mortas, 

outros poucos cambaleantes, vários espumando pela boca com sinais de raiva. Nem 

os cavalos escaparam. Eles tinham uma pequena roça de mandioca, mas não era 

suficiente. Quando precisavam de dinheiro, recorriam ao gado e agora não tinham 

mais nada. Decide então ir a Georgetown para trabalhar e leva consigo uma tia 

idosa, Wifreda, porque ela precisa de uma cirurgia da catarata, com urgência, para 

evitar a cegueira que, aos poucos, está lhe tomando. Sua esposa Marietta e o seu 

filho, Bla-bla, permaneceram nas savanas à sua espera.  

Na capital, enfrenta alguns dissabores, o principal é o preconceito por ser 

indígena. Consegue um trabalho na biblioteca e, por conta desse emprego, acaba 

conhecendo Rosa Mendelson, uma pesquisadora inglesa de origem judaica que 

estava em Georgetown para pesquisar sobre Evelyn Waugh (1903-1966), escritor 

inglês que havia visitado a Guiana, em 1933. Hospedada na pensão Mynheer 

Nicklaus Lodge, a pesquisadora encontrava-se ali com o objetivo de investigar as 

atitudes de Evelyn Waugh diante das colônias. Em Londres, Rosa tem contato com 

uma mulher da Guiana, Nancy Freeman, que no passado havia trabalhado como 

professora nas vilas rurais dos nativos guianenses e, certa vez, chegou a cortar o 

cabelo do Senhor Waugh, no momento em que, justamente, trabalhava para a 

família McKinnon no interior da Guiana. 

Rosa percebe então que pode se beneficiar duplamente com a presença de 

Chofy em sua vida, podendo combinar sua pesquisa com satisfação sexual, já que 

sua tia conhecera Waugh. No entanto, um abismo de diferenças culturais e 
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ideológicas, bem como a diversidade de crenças entre ambos, tornam difícil a 

harmonia física e intelectual no relacionamento passional que ela estabelece com o 

indígena guianense. 

Chofy é um homem inquieto, insatisfeito com a vida monótona que leva junto 

à sua esposa Marietta, uma mulher da tribo Macuxi, migrante, já que sua tribo 

provém da família linguística Karíb, originalmente habitantes da região da bacia do 

Rio Branco, centralizando-se mais ao norte da Guiana, e mais jovem que ele. 

Marietta mora com Chofy em território wapixana, ao sul, próximo aos familiares do 

marido, e isso lhe causa um grande desconforto cultural. O nome de Chofy significa 

“explosão de águas que correm rápidas”, e por razões relacionadas às suas crenças 

culturais, não gosta de revelar o significado do seu nome, mas Rosa insiste e ele 

acaba revelando. Chofy e Marietta têm apenas um filho, Bla-bla, com oito anos de 

idade. O garoto ama a lida com o gado, uma atividade que fora difundida nas 

savanas, desde a chegada de seu bisavô, Alexander McKinnon, e por isso sonha em 

ser vaqueiro. 

Quando Chofy decide ir para Georgetown em busca de trabalho, já que se 

encontrava em dificuldades financeiras desde que perderam todo o gado, após o 

ataque dos morcegos, ele passa a se sentir como um estrangeiro em seu próprio 

país, não se sente à vontade na capital por não estar familiarizado com as regras de 

convivência, ou de sobrevivência, em um ambiente citadino. Encontra um trabalho 

na biblioteca e é graças a isso que se aproxima de Rosa. 

Rosa lhe pedira que a conduzisse até o interior, pois gostaria de conhecer e 

então Chofy decide ir até o Pakuri, que significa “onde as rãs se encontram para 

acasalar”. Chofy se encontra com um primo, Tenga, com quem tem um diálogo 

interessante. Ambos ficam embriagados e Tenga está revoltado contra os 

colonizadores, enquanto Chofy defende que os nativos guianenses deveriam se 

misturar, abrindo sua etnia e sua cultura para as demais, mesclando-se com elas. 

No entanto, Tenga se mostra bastante ressentido em relação à colonização e diz: 

 
Nós, os índios, somos uns idiotas, sabia? Fomos colonizados duas 
vezes. Primeiro pelos europeus e depois pelo pessoal do litoral. Não 
sei o que é pior. Grandes companhias aparecem por aqui para 
explorar minério ou derrubar madeira. Pesquisadores vêm e se 
enfiam no meio das nossas comunidades, estudando a gente e 
arrancando nosso conhecimento para benefício deles. As ONGS 
chegam e interferem na nossa vida. Os turistas ficam olhando 
embasbacados. E os políticos montam um cerco em volta, na época 
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de eleição. (...) Os índios não têm a menor chance neste país 
(MELVILLE, 1999, p. 54-55) 

 
Rosa Mendelson conhece o antropólogo Michael Wormoal durante o café da 

manhã, após uma noite de sexo com Chofy, em seu retorno a Georgetown. Wormoal 

desenvolve pesquisas sobre as mitologias ameríndias, seu interesse, em especial, 

refere-se ao mito do eclipse, representativo do irmão que, ao se apaixonar pela irmã, 

foge com ela e, juntos, mantém uma relação incestuosa. Os irmãos fugitivos são 

representados, respectivamente, pelo sol e pela lua. A narrativa tem como pano de 

fundo a relação incestuosa de Danny e Beatrice, dois irmãos, filhos de McKinnon e 

tal mito permeia, analogicamente, toda a narrativa. O incesto na família ameríndia é 

o elo entre todas as demais histórias que acontecem no romance. 

O tapir, também conhecido como anta, é o símbolo do incesto, dentro das 

tradições ameríndias do Brasil e da Guiana, por ser considerado um animal 

preguiçoso demais para acasalar fora de casa. Ainda segundo a cultura ameríndia, 

cabe ao tapir a responsabilidade de guardar a árvore da vida que fora cortada por 

Macunaíma e seu irmão, originando assim o dilúvio e anunciando o final do 

relacionamento dos dois irmãos. A árvore da vida estaria guardada dentro do Monte 

Roraima. Contudo, segundo outras lendas que seguem outro viés, o Monte Roraima 

aprisionaria o espírito de Macunaíma. A história de Melville traz o mito como pano de 

fundo e o dilúvio é apresentado como se fora um castigo por causa da 

desobediência dos dois irmãos. O Monte Roraima fica em território brasileiro, na 

divisa entre o Brasil, a Guiana e a Venezuela, conforme se vê no mapa abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

Figura 11 - Mapa topográfico: Excursão ao Monte Roraima (Autor: Peter Leibfarth) 
 

 

Fonte: http://www.hike-venezuela.com/pt/tour-roraima-6d.html, acesso em 20/11/2017. 
Seguindo o fluxo da consciência de tia Wifreda, permeada por flashbacks, 

assim é narrada a segunda parte do romance. Tia Wifreda está em Georgetown. Foi 

acompanhada de Chofy para fazer uma cirurgia no olho, pois estava ficando 

completamente cega com a catarata. Ela teme que sua cegueira seja, na verdade, 

fruto da maldição que sua irmã Beatrice lançara sobre ela quando Wifreda, 

casualmente, testemunhou o encontro incestuoso dos irmãos. Beatrice a ameaçou 

dizendo que ela ficaria cega como um cupim. 

 
‘Eu sei uma coisa de você’, disse Wifreda. ‘O quê?’, perguntou 
Beatrice examinando o líquido espumoso. ‘Ouvi você e Danny juntos 
na cama. ’ Beatrice empalideceu. Apanhou a lata de líquido quente e 
atirou em Wifreda. Wifreda berrou. ‘Você sabe que sua vista é fraca, 
não sabe? Se contar para alguém, vou fazer você ficar cega’, gritou 
Beatrice. ‘Cega feito um cupim.’ (MELVILLE, 1999, p. 158) 
 

Desde então, Wifreda tem carregado consigo o peso dos segredos e o medo 

da ameaça feita pela irmã. 
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É na segunda parte que são apresentados os encontros culturais mais 

importantes do romance, já que a história se passa nas tribos, nas aldeias, longe do 

ambiente citadino, principalmente na região do Rupununi, bastante conhecido na 

Guiana. As principais tribos envolvidas na narrativa são os Wapixanas e os Macuxis. 

No entanto, outras tribos também são citadas, tais como os Uaiuai, os Taruma e os 

nômades Atorad. 

As lembranças de tia Wifreda surgem e, assim, a narrativa se desenvolve. 

Waronawa, que significa “morros de papagaio”, um local que fica na costa leste do 

rio Rupununi, em uma pequena elevação, é o cenário de suas memórias mais 

remotas. Sua irmã mais velha, Beatrice, linda como a mãe, Mamai Maba, e mais 

bela das filhas de McKinnon, tinha os olhos puxados como os da mãe, mas a pele 

mais branca, o que lhe dera o apelido de Cara de Tapioca. Wifreda e Beatrice eram 

filhas do mesmo pai, mas de mães diferentes. A mãe de Wifreda era a Mamai Zuna, 

irmã de Maba. Maba e Zuna, irmãs, haviam se casado com o mesmo homem, 

Alexander McKinnon, um escocês que então beirava os trinta anos, dono de astutos 

olhos azuis e que ali chegara em busca de aventuras. 

Ele havia sido educado na Jamaica e de lá havia partido para a vila 

ameríndia. Ao chegar, adoeceu e foi abandonado pelos outros índios no meio da 

floresta, para morrer. Maba o encontra próximo ao rio da aldeia Wapixana e cuida 

dele até que esteja completamente curado. É com ela que ele aprende a falar a 

língua Wapixana e ela se torna sua primeira esposa. Passado pouco tempo, ele se 

casa também com Zuna.  

Com o passar do tempo e com a convivência com os índios, McKinnon perde 

muito das suas características de homem branco, europeu. Contudo, alguns hábitos 

permanecem como fontes de prazer: seu hobby favorito, a fotografia, e o gosto pela 

leitura. Ele se considera um “livre pensador” por não professar qualquer crença 

religiosa, e por ser adepto da ciência, confiando apenas nos experimentos que se 

podem por ela comprovar. 

Um Padre Jesuíta que morava, havia poucos anos, em Georgetown, chega à 

aldeia em 1905, quando Danny e Beatrice ainda eram crianças. O Padre Napier 

deixa Georgetown em direção ao interior com o objetivo de evangelizar os nativos. 

Em sua incursão ao Rupununi ele conhece McKinnon e este, que não tem nenhuma 

religião, imediatamente se incomoda com a presença do padre. Ao saber que 

McKinnon era casado com duas irmãs e, com elas, havia constituído uma família 
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com muitos filhos, com ambas as esposas, o jesuíta também passa a não ter muita 

simpatia pelo escocês. 

Nem a má vontade de McKinnon, nem os seus conselhos dizendo que Zariwa 

não era um bom lugar e que nenhum índio aceitaria morar lá, foram capazes de 

dissuadir o padre Napier de sua ideia de construir uma igreja e começar sua missão 

naquele lugar. O padre mudou o nome de Zariwa para Santo Inácio, em pouco 

tempo construiu ali uma igreja e batizou as crianças, exceto Danny, Beatrice e 

Wifreda, que já haviam sido batizados no Brasil.  

Beatrice era uma garota precoce e Maba já havia percebido. De acordo com a 

cultura ameríndia e suas crenças e superstições, uma gestação de gêmeos era o 

prenúncio de tragédia. Maba engravidou e acabou abortando gêmeos, isso fez com 

que ela, de certa forma se sentisse aliviada, já que os gêmeos não eram indício de 

bom presságio. Maba observava Beatrice e percebia que a menina, aos onze anos, 

começara a sentir desejos sexuais.  

 
Em casa, o tapir costumava subir numa das camas e ficar rolando 
em cima. Uma vez Beatrice subiu junto e ficou ali deitada, 
esfregando a pélvis na pele grossa, respirando seu cheiro quase 
humano. O animal se sacudiu todo e desceu da cama, como se em 
protesto. A mãe estava parada na porta, com uma leve carranca no 
rosto redondo. ‘Vem cá, Cara de Tapioca, eu preciso de ajuda para 
carregar a panela de farinha.’ Maba reparou no pelo enlameado do 
tapir, parado no meio da sala, com seu olhar de cega inocência, 
farejando com o focinho preênsil. ‘Não deve deixar esse bicho subir 
na cama. Ele passa o tempo todo no rio. Olha. Deixou lama no 
colchão.’ Depois, sentindo que havia qualquer coisa de estranho no 
jeito como Beatrice olhava, acrescentou: ‘Não devia manter um bicho 
com você muito tempo, sabia? Eles se tornam capazes de ler seus 
pensamentos e viram inimigos’ (MELVILLE, 1999, p. 119-120).  
 

A família, então, decide que era hora de enviar Danny, Beatrice, Wifreda e 

Alice para Georgetown para que estudassem e se envolvessem mais com a cultura 

europeia. A notícia não agrada tanto a Danny e a Wifreda, porém Beatrice se alegra 

muito com a notícia e passa a aguardar ansiosa pelo final do ano. 

Beatrice e Wifreda seguem para um convento onde recebem educação formal 

e são obrigadas a conviver com o drama de uma freira alcóolatra. A narrativa traz à 

tona uma atmosfera tendenciosa à realidade católica, desconhecida e hostil para 

elas. As meninas permanecem durante três anos no convento. O ambiente é 

completamente diferente de tudo aquilo que elas conheciam até então. Enquanto 

ambas permaneceram imersas em uma cultura que lhes era totalmente estranha, 
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Danny fora levado para fazer cursos de mecânica e para estudar inglês. Ao final dos 

três anos, os três irmãos finalmente retornam ao Rupununi.  

Nessa mesma época havia alguns litorâneos que tinham sido contratados por 

McKinnon para auxiliar no corte da madeira das terras que ele liderava. 

Considerados pela tribo como homens muito barulhentos, os negros litorâneos 

levaram o jazz, a dança e muita festa e alegria para o meio da pacata tribo. 

Raymond era um desses jovens rapazes litorâneos e dançava com um gingado que 

encantara Beatrice. Ambos flertavam e isso, de maneira inesperada, incomodava 

Danny que percebeu o flerte e, sem entender por quê, ficara muito enciumado. Certa 

noite, após mais uma festa, alguém visita Beatrice em sua rede. Está muito escuro e 

ela faz sexo com esse homem misterioso pensando ser Raymond. No entanto, no 

dia seguinte, ela estranha o modo distante como ele a trata e, sem compreender, ela 

se irrita até que percebe que não fora ele, devido à divisão do cabelo. Por fim, 

Beatrice descobre que o homem misterioso é Danny, seu próprio irmão.  

Beatrice fica muito irada, mas acaba perdoando o irmão. Eles então vão ao rio, 

onde fazem sexo novamente. Loucos de paixão, “Danny e Beatrice tornaram-se tão 

inseparáveis quanto as pedras pretas da savana” (MELVILLE, 1999, p. 154). 

Quando Wifreda, por acaso, descobre o caso de amor entre os irmãos, ela conta a 

Beatrice o que viu e é por ela amaldiçoada. Beatrice diz que caso Wifreda conte o 

que viu, ficará “cega feito um cupim” (MELVILLE, 1999, p.158). Wifreda carrega pelo 

resto de sua vida o medo e o peso dessa maldição, e ainda que jamais tenha 

revelado o segredo da irmã, acaba por ficar efetivamente cega.  

Em virtude do ‘crime cometido’, Danny e Beatrice fogem de sua aldeia e 

decidem ir ao território dos uaiuai.  

 

Naquela manhã, ouvira um vaqueiro falando com outro, na cerca do 
curral. Achou que o homem falava alto de propósito, para que ela 
ouvisse. “Pela boca ele chama ela de ‘irmã’, mas com a metade de 
baixo chama mesmo é de ‘mulher’.” Depois soltou uma risada 
desagradável, virando os olhos para ela. Maba estremeceu ao sopro 
de uma brisa leve. Tinha lá suas desconfianças a respeito de 
Beatrice e Danny. Não que fosse o primeiro caso de irmão e irmã 
vivendo “próximos”, como se dizia. Só que teria preferido que não 
fossem seus filhos. O que a deixava preocupada era que o 
aglomerado de estrelas do tapir parecia cada vez mais brilhante. 
Todo mundo sabia que aquele animal fuça-fuça, míope e noturno, o 
tapir, era preguiçoso demais para cruzar fora da própria família. As 
estrelas pareciam confirmar suas suspeitas (MELVILLE, 1999, 161). 
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Maba compara Danny a um tapir, pois de acordo com a lenda esse animal é 

preguiçoso demais para fazer sexo fora do grupo familiar.  

Ao ler alguns jornais velhos, McKinnon tem uma grata surpresa ao se deparar 

com a notícia sobre um eclipse que aconteceria, segundo seus cálculos, muito em 

breve.  

 
Mas por uma estranha e feliz coincidência, tal eclipse está previsto 
para ocorrer a 29 de maio de 1919. Este eclipse não será visível na 
Europa. O eclipse total só poderá ser observado de uma estreita 
faixa de algumas centenas de quilômetros, uma proporção diminuta 
da superfície terrestre. A trajetória do eclipse passará pelas 
montanhas do sul da Guiana, região nordeste do Brasil, bem como 
pela ilha Príncipe, na costa africana (MELVILLE, 1999, p.164) 

 

Ao ler no jornal essa notícia, McKinnon exultou de alegria, e apesar de não 

fazer ideia do dia certo em que estavam, sabia que o ano era 1919 e o mês era 

maio, segundo ele, apenas o padre Napier poderia lhe esclarecer sobre o dia certo, 

mas ele estaria àquela altura junto dos uaiuais, para evangelizá-los. Para Maba, a 

notícia não era tão boa assim, e ao contrário dele, ela ficou arrasada ao saber sobre 

o eclipse. “Lembrou que também o eclipse era um sinal de um irmão fugindo com a 

irmã para viverem juntos. Pelo visto, não havia como impedir o que estava 

acontecendo” (MELVILLE, 1999, p. 164). E foi assim que em maio de 1919 

McKinnon, e todos quantos ali se encontravam, viram quando um eclipse total do sol 

escureceu as savanas por completo. Na tentativa de evitar o encontro da lua com o 

sol, por acreditarem que esse encontro simboliza o incesto e, em consequência 

disso, tragédias estariam por vir, os indígenas atiravam flechas e armas contra o 

céu. As irmãs Maba e Zuna, descontroladas, brigam entre si e, é nesse ínterim, que 

Maba conta a McKinnon que Danny e Beatrice fugiram para poderem viver juntos 

como homem e mulher. McKinnon, que até então estava exultante com o fenômeno 

natural e tão alheio da interpretação ameríndia do eclipse quanto da tragédia que 

assolava sua família, sente-se completamente deslocado e como um miserável, 

anda sem rumo pelas savanas refletindo sobre sua condição de ser humano, após 

os 25 anos que vivera em território ameríndio. McKinnon sente que não mais 

pertencia a aquele lugar, um vazio estranho o assola e ele chega a questionar se 

algum dia pertencera. Toma uma decisão: abandonar a Guiana e tudo que nela 

havia, inclusive a família. 
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McKinnon foge de sua responsabilidade enquanto pai e se sente perdido 

diante da situação. Decide ir embora da Guiana, mas antes, contudo, pediu ao 

Padre Napier que fosse à procura de seus filhos e encontrasse o casal incestuoso. 

McKinnon orgulhava-se de sua racionalidade. Via-se como um 
homem do mundo. Achava que poderia discutir qualquer assunto 
com imparcialidade. Mas agora hesitava. Para ele, a ideia de ter de 
pedir ajuda a um padre era humilhante. Parecia meio esverdeado e 
doente quando falou (MELVILLE, 1999, p. 193). 
 

O padre Napier espantou-se com o pedido de McKinnon, e sem compreender, 

demonstrou-se bastante irritado por McKinnon querer que ele, que acabara de 

chegar do território dos uaiuais, retornasse novamente para lá, em busca dos dois 

adolescentes. “O quê? Eu levei semanas pra voltar de lá. Além do mais, eles podem 

estar em qualquer lugar. Impossível. Seria como tentar achar uma agulha num 

palheiro” (MELVILLE, 1999, p. 193). McKinnon ouvia os argumentos do padre, mas 

continuava falando como se não o estivesse escutando, atitude que irritava ainda 

mais a Napier. Irredutível em sua decisão de não ir atrás dos jovens, McKinnon 

falou: “Acho que como ministro de Deus, é seu dever ir. Eles fugiram e estão 

vivendo juntos. (...) Padre Napier. Eles são irmãos de sangue. Em seus termos, creio 

que estejam cometendo o que o senhor chamaria de pecado mortal” (MELVILLE, 

1999, p. 194). 

Ao ouvir essas palavras, Napier compreendeu a gravidade da situação e 

decidiu partir imediatamente.  

 
‘Então irei imediatamente. Pode arrumar homens e provisões para 
mim?’ ‘Posso.’ O padre percebeu o alívio no rosto de McKinnon. 
‘Espero que, em troca, o senhor me dê permissão para construir uma 
igreja aqui, para o povo de Waronawa.’ ‘Mas claro’, respondeu 
McKinnon, disfarçando sua repulsa. Sabia que a igreja jamais seria 
construída. Já tinha decidido vender o gado e ir embora de 
Waronawa (MELVILLE, 1999, p. 195) 
 

McKinnon contou a Maba que pedira a Napier que partisse em busca dos 

filhos e esta, sensatamente, comentou com sua irmã Zuna: 

 
É porque eles são meio brancos que ele vai. Se tivessem só sangue 
índio, ele jamais teria feito todo esse escarcéu. E nós também nunca 
iríamos pedir para ele. Nós é que temos que cuidar das nossas 
coisas. Além do mais, eu sei que não é bom o que Danny e Beatrice 
estão fazendo, mas não é a pior coisa do mundo. Já aconteceu 
antes. É o destino. Ele não devia se meter (MELVILLE, 1999, p. 195).  
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Nas palavras de Maba parece haver algum ressentimento, talvez uma mistura 

de sentimentos que gira entre o senso daquilo que é certo ou errado de acordo com 

a sua cultura e de acordo com a interferência da cultura trazida pelo homem branco 

que, talvez, não devesse tentar mudar aquilo que já estava feito.  

 
McKinnon forneceu ao padre tudo que podia para a viagem. Mandou 
quatro vaqueiros com ele. Havia escassez de mandioca, de modo 
que só pôde oferecer arroz e Bovril. O padre e os homens teriam qu 
subsistir com o que apanhassem. O grupo partiu no dia 21 de junho 
de 1919. A estação das chuvas começara para valer (MELVILLE, 
1999, p. 195) 

 

Padre Napier, depois de uma longa jornada, consegue localizar Danny e 

Beatrice, no auge do dilúvio na Guiana. O padre conversou durante horas com 

Danny, somente. O tratamento destinado a Beatrice era frio e repreensivo. Com 

Danny, ao contrário, “o padre comportava-se de um jeito diferente, todo cheio de 

bonomia e conciliação, quase bajulador” (MELVILLE, 1999, p. 202). Danny 

concordou com tudo que o padre lhe dissera e, inclusive, disse que construiria uma 

igreja em Waronawa, conforme Napier lhe pedira. Beatrice, apesar de não se 

conformar, no fundo ainda pensava que seu relacionamento com Danny era 

indestrutível. O grupo liderado por Napier partiu antes, Danny e Beatrice ficaram 

para sair depois, pois havia algumas avarias na canoa que precisavam ser 

consertadas e ficou acertado que eles partiriam após terem realizado os consertos. 

Um dia após o regresso do padre, a canoa dos jovens, e agora ex-amantes, 

encostou um pouco mais acima do ancoradouro de Waronawa.  

Estando ambos novamente em Waronawa, Danny precisou aguentar os 

comentários zombeteiros dos outros rapazes e, cansado, decidiu juntar suas tralhas 

e partir para o Brasil enquanto que Beatrice se prendeu às atividades diárias do 

Rupununi. Wifreda não conseguia encará-la e, sem saber como lidar com a situação 

e se sentindo muito culpada por tudo que estava acontecendo com a irmã, acabou 

decidindo aceitar o pedido de casamento de Sam Deershanks e, logo após o 

casamento, o casal se mudou para as savanas do norte, local chamado de Pirara. E 

apesar de todos os acontecimentos, naturalmente, Waronawa retomou sua rotina 

regida pelas estações do ano e pelas estrelas. 

 Cinco meses depois do fim das chuvas, Beatrice deu à luz um menino. O 

parto foi tranquilo e ela contou com a ajuda de sua mamai, Maba. A criança saiu 
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muito parecida aos pais. Ninguém lhe deu um nome, apenas chamavam-no de Son 

ou Sonny, em uma clara alusão à palavra em inglês para “filho” ou, neste caso, 

“filhinho”. Beatrice se sentia encantada pelo filho e tudo parecia correr bem, mesmo 

alguns meses depois do nascimento quando Danny retornou acompanhado de uma 

moça brasileira, Silvana, com quem viria a se casar em breve. 

 Maba vigiava Beatrice todo o tempo e ela parecia perfeitamente satisfeita, 

contudo, três semanas após o retorno de Danny, uma profunda depressão caiu 

sobre ela e certa manhã ela e o bebê simplesmente haviam desaparecido. Ela havia 

decidido, no meio da noite, ir embora para Georgetown. No entanto, ao chegar a 

Bartica, vagou pela cidade minúscula e decidiu que não continuaria até Georgetown 

e retornou ao Rupununi. Foi quando ela percebeu que seu filho apresentava um 

comportamento estranho: ele costumava dormir com os olhos abertos. Raramente a 

criança fazia algum ruído e, quando começou a engatinhar, tinha o costume de 

lamber a caiação da parede e de comer areia.  

 Chegou o dia do casamento de Danny e parece que as coisas iam tomando 

contornos de realidade para Beatrice, uma realidade dolorida: a de que os dois 

irmãos não mais poderiam ficar juntos. 

 
‘Estive conversando com o padre Napier’, disse Danny. ‘Esse 
negócio entre a gente tem que acabar agora’. E depois acrescentou, 
com aquela crueldade antiquíssima que existe entre irmão e irmã: 
‘Foi só uma criancice, isso que aconteceu. Uma coisinha à-toa. Não 
podemos continuar nos comportando feito crianças’. Beatrice ficou 
chocada (MELVILLE, 1999, p. 213). 

 

 O choque provocado pela frieza e distância com que Danny a tratava, bem 

como por perceber que ele não faria como o pai, ou seja, ele não teria duas 

esposas: ela e Silvana, fez com que Beatrice, pela primeira vez, experimentasse 

uma dor gelada, uma sensação de desolação. “Um canto choroso, em uapixana, não 

lhe saía da cabeça. Costumava ouvi-lo em criança quando alguém morria, antes que 

o frenesi zeloso do padre Napier convertesse a maioria do povoado ao catolicismo” 

(MELVILLE, 1999, p. 214). 

 Não suportando a dor da rejeição e a alegria dos sons da festa de casamento, 

Beatrice procurou afastar-se o máximo possível. Ela pensou que a cerimônia não a 

incomodaria, mas não foi assim. Por alguns segundos, a dor que sentia transformou-

se em uma fúria violenta que fez com que seus cabelos se arrepiassem de raiva e 
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toda sua fisionomia se contorceu. Passou mal e quando deu por si, havia tomado a 

trilha que levava até a casa de Koko Lupi, na extremidade mais distante do povoado, 

e ao chegar à sua miserável choupana, ela disse sem rodeios: “Quero alguma coisa 

que faça o padre morrer.” (p. 216) Koko procurou por todo o cômodo até que por fim 

encontrou alguns grãos de feijão marrom e lhes entregou embrulhados em uma 

folha dizendo:  

 
“Rale isso e ponha na comida. Seria preciso um piaga bem forte para 
se recuperar disto aqui. Não funciona na hora. Funciona durante um 
período muito, muito longo. Eu também não gosto desse homem. Ele 
tenta expulsar o sol do céu. Ele e aquele seu deus morto num pau. 
Ele acha que pode ficar entre o sol e a lua. Dê-lhe isto e deixe o resto 
por conta do sol. O sol vai acabar com ele” (MELVILLE, 1999, p. 
217). 

 
Koko Lupi orientou Beatrice a não usar os feijões por aquelas redondezas, 

mas sim o mais longe possível dali. Então ela teve a ideia de ir até Baidanau, por 

onde o padre haveria de passar, e contar à Aro, segunda esposa de Shibi-din, o 

Xamã, que o Padre Napier fazia questão de que os homens tivessem só uma 

mulher. Imaginando que Aro ficaria preocupada com sua posição, ela não se 

importaria de misturar os feijões na comida de Napier. E assim foi feito.  

 
Pouco depois de sair de Baidanau, o padre Napier sentiu-se mal. 
Estava com uma dor muito forte debaixo da língua. Eles montaram 
acampamento para passar a noite. Depois de um dia de caminhada, 
tanto a língua quanto as gengivas começaram a inchar. A garganta 
estava em pandarecos. Sentia dor de ouvido, dor de cabeça e tinha 
febre alta (MELVILLE, 1999, p. 220). 

 

 Somado ao mal estar físico, veio a perturbação da mente. O sol o 

atormentava mais do que o normal e ele, já tão acostumado a viajar pelas savanas 

do sul, em território uapixana, passou a sentir horror do sol do meio-dia. Tentava de 

todas as formas fugir do sol que lhe molestava o corpo e a mente. Em um momento 

de devaneio, resolveu combater “fogo com fogo” e tratou de atear fogo na choça que 

lhe servia de abrigo, justamente do sol. Padre Napier não andava nada bem e sua 

fama já estava se espalhando.  

 Ele estava ficando cada vez mais demente por causa dos feijões 

envenenados que Beatrice conseguiu com Koko Lupi. O padre começa a incendiar 

cada igreja que construiu ao longo dos anos, andando solitário e quase nu pelas 

savanas. Danny McKinnon o conduz às autoridades religiosas em Georgetown e 
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Napier é enviado à Inglaterra, onde permanece até o final dos seus dias, jamais 

podendo retornar. 

Depois desses acontecimentos, para os nativos Beatrice era como uma 

Kanaima (espírito do mal), mestre em feitiçarias, fato que para eles era até mesmo 

pior que o incesto e, assim, acabam por condená-la duplamente: pelo incesto e pelo 

envenenamento do padre e de Linus, o filho de Titus que também comera os feijões 

e que acabou morrendo. Nesse ambiente de desconfiança, Beatrice chega à 

conclusão de que o mais adequado a se fazer é deixar as savanas do Rupununi que 

tanto ama e, mesmo contra a sua vontade, seguir o seu destino diaspórico rumando 

para o Canadá. 

Alexander McKinnon abandona a família ameríndia e vai para a Escócia 

permanentemente. Uma vez lá, ele se casa ‘oficialmente’ com uma mulher 

escocesa. Pede a amigos seus que moram em Montreal, no Canadá, para que 

hospedem Beatrice. Wifreda se responsabiliza pela criação de Sonny, que 

permanece com ela até desaparecer sem deixar vestígio algum. Beatrice, no 

Canadá, acaba se casando com Horacio Sands mesmo sem o amar. Sente-se ainda 

muito presa às suas tradições junto à tribo wapixana, e sua alma permanece presa 

ao Rupununi. 

A terceira parte do romance se inicia e, a essa altura, com eventos orga-

nizados de forma cronológica, sendo a maioria deles ambientados em Georgetown e 

alguns no Rupununi. Já estamos na Guiana dos anos 1990, espaço de onde a 

história é recontada. Wifreda, que se encontra na capital para tratamento, está 

completamente cega e conta a Chofy, pela primeira vez, o caso de seu tio Danny 

com a própria irmã, sua tia Beatrice. Fala sobre a insanidade do padre Napier, sobre 

a existência e o desaparecimento de Sonny, sobre o eclipse e sobre a maldição que 

Beatrice lhe rogara, dizendo que ficaria cega qual um cupim. Conta-lhe também que 

Freddie era filho de Maba e McKinnon, portanto, pai de Chofy. 

Depois que se conhecem na capital, Rosa e Chofy vivem juntos, um ardente 

caso de amor. A princípio ele não revela ser casado e nem tampouco conta que 

deixou, junto à sua mulher, um filho no Rupununi.  No entanto, uma fatalidade 

acontece e Bla-Bla acaba pisando em uma das bombas enterradas para a abertura 

de poços de extração de petróleo pela empresa americana Hawk Oil.  

O acidente com Bla-Bla faz com que Marietta e seu pai Tenga viagem para 

Georgetown acompanhando o filho, gravemente ferido, e Rosa vai à procura de 
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Chofy, na pensão em que ele estaria hospedado, mas não o encontra por lá. 

Avisam-na que ele estaria em outro hotel e ao chegar no endereço indicado ela 

descobre que ele está com Rosa, no hotel. Desesperada e agora decepcionada com 

a traição do marido, Marietta conta que seu filho Bla-Bla está seriamente ferido em 

um hospital da capital.  

Infelizmente o menino não resiste aos ferimentos causados pela explosão e 

morre. O remorso pela morte do filho consome o coração de Chofy. A culpa faz com 

que a alegria pelo seu relacionamento com Rosa perca o sentido e se desfaça e, em 

seguida, todos os McKinnon retornam ao Rupununi. Para Chofy, o romance com 

Rosa se perdia na distância e no tempo que passava e as coisas pareciam um 

pouco irreais e idealizadas e como a quantidade de trabalho que havia por ser feito 

na casa era muito grande, ele se atirou a ele com vontade e isso o ajudou a suportar 

a dor pela perda do filho. Tia Wifreda se sentiu melhor e mais forte ao pisar 

novamente as terras do Rupununi.e algumas semanas após a morte de Bla-Bla ela 

abriu o baú de lata onde ainda guardava os diários do padre Napier e tirou de lá seis 

volumes ao todo. Sem abrir, “fez uma fogueira e jogou tudo dentro” (p. 310). No baú 

havia também um exemplar de Dombey and son, que ela ganhara de Evelyn Waugh. 

Poupou o livro das chamas pensando que poderia ter alguma utilidade na escola. Ao 

ver aquela cena, Marietta perguntou-lhe o que estava fazendo e reclamou que 

poderiam, pelo menos, ter usado o papel para embrulhar coisas, mas Wifreda 

respondeu enfezada: “Devíamos ter feito isso há muito tempo” (p.311).   

Rosa, entristecida, retornou à Inglaterra sem Chofy a seu lado enquanto a 

vida no Rupununi, pouco a pouco, voltava à normalidade.  

Como sempre cheio de malícia e sarcasmo Macunaíma, o narrador 

ventríloquo, explica seus dons dizendo: 

 
Nós índios não somos bons só na hora de nos tornarmos atraentes. 
Também somos brilhantes para adivinhar aquilo que vocês gostariam 
de ouvir e dizê-lo, para que assim não possam ter nunca certeza 
absoluta daquilo que pensamos. Uma outra arte muito propícia à 
política. A ventriloquia em seu apogeu. Minha avó me ensinou a 
confiar diariamente nos prazeres do artifício e, mais importante 
ainda, nas táticas de guerra – surpresa, engano e disfarce, a arte e 
misturar o visível com o invisível. Armado com seus conselhos, viajei 
a Europa em busca do papagaio que supostamente seria o meu 
coração (MELVILLE, 1999, p. 316). 
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Ele, que então havia ido à Europa no intuito de recuperar seu papagaio, não o 

encontra e depois de desistir de procurá-lo, decide voltar às “savanas douradas e ao 

sol abundante” (p.317). Ao confidenciar para sua avó que, apesar de ter andado a 

Europa toda, não o encontrara, ela lhe revela  

 
que o papagaio tinha voltado para casa, para a América do Sul, mas 
que em muitas partes grandes áreas de floresta tinham sido 
derrubadas, ou as árvores envenenadas e desnudadas, e que estava 
tudo parecendo uma grande regata, cheia de mastros espetados. 
Falou que o papagaio foi visto voando de pau em pau, sem mais 
nenhuma pena, com um tumor grande no pescoço (MELVILLE, 1999, 
p. 318). 

 

Macunaíma soluçou por algum tempo, mas depois lembrou que não era 

possível confiar nas avós, que tinham dificuldade para distinguir passado de futuro. 

Segundo ‘o herói de nossa gente’, reencarnado no narrador de Melville, há três 

vertentes de insanidade no mundo: o amor, a religião e a política e todas, para 

sobreviverem e não causarem tanto estrago devem ser mantidas enclausuradas nas 

instituições do casamento, da igreja e do parlamento porque, se forem misturadas, 

formam uma sociedade ‘civilizada’ caótica.  

 
Incapaz de decidir se devíamos nos manter isolados ou se devíamos 
nos atirar no grande mundo, e cansado de aturar formiga, bicho-de-
pé, mosquito, carrapato, mosca, inseto e cianureto nos rios, decidi ir 
morar de novo nas estrelas. Agora que estou indo, vou revelar o meu 
nome. Eu me chamo Macu... Não. Mudei de ideia. Mas, claro, a 
história do papagaio eu conto. Qualquer hora dessas (MELVILLE, 
1999, 318-319). 

 

E, seguindo a lenda, Macunaíma decide então fixar residência nas estrelas 

por se sentir incapaz de decidir entre viver isolado ou misturar-se à ‘civilização’.  

 

 

4.2. PADRE NAPIER versus CUTHBERT CARY-ELWES: UMA ANÁLISE DA 
REPRESENTAÇÃO DA ACULTURAÇÃO RELIGIOSA NA OBRA DE PAULINE 
MELVILLE. 
 
  
 Do encontro do missionário cristão com o sujeito ameríndio, primitivo, ao 

longo da história da colonização ao redor do mundo, sempre resultou um embate, 

em especial quando nos referimos ao encontro cultural entre ambos. A proposta 

deste trabalho é refletir, com base na teoria pós-colonialista, na dialética entre o 
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outro/colonizador e o outro/colonizado no processo de construção do personagem 

Padre Napier, cuja criação foi inspirada na trajetória do Padre Cuthbert Cary-Elwes 

durante o período em que realizou missões em território guianense.  

 Nossa análise terá em foco a narrativa contra discursiva de Pauline Melville 

em sua obra cujo título em inglês é The Ventriloquist’s Tale, traduzido para o 

português como A História do Ventríloquo, doravante mencionado pela sigla AHV. A 

autora Pauline Melville, de origem mixed, guianense-inglesa, passou parte de sua 

vida na Guiana, antiga Guiana Inglesa, e parte na Inglaterra. Profunda conhecedora 

das condições de colonização vivenciadas em seu país natal, Pauline é conhecida 

por conceder voz ao nativo ameríndio em suas narrativas, em seus romances e 

contos. Desse modo, a autora afirma sua subjetividade através da sua cultura, mitos 

e crenças. 

 O personagem representado pelo Padre Napier tem importante papel dentro 

da narrativa e, é a partir da relação que ele estabelece com o sujeito nativo, 

colonizado, que podemos observar as consequências resultantes do processo de 

aculturação religiosa, decorrente do encontro cultural entre o colonizador ocidental 

cristão e o sujeito nativo ameríndio, bem como a resposta que este sujeito 

colonizado dá, por meio da mitologia ameríndia. Veremos, ao final desta análise, que 

apesar da tentativa de imposição ideológica contundente que o religioso colonizador 

Padre Napier exerce, na tentativa de converter todos os ameríndios ao cristianismo, 

a cultura e a crença dos nativos não sucumbiu aos valores que lhe foram impostos 

pelo imperialismo. 

 Dentro dos estudos pós-coloniais, a ampla discussão dos aspectos religiosos 

que envolveram todo o processo de colonização, tem revelado questões relevantes, 

acerca das consequências deixadas no mundo daqueles que tiveram seu espaço 

invadido, e o papel da literatura pós-colonial é justamente, o de criticar e denunciar 

essa ânsia de demonizar e inferiorizar a cultura do outro, colonizado, primitivo, 

ameríndio em todos os seus aspectos, especialmente os de ordem religiosa, quando 

se trata de um povo que sofreu a intervenção de uma colonização cristã, sendo os 

missionários cristãos os protagonistas desta abordagem (PARADISO, 2014).  

 
Portador de valores da civilização e da história, cumpre uma missão: 
tem o grande mérito de iluminar as trevas infamantes do colonizado. 
Que esse papel lhe traga vantagens e respeito nada mais justo: a 
colonização é legítima, em todos os seus aspectos e consequências 
(MEMMI, 2007, p. 111-112). 
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Sendo os missionários cristãos “os únicos portadores da grande verdade 

libertadora do pecado” e, portanto, portadores da única religião capaz de libertar da 

morte eterna, salvando da condenação e da danação as almas dos “homens 

primitivos”, podemos dizer que o projeto colonial foi, em grande parte, justificado 

também, pela religião cristã e em prol de sua difusão e propagação mundial. 

“Quando o colonizador afirma, em sua linguagem, que o colonizado é um débil, 

sugere, com isso, que essa deficiência demanda proteção. Daí, sem risos – ouvi isso 

com frequência –, a noção de protetorado (MEMMI, 2007, p.120)”. 

Desse modo, sendo o cristianismo uma das grandes armas de imposição 

cultural do branco europeu sobre os demais povos colonizados, é natural que a 

literatura pós-colonial se ocupe em tratar do tema, relatando, expondo, discutindo, 

criticando e revelando a ideologia da cultura cristã vigente. Para Fanon, no entanto, 

 
A igreja nas colônias é uma Igreja de brancos, uma Igreja de 
estrangeiros. Não chama o homem colonizado ao caminho de Deus 
mas sim ao caminho do Branco, do amo, do opressor. E, como se 
sabe, nesta história são muitos os chamados e poucos os escolhidos 
(FANON, 2015, p. 36-37. Nossa tradução livre.) 36. 
 

Esse maniqueísmo opressor, segundo Fanon, pode chegar ao extremo de 

sua lógica e, ao invés de humanizar o colonizado, ao contrário, o animaliza, 

referindo-se a ele como se fosse um animal, no intuito de diminuir sua importância e 

justificá-la, apenas, após a intervenção salvadora da igreja, do missionário cristão. 

Conforme nos revela Paradiso (2014, p. 232), a conversão foi um dos fatores 

decisivos para a consolidação das estratégias políticas da colonização no imaginário 

colonial, já que eram eles, os missionários, os primeiros desbravadores e colonos a 

habitar os novos territórios invadidos. Observe que a opção pelo uso do termo 

“invadido” ao invés de “conquistado” não foi em vão, e já denota o posicionamento 

anticolonial do autor. 

Considerando o termo “aculturação” como indicativo de um processo de 

apagamento de uma cultura que é substituída por outra, nesse caso a cultura antiga 

 

36 La Iglesia en las colonias es una Iglesia de blancos, de extranjeros. No llama ao hombre 

colonizado al camino de Dios sino al camino del Blanco, del amo, del opressor. Y, como se sabe, en 

esta historia son muchos los llamados y pocos los elegidos (FANON, 2015, p. 36-37). 
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sendo substituída pela nova, compreende-se, portanto, no âmbito dos estudos pós-

coloniais, que o conceito que se tem de “conversão religiosa” está diretamente 

ligado a esse apagamento cultural que fora praticado durante o processo de 

colonização cristã, já que a imposição de uma nova prática religiosa implicava toda 

uma reordenação do sistema organizacional dos povos que sofreram esse processo 

e tiveram suas crenças, costumes, língua e hábitos colocados em risco em função 

da apropriação de uma cultura estranha e completamente diferente da que lhes era 

inerente (PARADISO, 2014). 

E foi assim que o projeto cristão de “civilizar o outro”, em concordância com 

um ideal de origem imperialista, colaborou para a desconstrução e/ou aniquilação da 

identidade cultural do homem primitivo, acarretando o apagamento de uma cultura 

em detrimento da outra em um claro processo de aculturação, um genocídio cultural. 

Em linhas gerais, o discurso religioso é impositivo e de sua aceitação por 

parte do colonizado é que resulta o aniquilamento de toda a herança cultural de um 

discurso religioso diferente e pré-existente. O discurso religioso cristão chega, às 

colônias, carregado do modo de pensar ocidental e vem em busca de um total 

controle e dominação do outro, culminando com a objetificação do sujeito nativo e a 

figura icônica nesse projeto imperial de aculturação dos povos coloniais é o 

missionário jesuíta, que foi o principal difusor do discurso hegemônico ocidental. 

Contudo, conforme assinala Barzotto (2011), observa-se uma luta constante 

por parte dos povos considerados inferiores, os subalternos, não só pela  

sobrevivência, mas também, pela manutenção de sua cultura. É quando há um 

embate cultural entre a força impositiva do imperialismo e a atitude de resposta do 

colonizado que podemos observar as suas estratégias de resistência e, por vezes, 

de contra-ataque. Na literatura pós-colonial essas estratégias do colonizado são 

chamadas, segundo Paradiso (2011), de estética da resistência e, portanto, 

conforme afirma o autor, podem ser vistas como modos de boicotar ou subverter a 

ideologia e o poder hierárquico do colonizador. O colonizado retoma a sua condição 

de sujeito quando logra recuperar a sua voz e é no boicote sistematizado pela sátira, 

pela mímica, pela paródia, pela dissimulação que ele revida e esse revide 

representa um dos caminhos para a (re) construção identitária desse sujeito 

resistente: o sujeito pós-colonial (PARADISO, 2014). É por essa razão que a análise 

literária que tem como base os estudos pós-coloniais se torna relevante, pois é 

através dela que é possível reconhecer e dar o devido valor às vozes consideradas 
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marginais e que, portanto, foram silenciadas pelo poder e domínio exercidos pelo 

outro/colonizador, em especial pela hegemonia de suas “verdades” religiosas.  

 Em um trabalho de cunho essencialmente bibliográfico buscamos, a partir das 

relações que se estabelecem entre o Padre Napier com o indivíduo autóctone a ser 

“civilizado”, analisar as consequências do processo de aculturação religiosa que 

estes sofrem em decorrência do encontro cultural que têm com o Padre, colonizador 

branco, ocidental e cristão, assim como a resposta que lhe dão por meio da 

mitologia ameríndia. 

 

 

4.3 PAULINE MELVILLE E A HISTÓRIA DO VENTRÍLOQUO 

 

 A situação de inferioridade à qual esteve submetido o indivíduo nativo é um 

dos principais pontos resgatados pela literatura pós-colonial, bem como os 

problemas resultantes dos embates de domínio entre as diferentes culturas 

(BARZOTTO, 2011). É a partir da perspectiva do colonizado que trabalha o autor 

pós-colonial. Sua escrita literária tem a representatividade de um documento 

revelador da história e da sociedade a partir da visão não do colonizador, mas sim 

do colonizado, daquele que teve suas terras, suas vidas, sua cultura e suas crenças 

usurpadas e inferiorizadas, por vezes, até mesmo demonizada. O escritor literário 

pós-colonial é aquele que revela as cicatrizes do colonialismo. 

 Ora, tal qual um médico ou um enfermeiro que expõe a ferida deixando-a 

aberta para buscar a cura, para limpá-la e fazer o curativo, assim trabalha o 

escritor/historiador, ao expor as dores daqueles que sofreram com as práticas 

colonizadoras do imperialismo. E eis que se revela a escritora que nasceu na 

Guiana em 1948, Pauline Melville. Como muitos outros guianenses e caribenhos, ela 

também se mudou para a Inglaterra, que é onde vive e trabalha até os dias atuais. 

De origem mista, sendo filha de mãe inglesa e pai guianense, é uma autora de 

formação híbrida e conhece, de um modo profícuo, a realidade da América do Sul, 

em especial da Guiana que é onde viveu grande parte de sua infância e 

adolescência (BARZOTTO, 2011). Pelo seu romance A História do Ventríloquo, 

Pauline Melville recebeu o prêmio Whitbread First Novel Award, em 1997 e a 

indicação para o Orange Prize for Fiction, em 1998 (BARZOTTO, 2011). 
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 Quando um autor, nascido nas ex-colônias britânicas, adota uma atitude de 

resistência e luta contra as marcas coloniais que ficaram impressas como cicatrizes 

na alma daqueles que um dia estiveram debaixo do jugo desigual daqueles que se 

consideravam a eles superiores, o que ele consegue, na verdade, é valorizar a 

subjetificação e a autonomia desses povos. E foi justamente no intuito de denunciar, 

criticar e refletir acerca da interferência cultural sofrida pelas inúmeras tribos 

ameríndias, habitantes da Amazônia caribenha, mas não apenas dela, que a 

escritora Pauline Melville construiu sua narrativa, onde prevalece uma atitude contra 

discursiva,  tipicamente pós colonialista, enquanto ela discorre sobre o pesadelo do 

colonialismo imperialista europeu e suas consequências, na Guiana do século XX, 

vividos pela família McKinnon, no Rupununi, interior da Guiana.  

 Em AHV é o amor incestuoso entre dois irmãos, filhos de mesmo pai e 

mesma mãe, da família McKinnon o evento responsável por gerar todo o conflito e 

demonstrar as marcas resultantes do encontro entre colonizador e colonizado, entre 

o sujeito europeu e o sujeito (assujeitado) nativo ameríndio. A narrativa, que envolve 

a aventura, o religioso e o intelectual na representação da supremacia europeia, é 

narrada em flashbacks, portanto de forma não cronológica durante a época da 

colonização (BARZOTTO, 2011).  

 O Padre Napier, foco desta análise, representa a ideologia eurocêntrica cristã. 

O Missionário Jesuíta chegou a Georgetown, vindo da Inglaterra, pois tinha em seu 

coração o desejo de evangelizar aqueles que ainda não haviam se convertido ao 

cristianismo. Ao chegar à Guiana, permanece por um período de adaptação em 

Georgetown até que chega o dia em que é autorizado a partir para as savanas, com 

a intenção de desenvolver um trabalho evangelístico entre os povos ameríndios das 

tribos Macuxi, Wapishana e Wai-Wai, visando convertê-los ao cristianismo, de modo 

que eles abandonassem suas práticas pagãs. Não demora muito e Napier percebe 

as diferenças culturais que separam os europeus e os ameríndios e pela sua forma 

de pensar eurocêntrica, ele acaba pagando um alto preço.  

 O pensador martinicano Frantz Fanon apresenta uma caracterização 

importante sobre o que é o mundo colonial. Para ele, trata-se de um mundo 

fragmentado, compartimentado, um mundo cujas fronteiras são a própria situação 

colonial: a ocupação, os quartéis, a polícia, o governo, a igreja e tudo o que mais 

fizer alusão à utilização da força, quer seja física, quer seja moral, como nas 

sociedades capitalistas, por exemplo, neocoloniais ou centrais onde se agrega como 
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utilização da força a imposição do ensino, a moral transmitida, as pequenas 

compensações dadas aos trabalhadores (FANON, 2015, p. 45).  

 Fanon trabalha, portanto, com o conceito de um mundo de colonizadores, de 

homens brancos, belos, poderosos, fortes, intelectuais, cristãos, bons, patriarcas, 

civilizados por meio dos quais a colonização acontece seguindo uma linha onde o 

poder descende diretamente desses homens, colonizadores, em direção ao outro, o 

colonizado, o conquistado, o negro, o pecador, feio, mau e primitivo. Assim sendo, 

tanto colonizador quanto colonizado são protagonistas da saga colonial já que, 

segundo Memmi (2007, p. 93), “a situação colonial fabrica colonialistas assim como 

fabrica colonizados”. 

 No ambiente em que ambos, colonizador e colonizado, se encontram ocorre 

uma série de conflitos que são gerados a partir da imposição dos costumes, das 

crenças e do modo de pensar e agir de um sobre o outro. É nessa relação dialética 

que surgem os embates étnicos, sociais, políticos e culturais inerentes a mundos tão 

distintos. Ao invadir e tomar para si a terra alheia, o branco europeu impõe seus 

valores, sua língua, seus costumes e, inclusive, o seu Deus cristão e o modo correto 

de cultuá-lo, ao homem colonizado e dele exige a negação de tudo em que acreditou 

até ali, já que seu Deus e a forma de lhe prestar culto foi marginalizado. Paradiso 

observa que esse processo de marginalização “culmina com a aculturação, 

transculturação, demonização, salvação, conversão e até anulação do 

outro/colonizado” (2014, p.49). 

 É pertinente observar que a imposição do cristianismo era mais uma 

estratégia importante da máquina imperialista dentro do processo de colonização 

europeu, já que a própria ideia de predominância europeia estava condicionada à 

hegemonia da religião cristã (PARADISO, 2014). Desse modo, podemos dizer que o 

personagem Padre Napier representa, dentro da narrativa de AHV, a figura 

opressora da cultura considerada superior e agente instaurador do processo de 

aculturação promovido pela imposição do cristianismo. 

 

 

4.4 A ACULTURAÇÃO RELIGIOSA DO NATIVO AMERÍNDIO PELA 

REPRESENTAÇÃO DA HEGEMONIA CRISTÃ NA FIGURA DO PERSONAGEM 

PADRE NAPIER. 
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 Como já mencionamos no item 4.1 desta seção, o romance AHV está dividido 

em três partes e é na segunda parte da narrativa que se apresenta um de seus 

personagens mais alegóricos. Com o firme propósito de alcançar as almas 

habitantes das regiões mais longínquas das savanas para a salvação eterna 

oferecida pela única e fiel Igreja Universal, foi que Padre Napier decidiu deixar a 

metrópole para viver em condições inóspitas, na Costa Selvagem.  

 Conhecida como “Costa Selvagem”, a Guiana era considerada pelos jesuítas 

como um lugar primitivo e, portanto, a terminologia não tinha relação direta com a 

ideia de civilidade versus selvageria. Tratava-se, pois, de uma das várias formas 

eurocêntricas de se colocar o outro/colonizado em seu lugar, ou seja, à margem da 

hierarquia, conforme os padrões do império. Sua chegada à colônia é descrita, no 

romance, no capítulo intitulado UMA LUFADA DE CALOR. 

 

Em 1905, quando Beatrice e Danny ainda brincavam na terra, 
chegou à colônia um homem que teria efeito tão devastador no 
destino dos dois irmãos quanto eles no seu. Padre Napier, jesuíta e 
dono de uma bela voz de tenor, achava-se de pé no convés, com o 
cotovelo apoiado na amurada do navio aguardando ao lado da barra 
de Demerara para atracar. Napier era um homem magro, nervoso, 
com os dentes da frente um tanto salientes, como se tivesse 
chupado demais o dedo, em criança. Segurando o cabelo ruivo e fino 
com a mão, para não lhe cair nos olhos, vistoriava o cenário 
(MELVILLE, 1999, p. 100) 

  

Algumas datas não são exatamente equivalentes na obra de ficção quando a 

comparamos com o que ficou registrado no diário de Cary-Elwes. No diário consta 

que sua chegada às terras caribenhas se deu no ano de 1904. Contudo, quando se 

trata do tempo em que permaneceu na capital, Georgetown, até que finalmente saiu 

para realizar missões no interior, aí sim, há equivalência, como podemos observar 

nos trechos abaixo: 

 
Em novembro de 1909, um apreensivo bispo e um padre cheio de 
entusiasmo providenciaram para que o barco fosse aprovisionado. 
Contrataram a tripulação e partiram pelo rio Essequibo, viajando 
através da mata até alcançar seu destino final, nas savanas 
(MELVILLE, 1999, p. 102) 

 

Já no diário de Cary-Elwes podemos ler que: 

 
No dia 19 de novembro de 1909, o Bispo Galton – bispo titular da 
Guiana Inglesa – acompanhado pelo Padre Cary-Elwes, começou a 
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subir pelo Demerara em um vapor: então, na mesma tarde, de 
Wismar, alcançaram Rockstone no Rio Essequibo (BRIDGE, 1985, p. 
01. Nossa tradução livre.). 37 

 

A chegada de Napier e do bispo, no romance AHV, a um lugar chamado 

Zariwa gera alguns sentimentos conflituosos entre os que ali estão. Se por um lado 

ela desperta a curiosidade das crianças, por outro, ela desperta a desconfiança e a 

desaprovação de alguns como, por exemplo, de McKinnon um escocês de origem, 

mas que havia adotado para si, o estilo de vida nativo.  

 McKinnon costumava dizer que era um livre-pensador, sem religião alguma, e 

ao expressar sua indiferença religiosa sentiu um certo prazer, pois parecia conhecer 

a íntima intenção de Napier de, ao anunciar o “Deus verdadeiro”, convencer os 

membros das tribos Wai-Wai, Wapishana e Macuxi a se converterem ao 

cristianismo: “É melhor que o senhor compreenda desde já que eu não pertenço a 

nenhuma religião. Eu sou um livre-pensador, anunciou McKinnon, maliciosamente, 

ao se apresentar” (MELVILLE, 1999, p. 103). Ao ouvir tais palavras, Napier tentou 

reprimir sua antipatia já que dependia de McKinnon se quisesse ter algum sucesso 

com as tribos que ali viviam, e por isso não disse o que lhe passou pela mente 

naquele momento (p. 104).  

 Contudo, Napier não pôde se abster de dar sua opinião ao saber em que 

condições o homem europeu, que optara por viver como um nativo, havia constituído 

sua família. 

 
Mas, quando descobriu que McKinnon tinha duas irmãs por esposas, 
não pôde se controlar. “Pessoalmente acho um arranjo intolerável”, 
disse ele, asperamente. “Ainda assim, é como vivo. Trata-se de uma 
tradição indígena.” McKinnon estava gostando do desconforto do 
padre e continuou: “Duas das minhas filhas estão aqui”. E apontou 
para Beatrice e Wifreda entre um grupo de crianças, quase todas 
nuas, que ouviam os músicos. “Elas estão passando uns tempos 
com a família Marinheiro, para aprender português.” (MELVILLE, 
1999, p. 104) 

 

 

37 On 19th November 1909, Bishop Galton – ‘Vicar-Apostolic’ of British Guiana – accompanied 

by Fr Cary-Elwes, started up the Demerara in a river-steamer: then, the same evening, from Wismar, 

reached Rockstone on the River Essequibo (BRIDGE, 1985, p. 01).  



110 
 

 No diário de Cary-Elwes, ao apresentar seu anfitrião europeu nas savanas, 

percebemos que o personagem McKinnon tem equivalência com H.P.C. Melville, ou 

Harry Melville, conforme vemos na livre tradução a seguir: 

Harry Melville, um homem de impressionante energia e 
personalidade (...) era filho de um arquidiácono na Jamaica, e 
descendia de uma famosa família escocesa. Tendo vindo ao 
Essequibo na época de grande entusiasmo sobre o ouro da Guiana, 
ele foi, quando ficou doente e quase morreu, resgatado por um grupo 
de índios Atorai, que o adotou, e deram a ele duas jovens irmãs por 
esposa. Mamai Janet e Mamai Mary. Cada uma delas lhe deu cinco 
filhos. (...) Duas das filhas de Melville, enquanto passaram um tempo 
com os Marinheiras aprendendo português, foram batizadas. John, 
seu filho mais velho, batizado pelo Padre Williams, costumava ficar 
com o (Anglicano) Bispo da Guiana enquanto estava na escola em 
Georgetown (BRIDGE, 1985, p. 6) 38. 

 

Prática abominável para os padrões cristãos, a bigamia de McKinnon se torna 

alvo de uma tensão velada entre ele e Napier. Contudo, o padre entendia que 

McKinnon representava parte importante para que ele tivesse sucesso em sua 

missão. Ele seria a porta de acesso para que Napier pudesse se infiltrar nas tribos e 

levar a cabo o seu propósito de evangelizar e levar a “salvação” aos indígenas das 

savanas. A desconstrução da crença existente, por ser considerada pagã e 

amaldiçoada e a construção de uma nova crença, a do colonizador como parte do 

processo de “fabricação” do outro. Uma forma de ressignificar o Outro/colonizado 

pelo Outro/colonizador, conforme esclarece Paradiso: “terra sagrada (administrada 

pelos curandeiros nativos) → dessacralização (invasão do colonizador) → 

ressacralização (missionários cristãos) → terra agora colônia” (2014, p. 103). 

McKinnon, apesar de não concordar com os propósitos de Napier, jamais 

seria capaz de lhe negar hospitalidade (p. 105), mas tentou dissuadi-lo de sua ideia 

de estabelecer naquelas terras uma missão: 
 

38  ‘Harry’ Melville, ‘a man of striking personality and energy’ (...) was the son of an archdeacon 

in Jamaica, and descended from a famous Scotish Family. Having come to Essequibo at a time of 

great excitement about Guiana’s gold, he was, when ill almost to death, rescued by a bando f Atorai 

Indians, who adopted him, and gave him two young sisters in marriage, Mamai Janet and Mamai 

Mary. Each bore him five children. (...) Melville’s two daughters, while boarding nearby with the 

Marinheiras and learning Portuguese, had been baptised. John, his eldest son, baptised by Fr 

Williams, used to stay with the (Anglican) Bishop of Guiana while at school in Georgetown (BRIDGE, 

1985, p.6).  
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“Acho que eu devia fundar uma missão bem aqui”, disse o padre 
Napier. “Aqui não é um bom lugar”, disse McKinnon, atiçado pelo 
ressentimento do padre. “Aqui não cresce nada, não tem pesca boa, 
nem caça. Os índios não iriam gostar daqui.” Na mesma hora, o 
padre desconfiou que McKinnon estivesse tentando subverter seu 
propósito evangélico. “Bom. Eu vou tentar assim mesmo”, disse ele 
em tom de desafio. Em poucas semanas, Napier tinha instalado uma 
missão no local, mudando o nome de Zariwa para Santo Inácio 
(MELVILLE, 1999, p. 104). 

 

Mesmo recebendo indicações contrárias por parte de McKinnon, dando conta 

de que Zariwa, agora Santo Inácio, não seria um lugar conveniente para se 

estabelecer uma missão, Padre Napier resolver manter sua decisão de começar 

assim mesmo. Rapidamente, como podemos notar, a presença de Napier é 

causadora de mudanças dentro de comunidade indígena, começando pela mudança 

de nomes nos locais por onde ele, ao passar, instala missões. Mas não é apenas o 

nome dos lugares que ele muda, mas também os nomes das crianças ameríndias 

que ao serem batizadas ganham novos nomes, agora cristãos.  

Uma das crianças por ele batizadas, foi Inacinho. Através de Inacinho ele 

logra compreender um pouco mais sobre a mitologia indígena e, conhecendo os 

mitos e as lendas, usa-os a seu favor, desconstruindo-os ao mesmo tempo em que 

introduz em meio aos nativos a doutrina e a moral impostas pelas práticas cristãs, 

como forma de substituir os costumes e as crenças indígenas. “Qual um câncer 

imitando o funcionamento da célula na qual se acha instalado, o padre Napier aos 

poucos foi apresentando aos índios a ideia de seu próprio pai todo poderoso (...). 

Nada era capaz de detê-lo” (MELVILLE, 1999, p.138). 

Ao comparar o método usado pelo religioso com o mecanismo de reprodução 

das células cancerígenas, que se agem reproduzindo o funcionamento normal de 

uma célula para então destruí-la, o narrador ventríloquo (que nesse caso é 

importante lembrar que se trata de um índio, Macunaíma), mostra que tal e qual a 

doença, o padre se instala, se infiltra no âmago das famílias que compõe as tribos 

ameríndias e as convence, pouco a pouco, a abandonar seus costumes, suas 

crenças, suas línguas fazendo-os acreditar que devem deixar para trás suas práticas 

e substitui-las pelas novas práticas, que os conduziriam à salvação de suas almas. 

A cada missão instalada é possível se observar na narrativa de AHV as 

marcas da cristianização. Batismos, casamentos, conversões, primeira comunhão, 

crisma, missas e toda sorte de festas e celebrações cristãs se tornam parte 
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integrante da vida nas comunidades indígenas e se tornam tão frequentes quanto a 

batina negra de Napier nas savanas. 

A estratégia de Napier consistia em alcançar primeiramente as crianças, 

levando-as a brincar e cantar hinos e depois investia nos adultos. Iniciou seu 

trabalho com os macuxis das savanas do norte, construiu muitas igrejas e converteu 

aldeias inteiras de uma só vez, fundando assim novas missões (MELVILLE, 1999, 

p.138). É nesse sentido que Barzotto (2011) esclarece o fenômeno da aculturação 

explicando que tal fenômeno implica na perda da própria identidade, no abandono 

de si, em detrimento da identidade ensinada, doutrinada, imposta pelo 

outro/colonizador. 

Sobre essa realidade pós-colonial já nos adverte Fanon, citado anteriormente 

na página 46 desta dissertação, quando nos falava sobre a igreja de brancos, a 

igreja de estranhos nas colônias, uma igreja que não chamava o homem colonizado 

para o caminho de Deus, mas sim, para o caminho do branco, senhor e opressor. 

Assim, podemos entender que o cristianismo estava posto a serviço do colonizador 

e por meio dele, mascaravam-se as reais intenções imperiais, afinal, um nativo bem 

doutrinado, obediente e consciente de sua condição de inferioridade e da graça 

recebida por meio da salvação do Deus do homem branco, poderia ser um nativo 

muito útil.  

É bem claro, pois, o posicionamento do narrador do romance AHV ao se 

referir ao personagem Padre Napier apresentando-o, metonimicamente, como o 

portador dos valores do sistema eurocêntrico, que marginaliza as crenças e os 

costumes religiosos indígenas e impõe a doutrina cristã em território colonial, 

portanto estrangeiro.  

Logo nos primeiros contatos que Napier estabelece com os indígenas, ele 

percebe a necessidade de se apropriar da língua dos nativos para que seu ministério 

alcance o êxito esperado. Essa percepção também é verdadeira no olhar de Cary-

Elwes, como podemos observar nos trechos abaixo, tanto na obra de ficção como no 

diário, essa percepção colonizadora fica bastante evidente. 

 
Dois vaqueiros começaram a discutirem uapixana se deviam ou não 
ir atrás da onça que mordera a cabeça de uma bezerra. Padre Napier 
não entendia uma palavra do que estava sendo dito. Ele fez uma 
anotação mental para aprender a língua, se quisesse obter algum 
progresso na conversão daquela gente (MELVILLE, 1999, p. 109). 
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 Igualmente, em seu diário, Cary-Elwes considera que 

 
a maior dificuldade de todas era colocar as verdades da religião na 
língua deles. Eu tinha que introduzir novas ideias com as quais eles 
jamais haviam sonhado, e para as quais eles não tinham palavras. A 
questão era o que seria melhor, usar uma palavra Macuxi que já 
existisse e dar a ela um novo significado; ou introduzir na língua 
deles uma nova palavra para uma nova ideia (BRIDGE, 1985, p. 17. 
Nossa tradução livre.) 39. 

 

Não era diferente em nenhuma outra parte do mundo colonizado. Se 

houvesse presença jesuíta, o modus operandi seria o mesmo. No Brasil também 

vimos isso acontecer. Com o objetivo de ensinar português aos índios, o Padre José 

de Anchieta ocupou-se da árdua tarefa de compreender a forma estrutural da língua 

tupi-guarani e deixou, para as gerações de jesuítas posteriores, uma gramática e um 

dicionário de tupi guarani – português / português – tupi guarani. A utilização da 

língua indígena era uma estratégia cristã para viabilizar a missão catequizadora.  

A apropriação da língua do outro, a seu favor, representava a oportunidade de 

aproximação e a consequente interação entre os jesuítas e os índios. No caso de 

Anchieta, por exemplo, essa apropriação linguística não se deu apenas em relação 

ao vocabulário e à estrutura de construção da língua, mas também no uso da 

linguagem corporal do teatro e das dramatizações como um todo, para alcançar o 

objetivo de disseminar a ideia de que o Deus do branco era bom e superior ao deus 

do índio. 

Como vemos, na narrativa de Melville, era imprescindível para o padre Napier 

aprender a língua nativa, pois disso dependeria“se quisesse obter algum progresso 

na conversão daquela gente”. Ou seja, a finalidade específica do aprendizado da 

língua era a de conduzir os nativos dentro dos ensinamentos da palavra do Deus 

verdadeiro: o Deus do branco, o Deus cristão. 

No entanto, a apropriação da língua indígena possibilita ao religioso não 

apenas a propagação das verdades da sua fé, mas também reforça o princípio da 

alteridade colonial, pois, sendo ele o “centro” (o colonizador) se percebe no direito 

 

39 But the greatest difficulty of all was top ut the truths of religion into their language. I had to 

introduce new ideas they had never dreamed of, and for which they had no word. The question was 

which was better, to use an existing Makushi word and give it a new meaning; or introduce into their 

language a new word for the new idea (BRIDGE, 1985, p. 17). 
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(quiçá no dever) de falar “em nome da humanidade”, defendendo as diferenças e a 

alteridade (BONNICI, 2005). Ao se colocar nessa posição, coloca-se também no 

lugar de onde ecoam preconceito e intolerância ao relacionar os modelos de fé cristã 

e crença no Deus verdadeiro versus fé e crença em um deus falso (PARADISO, 

2014). 

É a partir da invasão de terras alheias e da introdução do discurso 

maniqueísta, que define o nativo como um ser inferior, que surge o sentimento de 

alteridade do sujeito (pós) colonial (BARZOTTO, 2011). No romance AHV, por 

exemplo, ao se referirem à língua nativa dos povos ameríndios, os jesuítas 

demonstram um sentimento de superioridade intelectual, cultural, religiosa e até 

mesmo étnica originária dos países colonizadores em relação aos países 

colonizados. Observe o trecho abaixo: 

 
Napier estava preocupado com as dificuldades de ensinar o 
evangelho naquelas línguas. Os jesuítas já o haviam avisado do 
problema. “Essa gente pensa inteiramente no concreto. Você vai ter 
dificuldades de pregar o evangelho cristão em línguas que não têm 
uma palavra para pecado, virtude, misericórdia, bondade, verdade, 
alegria, por favor, obrigado ou desculpe. Os uapixanas não têm nem 
mesmo uma palavra para amigo” (MELVILLE, 1999, p. 169). 

 

Ora, uma língua que não tem a menor condição de ser utilizada para tratar de 

assuntos tão primordiais como os valores bíblicos, além de muito diferente, é pobre 

e inferior. Isso, por si só, consiste em uma justificativa para reforçar a ideia de 

alteridade e inferioridade do mundo colonial em relação ao mundo de seu 

colonizador. 

 

 

4.5 QUANDO O NATIVO AMERÍNDIO SE LIBERTA DAS AMARRAS COLONIAIS E 

SE CONSTITUI COMO SUJEITO DE SUA PRÓPRIA HISTÓRIA. 

 

A aculturação religiosa é fruto do embate cultural e religioso que ocorre na 

relação colonizador/colonizado, mas é também em decorrência desse embate que 

surge a resposta do oprimido perante seu opressor. É nesse momento que o 

outro/colonizado retoma a posição de sujeito autônomo de sua história. Sua 

identidade é garantida pela preservação de seus costumes, crenças, rituais e mitos. 
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É pela forma que ele perpetua e exerce a sua fé que ele se mantém como o 

protagonista de sua história.  

A autora Pauline Melville demonstra, ao longo da narrativa de AHV, que ainda 

há, e com certa autonomia, a manutenção da cultura por meio da mitologia e dos 

sistemas organizacionais dos ameríndios. O autor e pesquisador Thomas Bonnici 

(2005, p.21), considera, pela atenta observação, que a descolonização é muito mais 

material nas colônias invadidas do que nas colônias povoadas. É pelo entendimento 

da importância da valorização da cultura local como um todo, inclusive e, 

principalmente, da manutenção da língua nativa, que se torna possível o resgate da 

identidade indígena. O autor ainda reforça afirmando que “a descolonização não é 

apenas a luta pela identidade política, mas de modo especial, é o desmantelamento 

de todas as formas coloniais de poder e controle”.  

Através da literatura a história não escrita descobre os caminhos que 

conduzem à galeria dos sons, hermeticamente fechada, cujas portas se abrem, 

finalmente, para as vozes que foram silenciadas durante séculos pela lógica 

imperialista e a consequente imposição das políticas de subordinação colonial.  

Em AHV a escritora Pauline Melville alcançou, com maestria, através da voz 

de seu narrador, não apenas denunciar o processo de aculturação promovido pelo 

modelo colonialista europeu, mas também, e principalmente, conseguiu demonstrar 

que nem sempre o indivíduo colonizado é apenas um ser passivo dentro do 

processo de colonização (BONNICI, 2009), já que a narrativa nos mostra atitudes de 

resistência cultural onde prevalecem a identidade e a tradição da cultura ameríndia, 

com seus mitos, lendas e crenças. A mitologia ameríndia é usada, estrategicamente, 

para abalar o sistema dominador reafirmando a subjetividade do outro/colonizado 

que enfim retoma o controle de sua própria história. 

Mesmo as inúmeras conversões que ocorrem pela intervenção de Napier 

junto às tribos ameríndias se mostram superficiais sem, necessariamente, que haja 

uma mudança efetiva na vida das comunidades. Por vezes, é possível até sentir o 

tom de deboche com que Napier é visto e comentado em meio aos índios. Ainda que 

ele tenha sido responsável por muitas conversões de nativos ao cristianismo, sua 

tradição e cultura se mantêm inalteradas. Napier usa a música como uma estratégia 

evangelística sem atentar-se ao fato de que aquilo que faz muito sentido pra ele, 

pode não fazer sentido algum para o indígena. Em uma das passagens em que ele 
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menciona o uso da música como uma estratégia evangelizadora, fica retratada a 

visão que os ameríndios, na verdade, tinham em relação ao jesuíta: 

 
Foi então que padre Napier fez uma coisa espantosa, que seria 
lembrada e falada durante meses a fio. Levantou-se da mesa e, sob 
a luz trêmula do lampião, foi até suas sacolas, tirou um violino  da 
caixa e começou a afiná-lo. Em seguida pôs-se a executar o último 
movimento da sonata K. 304 em mi menor de Mozart. (...) Embalado 
pela ideia de estar introduzindo os clássicos àquela gente e 
convencido de que o silêncio atônito era prova do quão comovidos 
estavam todos com a música, o padre sentiu os olhos lacrimejarem. 
Todos os demais na sala, exceto McKinnon, que estava apenas se 
divertindo, olhavam com uma espécie de horror o padre se 
transformar num barulhento grilo gigante da savana, ali bem à vista 
de todos (MELVILLE, 1999, p. 111-112). 

 

Para Napier, o silêncio da plateia indicava comoção, mas na verdade, aquilo 

tudo que ali acontecia não fazia o menor sentido. Ninguém ali, com exceção de 

McKinnon e Napier, fazia ideia de quem era Mozart e menos ainda do que é que 

aquela música que estava sendo executada poderia representar. A intenção do 

padre era de catequisar, mas a lacuna que se abre entre o entendimento de culturas 

e costumes tão distintos não permite que os nativos compreendam o seu propósito 

e, dessa forma, sua atitude passa a ser ridicularizada pelos ameríndios por muito 

tempo (BARZOTTO, 2011).  

Esse acontecimento revela uma resposta do colonizado através da mitologia 

ameríndia. Segundo o professor e pesquisador Hélio Rocha, de acordo com as 

crenças indígenas, “o humano pode transformar-se em qualquer animal” (ROCHA, 

2012, p. 95). Ora, naquele momento, dentro de uma aldeia uapixana havia um padre 

branco, cristão, colonizador, que tentava utilizar a música para inserir os valores e 

dogmas cristãos dentro da aldeia. Ao mesmo tempo em que a imagem que os 

nativos ali presentes têm em relação a essa cena que lhes pareceu bizarra, é a de 

que o padre se transformava em um imenso e barulhento grilo, bem diante de seus 

olhos. 

Outro aspecto de grande relevância na narrativa, talvez o mais importante de 

todos, quando nos referimos à preservação da subjetividade em detrimento da 

objetificação do colonizado, é a relação incestuosa entre Danny e Beatrice, filhos de 

Alexander McKinnon. De acordo com a mitologia ameríndia, o incesto está 

diretamente ligado ao fenômeno do eclipse. Existem diversas versões para a mesma 
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lenda, contudo, ressalvadas as diferenças, todas as versões trazem à tona a história 

de um irmão que perseguiu sua irmã e com ela manteve relações sexuais.  

Segundo a versão Wapishana, irmã gostava das visitas secretas, contudo não 

sabia quem era o seu visitante misterioso. Um dia, ela decide manchar seu rosto 

com tintura de jenipapo mágico, para identificá-lo. Ao ser descoberto, ele se sente 

envergonhado e sobe ao céu, transformando-se na lua (que tem manchas escuras 

na face) e a irmã se transforma no sol. Ambos, sol e lua se perseguem dia e noite, 

mas apenas se encontram quando há um eclipse, e então se abraçam (MELVILLE, 

1999, p. 79). 

Ainda que o incesto seja algo comum entre os ameríndios, é a partir da 

descoberta dele entre os irmãos Danny e Beatrice que se desenrolam uma série de 

situações onde fica ainda mais evidenciado o embate entre colonizador e 

colonizado, dentro da narrativa. 

Alexander McKinnon vê-se transtornado diante da situação de seus filhos e 

incumbe Napier da tarefa de encontrar os adolescentes que haviam fugido no auge 

das grandes chuvas, e  

 
onde antes o sol brilhava sobre os contornos nítidos de trilhas e 
tabas, agora só havia um mar de água; as savanas pareciam estar 
se dissolvendo na chuva. Essa dissolução de contornos, o sumiço 
das diferenças, a diluição das arestas levou Napier a achar que a 
distinção entre todas as coisas estava ficando borrada. Mas empinou 
o queixo para a frente, em desafio à chuva, e o grupo seguiu lento 
para o rio Kudiuwini, em carro de boi (MELVILLE, 1999, p.195). 

 

Dentro dos padrões cristãos, o incesto é considerado um pecado de morte, 

por esta razão, era uma questão de princípios para Napier encontrar os dois 

amantes. Depois de muitas dificuldades, finalmente o padre os encontra e sua 

atitude para com Beatrice é áspera e austera, enquanto que para com Danny é 

firme, porém terna. Napier providencia para que Danny se case com uma brasileira 

chamada Silvana, fato que leva Beatrice a uma revolta muito grande. Irada, ela 

decide procurar a xamã da tribo, Koko Lupi, decidida a conseguir algo que fizesse o 

padre morrer (MELVILLE, 1999, p. 216). Koko Lupi também se mostrou insatisfeita 

com a presença do padre em meio às tribos, e diz: 

 
Eu também não gosto desse homem. Ele tenta expulsar o sol do céu. 
Ele e aquele seu deus morto num pau. Ele acha que pode ficar entre 
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o sol e a lua. Dê-lhe isto e deixe o resto por conta do sol. O sol vai 
acabar com ele. Beatrice pegou os feijões (MELVILLE, 1999, p. 217). 

 

Para Koko Lupi, a presença do padre estaria contaminando a cultura 

ameríndia já que, ao evangelizar, ele estaria impondo sua fé e o seu Deus. Quando 

Koko Lupi diz que o padre pensa que pode ficar entre o sol e a lua, que 

metaforicamente simboliza a relação entre Danny e Beatrice, ela se refere ao padre 

reafirmando a superioridade da religião católica em relação aos mitos e crenças 

ameríndios. A arma de combate utilizada aqui faz parte dos rituais e crenças de 

curandeira, feitiços e magias da cultura ameríndia. Os feijões envenenados 

representam uma estratégia de defesa contra aquele que quer colocar em risco a 

cultura nativa pela contaminação dela pela cultura colonial. Os feijões envenenados 

não apenas matariam o padre, mas eles anulariam o risco que ele representava para 

sua cultura, reafirmando assim a identidade ameríndia, retornando o nativo ao seu 

papel de sujeito. Em resumo, Beatrice e a feiticeira Koko Lupi se posicionam 

enquanto sujeito e não enquanto objeto perante o discurso colonial. 

Após ser envenenado pelos feijões mágicos, o padre Napier não morre 

simplesmente. Ele acaba enlouquecendo e em razão disso, incendeia cada uma das 

igrejas que mandou construir ao longo dos seus anos de ministério entre os índios 

da savana. Foi justamente no ápice de sua missão evangelística que ele acabou 

sendo derrotado pelos feijões mágicos que Beatrice conseguiu com a feiticeira.  

A força da mitologia ameríndia superou a ciência e o modo de pensar do 

ocidente. Napier, depois de vagar pelas savanas como um louco, incendiando 

igrejas, roupas, mantimentos e tudo que havia, passa a ser desprezado, e deixa de 

ser bem quisto na região.  

 
Havia um homem seguindo todos os passos do padre. Era um dos 
moradores de Mora, um homem manco, com seus quarenta anos, 
que vigiava cada movimento seu. Por fim, falou com o padre em 
Macuxi. Eu gostaria que fosse embora. Nós não o queremos aqui 
(MELVILLE, 1999, p. 229).  

 

Algum tempo depois de ter destruído dezesseis das vinte e duas missões que 

ele havia fundado em seus catorze anos de ministério (MELVILLE, 1999, p. 225), foi 

enviado de volta para a Inglaterra, definitivamente, onde acaba falecendo em uma 

casa de repouso. Após sua partida, durante muito tempo o Rupununi permaneceu 

sem a presença de um padre católico. Mas isso não representou o fim das tentativas 
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de evangelização cristã, e sim apenas uma pausa, pois sempre houve, há e haverá 

um sacerdote disposto a continuar com a missão catequizadora entre os ameríndios. 

Em relação ao Fr Cary-Elwes há uma menção em seu diário dando conta de 

que ele poderia ter sido envenenado, mas não se refere a feijões mágicos. O 

envenenamento poderia ser a causa de ele ter ficado mentalmente perturbado, mas 

essa possibilidade não é levada em conta e essa perturbação mental é, em grande 

parte, atribuída ao cansaço do padre pelas longas jornadas (“O sol vai acabar com 

ele”, MELVILLE, 1999, p. 217).  

Houve um rumor por algum tempo de que uma mulher indígena 
raivosa, cujo homem ele teria persuadido a se casar com outra, teria 
colocado veneno em sua comida que teria afetado seu cérebro. Mas, 
conforme Padre Keary assinalou, não há razão convincente para se 
aceitar esta história (BRIDGE, 1985, p. 166. Nossa tradução livre.) 40. 

 

Não encontrar razão convincente para se aceitar a história do envenenamento 

foi, de certa forma, bastante conveniente para o discurso que sustenta e justifica a 

presença jesuíta entre os povos ameríndios. Aceitar o envenenamento seria também 

aceitar que a resistência indígena tivesse prevalecido diante da supremacia cultural 

europeia, ao passo que uma tácita confirmação dessa hipótese geraria um grande 

conflito moral no seio da igreja e um conflito de ordem legal entre os indígenas 

envolvidos. 

Na tentativa de evitar uma investigação sobre as ações da própria filha, 

McKinnon consegue que ela passe um tempo com alguns amigos em Montreal, no 

Canadá. Sendo ele uma espécie de delegado responsável pela ordem dentro da 

comunidade, sentiu-se bastante perturbado com a possibilidade de ter que investigar 

a filha e, por esta razão, achou por bem mandá-la viver fora do país. Seu incômodo 

maior nem era o envenenamento em si, mas sim, que o incesto fosse revelado 

(MELVILLE, 1999, p. 239). 

Um modo de lutar contra o poder hierárquico do colonizador é se posicionar 

enquanto sujeito, enquanto agente e não como objeto perante o discurso colonial. 

Beatrice e Koko Lupi utilizam-se de um recurso típico da cultura ameríndia para 

responder, para revidar mal com mal. O mal que o padre lhes causara só poderia ser 

 

40 There was a rumour for some time that an angry Indian woman, whose man he had 

persuaded to marry her rival, had put poison in his food which affected his brain. But, as Fr Keary 

points  out, there is no convincing reason for accepting this story (BRIDGE, 1985, p. 166). 
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combatido com o mal que os feijões envenenados poderiam lhe fazer. Observa-se 

que nesta ação ambas se posicionam como sujeito e reivindicam seu lugar e a 

preservação de sua identidade. 

Mesmo diante da determinação presente nas ações do personagem Padre 

Napier com o objetivo de converter todos os povos ameríndios ao cristianismo, 

houve resistência por parte dos indígenas e a cultura e a crença nativa não 

sucumbiram completamente diante dos valores, da cultura europeia, que lhes foram 

impostos. 

Ao longo da narrativa, observamos em diversos momentos e não apenas, 

mas, sobretudo, a resistência expressa nas atitudes das personagens Beatrice e 

Koko Lupi, como forma de reafirmar sua identidade, assumindo o papel de sujeito de 

suas próprias histórias perante o discurso maniqueísta do padre Napier. 

A autora Pauline Melville abordou com maestria a colonização britânica e as 

adversidades inerentes a ela, sob a perspectiva do olhar do outro, sujeito 

colonizado, sujeito nativo, em que pese o esforço do religioso Napier em diminuir em 

importância e até mesmo demonizar as manifestações religiosas do sujeito nativo. 

Melville enaltece as crenças, os hábitos e as línguas das tribos ameríndias e, 

ao fazê-lo, a autora guianense se vale de uma importante estratégia de 

descolonização, valorizando aspectos culturais dos povos nativos que são 

inferiorizados pelo discurso colonizador. Longe de ser um discurso em linguagem 

ufanista, mas sim um discurso de reconhecimento do valor da identidade do 

indivíduo nativo enquanto sujeito de seu pensar e agir. Por ser capaz de oportunizar 

um novo entendimento da história já narrada é que a autora se destaca no cenário 

da literatura pós-colonial como uma das grandes escritoras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Quando compreendemos uma nova ideia, uma nova forma de pensar a 

realidade atual e passada e, por conseguinte, futura e entendemos que essa “nova 

ideia” seja algo realmente importante e válido para que possamos compreender 

melhor o mundo e as questões conflituosas que ocorrem no relacionamento entre 

diferentes povos e nações, temos um desejo latente de compartilhar esse novo 

entendimento com o maior número de pessoas possível.  

 Referimo-nos a “mundo” e “povos” e isso, de certo modo, deixa o nosso 

discurso um tanto quanto abrangente e distante. Mas, na realidade, nosso mundo 

mais próximo está diretamente envolvido nessa nova percepção. A realização deste 

trabalho de pesquisa nos proporcionou o contato através dos livros e das teorias 

com um modo de pensar o mundo por outros olhos e nos permitiu “escutar” outras 

vozes, vindas da África, do Oriente Médio, da Europa e mesmo da América do Sul. 

Vozes que falam, sim, daquilo que a história registrou, mas evidenciando a outra 

versão, o outro ponto de vista, ou seja, realçando a versão silenciada. Vozes que 

nos animam a refletir e a repensar o mundo que conhecemos. Vozes que nos 

impelem a propagar aquilo que recém-descobrimos de modo que logremos alcançar 

novos espaços e novos ouvintes. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa nossos olhos se abriram para 

outros horizontes por meio da reflexão e o nosso intuito através dela é o de instigar o 

leitor a ter essa mesma “nova percepção” que tivemos e a refletir, principalmente, 

sobre aquilo que tem relação com o mundo do outro, do colonizado, que teve sua 

identidade e cultura menosprezadas ou diminuídas e em seguida preteridas sendo 

transformadas pelo processo colonizador. Esperamos que essa prática reflexiva 

contribua com o despertar de um olhar mais crítico e mais consciente, em relação 

aos valores eurocêntricos que estão enraizados em nossa sociedade, por meio de 

nossos ancestrais e da perpetuação da história contada por eles.  

 A motivação inicial desta pesquisa foi a de crer na hipótese de que a obra de 

ficção de Pauline Melville tivesse alcançado êxito e desempenhado seu papel, 

enquanto literatura pós-colonial, empoderando aqueles a quem se impôs o silêncio, 

a quem não foi dada a devida importância e cuja história fora, ao longo dos anos, 

negligenciada.  Chegamos ao final desta investigação entendendo que uma obra 

literária não é considerada uma fonte documental de fatos históricos, mas que ela 
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pode contribuir com a reescritura da história sob uma nova perspectiva: a 

perspectiva daqueles a quem não se deu voz.  

 O discurso literário em A História do Ventríloquo nos instiga a refletir sobre a 

condição do sujeito pós-colonial ao sugerir uma revisão da história da colonização 

cristã da Guiana, principalmente, por meio do personagem Padre Napier. Longe de 

pensarmos que a reflexão acaba com o apagar das luzes que foram lançadas sobre 

este trabalho, nossa expectativa é de que, com esta pesquisa, possamos encontrar 

caminhos para seguirmos com nossos estudos no vasto e abrangente campo das 

teorias pós-coloniais. 

 

 

  



123 
 

REFERÊNCIAS 

 

ÁLVARES, Claudia. Teoria pós-colonial, uma abordagem sintética. Revista de 
Comunicação e Linguagens – Tendências da cultura contemporânea, Lisboa, 
Relógio d’Água, 2000, p. 23. In: ELÍBIO JUNIOR, Antônio Manoel; ALMEIDA, 
Carolina Soccio Di Manno de; LIMA, Marcos Costa. Edward Said e o pós-
colonialismo. Revista de História. nº 29, João Pessoa, SÆCULUM, jul/dez. 2013. 
 
ARCASSA, Wesley de Souza; MOURÃO, Paulo Fernando Cirino. Ratzel: Para além 
do determinismo geográfico. UNESP – Campus de Ourinhos. 2011. Disponível 
em: http://www2.fct.unesp.br/semanas/geografia/2011/2011-
ensino%20e%20epistemologia/Wesley%20e%20Paulo.pdf. Acesso em: 17/10/2017. 
 
ASHCROFT, Bill; GRIFFITHS, Gareth; TIFFIN, Helen. The Empire Writes Back. 
Taylor & Francis e-Library. 2004. 283 p. 
 
BARZOTTO, Leoné Astride. Interfaces culturais: The Ventriloquist’s Tale e 
Macunaíma. Dourados: Ed. UFGD, 2011. 304 p. 
 
BALDO, Gustavo I. Frases e pensamentos. Pensador. Disponível em: 
https://www.pensador.com/autor/gustavo_i_baldo/. Acesso em: 13/12/2017. 
 
BONNICI, Thomas. Conceitos-chave da teoria pós-colonial. Maringá: Eduem, 
2005. 
 
BONNICI, Thomas. Resistência e intervenção nas literaturas pós-coloniais. 
Maringá: Eduem, 2009. 
 
BRIDGES, John. Rupununi Mission: thestoryof Cuthbert Cary-Elwes SJ 
amongthe Indiansof Guiana 1909-1923. London: Jesuit Missions, 1985. 169 p. 
 
BRINK, Stefan. Who werethe Vikings? In: BRINK, Stefan (org). The Viking world. 
London: Routledge. 2012, pp. 4-10. 
CASTRO-GÓMEZ, Santiago y MENDIETA, Eduardo. Teorías sin disciplina 
(latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate). Edición de 
México: Miguel Ángel Porrúa, 1998. 
 
COLOMBO, Cristóvão. Diário da descoberta da América: as quatro viagens e o 
testamento. Volume 1. Tradução de Milton Persson. L & PM Editora, 1986, pp. 28-
30.  
 
COLOMBO, Fabrício. História da Guiana. Historiando. 2013. Disponível em: 
http://f1colombohistoriando.blogspot.com.br/2013/06/historia-da-guiana.html. Acesso 
em: 23/08/2017. 
 
COLSON, Audrey Butt. Fr Cary-Elwes S.J. and the Alleluia Indians. George town-
Guyana: University of Guyana. Amerindian Research Unit. 1998. 182 p. 
 
CAIRES, H.S.The Jesuits in British Guiana, London 1946, p. 8. 



124 
 

 
DERMOT WALSH, O.P. The Correspondence of Dr. Hynes. O.P. Archivium 
Hibernicum. Catholic Historical Society of Ireland. Journal Article. Vol. 28, 1966. pp. 
114-158. In: JSTOR.org. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/25487384. 
Acesso em: 05/09/2017. 
 
FANON, Frantz. Los condenados de latierra.Traducido por Julieta Campos.1ª. ed. 
3ª. reimpressão – Buenos Aires: Fondo de Cultura Econômica. 2015. 320 p. 
 
FONSECA, Joyce F. D.; PARADISO, Silvio R. Father Napier e a Imagem Metonímica 
da Aculturação Religiosa em The Ventriloquist’s Tale(1997), de Pauline Melville. In: 
Anais do IX EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica 
UniCesumar, n. 9, p. 4-8.  
 
FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber/Michel Foucault; tradução de Luiz 
Felipe Baeta Neves. 6ª. edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. 
 
FUENTES, Carlos. Valiente Mundo Nuevo. Épica, utopia y mito en la novela 
hispano-americana. 2ª. edição. México: Fondo de Cultura Económica, 1992. 303 p. 
 
GAGNEBIN, Jeanne Marie. Narração e história em W. Benjamin. São Paulo: 
Perspectiva, 1994. 114 p. 
 
GOBBI, Márcia Valéria Zamboni. Relações entre ficção e história: uma breve revisão 
teórica. Rev.Itinerários, Araraquara, v. 22, p. 37-57, 2004. Disponível em: 
http://ser.fclar.unesp.br/itinerários/article/view/2736/2473. Acesso em: 23/06/2017. 
 
GONDIM, Neide. A invenção da Amazônia. 1ª ed., Manaus: Editora Marco Zero. 
1994. 278 p. 
 
HOLMAN, Katherine. Historical dictionary of the Vikings. London: The Scarecrow 
Press, 2003. 
 
HAYWOOD, John. The encyclopaedia of the Viking Age. London: Thamesand 
Hudson. 2000. 
 
LANGER, Johnni. História e sociedade nas sagas islandesas: perspectivas 
metodológicas. Alethéia 1, 2009a, pp. 1-15.  
 
LANGER, Johnni. Os vikings no Brasil: a história de um mito arqueológico. 
Deuses, monstros, heróis: ensaios de mitologia e religião viking. Brasília: 
Editora da UNB, 2009b, pp. 159-164. 
 
LISBOA, João Francisco Kleba. Acadêmicos indígenas em Roraima e a construção 
da interculturalidade indígena na universidade: entre a formação e a transformação. 
2017. 299 f., il. Tese (Doutorado em Antropologia)—Universidade de Brasília, 
Brasília, 2017. 
 
MARES, R. Cristóbal Colón. México: Editorial Tomo, 2002. 



125 
 

MELVILLE, Pauline. A história do ventríloquo. Tradução Beth Vieira. São Paulo: 
Companhia das Letras. 1999. 
 
MEMMI, Albert. Retrato do Colonizado Precedido do Retrato do Colonizador. 
Tradução de Marcelo Jacques de Moraes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2007. 
 
MIGNOLO, Walter D. Histórias Locais/Projetos Globais – Colonialidade, saberes 
subalternos e pensamento liminar. Tradução de Solange Ribeiro de Oliveira. 
Coleção Humanitas. Minas Gerais: Ed. UFMG, 2003. 505p. 
 
MONTEIRO, Jorge Lucas da Silva.  “A religião como instrumento de colonização 
em A História do Ventríloquo, de Pauline Melville”. Dissertação de mestrado. 
Mestrado em Estudos Literários - UNIR, sob a orientação do Professor Doutor 
Miguel Nenevé, 2018.  
 
NAGY, M. M. Christopher Columbus in World Literature: na annotated 
bibliography. New York; London: Garland Publishig, 1994. 
 
NENEVÉ, Miguel. Representation, (mis) translation and rewriting in Mario de 
Andrade's Macunaima and Pauline Melville's The Ventriloquist's Tale. Revista 
de Estudos Anglo-Americanos, Edição de número 36, 2011. 24p. 
 
NENEVÉ, Miguel; SAMPAIO, Sonia Maria Gomes. Apud FERREIRA, Carlos R. W.; 
PISSINATTI, Larissa G.; FERREIRA, Uryelton de S.(org.).Pós-colonialismos: 
Promovendo Diálogos. São Carlos: Editora Scienza, 2016. 242p. 
 
NENEVÉ, Miguel. 2017. p. 10. In: RALEIGH, Walter. A descoberta do Grande, 
Belo e Rico Império da Guiana, com o relato sobre a dourada e grandiosa 
cidade de Manoa, que os espanhóis chamam El Dorado, e as Províncias de 
Emeria, Aromaia, Amapaia e outros países e rios limítrofes. 2017, 136 p. 
Tradução de Hélio Rocha. 
 
O’GORMAN, E. La invención de América. Investigación acerca de la estrutura 
histórica delNuevo Mundo y del sentido de sudevenir. México: Lecturas 
Mexicanas, 1984. 
 
OLIVEIRA, Reginaldo Gomes; IFILL, Melissa (org.). A presença Holandesa na 
Amazônia Caribenha entre os séculos XVI e XVII: Da Costa Selvagem ao Rio 
Branco. In: Dos caminhos históricos aos processos culturais entre Brasil e 
Guyana. Boa Vista: EDUFRR, 2011. 179 p. 
 
PARADISO, Silvio R. Entre a cruz e a espada. A questão da conversão religiosa 
na literatura pós-colonial. In: Anais do SILEL, v. 2, n. 2. Uberlândia: EDUFU, 2011. 
 
PARADISO, Silvio R. Religião e Religiosidade nas Literaturas pós-coloniais 
africanas: Achebe e Mia Couto. Tese de Doutorado. Universidade Estadual de 
Londrina: Paraná. Programa de Pós-Graduação em Letras, 2014. 307p. 
 



126 
 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Fronteiras da ficção: diálogos da história com a 
literatura. Comunicação para a ANPUH. Mesa redonda: Fronteiras do 
conhecimento, cruzamentos da literatura com a história, coordenação de Sandra 
Jatahy Pesavento.1999.  
 
PESAVENTO, Sandra Jatahy (Organizadora). Um historiador nas fronteiras: O 
Brasil de Sérgio Buarque de Holanda. Belo Horizonte. Editora UFMG, 2005. 193p. 
RAFN, Carlos Christiano. Memória sobre o descobrimento da América no século 
décimo. Rev. do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.1840. tomo II, n. 5, pp. 
210-236. 
 
RAFN, Carl Christian papers, 1841, Apr. 16 and Apr. 29, Copenhagen, David M. 
Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University. 
 
RALEIGH, Walter. A Descoberta do Grande, Belo e Rico Império da Guiana com 
o relato sobre a dourada e grandiosa cidade de Manoa, que os espanhóis 
chamam El Dorado, e as Províncias de Emeria, Aromaia, Amapaia e outros 
países e rios limítrofes. Tradução de Hélio Rocha. São Carlos: Editora Scienza, 
2017. 136 p. 
 
ROCHA, Hélio R. da. Representações da espacialidade discursiva das personagens 
no romance a História do Ventríloquo. Revista eletrônica de Literatura e 
Autoritarismo. Dossiê n°11, 2012. 15 p. Disponível em 
<http://w3.ufsm.br/grpesqla/revista/dossie11/RevLitAut_art06.pdf>, acesso em 
20/09/2017. 
 
SAID, Edward W. Fora do Lugar Memórias. Tradução de José Geraldo Couto. 
Companhia das Letras, 1999. 224 p. 
 
SAID, Edward W. Orientalismo. Liberduplex. S.L.U.(Barcelona). 2008. 510 p. 
 
THIONGʼO, Ngũgĩ wa. Decolonising the Mind: The Politics of Language in 
African Literature. London: J. Currey, 1986. 111 p. 
 
Sítios da internet acessados como apoio complementar: 
 
Consulta de dados do IBGE sobre Roraima 
https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-do-territorio/estrutura-
territorial/15761-areas-dos-municipios.html?t=destaques&c=1400159 – acesso em 
16/12/17. 
 


