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RESUMO 

 

 

O romance Las guerras secretas do escritor peruano Ricardo Vírhuez Villafane, publicado em 

2012, está contextualizado na selva amazónica peruana, entre os anos 1920 - 1980.  A obra 

apresenta as invasões, agressões e massacres cometidos pelas forças colonizadoras de 

aventureiros exploradores e pelas forças do Estado contra as comunidades indígenas matsés, 

também chamadas mayoruna, fatos que foram silenciados pela historiografia oficial. Neste 

trabalho, analiso sob o prisma da teoria pós-colonial, a resistência e a mulher pós-colonial a 

partir das reflexões críticas de Edward Said (1978, 2011), Homi Bhabha (1991, 1998), Gayatri 

Spivak (1995),  Bill Ashcroft (1989, 1995, 1998, 2001),  Aníbal Quijano (2005, 2007), Walter 

Mignolo (2003, 2005), Joan Scott (1995), Teresa Lauretis (1994), entre outros. O narrador 

destaca o papel da mulher nas personagens de Tania Jaramillo, Meymar Villasante e 

principalmente Chidó Dapá, mulher indígena, que pertence aos mayorunas, que luta contra o  

invasor  no processo de expansão territorial, mediante  a resistência e o  revide, buscando a 

autonomia dos povos indígenas e da mulher amazônica, propondo assim, um desafio à 

imposição do estabelecimento de uma cultura hegemônica dominante.  Perante tal desafio, 

Las guerras secretas confere à resistência discursiva uma proposta para conquistar a ansiada 

autodeterminação dos povos indígenas. 

 

 

 Palavras-chave: resistência-revide, mulher pós-colonial, Ricardo Vírhuez, literatura pós-

colonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

 

El romance Las guerras secretas del escritor peruano Ricardo Vírhuez Villafane, publicado 

en 2012, está contextualizado en la selva amazónica peruana, entre los años 1920 – 1980. La 

obra presenta las invasiones, agresiones y masacres cometidos por las fuerzas colonizadoras 

de aventureros exploradores y por las fuerzas del Estado contra las comunidades indígenas 

matsés, también llamados mayorunas, hechos que fueron silenciados por la historiografía 

oficial. En este trabajo, analizo sobre el prisma de la teoría poscolonial, la resistencia y la  

mujer poscolonial a partir de las reflexiones críticas de  Edward Said (1978, 2011), Homi 

Bhabha (1991, 1998), Gayatri Spivak (1995),  Bill Ashcroft (1989, 1995, 1998, 2001),  

Aníbal Quijano (2005, 2007), Walter Mignolo (2003, 2005), Joan Scott (1995), Teresa 

Lauretis (1994), entre otros. El narrador destaca el papel de la mujer en los personajes de 

Tania Jaramillo, Meymar Villasante e principalmente Chidó Dapá, mujer indígena, que 

pertenece a los mayorunas, que lucha contra el invasor en el proceso de expansión territorial, 

a través  de la resistencia y el revide, buscando la autonomía de los pueblos indígenas y de la 

mujer amazónica, proponiendo así, un desafío a la imposición del establecimiento de una 

cultura hegemónica dominante. Frente a tal desafío Las guerras secretas  le confieren a la 

resistencia discursiva una propuesta para conquistar la ansiada autodeterminación de los 

pueblos indígenas. 

  
 

Palabras clave: resistencia-revide, mujer poscolonial, Ricardo Vírhuez, literatura 

poscolonial. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, 

corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

 

E. Galeano, «Los nadies», El libro de los abrazos 
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INTRODUÇÃO 

 

É na literatura de determinado povo que podemos identificar seus aspectos culturais, 

ideológicos e sociais, o que nos ajudará a formular respostas acerca da formação e evolução 

de uma determinada sociedade. Essas reflexões desenvolveram em mim mais interesse em 

pesquisar esse assunto, sobretudo, após o contato com a disciplina “Culturas e Amazônia” 

oferecida no curso de Mestrado em Letras, da Universidade Federal de Rondônia, conduzida 

pelos professores: Dra. Sonia Maria Gomes Sampaio e Dr. Miguel Nenevé. 

As leituras, discussões e reflexões desconstruíram minhas concepções fragmentadas e 

carregadas de preconceitos em relação ao sujeito indígena. Na historiografia oficial o sujeito 

indígena é o homem dos Andes, os descendentes dos incas que foram colonizados pelos 

castelhanos –espanhóis– e submetidos à escravidão trabalho forçado sem remuneração 

alguma, na exploração de minérios, principalmente, nas minas de ouro e prata.  

No que se refere aos sujeitos indígenas da Amazônia, eram rotulados de selváticos, 

não civilizados, denominados, pejorativamente, de “chunchos”1. Essas concepções haviam 

sido naturalizadas em mim através da ideologia, linguagem e discursos propalados pelos 

aparelhos ideológicos do Estado, sendo que minhas origens me reportam aos Andes peruanos, 

Azángaro, Puno, Peru. 

No desenvolvimento da dissertação abordo os teóricos lidos ao longo dos conteúdos da 

disciplina supramencionada como: Orientalismo (1978), Cultura e imperialismo (2011), 

ambos de Edward Said, Peles negras e máscaras brancas (1952) e Os condenados da terra 

(1961),  ambos de Frantz Fanon, Pode o subalterno falar? (1985) de Gayatri Chakravorty 

Spivak, Local da cultura (1998) de Homi Bhabha, além de teóricos e escritores como: Anibal 

Quijano, Walter Mignolo, Mario Vargas Llosa, Silviano Santiago, Marcio Souza, Neide 

Gondim, Helio Rocha, Miguel Nenevé, os peruanos Cesar Calvo Soriano, Manuel 

Marticorena Quintanilla, Ricardo Vírhuez Villafane, entre outros que geraram em mim um 

grande interesse sobre pós-colonialismos que, ao final, veio resultar nesta pesquisa literária 

pós-colonial. 

                                                                                 
 

1 La palabra chuncho proviene del  quechua  chu’unchu que significa plumaje. El término 

castellanizado  “chuncho” o “chuncha” se emplea para calificar a las personas oriundas de la selva 

que se han incorporado escasamente a la civilización. Diccionario de la Real Academia Española, 

(2001)  
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A obra Las guerras secretas, está formada por cinco capítulos, narrados por Arturo 

Ramirez, jovem jornalista e escritor, inicia com paciência, rigor e uma dose de obsessão a 

reconstrução da vida Chidó Dapá, através de testemunhos de seus entrevistados, em diferentes 

lugares como: Iquitos, Pucalpa, Requena e Contamana, cidades do Peru. Discorre os fatos em 

primeira pessoa, alternando com a terceira e diálogos.  

No decorrer da narrativa, verifica-se a apresentação de duas perspectivas: A dos 

colonizadores (mestiços) e dos colonizados (indígenas), proporcionando uma visão integral 

dos acontecimentos que permitem julgar os fatos. Na narração há vários informantes e, 

através deles se constrói a história.   

Os acontecimentos giram em torno da vida de sua protagonista, Chidó Dapá, uma 

mulher mayoruna de muita envergadura, refratária a submissões, dona de uma personalidade 

construída ao longo dos anos em situações espinhosas e contraditórias. No mundo dos 

mestiços, conhecida como Carmen, é sequestrada quando criança, como consequência do 

massacre infligido aos matsés, tornando-se uma serviçal de Pedro Russell, um aventureiro 

inglês que morava no distrito de Barranco em  Lima, Peru, de onde ela foge depois de matar 

seu agressor em defesa própria, ao sofrer uma tentativa de estupro. 

A protagonista reaparece no seguinte capítulo “A palavra de fogo”. De acordo com a 

narração de Yolanda Tangoa, professora de Educação Básica, Carmen foi uma adolescente 

que viveu com a senhora Tania Jaramillo, que a matriculou na escola, onde foi uma excelente 

aluna. Porém, acabou sendo estuprada pelo marido de Tânia que, por sua vez, mata a esposa, 

que tenta socorrer Carmen. Ele não assume sua culpa e acusa Carmen pelo crime. Sabendo 

que não teria crédito numa confrontação de versões, Carmen desaparece.  

No seguinte capítulo, ”Homens de rio”, Carmen reaparece convertida numa formosa 

jovem. Chegando à comunidade matsés, encontra-se com seu pai Otorongo Risueño, já de 

idade avançada. Trabalha como professora da comunidade e se casa com Tigrillo Feliz.  

Carmen participa dos confrontos entre matsés e mestiços de Requena, em que os 

indígenas são massacrados, mas ela consegue fugir. Os testemunhos dos informantes dizem 

que ela viveu no povoado de Kasangari  atuando como professora e organizando uma forma 

de vida em comuna, com gestão autônoma. Isso desperta receios nas autoridades e, os 

Kasangaris são acusados de terrorismo. Os policiais e militares incursionam na comuna e 

dizimam o povoado. Carmem, como rara sobrevivente, segue vivendo de forma anônima em 

algum lugar da selva. 
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O romance Las guerras secretas está inspirado em alguns fatos reais acontecidos nos 

enfretamentos entre os colonizadores mestiços e as comunidades indígenas da Amazônia 

peruana o que confirma Ricardo Vírhuez quando responde à entrevista realizada por mim. As 

personagens são inspiradas em pessoas reais? 

 

[...] parte da história está inspirada em fatos reais, como o bombardeio contra 

os matsés, as grandes concentrações shipibas em Pucalpa, batalhas entre 

mestiços e indígenas em Requena ou a estreita relação entre as forças 

armadas e o narcotráfico. Esses fatos servem apenas como pano de fundo 

para mostrar um mundo contraditório e violento; e as personagens, todas são 

inventadas, frutos da ficção, são metáforas de uma sociedade tão complexa 

como a peruana, [...] Não estão inspirados em pessoas reais, [...] (VÍRHUEZ, 

2016 tradução minha)2 
 

A história descreve a metonímia da vida de inúmeras comunidades indígenas que 

foram invadidas, desterradas, escravizadas, e outras, exterminadas. Os aspetos de identidade e 

resistência estão visivelmente traçados em cada uma dessas experiências, por isso, 

 

Este romance não trata de contar a história, mas sim uma história, a de 

Chidó Dapá, a bela matsés, a de olhos negros e profundos e de seu povo 

heroico. Porque os povos indígenas são povos heroicos e este romance, uma 

pálida história com pretensões literárias (VÍRHUEZ, 2016 tradução 

minha).3 
 

Ricardo Vírhuez pretende deixar claro que o romance é uma ficção de uma  realidade 

vivenciada pelas comunidades indígenas, destacando os matsés como bravos guerreiros 

liderados por Chidó Dapá, uma mulher com espírito pós-colonial que  resistiram as invasões 

de: oportunistas mestiços latifundiários, narcotraficantes e às forças de ordem do próprio 

Estado. 

  

                                                                                 
 

2 […] parte de la historia está inspirada en hechos reales, como el bombardeo contra los matsés, las 

grandes concentraciones shipibas en Pucallpa, las batallas entre mestizos e indígenas en Requena o la 

estrecha relación entre fuerzas armadas y narcotráfico, estos hechos solo sirven de telón de fondo para 

mostrar un mundo contradictorio y violento; y los personajes, todos ellos inventados, todos ellos frutos 

de la ficción, son metáforas de una sociedad tan compleja como la peruana.[…] No están inspirados en 

personas reales, […] (VÍRHUEZ ) 
 
3 [Esta novela no trata de contar la Historia, pero sí una historia, la de Chidó Dapá, la bella matsés, la 

de ojos negros y profundos, y de su pueblo heroico. Porque los pueblos indígenas son pueblos 

heroicos, y esta novela, una pálida historia con pretensiones literarias (VÍRHUEZ, 2012, p. 111) 
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No contexto literário hispano-americano, as características dos romances de temas 

indígenas tiveram suas peculiaridades nas mudanças sócio-históricas. Grande parte das 

narrativas latino-americanas do século XIX denomina-se “indianismo” que promoveu uma 

visão exótica e idealizada do indígena e suas culturas. Autores paradigmáticos desse tipo de 

romances foram: Narciso Aréstegui Zuzunaga  em “El Padre Horán” (1848), Clorinda Matto 

de Turner em “Aves sin nido” (1889), ambos  escritores cusquenhos. No Brasil um grandes 

representante José de Alencar  em O Guarani (1857), Iracema (1865) e Ubirajara (1874) . 

 A partir do início do século XX, surge o indigenismo e se caracteriza pela ênfase no 

realismo social. Autores que representam esse período: o boliviano Alcides Arguedas com 

“Raza de bronce” (1919), o peruano José Carlos Mariátegui com “Siete ensayos de 

interpretación de la realidade peruana” (1930), o equatoriano Jorge Icaza com “Huasipungo” 

(1934), porém, no final do século XX os críticos introduzem um novo indigenismo, o qual 

abarcaria desde os anos cinquenta até o presente.  

A descrição e atuação dos sujeitos indígenas colonizados  e os mestiços, colonizadores 

que são apresentados em Las guerras secretas,  nos permitem ver tanto a perspectiva 

indígena, quanto a mestiça, proporcionando, assim, uma visão geral dos fatos que 

desencadeiam a narrativa. Isso nos levará a compreender: Que fatos motivam a resistência e o 

revide nos sujeitos colonizados e colonizadores? Qual é a proposta da obra para os sujeitos 

coloniais? O suporte teórico nos ajudará a compreender: Como se forma ou se firma a 

subjetividade do sujeito? Quais estratégias são utilizadas na fabricação do outro? Como o 

sujeito híbrido manifesta sua resistência e  revida? Qual a importância do papel da mulher nas 

questões sociais e políticas da sociedade? Como são representados os sujeitos nas relações de 

gênero? 

Por isso, o objetivo desta dissertação é Analisar, no viés da teoria pós-colonial, a 

resistência e a mulher pós-colonial, nas relações assimétricas que se dão entre mestiços e as 

comunidades indígenas mayorunas no romance Las guerras secretas (2012) de Ricardo 

Vírhuez Villafane.  

Como objetivos específicos, pretendo: observar a inserção do escritor no cenário 

literário amazônico; analisar o processo de formação da subjetividade do colonizador e 

colonizado; destacar como ocorrem a resistência e os revides; comparar a resistência e revide 

da protagonista nas três etapas de sua vida biológica (criança, jovem e adulta); destacar a 

mulher pós-colonial em Las guerras secretas como uma forma de resistência às concepções 

hegemônicas. 
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Para tanto, no primeiro capítulo, “Ricardo Vírhuez Villafane na literatura peruana”.  

Em “Ricardo Vírhuez Villafane, autor, obra e crítica” considero uma investigação sobre a 

biografia do autor, seus paradigmas literários e sua posição enquanto escritor pós-colonial, 

assim como as premiações e reconhecimentos conseguidos por meio de suas obras. 

No segundo capítulo, “Sob o signo do culturalismo” em “Pós-colonialismos” faço um 

breve levantamento do processo de gestação das ideias e das concepções teóricas do pós-

colonialismo, destacando sua aplicação em várias disciplinas e com diversos enfoques 

analíticos e críticos. Em “O feminismo no contexto pós-colonial,” descrevo a relação do pós-

colonialismo com os postulados do feminismo, verificando a complementariedade dessas 

teorias nos estudos sobre as questões pós-coloniais, principalmente quando envolvem sujeitos 

femininos. Em “A literatura pós-colonial,” descrevo brevemente a trajetória das produções 

literárias. 

No terceiro capítulo, “Anatomia do eu” em  “Sujeito e subjetividade” procuro mostrar 

como o sujeito colonizador interfere na formação da subjetividade do sujeito colonizado, 

considerando a ideologia, a linguagem e o discurso, amparados na teoria literária pós-colonial.  

Ainda nessa seção, desenvolvo a “Formação do outro” ou teoria da outremização, destacando 

os elementos como: imposição da língua, imposição física e a criação de estereótipos. 

Finalmente em “Resistência e Revide”, realizo um levantamento dos diversos meios 

empregados pelo colonizador e colonizado que desencadeiam na obra de análise a resistência 

e o revide. Trata-se das teorias que dão o alicerce à resistência com teóricos como, Fanon 

(1968), Ashcroft (1998), Bhabha (1998), Todorov (1999), Pratt (1999), Quijano (2005), e 

Mignolo (2005) entre outros que serão utilizados para compreender-se como funcionam essas 

teorias. 

No quarto capítulo “Resistência e revide”, apresentamos as análises de: “Resistência e 

revide no romance Las guerras secretas”; “Sujeito e subjetividade em Chidó Dapá”; 

“Resistência e revide em Chidó Dapá, a Carmen”; “Resistência e revide nos matsés ou 

mayorunas” e “A mulher pós-colonial  em Las guerras secretas”. Toda a análise é realizada 

com o embasamento teórico pós-colonial. 

Na realização deste trabalho deparei-me com um romance que me oportunizou a 

conhecer e refletir sobre a resistência e o revide nas relações assimétricas entre colonizador e 

colonizado e na análise desta dissertação apresento algumas formas e mecanismos de 

resistência e revide entre mestiços e as comunidades indígenas, igualmente, destaco o papel 

da mulher indígenas pós-colonial.  
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Devido à falta de tradução da bibliografia teórica para o português, alguns textos serão 

descritos em inglês, cujas traduções foram realizadas por mim, com o auxilio de colegas 

professores de língua inglesa. Para análise da teoria no romance, farei uso de fragmentos da 

obra, com o respaldo de teóricos pós-coloniais. Como o texto do romance Las guerras 

secretas está no idioma espanhol e não há tradução da obra em português, sou eu o 

responsável por todas as traduções de fragmentos que aparecem ao longo da dissertação. 
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1. RICARDO VÍRHUEZ VILLAFANE NA LITERATURA PERUANA 

 

 

1.1 RICARDO VÍRHUEZ VILLAFANE: VIDA, OBRA E CRÍTICA LITERÁRIA 

 

Dentre os autores ligados à Amazônia peruana, Ricardo Vírhuez Villafane é um dos 

ativos e frutíferos na atualidade. Nasceu em Lima em 1964 e iniciou-se na literatura muito 

jovem. Aos 17 anos, ganhou prêmios nacionais com o conto José María Arguedas (1981), o 

ensaio José Joaquin Inclán (1981), o conto El ñandú desplumado (1989) e o conto 

Municipalidad de Maynas (1993). Estudou direito e ciências políticas na Universidad Mayor 

de San Marcos, posteriormente, Linguística na mesma universidade, em Lima. 

Radicou-se durante sete anos em Iquitos, trabalhando como professor na Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana e na Escuela superior de bellas artes “Victor Morey 

Peña”. Também desempenhou a função de redator do jornal “La República” em  Lima. Foi 

editor geral do semanário Noticia Hispanomaricana, de Nova York. Trabalhou como editor 

da Revista Taxi Nova York. Participou como convidado do I encontro de narradores peruanos, 

realizado em Madrid/Espanha e, na atualidade, é diretor  da Revista Peruana de Literatura.  

Ricardo Vírhuez é um escritor de postura pós-colonial que percorreu os diferentes 

lugares do território peruano, difundindo suas obras e seu pensamento através da literatura. 

Em reconhecimento a esse trabalho, foi declarado Hóspede Ilustre da Municipalidade 

provincial de Huánuco (2006), Hóspede Ilustre da Municipalidade provincial de Huamanga 

(2007), Hóspede Ilustre da Municipalidade provincial de Abancay (2008) e Medalha Dios 

Guari de Chavin, Ancash – Huaraz (2014). 

Numa entrevista concedida à jornalista e escritora Elga Reátegui, Ricardo relata que, 

desde criança, teve interesse pela cultura selvática: 

 

Aos nove anos, mais ou menos, li o romance “Sangama” de Arturo 

Hernandez, isso me marcou para sempre. É um livro pleno de aventuras com 

animais selvagens, selva exótica e lutas pela sobrevivência que me encheram 

de imaginações e me fizeram prometer que algum dia conheceria a 

Amazônia. E foi assim. Primeiro morei em Tarapoto, selva alta, depois fui 

por duas semanas para Iquitos e acabei ficando por sete anos, percorrendo 

rios imensos, conhecendo povos indígenas, enquanto estudava a vasta 

literatura amazônica e escrevia ensaios e novelas (VÍRHUEZ, 2011,)4 

                                                                                 
 

4A los nueve años más o menos leí la novela “Sangama”, de Arturo Hernández, y eso me marcó para 

siempre. Es un libro pleno de aventuras con animales salvajes, selvas exóticas y peleas de 
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O fruto dessa convivência com as comunidades indígenas da Amazônia peruana, bem 

como das pesquisas sobre a literatura amazônica, materializou-se na maioria de sua vasta 

produção literária, consolidando lhe, assim, como um dos escritores mais ativos, ligados às 

questões amazônicas. Ele também é um assíduo participante dos eventos científicos nacionais 

e internacionais, apresentando suas pesquisas ligadas à literatura amazônica.  Dentre suas 

obras mais representativas, vinculadas à Amazônia estão:  

O livro Seres Fantásticos Del Perú. (2014) é um conto que pretende nos aproximar 

dos personagens literários inventados pelos antepassados; personagens que tem crescido com 

o tempo na imaginação popular, para tratar de explicar os fenômenos da natureza e os 

acontecimentos sociais,  ainda plenos de vitalidade, mostrando-nos um mundo tão prodígio, 

cruel, formoso e imperfeito, ao mesmo tempo. 

O ensaio  Letras indígenas en la Amazonía peruana. (1993, 2011) em suas duas 

edições, Ricardo Vírhuez nos aproxima à literatura indígena amazônica, destacando que é 

mais que uma compilação de mitos e lendas, mais que uma temática exótica de interesse 

antropológico. O escritor e crítico peruano Javier Garvich na sua resenha da obra declara: 

“Nestas páginas se propõe a literatura de nossos irmãos amazônicos como parte fundamental 

das letras peruanas, contribuindo com a tradição, exercício de criação popular e interpretação 

alternativa do Peru.”5  

El Periodista. Romance com  três edições  (1996, 2009, 2012), ambientado em Iquitos. 

Desnuda o submundo em que se movem alguns pseudojornalistas, que usam seu efêmero 

poder para subornar, corromper, silenciar, ocultar ou proteger certos personagens. O romance 

desvenda a crua realidade da sociedade. 

El olor del agua. Contos. Com duas edições (2000, 2012), o escritos apresenta os 

prazeres oferecidos pela natureza selvagem, a energia peculiar que emana de sua flora 

abundante e seus rios, o clima quente da cidade de Iquitos, com homens e mulheres que amam 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 

sobrevivencia, que me llenaron la imaginación y me hicieron prometer que algún día conocería la 

Amazonía. Y así fue. Primero viví tres meses en Tarapoto, selva alta. Luego fui por dos semanas a 

Iquitos, y me quedé siete años, recorriendo ríos inmensos, conociendo pueblos indígenas, mientras 

estudiaba la vasta literatura amazónica y escribía ensayos y novelas 
 
5 En estas páginas se propone la literatura de nuestros hermanos amazónicos como parte fundamental 

de las letras peruanas en tanto elaboración continua de la tradición, ejercicio de creación popular e 

interpretación alternativa del Perú. (http://www.librosperuanos.com/libros/detalle/12002/Letras-

indigenas-en-la-Amazonia-peruana) 
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e sofrem, que vivem intensamente as vicissitudes da vida, que são refletidas nessa coleção de 

histórias breves e concisas, mostrando um universo cheio de conflitos, injustiças e 

insatisfações. 

Na literatura juvenil Nina y el barco fantasma. (2012), está  contextualizada na selva 

amazônica, os fatos acontecem a caminho de Pucallpa a Iquitos, de barco ao longo do rio 

Ucayali. Os protagosnistas sobem no barco errado: um barco, cheio de mistérios e fantasmas 

errantes em busca de vingança desde o tempo do genocidio “cauchero”. Para escapar, Nina 

vai mostrar  toda sua astúcia feminina. Ojitos, el osito valiente. (2012), descreve a rebeldia, 

organização e resistência individual e coletiva de um urso de óculos na selva peruana. Suas 

aventuras começam quando se depara com uma ameaça da mineração que tem ocupado e 

destruído seu território, ele precisa lutar para sobreviver. El dios Araña. (2010), é um romance 

de suspense, com um embasamento histórico. Um grupo de estudantes de arqueologia 

encontra um lugar amaldiçoado, onde se produzem uma sucessão de acontecimentos 

estranhos que desencadearão em violência e morte. 

 Sobre os personagens criadas em suas obras, o romancista peruano, ao ser questionado 

numa entrevista por mim, respondeu que:  

 

todos eles desenvolvem diversas formas de rebeldia[...] em Las guerras 

secretas, são rebeldes Chidó Dapá, Yolanda Tangoa e Meymar Villasante, os 

shipibos, os matsés, [...] Na saga de Nina, uma menina curiosa inteligente e 

ousada, ela deve enfrentar o poder da igreja que não só tem provocado o 

maior genocídio contra a humanidade, mas também o abuso e humilhação de 

milhares de crianças [...] Talvez estou esquecendo outros elementos, mas a 

resistência política no plano individual e cotidiano e, sobre tudo no coletivo, 

é um dos elementos que une à maioria dos personagens das minhas novelas e 

contos ( VÍRHUEZ, 2016)6. 

  

O escritor destaca a rebeldia como elemento comum a seus personagens criados, 

destacando a resistência política no plano individual e coletivo. Ronald Arquíñigo Vidal, em 

seu artigo Las letras amazônicas de Ricardo Vírhuez Villafane, apresentado no I Coloquio 

                                                                                 
 

6 todos ellos desarrollan diversas formas de rebeldía. […] en Las guerras secretas son rebeldes Chidó 

Dapá y también Yolanda Tangoa, Meymar Villasante, los shipibos organizados, los matsés . En la 

saga de Nina, una niña curiosa, inteligente y atrevida, ella debe enfrentarse al poder de la iglesia que 

no solo ha provocado el más grande genocidio contra la humanidad, sino también la violación y 

humillación de miles de niños. […] Quizá estoy olvidando otros elementos, pero la resistencia política 

en el plano individual y cotidiano, y sobre todo en el colectivo, es uno de los elementos que une a la 

mayoría de los personajes de mis novelas y cuentos. 
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Internacional de Literaturas Amazónicas, (2013) em Lima – Perú cataloga Ricardo Vírhuez 

como um escritor subversivo (entenda-se como insubordinado), concordando com a 

declaração do escritor ao revelar que a rebeldia é a principal característica de seus 

personagens literários. Assim, o escritor de Las guerras Secretas, “tem se convertido, com 

justiça, em um de nossos escritores mais versáteis, multifacetados e espontâneos da nossa 

literatura” (ARQUÍÑIGO, 2013, p. 106).  

Estas características atribuídas ao escritor Ricardo Vírhuez calham num autor pós-

colonial. Por outra lado, pode-se verificar que, a maioria de suas obras estão contextualizadas 

e relacionadas com a Amazônia.  Quando questionado na entrevista realizada por mim. - O 

que lhe motiva escrever temas amazônicos? - Ele responde:  

 

Tem a ver com minha percepção do país. A Amazônia ocupa mais de 60% 

do território peruano, entretanto, continua sendo a menos conhecida, exceto, 

pelo olhar exótico e colonizador de sua flora, fauna e povos indígenas. [...] 

Viajar à selva e viver nela foi redescobri-la, reconhecê-la, sentir com um 

pouco de tristeza que o maior território do país era um mistério para a 

maioria dos peruanos.[...] Conhecer a magnífica tradição oral dos povos 

originários, aos quais nos aproximamos emocionados com as pálidas 

recopilações que tem-se publicado até agora.[...] Um desafio impossível de 

eludir ( VÍRHUEZ, 2016 )7. 

 

 O reconhecimento da Amazônia peruana cria no escritor uma responsabilidade e 

desafio de  mostrar essa realidade. O escritor e crítico literário, Manuel Marticorena 

Quintanilha (2013) apresenta, no I Coloquio Internacional de Literaturas Amazónicas (2013), 

em Lima – Peru, seu artigo  El neoidigenismo en la novela “Las guerras secretas” que 

focaliza o tema do neoindigenismo sob a perspectiva de localização e sua estrutura,  

destacando  a  denúncia de uma história esquecida. Ele conclui seu artigo afirmando que 

“Existem muitas histórias sobre as várias culturas indígenas da Amazônia peruana que 

                                                                                 
 

7Tiene que ver con mi percepción del país. La Amazonía ocupa más del 60% del territorio peruano, y 

sin embargo sigue siendo la menos conocida, excepto por la mirada exótica y colonizadora sobre su 

flora, fauna y pueblos indígenas. […]Viajar a la selva y vivir en ella fue redescubrirla, reconocerla, 

sentir con un poco de tristeza que el territorio más grande del país era un misterio para la mayoría de 

peruanos. […]conocer la magnífica tradición oral de los pueblos originarios, a la que nos acercamos 

emocionados con las pálidas recopilaciones que se han publicado hasta ahora.[…] Un reto imposible 

de eludir.(VÍRHUEZ.) 
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começaram a ser coletadas como acontece em Las guerras secretas (MARTICORENA, 2013, 

p. 103)8. 

O sociólogo e professor da Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, 

Gregory Bardales Pereira em seu artigo Representaciones contrahegemônicas: la mujer 

amazónica en Las guerras secretas de Ricardo Vírhuez, publicado no II Coloquio 

Internacional de Literaturas Amazónicas (2013), realizado na cidade de Pucallpa, destaca que 

o romance conduz a uma discussão entre a literatura e a realidade e a considera como “um 

instrumento de mudança social e política, de denúncia contra a ordem  opressora e 

reivindicação dos sujeitos subalternizados,”9 sendo aporte importantíssimo  para construir 

uma contrahemonia a partir da Amazônia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 
 

8hay múltiples historias acerca de las diversas culturas indígenas de la Amazonía peruana que han 

comenzado a ser recogidas, tal como sucede en las guerras secretas. 
 
9 Un instrumento de cambio social y político, de denuncia contra el orden opresor y 

reivindicación de los sujetos subalternizados 
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2. SOB O SIGNO DO CULTURALISMO 

 

 

2.1 PÓS-COLONIALISMOS 

 

As ideias sobre o pós-colonialismo têm-se gestado como consequência dos processos 

de descolonização das colônias europeias na Ásia, África e América. Aimé Cesáire (1953) em 

Discurso sobre o colonialismo destacava a importância de compreender os mecanismos e 

estratégias que permitiam aos europeus dominar “meio mundo”, convencendo o povo 

colonizado de sua suposta posição inferior.  

O nigeriano Chinua Achebe percebe que é necessário que o colonizado se aproprie do 

idioma do colonizador para que os seus protestos sejam conhecidos e escutados. Em O mundo 

se despedaça (1958), o inglês é manipulado por Achebe, levando o sujeito colonial da 

periferia ao centro e vice-versa. Essa estratégia se constitui numa ferramenta para resistir ou 

revidar.   

Em 1961, Frantz Fanon, em Os condenados da terra, incita o povo a buscar a 

liberdade através da violência, para expulsar o colonizador. Essa forma de resistência e revide 

foi praticada, basicamente, durante a invasão europeia e nos períodos pré-emancipação, 

quando os povos invadidos fazem uso dos meios disponíveis para resistir e revidar com o 

objetivo de preservar sua autonomia e liberdade. 

Em 1978, o palestino Edward Said em sua obra Orientalismo argumenta que a 

dominação imperial da Europa sobre suas colônias da Ásia e Médio Oriente, conduziram à 

institucionalização de uma imagem ou representação sobre Oriente e o oriental, que, como 

culturas e povos foram desqualificados pelo Ocidente e “relegados ao monturo, juntamente 

com os tesouros esmigalhados até formar fragmentos insignificantes” (SAID, 2007, p. 14). 

Essas estratégias de construção baseadas na desqualificação -estereótipos- denunciados por 

Said repetem-se e estão vigentes em nossos dias. 

 A teoria pós-colonial dá um salto ao reconhecimento público mediante três autores 

procedentes do chamado Terceiro Mundo que publicam nos Estados Unidos: O palestino 

Edward Said e os indianos Garatri Spivak e Homi Bhabha. O poder dos meios de 

comunicação e editoriais americanos, assim como o uso das tecnologias dão o impulso final 

para a decolagem dessa teoria. 
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O termo “pós-colonial” tem-se conceituado e utilizado em várias disciplinas e com 

diversos enfoques analíticos e críticos, assim como tem sofrido questionamentos sobre 

contradições e ambivalências enquanto teoria, isto me leva a deduzir que o pós-colonialismo é 

uma proposta que pressupõe um conceito heterogêneo, cujo alcance significativo pode 

compreender diversas práticas e condições, assim como, diferentes enfoques nos aspectos 

sociais, culturais, políticos e ideológicos.  

A respeito disso, Robert Young (2001) afirma que o pós-colonialismo não é uma 

teoria unitária que adota uma perspectiva ou posição, ao contrário, trata-se de um discurso 

teórico fragmentado e híbrido que reflete as formas cambiantes do objeto central, “trata-se da 

interação cultural conflitiva” (YOUNG, 2001, p. 69).  Essa interação conflitiva nos leva a 

pensar em pós-colonialismos em  lugar de pós-colonialismo. Por outro lado, na introdução do 

livro “Pós-colonialismos” os professores e pesquisadores da Universidade Federal de 

Rondônia, Miguel Nenevé e Sonia Maria Gomes Sampaio,  advertem: 

 

o pós-colonialismo muitas vezes é confundido com pós-modernismo, com 

multiculturalismo  entre outras correntes teóricas. Na realidade, o pós-

colonialismo pode estar conectado a estas correntes de pensamento, mas 

nunca deve ser confundido com elas (2016, p. 8). 

 

Essa advertência nos lembra de que houve tendências a considerar tanto o pós-

colonialismo como o feminismo, ambas teorias de transformação social, dentro do pós-

modernismo ou como meras ramificações dele. Os autores deixam claro que se deve cuidar 

para evitar que sejam confundidos, mas, é inegável sua inter-relação com outras correntes de 

pensamento. 

Os autores Bill Ashcroft, Gareth Griffiths e Helen Tiffin, no seu livro The Empire 

Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures, afirmam que seu trabalho 

trata principalmente do mundo tal como existe e tem existido “durante e após o período da 

dominação imperial europeia e suas consequências nas literaturas contemporâneas” (1989, 

p.1). Isso permite uma reflexão sobre os processos da dominação imperial com base na teoria 

pós-colonial. Assim, Nenevé e Sonia Sampaio afirmam: “Pós-colonial para nós, se refere 

quase sempre, a algo contra o colonialismo, ou ainda a algo que promove discussões sobre o 

fardo do colonialismo bem como a todo tipo de opressão” (NENEVÉ e SAMPAIO, 2016, p. 

13-14).  Essa postura anticolonial que combate a exploração, as injustiças, os preconceitos, os 

estereótipos e as desigualdades, representadas através da literatura, evidencia a importância do 

pós-colonialismo. 
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Na perspectiva latino-americana os estudos pós-coloniais na linha de Walter Mignolo 

e o grupo de “modernidad e colonialidad” de Anibal Quijano, Edgardo Lander, Enrique 

Dussel, Catherine Walsh, Ramón Grosfoguel, Nelson Maldonado, Santiago Castro Gomez, 

entre outros, tem se preocupado em mostrar que, a especificidade do debate latino-americano 

só pode ser apreciada a contra luz do que outros lugares vêm discutindo. 

A crítica ao eurocentrismo, elemento principal das teorias pós-coloniais, é também um 

dos alicerces desses estudos. Um dos principais postulados do grupo, segundo Walter 

Mignolo é: “A colonialidade é constitutiva da modernidade, e não derivada” (MIGNOLO, 

2005, p. 75) o que significa que modernidade e colonialidade são as duas faces da mesma 

moeda. Para Quijano a modernidade é um conjunto de elementos objetivos e subjetivos que 

fundaram um modo de existência social, que delinearam a sociedade moderna. Assim, adverte 

que colonialismo e colonialidade são conceitos que têm relação, mas são diferentes. 

Colonialismo é 

 

estritamente uma estrutura de dominação e exploração, de controle da 

autoridade política, dos recursos de produção e do trabalho de uma 

população determinada, possui uma diferente identidade cujas sedes centrais 

estão em outra jurisdição territorial. Mas, nem sempre, nem necessariamente, 

implica relações racistas de poder. O colonialismo é obviamente mais antigo; 

no entanto a colonialidade provou ser, nos últimos 500 anos, mais profunda 

e duradoura que o colonialismo. Porém, sem dúvida foi forjada dentro deste 

e mais ainda, sem ele não haveria podido ser imposta na intersubjetividade  

do mundo, de modo tão enraizado e prolongado (QUIJANO, 2007, p. 93).10 

.   

O professor e pesquisador Nelson Maldonado Torres, ao esclarecer a diferença entre 

esses termos, afirma: 

 

O colonialismo denota uma relação política e econômica, na qual a soberania 

de um povo está no poder de outro povo ou nação, o que constitui a referida 

nação em um império. Diferente desta ideia, a colonialidade se refere a um 

padrão de poder que emergiu como resultado do colonialismo moderno, mas 

em vez de estar limitado a uma relação formal de poder entre dois povos ou 

nações, se relaciona à forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade 

                                                                                 
 

10estrictamente  una estructura de dominación y explotación, donde el control de la autoridad política, 

de los recursos de producción y del trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente 

identidad, y cuyas sedes centrales están, además, en otra jurisdicción territorial. Pero no siempre, ni 

necesariamente, implica relaciones racistas de poder. El colonialismo es, obviamente, más antiguo, en 

tanto que la colonialidad ha probado ser, en los últimos 500 años, más profunda y duradera que el 

colonialismo. Pero sin duda fue engendrada dentro de éste y, más aún, sin él no habría podido ser 

impuesta en la intersubjetividad del mundo, de modo tan enraizado y prolongado. 
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e as relações intersubjetivas se articulam entre si através do mercado 

capitalista mundial e da ideia de raça. Assim, apesar do colonialismo 

preceder a colonialidade, a colonialidade sobrevive ao colonialismo. Ela se 

mantém viva em textos didáticos, nos critérios para o bom trabalho 

acadêmico, na cultura, no sentido comum, na autoimagem dos povos, nas 

aspirações dos sujeitos e em muitos outros aspectos de nossa experiência 

moderna. Neste sentido, respiramos a colonialidade na modernidade 

cotidianamente (MALDONADO, 2007, p. 131)11. 

 

 Assim, colonialismo é uma imposição política, militar e administrativa e a 

colonialidade se instaura nas raízes do povo. Embora esses povos tenham conseguido sua 

emancipação jurídico-política, as estruturas subjetivas, os imaginários e a colonização 

epistemológica ainda prevalecem na América Latina, África e Ásia. Para descrever essa 

situação, Quijano propõe o conceito de colonialidade do poder que seria o responsável de 

construir a subjetividade do subalternizado. Portanto, 

 

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão 

mundial do poder capitalista. Estabelece-se na imposição de uma 

classificação racial/étnica da população do mundo como pedra angular deste 

padrão de poder e opera em cada um dos planos, âmbitos e dimensões 

materiais e subjetivas da existência cotidiana e escala social (QUIJANO, 

2007, p. 93).12 

 

No século XVI, cria-se a união dos conceitos de cor e raça, que não denotam 

processos biológicos, mas, foram responsáveis pela a inferiorização de grupos humanos não 

europeus, que influenciaram no trabalho, no salário, na produção cultural e na produção de 

conhecimentos. Esses fatores exercem um papel fundamental no desenvolvimento do 

                                                                                 
 

11Colonialismo denota una relación política y económica, en la cual la soberanía de un pueblo reside 

en el poder de otro pueblo o nación, lo que constituye a tal nación en un imperio. Distinto de esta idea, 

la colonialidad se refiere a un patrón de poder que emergió como resultado del colonialismo moderno, 

pero que en vez de estar limitado a una relación formal de poder entre dos pueblos o naciones, más 

bien se refiere a la forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas 

se articulan entre sí, a través del mercado capitalista mundial y de la idea de raza. Así, pues, aunque el 

colonialismo precede a la colonialidad, la colonialidad sobrevive al colonialismo. La misma se 

mantiene viva en manuales de aprendizaje, en el criterio para el buen trabajo académico, en la cultura, 

el sentido común, en la auto-imagen delos pueblos, en las aspiraciones de los sujetos, y en tantos otros 

aspectos de nuestra experiencia moderna. En un sentido, respiramos la colonialidad en la modernidad 

cotidianamente. 

 
12La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder 

capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial /étnica de la población del mundo 

como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y 

dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a escala social. 
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capitalismo. Assim, o colonizador destrói o imaginário do colonizado, invizibilizando-o e 

subalternizando-o. Por outra parte, se reafirma e naturaliza o imaginário do invasor europeu, 

por meio do fetichismo cultural criado, estimulando a forte aspiração à cultura europeia por 

parte dos colonizados. 

A colonialidade do saber, é a repressão de outras formas de produção de conhecimento 

não-europeu. A “epistemologia eurocêntrica ocidental dominante não admite nenhuma outra 

epistemologia como espaço de produção, de pensamento crítico, nem cientifico” 

(GROSFOGUEL, 2007, p. 35). Essa postura nega o legado intelectual e histórico dos povos 

indígenas e africanos, estabelecendo o racismo epistemológico. 

Após o século XVI, a expansão europeia não foi só econômica e religiosa, mas 

também de uma hegemonia epistêmica, política e historiográfica, pelo que “o saber e as 

histórias locais europeias foram vistos como projetos globais, desde o sonho de um Orbis 

universalis christianus até a crença de Hegel em uma história universal, que situa a Europa 

como ponto de referência e de chegada” (MIGNOLO, 2003, p. 41). Dessa maneira, se 

estabelece a colonialidade do saber. 

 Podemos concluir esta seção, parafraseando Walter Mignolo (2003, p.41-42), ao 

afirmar que o discurso da história do pensamento europeu é, por um lado, a história da 

modernidade europeia, celebrando os sucessos intelectuais e, por outro, a história silenciada 

da colonialidade europeia, que nega e rejeita outras formas de racionalidade. Realidade 

claramente apresentada no romance  Las guerras secretas. 

 

2.2 PÓS-COLONIALISMO E FEMINISMO 

 

Os estudos pós-coloniais e o feminismo mantêm uma estreita ligação, haja vista que as 

dicotomias patriarcalismo/feminismo e colonizador/colonizado são em muitos aspectos 

análogas. Também, têm utilizado conceitos comuns para a análise da (des)construção das 

metanarrativas dominantes, tais como: para a opressão e o revide, o uso necessário da língua 

do colonizador, os conceitos teóricos da voz, linguagem, mímica e representação, para a 

defesa da especificidade histórica e cultural perante os conceitos, falsamente, “universais” e o 

interesse pela diferença, com suas interseções de classe, raça, gênero e etnia. 

No feminismo e pós-colonialismo, a resistência à autoridade e ao poder imperial 

patriarcal se traduz, artisticamente, na resistência ao cânone estético estabelecido, 

manifestando-se em formas como: a reescrita, ironia, paródia, subversão, hibridez ou novas 
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estéticas. Said em Cultura e Política., destaca a importância de relacionar os textos literários 

aos contextos históricos e sociais e adverte que “o modismo da semiologia da desconstrução  

e descrições arqueológicas de Foucault[...] reduziu e, muitas vezes, eliminou os ambientes 

mais sórdidos da ‘vida’ e da experiência histórica.” (2000, p. 18). O que determina a urgente 

ligação de textos literários a situações sociopolíticas e desigualdades sociais..  

Por outra parte, patriarcalismo define-se não apenas pela relação homem-mulher, mas 

também simbolicamente, pelos relacionamentos entre a metrópole e a colônia, em que o 

primeiro assume a posição masculina de dominação, penetração e exploração. Assim, o 

patriarcalismo se refere a uma sociedade pautada na figura masculina que domina e controla. 

A pesquisadora e professora universitária brasileira, Lúcia Osana Zolin, em sua publicação 

Desconstruindo a opressão justifica: 

 

O fato é que o patriarcalismo tornou-se uma realidade tão bem sucedida, tão 

arraigada no inconsciente coletivo que, para muitos, para não dizer a 

maioria, é impossível pensar as relações humanas de modo que o macho não 

domine de direito e de fato (ZOLIM, 2003, p. 43). 

 

O patriarcalismo, valendo-se de instituições como a Igreja e o Estado, contribuiu para 

a legitimação desse tipo de relação humana. Essa hierarquia, baseada no gênero, pode ser 

percebida na maior parte das sociedades e indica como as pessoas produzem e se reproduzem, 

mostrando a posição que o sujeito ocupa, o que irá determinar a discriminação. Uma mulher 

indígena, por exemplo, é discriminada por ser mulher e por ser indígena, quando é colonizada.  

Por isso, a mulher é duplamente colonizada: pelo homem e colonizador (SPIVAK 1995, p. 

112). Além disso, a experiência de submissão pela qual a mulher passa, em virtude do 

patriarcalismo, assemelha-se muito à do colonizado em relação ao colonizador. 

O sistema de dominação patriarcal se estabelece na diferença sexual a subordinação 

feminina, o que leva aos mecanismos de desigualdade, principalmente, na sexualidade e nas 

relações de intimidade, provocando, em ocasiões, silêncio e violência. Silêncio, por parte das 

mulheres, para manifestar livremente seus desejos e necessidades; violência, por parte de 

muitos homens, ao exercer os mandatos culturais de poder e autoridade nas relações de 

gênero. 

O esquema homem versus mulher funciona da mesma forma com o imperialismo 

versus. colônia. Esse ‘outro’ colonizado, construído por meio do discurso é “o aparato 

ideológico absoluto através do qual o colonizado começa a se ver e a ver o mundo ao redor 

dele” (BONNICI, 2000, p. 18). Portanto, a superação do patriarcalismo está para a 
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subjetividade da mulher, assim como, a subversão do colonialismo está para a subjetividade 

do colonizado.  

As trajetórias das teorias feministas e pós-coloniais têm sido paralelas, quase desde o 

princípio. As interseções entre elas, nas ultimas décadas (ASHCROTF, 1995, p. 249), deram 

lugar a uma frutífera crítica mútua que fazem as referidas teorias, muito mais conscientes das 

carências do discurso próprio e da necessidade de estabelecer contrastes e de se aprender 

mutuamente. 

O feminismo, assim como o pós-colonialismo, enxerga o poder dos discursos para 

colonizar, para submeter e fazer aceitar, naturalmente, aquilo que foi criado culturalmente. 

Esse aspecto do feminismo motivou os estudiosos a dar maior atenção, nas suas análises, ao 

discurso colonial. Dessa maneira, o discurso patriarcal contribuiu significativamente, 

enquanto objeto de análise, na teoria de gênero. 

A partir da revisão teórica feminista a norte-americana Joan Scott em Gênero (1995) 

propõe uma definição de género que contemple a história das mulheres, revisa os avanços em 

matéria de género das principais correntes feministas e conclui que é melhor ver o conceito de 

gênero como um processo, que como um vocábulo estático. Para ela, o gênero tem duas partes 

ligadas entre si, mas, devem ser analiticamente distintas.  

 

A primeira: o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado 

nas diferenças percebidas entre os sexos. A segunda: o gênero é uma forma 

primeira de significar as relações de poder. As mudanças na organização das 

relações sociais correspondem sempre à mudança nas representações de 

poder, mas a direção da mudança não segue necessariamente um sentido 

único (SCOTT, 1995, p. 21 cursivas minhas). 

 

Na primeira parte desse conceito, destacam-se quatro características do gênero: 

Primeiro, símbolos culturalmente disponíveis que evocam representações, como a pureza da 

virgem María ou mitos de escuridão e corrupção das mulheres. Segundo, conceitos 

normativos que manifestam as interpretações dos significados e símbolos (doutrinas, 

religiosas, educativas, científicas, legais e políticas) como, masculino e feminino. Terceiro, 

aspectos práticos da sociedade que envolvem sistemas de parentesco, a economia e a política. 

Quarto, é a identidade subjetiva (SCOTT, 1995,  p.21). 

 Na segunda parte, na definição de gênero, talvez seja melhor dizer que o gênero é o 

principal campo dentro do qual ou através do qual o poder é articulado, esclarecendo que o 

gênero não é o único campo, mas, parece ter sido uma forma persistente e recorrente de 

facilitar o significado do poder (SCOTT, 1995, p. 22).  
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 Por outro lado, a escritora e professora Teresa de Lauretis em A tecnologia do gênero 

questiona o conceito de gênero derivado da biologia e dos efeitos discursivos, que destacam a 

diferença, tendo como referência o homem e a posição universal do sexo, o que não permite 

articular as diferenças entre mulheres. Ela sustenta a ideia de que os discursos contribuem na 

perpetuação das diferenças estereotipadas entre masculino e feminino e propõe um conceito 

de gênero que desconstrua essa concepção baseado nas diferenças sexuais, 

 

[...] Para isso, pode-se começar a pensar o gênero a partir de uma visão 

teórica, que vê a sexualidade como uma ‘tecnologia sexual’; desta forma, 

propor-se-ia que também o gênero, como representação e como 

autorrepresentação, é produto de diferentes tecnologias sociais, como o 

cinema, por exemplo, e de discursos, epistemologias e práticas críticas 

institucionalizadas, bem como as práticas da vida cotidiana (LAURETIS, 

1994, p. 208). 

 

Portanto, o gênero e a sexualidade são produto e processo de efeitos produzidos em 

corpos, comportamentos e relações sociais, que são determinadas pelas tecnologias sociais. 

Sendo assim, a construção do gênero é o produto e o processo tanto da representação quanto 

da autorrepresentação. Essa construção ocorre através de várias tecnologias de gênero que são 

capazes de controlar, promover ou implantar representações de gênero, por exemplo, a mídia 

e os discursos institucionais (LAURETIS, 1994, p. 210).  

Portanto, o gênero na concepção de Lauretis é produto de diferentes tecnologias 

sociais, tais como a internet, cinema, televisão, rádio, jornais, e de diversas epistemologias e 

práticas críticas institucionalizadas, assim como, as práticas da vida cotidiana. Também 

insiste que gênero não é propriedade dos corpos, nem algo que existe, a priori, nos seres 

humanos, mas sim, um conjunto de efeitos produzidos nos corpos, comportamentos e relações 

sociais. O foco analítico de meu trabalho consiste nessas concepções de gênero no romance 

Las guerras secretas, que constroem, através da narrativa, homens e mulheres. 

 

2.3 A LITERATURA PÓS-COLONIAL 

 

As literaturas pós-coloniais surgem como resultado da interação entre a cultura 

imperial e o conjunto de práticas culturais indígenas. Ashcroft afirma que a teoria pós-

colonial tem existido muito tempo antes que essa nomenclatura particular fosse usada para 

descrevê-la (ASHCROFT et al., 1995). Ou seja, a teoria pós-colonial criou-se no momento 

em que os colonizados começaram a refletir sobre a tensão na sua condição e quando 
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começam a expressar sua preocupação em uma mescla vibrante e poderosa do idioma 

imperial e as expressões locais. Fruto de tais reflexões, a literatura pós-colonial desenvolve 

uma postura contra discursiva à exploração, aos estereótipos, às injustiças e às diversas 

formas de opressão que geram uma energia subversiva.    

Literatura pós-colonial pode ser considerada toda a produção literária (de caráter 

político) dos povos colonizados pelas potências europeias entre os séculos XV e XXI. Ainda 

que esses povos fizessem parte de realidades diferentes, essas literaturas originaram-se da 

experiência de colonização, Essas experiências permeiam as tensões entre centro/periferia e 

colonizador/colonizado: “Literatura pós-colonial é a literatura produzida por aqueles povos 

que foram colonizados pelas forças imperiais europeias, (e que o termo cobre) todas as 

culturas afetadas pelo processo imperial desde o momento da colonização até os dias atuais” 

(ASHCROFT, 2001 apud NENEVÉ, 2006, p. 159). Permitindo visualizar os conflitos entre 

centro e periferia. 

As produções literárias pós-coloniais atravessaram três fases (BONNICI, 2009, p. 27-

27). A primeira foi realizada durante o período da colônia, por viajantes, administradores, 

soldados, clérigos e representantes da colônia, que se preocuparam pela mera descrição física, 

costumes, recursos a serem explorados, com um olhar centro-colonizador. Isso transparece na 

carta de Cristóvão Colombo, datada de 15 de fevereiro de 1493, nas ilhas Canárias, quando 

afirma que, “há muitas especiarias, e grandes minas de ouro e de outros metais”. Destacam-se, 

nesses relatos, as descobertas dos recursos que podem ser explorados.  No final da carta, 

Colombo afirma com convicção: 

 

Suas Altezas eu lhes darei quanto ouro necessitarem, com muito pouca ajuda 

que Suas Altezas me derem; agora, especiaria e algodão quanto Suas Altezas 

mandarem e almástiga quanto mandarem carregar e de qual até hoje não se 

encontra a não ser na Grécia, na ilha de Chios e o Senhorio vende como quer 

e aloes quanto mandarem carregar e escravos quanto mandarem carregar e 

serão dos idólatras; e creio haver encontrado ruibarbo e canela e outras mil 

coisas de substância encontrarei (Carta de Cristóvão Colombo, 1493 

online).13 

 

Colombo prioriza a descrição dos recursos naturais e o ser humano é considerado 

objetos. Todorov em A Conquista da América sobre a questão do outro (1999), no capítulo “O 

descobrimento da América”, reafirma que para Colombo os nativos não eram mais que parte 

da paisagem natural, seres raros como pássaros, plantas, animais que constituem espécies, 

                                                                                 
 

13 http://www.revistasamizdat.com/2009/10/carta-de-cristovao-colombo-anunciando-o.html 
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dignos de qualquer coleção para ser mostrada na Europa. Há muita semelhança na carta 

escrita por Pero Vaz de Caminha (1500) dirigida a D. Manoel I, Rei de Portugal, quando 

declara:  

 

Tome Vossa Alteza, porém, minha ignorância por boa vontade e creia bem 

por certo que, para aformosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo 

que vi e me pareceu... avistamos homens que andavam pela praia... Eram 

pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas 

mãos, traziam arcos com suas setas... A feição deles é serem pardos, maneira 

de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem-feitos... Os cabelos 

seus são corredios. E andavam tosquiados... e rapados até por cima das 

orelhas... Porém, um deles pôs olho no colar do Capitão e começou a acenar 

com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali 

havia ouro (Carta de Pero Vaz de Caminha, 1500, online).14 

 

Caminha além de descrever o índio apenas fisicamente, também faz uma interpretação 

tendenciosa quando afirma, que o índio acenava com as mãos indicando a existência de ouro, 

porque para o  índio o ouro não tinha o mesmo interesse que para o homem branco. 

Observamos tanto Colombo como Caminha estavam preocupados e atentos as oportunidades 

de tirar proveito desse novo mundo, onde o ser humano é apenas parte da natureza. 

 Na segunda fase, a literatura produzida nas colônias era elaborada sob a supervisão da 

metrópole e devia-se utilizar a língua imperial que, consequentemente, reproduzia sua 

ideologia. Um dos primeiros relatos, de autor desconhecido, Elegia Apu Inka Atawallpaman, 

século (XVI) escrito em quéchua,  é o primeiro documento da resistência inca. 

Posteriormente, veio El Inca Garcilazo de la Vega, em Comentarios Reales de los Incas 

(1609) trata da história das dinastias incas, religião, formas de governo, a conquista de Cuzco, 

até  a formação do Tawantinsuyo através do ponto de vista autóctone. Também apresenta o 

confronto da cultura espanhola com a cultura indígena.  Guaman Poma de Ayala em El 

primer nueva corónica y buen gobierno (1615 -1616), apresenta a história do mundo andino e 

denuncia os abusos sobre o indígena. 

Ainda na segunda fase, Sor Juana Inés de la Cruz uma das maiores poetas mexicanas 

do século XVII, e figura nacional feminista de México. O professor da Universidade Federal 

de Rondônia, Luis Eduardo Fiori, na sua tese doutoral intitulada “Juana Inés de la Cruz,  

Literatura e emancipação”, no capítulo 2 mostra como Sor Juana Inés de la Cruz, através de 

                                                                                 
 

14 http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/conteudo/perovazcaminha/carta.htm 

 

http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/conteudo/perovazcaminha/carta.htm
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seus poemas, se opõe  a imposições patriarcais de seu tempo e destaca o papel da mulher na 

sociedade. Assim  Fiori argumenta: 

 

Embora os conceitos de ideologia e emancipação não fizessem parte de seu 

momento histórico, a monja desenvolveu uma engenharia argumentativa que 

transcende as meras reiterações de arquétipos barrocos e, com ela, lega aos 

estudos culturalistas do século XX e XXI o gérmen de um livre-pensar que 

engendra os princípios da emancipação tanto do homem quanto da mulher 

(2013, p.7). 

 

 Nesse recorte observamos que o autor ressalta a ideias emancipatórias de Sor. Juana. 

Numa época em que a voz feminina era silenciada. Ela, como sujeito feminino afronta essa 

realidade e consegue deixar um grande legado literário e um precedente importante na luta 

contra as imposições, ela  resiste valendo-se de todos os recursos políticos que lhe permitiram 

ter voz.  

  Na terceira fase, a produção literária foi ditada por sujeitos coloniais que começaram 

a se afastar dos padrões da ideologia, ditados pela metrópole, dando início a um novo tipo de 

literatura em que se pretendia denunciar os problemas decorrentes da colonização, assim 

como a representação do feminino. Alguns célebres escritores contemporâneos  como o Nobel 

Gabriel Garcia Márquez, em algumas de suas obras como Memorias de mis putas tristes 

(2004), deixa transparecer a realidade da mulher duplamente colonizada e submetida ao 

patriarcalismo. No olhar dos críticos, Garcia Márquez faz apologia ao patriarcalismo, 

reproduz a mulher objeto e incita à pedofilia. 

Por sua parte o Nobel Mario Vargas Llosa em Pantaleón y las visitadoras (1975), 

ambientada na selva peruana, representa através de seus personagens a realidade estereotipada 

da mulher amazónica como, mulher fácil, promiscua ou prostituta. Para alguns críticos ele 

contribuiu negativamente para a construção da imagem da mulher amazónica.  

Nessa terceira fase, é que se enquadra Las Guerras Secretas (2012) do escritor 

peruano Ricardo Vírhuez Villafane. O romance se contextualiza na época em que fazendeiros, 

latifundiários, igreja, empresas estatais e privadas invadem territórios de comunidades 

indígenas, e, de maneira solapada, realizam extermínios em nome do desenvolvimento e da 

modernidade. O escritor e pesquisador Manuel Marticorena Quintanilla (2013, p. 103), afirma 

que Las Guerras Secretas “é uma das tantas versões que mais se aproxima da verdade 
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histórica e que se tem convertido em uma ficção romanesca”15 que nos apresentam a rebeldia 

e resistência contra os processos de dominação, oportunizando  uma discussão e reflexão 

sobre o fardo do colonialismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                 
 

15.Es una de tantas  versiones que más se aproxima a la verdad histórica y que se ha convertido en  una 

ficción romanesca. 
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3. ANATOMIA DO EU 

 

 

3.1 SUJEITO E SUBJETIVIDADE 

 

Nos estudos pós-coloniais o entendimento dos termos sujeito e subjetividade são 

importantes pois influenciam diretamente nas percepções de sua identidade nos sujeitos 

colonizados, bem como, sua capacidade de resistir à dominação do colonizador.  Félix 

Guattari esclarece que a subjetividade não é uma posse, mas uma produção incessante que 

acontece a partir dos encontros que vivemos com os outros, a “subjetividade é essencialmente 

fabricada e modelada no registro social” (GUATTARI & ROLNIK, 1996, p. 31). Daí a 

importâncias de compreendermos os mecanismos das relações de convivências. 

Com René Descartes (1596-1650) são estabelecidas as bases do individualismo que 

privilegia o pensamento humanista, deixando de lado as ideologias da interferência divina e 

separando o sujeito do objeto e o eu do outro, esse outro é passível de ser dominado e 

objetificado, concedendo ao sujeito autonomia e controle de todas as coisas, não levando em 

conta o papel da linguagem nem as interações sociais na formação do sujeito.  

Posteriormente, a meados do século XIX, Marx (1818-1883) ao estudar as incidências 

das estruturas econômicas na vida dos operários, percebe que elas incidem  fortemente na 

subjetividade do sujeito. Freud (1856-1939) introduz o papel do inconsciente na formação do 

sujeito. Essas contribuições de Marx e Freud fragilizam as concepções de Descartes que 

apresentavam um sujeito autônomo com vontade própria. A partir dessas indagações, surgem 

a ideologia, o discurso e a linguagem como fatores essenciais na formação do sujeito, que é 

referendado por Ashcroft quando afirma que:  

 

O desenvolvimento de teorias influentes sobre a construção do sujeito pela 

ideologia, pelo discurso e pela linguagem no trabalho de Althusser, Foucault 

e Lacan parece prover modelos muito efetivos para a construção dos sujeitos 

coloniais por uma cultura imperial dominante (ASHCROFT, 2001, p. 35).16  

 

Essa afirmação deixa claro que a construção de sujeitos coloniais é efetivada por meio 

da ideologia, do discurso e a linguagem. Dando sequencia à linha de pensamento de Marx, 

                                                                                 
 

16 The development of influential theories of subject construction by ideology, discourse and language 

in the work of Althusser, Foucault and Lacan seems to provide very effective models for the 

construction of colonial subjects by a dominant imperial culture. 
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Louis Althusser (1918-1990) discute sobre como a ideologia condiciona ou diminui a 

autonomia do sujeito e defende que o sujeito é construído pela ideologia, afirmando que “a 

ideologia interpela os indivíduos em sujeitos[...] Só existe ideologia através do sujeito e para 

sujeitos” (ALTHUSSER, 1980, p. 93). Assim, o sujeito nasce dentro de uma ideologia e é 

conivente com a ideologia que será perpetuada pela aculturação da epísteme,  

Levando em conta a concepção pós-colonial, durante o processo da colonização, a 

ideologia constitui-se uma ferramenta para interpelar o sujeito colonizado, imputando-lhe seus 

valores morais, sua ética, sua política, sua filosofia de vida.  Nos relatos de viagem produzidos 

pelo colonizador, retrata-se a superioridade do europeu e a desqualificação do colonizado. 

Assim, “[...] o 'sujeito' é situado e construído através de operações ideológicas e discursivas 

específicas, particularmente formações como o discurso colonial” (ASHCROFT et al.,1998, 

p. 222).17  

Nessa referência, é evidente que a classe dominadora, o império utilizou nas diversas 

formas, a força da ideologia e seu discurso colonial para situar e construir o sujeito 

colonizado, padronizando suas capacidades e qualificando-o como um ser inferior, exótico, 

selvagem e pagão que precisa mudar radicalmente suas estruturas cognitivas, afetivas e 

volitivas. Assim, Bonnici complementa:  

 

Na teoria pós-colonial o Outro é o centro imperial, o discurso imperial, a 

metrópole. O Outro proporciona os termos através dos quais o sujeito 

colonizado fabrica sua identidade dependente. O Outro é também o aparato 

ideológico absoluto através do qual o colonizado começa a se ver e a ver o 

mundo ao redor dele. Portanto, o sujeito existe no fitar e no olhar do outro e 

sendo o poder colonizador como um fator maternal, introduz noções de 

pátria e de seus derivados em sua ideologia (BONNICI, 2000, p. 133). 

 

De tal modo, fica estabelecida a hierarquia nas sociedades pós-coloniais em que o 

colonizador é o sujeito e modelo e o colonizado é objeto e copiador, assumindo uma função 

de subalterno, de inferioridade. Sendo assim, o sujeito objetificado se transforma em 

mercadoria ou escravo. Pode-se observar essa situação em o Paraíso do Diabo de Walter 

Hardenburg traduzido ao português por Helio Rocha. No capítulo sete, o relato de Roger 

Casement, descreve como se inicia a incursão de Putumayo em novembro de 1904. 

 

                                                                                 
 

17 […] the ‘subject’ is located and constructed by specific ideological and discursive operations, 

particularly formation such as colonial discourse. 
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Quando chegaram ao local, os homens se ocuparam, de início, na construção 

de uma casa, e depois em ‘batidas’ pelas matas nas redondezas a fim de 

capturar índios e obrigá-los a trabalhar [...]  haviam se instalado com vista de 

escravizá-los e forçá-los a trabalhar na produção de borracha. 

(HARDENBURG, 2016, p. 181). 

 

Essas ações demostram como os indígenas eram considerados meros objetos ou bestas 

de trabalho que permitiam conseguir seus objetivos egoístas explorando selvagemente a 

natureza, desconsiderando totalmente a humanidade desses sujeitos indígenas, Roger 

Casement apresenta vários depoimentos sobre as atrocidades cometidas sobre os sujeitos das 

comunidades indígenas da Região Amazônica, que eram escravizados e objetificados. 

 

 Vi índios serem mortos por esporte, amarrados às árvores e alvejados por 

Fonseca e seus capangas [...] Nenhum alimento é dado pela empresa a esses 

infelizes nas marchas forçadas que, em média, ocorrem três vezes por ano 

[...] Durante dois dias marchei com a caravana de pessoas muito infelizes, os 

homens com cargas enormes de borracha que pesavam creio eu, às vezes 70 

quilos, acompanhados por suas esposas, também carregando borracha e seus 

filhos e filhas [...] (HARDENBURG, 2016, p. 197-206).  

 

O sujeito colonizador se estabelece como homem civilizado e superior, 

consequentemente pode interpelar o outro sujeito como inferior e dominado, tal inferiorização 

é veiculada através dos aparelhos ideológicos, basicamente, família, igreja, escola, e 

perpetuado pelos discursos ideológicos que naturalizam o imaginário cultural europeu como 

forma única de relacionamento com a natureza e o mundo social.  

Por outro lado, a linguagem, traço presente em todas as culturas, assume um papel 

fundamental no processo de formação dos sujeitos. Bonnici afirma que “o sujeito é produzido 

na linguagem e submetido às leis da preexistência do simbólico. As leis da linguagem formam 

uma metonímia da complexidade cultural em que o sujeito está mergulhado e através da qual 

obtém sua identidade” (BONNICI, 2009, p. 87).  Ashcroft, ao analisar a situação da criança 

que nasce na colônia cogita: 

 

Entretanto, quando nós consideramos a formação pedagógica da criança 

colonizada, frequentando escolas coloniais e aprendendo a linguagem 

colonial, nós vemos um processo no qual a hegemonia, a ideologia, a 

interpelação e a linguagem entram juntas em um exemplo poderoso de 

formação do sujeito (ASHCROFT et al.,  2001, p. 39)18.  

                                                                                 
 

18 But when we consider the pedagogic formation of the colonized child in attending colonial schools 

and learning the colonial language, we see a process in which hegemony, ideology, interpellation and 

language all come together in a powerful instance of subject formation. 
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Seguindo as diretrizes do pós-colonialismo, o sujeito colonial se forma dentro de uma 

realidade em que o Outro (colonizador) impõe sua linguagem e a maneira de interpretar a 

realidade, através da língua europeia. Esse processo gera uma crise na identidade do sujeito 

colonial.  Fanon em Pele negra e máscaras brancas, no capítulo “O negro e a linguagem”, 

afirma que: 

 

o negro antilhano será tanto mais branco, isto é, se aproximará mais do 

homem verdadeiro, na medida em que adotar a língua francesa. Não 

ignoramos que esta é uma das atitudes do homem diante do Ser. Um homem 

que possui a linguagem possui, em contrapartida, o mundo que essa 

linguagem expressa e que lhe é implícito... Quanto mais assimilar os valores 

culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva (FANON, 

2008, p. 34). 

 

Na assimilação dos valores culturais e da língua europeia é que o sujeito colonizado 

reconhece a possibilidade de ter acesso ao poder. Esta situação é vivenciada pela protagonista 

Chidó Dapá do romance “Las guerras secretas”. Ela percebe a necessidade de aprender a 

língua do colonizador, apropriando-se da linguagem e das normas discursivas da ideologia 

imperial  para subverter o esforço colonizador.  

Do mesmo modo que o sujeito é formado pela linguagem, o discurso de um 

determinado grupo que se constitui num dado momento uma referência, será adotado 

naturalmente pelo sujeito colonizado. Assim os discursos tem o poder de controlar os sujeitos 

através do conhecimento.  O discurso colonial forma certo tipo de sujeito que se submete ao 

poder colonial, ao que Ashcroft explica.  

 

Dentro de qualquer período histórico, vários discursos são sempre uma 

função do poder daqueles que controlam o discurso para determinar o 

conhecimento e a verdade. Assim, enquanto uma pessoa pode ser o sujeito 

de vários discursos, a subjetividade será produzida pelo discurso que é 

dominante (ASHCROFT, et al., 1998, p. 224).19  

 

Dessa forma, pode-se propor que o poder colonial é exercido para controlar e 

manipular os sujeitos através do conhecimento e sua subjetividade será produzida pelo 

discurso dominante. A formação do sujeito nos remete necessariamente à produção de um 

‘outro’, o Outro é a referência (centro) e o discurso imperial concede ao sujeito colonizado a 
                                                                                 
 

19 Within any historical period, various discourses are always a function of the power of those who 

control the discourse to determine knowledge and truth. Thus, while a person may be the subject of 

various discourses, subjectivity will be produced by the discourse that dominates at the time. 
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identidade de outro (dependente), (Lacan, 1968, p. 79). Essa percepção do discurso como 

produtor do outro colonial é retomada por Said em  Orientalismo  

 

[...] O Orientalismo pode ser discutido e analisado como a instituição 

organizada para negociar com o Oriente – negociar com ele fazendo 

declarações a seu respeito, autorizando opiniões sobre ele, descrevendo-o, 

colonizando-o, governando-o: em resumo, o Orientalismo como estilo 

ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente (SAID, 

1996, p. 15 ). 

 

No olhar do pós-colonialismo, a concepção do discurso como produtor do sujeito 

colonial e da subjetividade através das representações sobre o outro, passa a ser considerada 

como verdade. “Aquilo que comumente circula não é a ‘verdade’, mas uma representação. 

[...] E para obter seus efeitos, essas representações se baseiam em instituições, tradições, 

convenções, códigos consensuais de compreensão [...]” (SAID, 2007, p. 52). Dessa forma, as 

representações do outro são determinantes nos processos da colonização. 

Assim como o orientalismo produziu a diferença entre o Outro ocidental e o outro 

oriental, esse processo repetiu-se nos diversos processos de colonização, servindo-se do 

discurso colonial para constituir-se o detentor do poder sobre a colônia e, dessa forma, 

afiançar os binarismos eurocêntricos. Esses discursos são responsáveis pela formação de um 

sujeito fragmentado, com uma imagem distorcida e negativa, que lhe conduz a uma crise de 

identidade. 

No livro O local da cultura (1998) Homi Bhabha não só manifesta suas preocupações 

com o estudo das estruturas do discurso de poder colonial e do lugar dos textos literários no 

sistema de representações, mas complementa essa aproximação com a indagação da 

subjetividade e da consciência, para uma análise da identidade colonial que emerge da difícil 

relação entre o colonizador e o colonizado que garante a dominação e superioridade do 

colonizador. Para tanto, Bhabha propõe compreender dois conceitos desse processo: o 

estereótipo e a mímica, desse último termo irei tratar mais adiante. 

Os estereótipos são criados através dos discursos que exaltam um povo, uma raça, um 

saber, uma linguagem, uma ideologia, que são repassados de geração em geração, tornando-os 

verdades e tudo aquilo que não está enquadrado dentro desses padrões passa a ser repudiado, 

criando-se uma imagem negativa em relação ao Outro. Bhabha caracteriza o estereótipo como 

uma “crença complexa”, porque implica simultaneamente o reconhecimento e a negação da 

diferença que conduzem a uma dialética entre o colonizador (Outro) e o colonizado (outro), 
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em que se instaura um regime de verdades que transforma o colonizado no outro inferior, o 

que denomina-se formação do outro ou outremização. 

 

3.2  FORMAÇÃO DO OUTRO  

 

 A base do discurso colonial está na dialética Outro / outro, o primeiro (colonizador) 

ocupa a posição central e o segundo (colonizado) é relegado à margem.  Nas relações entre 

colonizador e colonizado, os estereótipos e as concepções inerentes ao pensamento europeu 

produzem o sujeito colonial, o “poder colonial produz o colonizado com uma realidade fixa 

que é imediatamente em ‘outro’ e ainda inerentemente conhecível e visível” (BHABHA, 

1991, p. 186). O processo pelo qual o discurso imperial -Outro- produz o sujeito colonizado  -

outro-, é denominado outremização (ASHCROFT et al., 1998).  

Faz-se necessário distinguir alteridade de outremização pelo fato de haver diferença e 

diversidade entre colonizador e colonizado.  O termo alteridade é um derivado do latim 

alteritas, que significa “o estado de ser outro ou diferente; diversidade, ser outro” 

(ASHCROTF et  al., 1998, p. 11) é uma questão que abrange o conhecimento do outro 

epistêmico, dentro de seu contexto cultural, político, linguístico e religioso.  

O termo outremização othering envolve o conhecimento do outro em posições 

hierárquicas constituídas pelo discurso imperial. Com a chegada dos colonizadores, 

instauram-se as dicotomias centro/margem, colonizador/colonizado, branco/não branco, 

europeu/não europeu. O sujeito colonial, que antes era livre e com vontade própria, passa a 

receber ordens e perde sua liberdade, tornando-se apenas um objeto, estabelecendo-se, assim, 

o sistema binário de diferenças em que o colonizador ocupa o lugar central e o colonizado é 

relegado à margem. 

O conquistador (invasor) espanhol Hernán Cortez no século XVI descreve os índios do 

México como produtores de objetos, –bons artesãos– elogiando o seu desempenho como 

meros produtores de artefatos interessantes e não como sujeitos (TODOROV, 1999). Esse 

sentimento de superioridade sobre os índios construído pelos  relatos de viagem, foi um dos 

mecanismos para oprimir, excluir, subjugar e outremizar os povos colonizados. Em relação a 

este último termo, Ashcroft declara: 

 

Este termo foi cunhado por Gayatri Spivak para o processo pelo qual o 

discurso imperial cria seus ‘outros’. […] O outro é o excluído ou sujeito 

dominado, criado pelo discurso de poder. A outremização descreve os vários 
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modos pelos quais o discurso colonial produz seus sujeitos. Na explicação de 

Spivak, outremização é um processo dialético porque o colonizador Outro é 

estabelecido ao mesmo tempo em que seus colonizados outros são 

produzidos sujeitos (ASHCROFT apud. NOBRE e NENEVÉ, 2016, p. 41).  

 

 Essa teoria nos ajuda a entender o processo de fabricação dos nativos como outros – 

objetos – e não como sujeitos. O colonizador valendo-se desse processo crias seus outros que 

serão os excluídos e dominados pelo poder do discurso colonial. Considerando  esse conceito, 

Thomas Bonnici em Conceitos chave da teoria pós-colonial (2005) propõe que: 

 

Outremização é o processo pelo qual o discurso imperial fabrica o outro. O 

outro é o excluído que começa a existir pelo poder do discurso colonial. 

Constitui-se o Outro colonizador quando os outros colonizados são 

fabricados (BONNICI, 2005, p. 54). 

 

Esse processo existe a partir do momento em que o colonizador se impõe como 

alguém superior ao colonizado, que o relega à condição de outro inferior, através da criação 

de estereótipos, “caracterizar uma pessoa, grupo ou instituição como outro é colocá-lo fora do 

sistema de normalidade ou convenção para o qual ele pertence” (HAWTHOM apud ALVES, 

2006, p. 65). Sendo assim, os estereótipos são um dos meios mais eficazes no processo de 

Outremização.  

As estratégias de Outremização estão diretamente relacionadas à formação do sujeito 

através dos estereótipos altamente preconceituosos, utilizados na linguagem e nos discursos 

para transmitir a ideologia do colonizador que está cheia de um desejo desenfreado de 

enriquecer. O espanhol, a princípio encomendero, e depois, padre dominicano, Bartolomé de 

las Casas no século XVII confirma essa ideia quando diz: 

 

Não digo que eles [espanhóis] querem matar diretamente os índios, devido 

ao ódio que eles têm. Matam-nos porque querem ser ricos e ter muito ouro, é 

este seu único objetivo, graças ao trabalho e ao suor dos atormentados e 

infelizes (LAS CASAS apud TORODOV, 1999, p. 169-170). 

 

Esse desejo de enriquecer motivou a exploração de novas terras, a escravidão dos 

sujeitos coloniais, assim como o uso abusivo da mão de obra, o genocídio e extermínio de 

pessoas. Isso põe em evidência a ideologia capitalista, permeada em todas as formas de 

outremização pelo poder imperial. Tudo isso foi justificado como missão civilizadora e de 

evangelização dos sujeitos coloniais para sua conversão à fé “cristã”. Existem vários motivos 

e tipos para outremizar, Spivak aponta: 
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três tipos de Outremização: (1) exploração física do território não europeu 

pela qual o Outro, representante do poder colonizador, produz o outro; (2) a 

denigração do nativo quando é chamado de preguiçoso, ameaçador, 

depravado, mentiroso, pérfido, bruto, selvagem etc.; (3) o hiato entre o 

europeu (“nós”) e o outro (“eles”). (apud BONNICI, 2005, p. 54). 

 

No processo de outremização, nas suas diversas formas, existem elementos essenciais 

para sua consumação, que são: a imposição da língua europeia, a imposição da força física e a 

criação dos estereótipos. O estereótipo “é uma forma de conhecimento e identificação que 

vacila entre o que está sempre “no lugar”, já conhecido e algo que deve ser ansiosamente 

repetido” (BHABHA, 1998, p. 105), ele tem uma base racial com a qual os dominadores 

justificam seu domínio. Assim, foram estabelecidos estereótipos como: pagão, canibal, 

degenerado sexual, raça inferior, entre outros. Tratarei de mostrar como se deu a criação de 

cada um deles.  

O estereótipo pagão foi atribuído ao autóctone pelo fato de não pertencer à fé do 

colonizador, que é a única religião tida como correta. As crenças nativas foram consideradas 

bárbaras, portanto, havia a necessidade de salvá-los de suas práticas pagãs impondo a 

“verdadeira religião” que os libertaria de sua condição pecaminosa. Porém, o intuito era 

disfarçar a ideologia capitalista que alimentava os discursos nas práticas das conversões 

religiosas.  

O canibalismo foi atribuído aos índios e negros. O termo canibal20 foi usado 

inicialmente para denominar um grupo de pessoas do caribe que foram associadas a práticas 

de comer carne de outros indígenas, até estender seu sentido de comedor de carne humana, 

essa designação foi atribuída caprichosamente aos sujeitos coloniais em geral. Era um 

costume condenável que precisava ser extirpado se fosse preciso, fazendo-se uso da violência.  

Todorov destaca o paradoxo no combate ao canibalismo quando diz: 

 

os cristãos ficam revoltados com os casos de canibalismo. A introdução do 

cristianismo leva à sua extinção. Mas, para conseguir isso, queimam homens 

vivos! Todo o paradoxo da pena de morte está aí: a instância penal executa o 

próprio que condena, mata para melhor proibir matar. Para os espanhóis, era 

um meio de lutar contra o que julgavam ser barbárie; os tempos mudaram, e 

tornou-se difícil perceber a diferença de “civilização” entre queimar vivo e 

comer morto. Paradoxo da colonização, ainda que seja feita em nome dos 

valores considerados superiores (TODOROV, 1999, p. 216). 

                                                                                 
 

20 Os canibais: algumas comunidades indígenas tinham como práticas  comer carne humana de seus 

inimigos, pois tinham a crença que assim eles iriam assimilar as forças de seus inimigos. 
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 Esse paradoxo aponta para as verdadeiras intenções dos colonizadores de se apropriar 

de suas riquezas naturais e suas forças, submetendo-os à escravidão. O escritor Ovidio Lagos, 

em “Arana, Rey del Caucho”, mostra como esse paradoxo se repete quando os homens de “El 

cauchero”, Julio César Arana del Águila, justificam a violência com que empreendiam contra 

os indígenas “del Putumayo”, por seus costumes canibais e sua resistência à civilização. 

Milhares de indígenas foram assassinados e outros submetidos à escravidão em condições 

infra-humanas (LAGOS, 2003).  

  Continuando com os elementos da outremização, a suposta sexualidade 

exacerbada do nativo deu origem ao estereótipo “degenerado sexual”. “Devido à nudez dos 

ameríndios”, eles foram taxados de imorais, depravados sexuais, “mulheres sexualmente 

insaciáveis” (BONNCI, 2005, p. 42). Com essa leviana qualificação do sujeito colonizado, o 

colonizador se atribui o direito de impor a moral europeia e “cristã”. Entretanto, pode-se 

observar graves contradições entre o discurso moralizador do colonizador e seus atos, quando 

utilizando sua superioridade física masculina, abusavam sexualmente das nativas, as 

violentavam, enquanto seus maridos eram escravizados.  Na introdução do livro O paraíso do 

diabo escrita pelo inglês Charles Reginald e traduzido por Helio Rocha, é retratada essa 

situação: 

 

Hardenburg declarou que os índios pacíficos eram colocados para trabalhar 

no corte da seringa sem pagamento algum, sem alimentação e em completa 

nudez; que as suas mulheres eram roubadas, estupradas e assassinadas; que 

os índios eram açoitados até que seus ossos ficassem à mostra [...] 

(HARDENBURG, 2016, p. 22). 

 

 Finalmente, a cor da pele ou mesmo a ausência da cor branca foi o critério para criar o 

preconceito racial, dessa forma, o sujeito não branco é estereotipado como inferior e 

subalterno. Com base nessa suposta superioridade racial, os nativos foram desapropriados de 

suas terras e submetidos à escravidão, sendo rotulados como preguiçosos para justificar a 

imposição de trabalhos forçados. Todorov (1999, p. 216) descreve as precárias condições de 

trabalho a que foram submetidos os povos astecas, cuja expectativa de vida chegava aos vinte 

e cinco anos e que muitos morriam por exaustão. Dessa maneira, o sujeito colonizado foi 

confinado a uma posição de total inferioridade e paupérrimas condições. 

 Outro mecanismo eficiente na outremização foi a imposição da língua do colonizador 

e a negação da língua local. A língua europeia tornou-se um instrumento de poder para a 
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imposição e domínio da cultura do imperialismo, causando um incalculável prejuízo cultural 

aos povos colonizados, que tiveram que adotar a linguagem do colonizador.  

 A imposição da força física também é um mecanismo de outremização. Muitas 

invasões colonizadoras estavam fortemente marcadas pela violência. Além de matar os 

nativos, muitos europeus violentavam as mulheres, queimavam, destruíam, roubavam. Esse 

confronto desigual levou o sujeito colonial a obedecer por uma questão de sobrevivência, 

sendo assim objetificado, perdendo totalmente sua liberdade. 

 Na América espanhola, o uso de violência era um meio lícito na escravização. 

Todorov, fazendo referência à obra Requerimento, de  Palácios Rubios  publicada em (1514) 

dizia que os índios que não se submetessem voluntariamente ao poder colonial, podiam ser 

escravizados (TODOROV, 1999, p. 218). Todos esses mecanismos de outremização vieram a 

degradar a cultura do sujeito colonial, fato que justificaria e legitimaria a violência, os 

genocídios e a exploração do colonizador. A escritora e pesquisadora Eurídice Figueiredo, 

esclarece: 

   

O colonizador faz a história, escreve a história. Mas esta é a história de seu 

país, não a da colônia, como afirma Albert Memmi, escritor tunisiano 

contemporâneo de Fanon, o colonizador sabe que ele é um usurpador, pois 

sua posse da terra conquistada pela força não é legítima. [...] ele enaltece 

suas qualidades, os méritos eminentes da civilização que representa e insiste 

sobre os defeitos, os deméritos do povo conquistado, seu atraso, sua pobreza, 

enfim, sua inferioridade (FIGUEREDO, 1998, p. 65). 

 

   Assim, o colonizador lançando mão da ideologia, do discurso, da linguagem, 

dos diversos estereótipos negativos, da imposição da língua europeia e da imposição da força 

física, se propôs formar o sujeito colonial. Contudo, o sujeito colonizado nem sempre foi 

passivo e submisso nesse processo. Ele buscou mecanismos que o libertassem do jugo 

imperial e o fez através da resistência e o revide. Assunto que irei tratar na próxima seção. 

 

3.3  RESISTÊNCIA E REVIDE. 

 

A teoria do pós-colonialismo está também alicerçada no conceito de resistência em 

suas variadas formas, que podem ser quaisquer formas de abalar a ordem imposta pelo poder 

colonial, buscando subverter a situação para reconquistar a autonomia. A resistência ao poder 

colonial, nos seus inícios, se deu através da resistência física e armada que também foi de 
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vital importância nos períodos pré-independência da América na busca da liberdade e 

independência contra o domínio imperial. 

Com a chegada dos colonizadores espanhóis, ao conquistar o México, Hernán Cortez, 

em nome do Rei Carlos I, após dois anos de enfrentamentos bélicos, políticos e conspirativos, 

finalmente, em 13 de agosto de 1521, submete os astecas ao império espanhol.  Por outro 

lado, Francisco Pizarro, em março de 1533, submete os incas (Peru), que tentaram revidar, 

mas, esses povos não tinham muita chance com seus armamentos rudimentares, como flechas, 

contra as armas de fogo e por outra parte, as próprias tribos, submetidas pelo imperialismo 

inca, guerreavam contra seus opressores e a favor dos espanhóis.   

Mary Louise Pratt em Os olhos do império  relata:  “Apoiados por cavalos, [...], armas 

de fogo[...] e alianças estratégicas com grupos rivais, os europeus, gradualmente, 

sobrepujaram o poder indígena, desmantelando estruturas sócio-econômicas locais” (PRATT, 

1999, p. 82). Na luta anticolonial, milhões de sujeitos coloniais foram exterminados, 

buscando reverter a nova realidade imposta, para reconquistar o controle de seu espaço. 

Alguns índios conseguiram fugir pelas montanhas e pelos rios, outros foram escravizados ou 

se submeteram por uma questão de sobrevivência. Assim, o fenômeno da resistência e o 

revide, violentos ou discursivos: 

  

nascem do colonialismo e podem ser encontradas em qualquer fase de seu 

desenvolvimento, caracterizado pela invasão das regiões tropicais pelos 

europeus e a transformação e obliteração da cultura e da identidade dos 

sujeitos coloniais. Desde a invasão das ilhas do Caribe por Colombo [...],  as 

insurreições e revoltas acontecem devido ao fato de a população resistir às 

incursões em nome da civilização europeia e estadunidense (BONNCI, 2009, 

p. 15). 

  

Essas invasões que utilizaram a máscara da civilização gestaram as insurreições e 

revoltas nos sujeitos coloniais. Muitos homens e mulheres como Joaquim José da Silva 

Xavier (Tiradentes), Zumbi dos Palmares, Pedro Vilcapaza, José Gabriel Condorcanqui 

“Tupac Amaru II”, Micaela Bastidas Puyucawa, María Parado de Bellido, José de San Martín, 

Simón Bolívar, entre outros, sucumbiram na defesa de suas terras, lutaram contra a usurpação 

e o despojo imperial e com muito heroísmo resistiram à invasão por seu direito de viver em 

paz. 

A resistência na literatura pós-colonial aspira a recuperar a voz do subalterno que 

refuta a dominação através de um contradiscurso. O escritor pós-colonial, como  Ricardo 

Vírhuez em Las guerras Secretas, fazendo uso da linguagem imperial rechaça a ideologia 
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dominante e denuncia a opressão e o racismo. Através da literatura, subvertendo o discurso 

imperial, trata de legitimar as diferenças culturais inerentes a cada povo. O conceito de outro 

só pode existir em relação a seu ponto de referência, assim, na revisão e releitura do 

relacionamento entre os povos colonizador e colonizado, surge a resistência e o revide como 

uma metodologia para desafiar a hegemonia capitalista, não apenas através da violência física, 

mas também pela violência discursiva. 

A esse respeito Helen Tiffin sugere buscar um ponto de equilíbrio entre a literatura 

metropolitana e a literatura pós-colonial: “As culturas pós-coloniais são, inevitavelmente, 

mestiçadas e envolvem um relacionamento dialético entre a ontologia e epistemologia 

europeias e o impulso de criar ou recriar a identidade local independente” (apud BONNICI, 

2009, p. 46).  

Alguns teóricos do pós-colonialismo são a favor da resistência armada, como o caso 

do antilhano Frantz Fanon em Os condenados da terra. Ele demonstra ser a favor da rebeldia 

contra as imposições da metrópole, e já no prefácio do livro, Jean-Paul Sartre ressalta “Fanon 

diz que a Europa pôs as patas em nossos continentes, urge golpeá-las até que ela as retire”. É 

clara a alusão ao uso da força física e à luta armada. 

 

O camponês, o desclassificado, o faminto é o explorado que mais depressa 

descobre que só a violência compensa. Para ele, não há compromisso, não há 

possibilidade de arranjo. A colonização ou a descolonização trata-se 

simplesmente de uma relação de forças. O explorado percebe que sua 

libertação pressupõe todos os meios e desde logo a força (FANON, 1968, p. 

46). 

 

As concepções de Fanon evidenciam que há necessidade de fazer uso de todos e meios 

nessa relação de forças contra o colonizador. A resistência sempre teve a conotação de luta 

armada, de rebeldia, de não aceitação às imposições da metrópole, principalmente, no período 

pré-independência. Por sua parte, Ashcroft julga que a resistência armada não foi muito eficaz 

na tentativa de libertação do jugo imperial.  Argumenta que a resistência que opera no campo 

discursivo é muito mais efetiva quando o sujeito colonizado se apropria das formas imperiais 

de representação e domínio.  Ele diz:  

 

se pensarmos em resistência como qualquer forma de defesa pela qual um 

invasor é mantido do lado de fora, as formas sutis e, às vezes, até mesmo 

formas não ditas de resistência social e cultural foram muito mais comuns. 

Estas formas sutis e mais difundidas de resistência, formas de dizer “não”, 
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são as mais interessantes porque são as mais difíceis para os poderes 

imperiais combaterem (ASHCROFT, 2001, p. 20).21  

 

Essa situação se observa na protagonista Chidó Dapá, quando se apropria das formas 

imperiais de representação e domínio. Isso acontece com a apropriação e subversão do código 

linguístico para o uso subversivo da voz colonizada e uma afirmação da identidade do sujeito 

colonizado. Por sua parte, o escritor queniano Wa Thiongo Ngugi rejeita o uso da língua do 

colonizador e a declara incapaz de representar a cultura e os valores africanos. “Em minha 

visão a linguagem era o mais importante veículo pelo qual o poder fascinou, capturou a alma 

do prisioneiro. A bala foi o meio da subjugação física. A linguagem foi o meio da subjugação 

espiritual” (NGUGI, 1995, p. 287).22 Ele atribui a língua como o principal elemento da 

colonização.  

  Assim, para subverter a linguagem imperial é necessário que ela não seja usada, e 

propõe o uso da língua materna já que ela reflete sua cultura. Este pensamento puritano não 

estaria em condições de mostrar ao mundo a realidade colonial. Essas ideias também 

estiveram presentes na busca de uma expressão latino-americana, com uma linguagem 

própria.  O pesquisador Jorge Schawartz no seu artigo Utopia del lenguaje: Nwestra 

ortografía bangwardista (1997) considera que: 

 

Uma das dimensões utópicas da vanguarda, especialmente no Brasil, 

Argentina e no Peru dos anos vinte, foi a possibilidade de pensar numa nova 

linguagem ou os esforços por renovar as linguagens existentes. Este 

fenômeno passou por várias etapas, com denominações diversas. Por um 

lado, a “língua nacional”, ideada por Mario de Andrade, representa um 

esforço capaz de aglutinar grande parte das expressões  dos dialetos 

brasileiros, para chegar a uma  síntese representativa das peculiaridades 

linguísticas de todas as regiões do país. Por outro lado, projetos como o 

“idioma dos argentinos” de Borges, ou a “língua brasileira” (como Mario de 

Andrade o denominou inicialmente), respondem à necessidade de atualizar a 

língua escrita, ao uso imposto pela prática oral, e se circunscrevem a uma 

experiência más limitada desde o ponto de vista topográfico.[…] Por último 

a “ortografia indo americana”, projeto do peruano Francisco Chuquiwanka 
                                                                                 
 

21 But if we think of resistance as any form of defense by which an invader is ‘kept out’, the subtle and 

sometimes even unspoken forms of social and cultural have been much more common. It is these 

subtle and more widespread forms of resistance, forms of saying ‘no’, that are most interesting 

because they are most difficult for imperial powers to combat. 
 

22 In my view language was the most important vehicle through which that power fascinated and held 

the soul prisoner. The bullet was the means of the physical subjugation. Language was the means of 

the spiritual subjugation. 
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Ayulo, se limita a uma modificação da ortografia castelhana, como modo de 

recuperar supostos rasgos indígenas ainda presentes na prática oral. Estas 

designações  revelam uma tentativa de modificação e distanciamento do  

“espanhol” ou do “português”. A ilusão de manter intata a tradição 

linguística herdada de Europa, de acordo com os cânones impostos pelas 

academias, significa estancar-se no passado colonial, não reconhecer o 

carácter evolutivo da língua, negar em última instância a própria tradição 

americana (SCHAWARTZ apud MAMANI, 2013,  p. 37-38)23. 

 

As tentativas de modificação ou distanciamento das línguas europeias, contribuíram para  a 

evolução  da língua com traços da tradição americana. Renovando e adaptando à realidade. Em 

contrapartida, Achebe afirma:  

 

Acredito que a língua inglesa estará apta para carregar o peso de minha 

experiência africana. Mas terá que ser um novo inglês, ainda em completa 

comunhão com seu lar ancestral, mas alterado para convir a novos 

ambientes africanos (ACHEBE apud NGUGI, 1995, p. 286).  

 

 O uso da língua do colonizador como ferramenta de resistência é eficaz mediante a 

releitura e a reescrita.  A primeira se dá com a reinterpretação das obras literárias canônicas 

imperiais, visualizando os silêncios e as lacunas da narrativa. De igual modo, a reescrita 

problematiza os pressupostos filosóficos coloniais, que estabelecem a ordem colonial e 

também insere a oralidade na escrita, o que sugere a necessidade do uso da língua imperial. 

A reescrita e a releitura são estratégias de resistência ao subverter os valores nos textos 

originais, aproveitando as lacunas, os silêncios, as ironias e metáforas dos textos canônicos. 

Exemplo clássico de texto reescrito é a peça A tempestade (1611), de Shakespeare, reescrito 

por alguns como: Lamming, Césaire, Robertson, Daves e Marina Warner. Said, em Cultura e 

Imperialismo, nos diz que na releitura “começamos a relê-lo de forma não unívoca [...], mas, 

                                                                                 
 

23  Una de las dimensiones utópicas de la vanguardia, especialmente en el Brasil, en la Argentina  y en 

el Perú  de los años veinte, fue la posibilidad de pensar un nuevo leguaje o los esfuerzos por renovar 

los lenguajes existentes. Este fenómeno pasó por varias etapas, con denominaciones diversas. Por un 

lado, la “lengua nacional”, ideada por Mario  de Andrade, representa un esfuerzo capaz de aglutinar  

gran parte  de las expresiones  dialectales del Brasil, para llegar a una síntesis representativa de las 

peculiaridades lingüísticas de todas las regiones del país. Por otro lado, proyectos como el “idioma de 

los argentinos” de Borges, o la “lengua brasileña” (como Mario de Andrade lo denominó 

inicialmente), responden a la necesidad de actualizar la lengua escrita, al uso impuesto por la práctica 

oral, y se circunscriben  a una experiencia más limitada desde el punto de vista topográfico.[…] Por 

último la “ortografía indoamericana”, proyecto del peruano Francisco Chuquiwanka Ayulo, se limita a 

una modificación de la ortografía castellana, como modo de recuperar supuestos rasgos indígenas aún 

presentes en la práctica oral. Estas designaciones  revelan una tentativa de modificación y 

distanciamiento del  “español” o del “portugués”. La ilusión de mantener intacta la tradición 

lingüística heredada de Europa, de acuerdo con los cánones impuestos por las academias, significa 

estancarse en el pasado colonial, no reconocer el carácter evolutivo de la lengua, negar en última 

instancia la propia tradición americana. 
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em contraponto com a consciência simultânea da história metropolitana que está sendo 

narrada e daquela outra história contra a qual atua o discurso dominante” (SAID, 1995, p. 87). 

Para Ashcroft et al., (1998, p. 222) a releitura de textos escritos por colonizadores, tem por 

objetivo evidenciar as ideologias coloniais.  

Ao analisar a voz do sujeito subalterno Spivak, põe em dúvida a voz do sujeito, que 

muitas vezes é silenciado pelas estratégias do colonizador, ao mesmo tempo analisa a voz da 

mulher subalterna quando diz: 

 

[. . .] ambos como objeto da historiografia colonialista e como sujeitos 

da insurreição, a construção ideológica de gênero mantém o macho 

dominante. Se, no contexto de produção colonial, o subalterno não tem 

nenhuma história e não pode falar, o subalterno como fêmea está ainda 

mais nas sombras. . . (SPIVAK, 1995, p. 24). 

 

A postura de Spivak a respeito da subalternidade parte diretamente de sua 

confrontação com o que chama “crítica ocidental”. Seu artigo Can the subaltern speak?  inicia 

uma provocação para a academia. Sua preocupação gira em torno das mensagens dos 

subalternos, sua possibilidade de enunciação e interlocução; tenta embarcar numa missão de 

resgate da voz subalterna. Segundo Manuel Asensi, em “la subalternidade borrosa”, a própria 

Spivak resume assim o conteúdo central de seus ensaios: 

 

Procuram-se dois objetivos: por um lado, criticar os esforços ocidentais por 

problematizar o sujeito, já que na realidade são  cúmplices dos interesses 

econômicos dessa parte do mundo; por outro, oferecer uma análise 

alternativa das relações entre os discursos do Ocidente e a possibilidade de 

falar de e pela mulher subalterna (apud. ASENSI, 2009, p. 11)24. 
 

Spivak toma como referência o famoso diálogo entre Foucault e Deleuze, para 

denunciar a maneira como os intelectuais do ocidente pretendem estar posicionados em uma 

falsa neutralidade ideológica, que tem homogeneizado o sujeito revolucionário (tomando 

como referência as bem organizadas revoltas intelectuais, estudantis e obreiras de Paris 1968) 

afirmando que esse sujeito não precisa de representação e “pode falar por si mesmo” 

(ASENSI, 2009, p.14). Para Spivak, resulta terrível a afirmação de Foucault e Deleuze  que os 

                                                                                 
 

24 se persiguen dos objetivos: por un lado, criticar los esfuerzos occidentales por problematizar el 

sujeto, ya que en realidad son cómplices de los intereses económicos de esa parte del mundo; por otro, 

ofrecer un análisis alternativo de las relaciones entre los discursos de Occidente y la posibilidad de 

hablar de y por la mujer subalterna 
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subalternos podem representar-se a si mesmos, pois, ela pensa mais nas mulheres da periferia 

do que  nos intelectuais franceses. 

Perante essa visão da impossibilidade de fala do sujeito subalterno, Bhabha (1998), 

propõe que o sujeito pode adquirir voz e resistir ao poder imperial. No seu livro O local da 

cultura apresenta suas ideias em relação ao discurso colonial e à necessidade de sua revisão, 

afim de que se permita elaborar um discurso pós-colonial. Em sua reflexão sobre as relações 

coloniais, adverte o fato de que nelas há um desejo de inverter os papéis entre o nativo e o 

colonizador e vice-versa, produzindo-se um processo de identificação nos “entre lugares” de 

onde surgem as estratégias para adquirir voz e resistir ao poder imperial.  

O crítico e escritor brasileiro, Silviano Santiago em seu ensaio O entre - lugar do 

discurso latino-americano, 1972, já problematizava as relações centro e periferia, no campo 

das letras e destacava que numa sociedade dependente de certa hegemonia metropolitana, o 

escritor é obrigado a trabalhar com formas-prisões que são sempre canônicas e impostas de 

fora, é aquele exterior com o qual teríamos que conviver, e, mas que na medida do possível, 

devemos transgredir, para que surja uma voz que  tenha certa originalidade, que não seja mera 

cópia. Numa entrevista concedida a Carlos Eduardo Ortolan Miranda, publicada na Revista 

Trópico declara que o “entre lugar” é: 

 

o lugar de observação, de análise, de interpretação não é nem cá, nem lá, é 

um determinado “entre” que tem que ser inventado pelo leitor. É capital, em 

tudo que penso, o leitor como um manipulador de objetos. E esse leitor é que 

fica “entre”, entre o canônico e a cópia. Esse leitor, portanto, é capaz de ler e 

interpretar o que é a transgressão. Sem essa leitura da transgressão, ou bem 

nós fazemos alguma coisa que achamos que é original, mas no fundo não o 

é, ou a gente faz cópia-cópia, e acredita estar dando uma grande contribuição 

(SANTIAGO, apud. ORTOLAN, 2010, p. 7). 

  

O conceito de “entre lugar” no texto de Silviano Santiago, passa a significar um 

movimento de resistência do colonizado à imposição dos valores do colonizador europeu. 

Latino-americanizado passa a ser também um lócus de enunciação, espaço territorial, 

geográfico, espaço discursivo. “A América Latina institui seu lugar no mapa da civilização 

ocidental, graças ao movimento de desvio da norma, ativo e destruidor, que transfigura os 

elementos feitos e imutáveis que os europeus exportavam para o Novo Mundo” (SANTIAGO, 

2000, p.16).   

Do “entre lugar” se constroem estratégias que permitem ao sujeito colonial criar os 

conceitos de mímica, paródia e a civilidade dissimulada, através dos quais o sujeito resiste ao 
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colonizador. A mímica consiste em copiar o colonizador, porém uma reprodução subversiva. 

Bhabha afirma que a mímica  

 

[...] emerge como uma das estratégias mais ardilosas e eficazes do poder e 

do saber coloniais. [...] então a mímica é o desejo de um  Outro reformado, 

reconhecível, como sujeito de uma diferença que é a mesma, mas não 

exatamente. O que vale dizer que o discurso da mímica é construído em 

torno de uma ambivalência; para ser eficaz, a mímica deve produzir 

continuamente seu deslizamento, seu excesso, sua diferença  (BHABHA, 

1998, p. 130).  

 

Dessa forma, a mímica demonstra que o jugo imperial não é absoluto. Por 

conseguinte, “a ameaça da mímica é sua visão dupla que, ao revelar a ambivalência do 

discurso colonial, também desestabiliza sua autoridade” (BHABHA, 1998, p. 133). Assim, a 

intenção é normalizar o sujeito colonial, mas sempre será uma figura incompleta ou parcial 

que provocará temor e ameaça, a mímica apresenta a identidade de forma anômala que fixa a 

diferença colonial, constituindo-se numa forma de resistir ao poder imperial. 

A mímica conduz à hibridez25, com a qual se põe em crise o próprio discurso colonial, 

pois se dá uma autêntica separação entre os dominados e os dominadores, tanto que os 

primeiros têm gerado uma nova identidade. A hibridez também gera uma ambivalência, que 

pode ser observada na governabilidade das colônias quando o colonizador dava potestades ao 

colonizado para que governasse, ainda que seguindo seus preceitos; daqui se traduz a 

ambivalência no sujeito colonial que por um lado é dominado e submetido e, por outro, é-lhe 

concedida certa autoridade. 

A paródia consiste na copia do colonizador, mas, ela pode ser sarcástica e tornar 

ridículo os padrões colonizadores. Também é considerada como resistência. O colonizador vê 

que sua fabricação –o outro– não é aquele que encontrou e fabricou, e consequentemente o 

índio, não está completamente colonizado e se constitui uma ameaça, que deixa aflorar os 

pontos fracos do colonizador. A oposição entre os dois lados pode observar-se na: 

 

 

 

                                                                                 
 

25 O hibridismo em Bhabha funciona como uma ameaça à autoridade colonial. Resulta da contestação 

do discurso hegemônico dominante no qual a autoridade do colonizador é subvertida através da ironia 

do colonizado. 
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ordem e desordem, autenticidade e falsidade, realidade e irrealidade, poder e 

impotência, até entre o ser e o nada. É claro que a dominação do centro e sua 

aprovação devem ser abolidas antes que a experiência da ‘periferia’ possa 

ser totalmente validada (ASHCROFT et al., 1989, p. 88).26 

 

A mímica e a paródia como resistência discursiva, não estão constituídas somente da 

imitação de fala ou de costumes, mas também da escrita e da literatura. Utiliza a escrita para 

copiar e reescrever a não aceitação das imposições do poder imperial. Essa situação poder ser 

observada em A apostasia de Ralph Singh  em They Mimic Men  de Naipaul citado por 

Bhabha: 

 

Fingíamos ser sinceros, estar aprendendo, preparar-nos para a vida, nós os 

imitadores do novo mundo, de um canto desconhecido dele, com todas as 

suas marcas de corrupção que chegaram  tão rapidamente a ele (apud 

BHABHA, 1998, p. 133).  

 

Observa-se que a personagem é um parodista da história, ainda com intenção e a 

invocação, ele escrevia o texto colonial de maneira errada e excêntrica em termos de paródia e 

ameaça, isso é, como formas que golpeavam a autoridade colonial. Esse tipo de resistência 

está presente na reescrita dos textos canônicos que discursivamente subvertem os valores 

europeus. Em Las guerras secretas, existem episódios da mímica e o rapto de Chidó Dapá 

que é parodiado com o rapto do sujeito mestiço Solsol, fato que irei detalhar no capítulo 

quatro. 

A sly civility ou cortesia dissimulada é considerada como estratégia de resistência em 

que o sujeito colonial não enfrenta diretamente o colonizador. Assim, o colonizado não 

contradiz o colonizador, compondo-se de uma estratégia dissimulada. O colonizador espera 

uma aceitação por parte do colonizado por acreditar no discurso polarizado do bem contra o 

mal, e que ele –colonizador– está levando o “bem” –a verdadeira cultura– para o colonizado. 

Mas a resposta do nativo muitas vezes não é gentil, zomba de seus costumes, resiste às 

imposições, entretanto, não resiste se há algum interesse. A cortesia dissimulada é, portanto, 

uma postura retórica que aparenta se submeter à influência hegemônica, para, na verdade, 

acabar com ela sutilmente.  

Para Bhabha “na recusa nativa a satisfazer a demanda narrativa do colonizador” (1998, 

p.147) é quando o subalterno adquire voz, sem conflito direto e resiste. A cortesia dissimulada 
                                                                                 
 

26 Order and disorder, authenticity and inauthenticity, reality and unreality, power and impotence, even 

being and nothingness. Clearly, the dominance of the centre and its imprimatur on experience must be 

abrogated before the experience of the ‘periphery’ can be fully validated. 
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consiste em uma aparente aceitação, uma falsa cortesia por parte do sujeito colonizado que 

busca conquistar o poder colonial. A civilidade dissimulada não deixa de ser uma mímica, 

porém, menos consciente já que o colonizado nem sempre percebe que está resistindo.  

A dominação faz com que o nativo se submeta ao invasor, que não é capaz de 

conquistar lealdade, confiança e verdade que deveriam demarcar suas relações. 

Consequentemente, aflora uma crise de autoridade no senso comum dos colonizados. 

Podemos observar na prática da capoeira no Brasil um tipo de cortesia dissimulada, aquilo 

que aparentava ser uma diversão, na verdade, era um treino para a luta e defesa.   

 

Os escravos que criaram a capoeira a usavam para treinar a luta para 

poderem se defender em caso de uma fuga [...] Eles fingiam que era apenas 

uma dança inocente, mas os senhores de terra não sabiam do verdadeiro 

objetivo daquela dança que possui golpes mortais, capazes de matar uma 

pessoa em apenas uma pernada! (Como surgiu a capoeira, 2011, online)27. 

 

A cortesia dissimulada não é apenas uma ferramenta de resistência à opressão, mas 

também um meio de reflexão que permite ao colonizado se posicionar perante o invasor e se 

opor a ele ideologicamente. Isso se observa na imposição da língua europeia que foi 

modificada, adaptada, atribuindo-lhe elementos de sua própria cultura.  A língua é ainda 

europeia, mas não é aquela trazida pelo colonizador. Assim, a resistência discursiva é uma das 

melhores opções para poder reverter a situação gerada pela colonização. 

Para o sujeito colonizado, a resistência ou revide é o meio para recuperar sua voz e 

expressar sua não aceitação às imposições do poder imperial. Através da resistência, o sujeito 

colonizado busca subverter a ordem e as imposições estabelecidas da metrópole, quebrando, 

assim, a perpetuação das ideologias e pensamentos dominantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
 

27 http://www.reportercatireiro.com/2013/08/dia-da-capoeira-03-de-agosto.html 
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4. RESISTÊNCIA E REVIDE 

 

 

4.1 RESISTÊNCIA E REVIDE NO ROMANCE “LAS GUERRAS SECRETAS”  

 

A agressão contra os povos indígenas da América começou oficialmente em 1492, os 

povos chamados “jíbaros” –povos da Amazônia de Equador e Peru- resistiram durante 

séculos, combatendo os invasores. Posteriormente, na época da borracha, muitos indígenas 

foram assassinados e outros exterminados através do trabalho escravo em condições 

subumanas, tal como relata Hardenburg em O paraíso do diabo. Contudo, as concessões 

oferecidas pelo Estado para as explorações de recursos naturais, sem considerar as 

consequências dessas irrupções em territórios indígenas, provocaram resistência e luta por 

parte dos nativos, os quais visavam ao reconhecimento e respeito de seus territórios 

ancestrais. 

O romance “Las guerras secretas” foi publicada no ano de 2012. Seu título nos 

remete à resistência e revide que os mayorunas, também chamados matsés, protagonizaram 

contra as forças colonizadoras de aventureiros, de exploradores e do Estado, utilizando 

basicamente de instituições tutelares como a Igreja e Forças armadas, e que essas guerras 

foram silenciadas pela historiografia oficial.  

Na narrativa aparece como protagonista a imagem da mulher mayoruna Chidó Dapá, 

que em matsés significa “Mulher Grande”. Esse nome no mundo ocidental é trocado por 

Carmen, que significa canto, poema. Esse é o processo de renomeação que Octavio Paz 

chamaria de “extirpação da memória e consciência dos vencidos”28, (1999, p. 51), em um 

processo assimilacionista. Trata-se de uma líder indígena matsés que leva seu povo a lutar 

pelo direito de viver com autonomia, resistindo a qualquer tipo de invasão, imposição e 

exploração do colonizador.  

Las guerras secretas, dentro de sua estrutura narrativa, expõe a forma como foi 

alvejada e quase aniquilada a cultura matsés. O escritor e pesquisador peruano Manuel 

Marticorena Quintanilla destaca: 

 

 

                                                                                 
 

28  extirpación de la memoria y la conciencia de los vencidos 
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Mas, perante tanta  adversidade constante  seguem subsistindo  e  resistindo  

ao passar os anos, demostrando ser uma cultura forte que se adaptou  com 

paciência para enfrentar toda injustiça e eles existem em nossos dias  

vivendo de forma anônima, desamparados pelos que têm o poder político e 

sempre agredidos e incompreendidos, igualmente como ocorre a outras 

culturas indígenas [...] (MARTICORENA, 2013,  p 96).29 

 

Ao longo da narrativa de Las guerras secretas, estão vividamente presentes a 

resistência e o revide, que dizem não às invasões e intervenções do colonizador, ocorrendo 

por meio da resistência violenta –física- (FANON, 1968) ou da resistência discursiva 

(ASHCROFT, 2001- BHABHA, 1998). Dividi a análise em quatro seções: sujeito e 

subjetividade em Chidó Dapá; a resistência e revide em Chidó Dapá, a Carmen; resistência e 

revide nos matsés ou mayorunas e resistência às relações de género hegemônicas. A análise 

foi realizada sob a perspectiva da teoria pós-colonial. 

 

4.1.1  SUJEITO E SUBJETIVIDADE EM CHIDÓ DAPÁ 

 

Pedro Russell, um aventureiro inglês, que morava no Peru durante a época do governo 

Augusto Bernardino Leguía (1919-1930), possuía numerosas minas e, posteriormente, 

incursiona na criação de gado e extração de madeira, o que lhe dava uma solvência econômica 

acomodada. Sua mulher era peruana, com quem teve 5 filhos, mas, só o caçula, Pedro, 

sobreviveu.  

Em sociedade com o padre espanhol, Serafín Bardales, Pedro Rossell incursiona nos 

negócios de madeira e de gado em Requena, departamento de Loreto - Peru. Rapidamente, o 

empreendimento cresce e o velho Russell torna-se um dos homens mais importantes da 

região, com influência na política e na designação de autoridades e funcionários. Era dono de 

fazendas, animais, árvores, homens e ninguém se atrevia a enfrentá-lo, até que um dia, 

apareceram os aguerridos matsés e a vida começou a desmoronar-se para o estrangeiro. 

Certo dia, chega “a esmagadora notícia do rapto que os Mayorunas haviam realizado 

contra as mulheres de Requena”30 (VÍRHUEZ, 2012, p. 8)., ligeiramente, os fazendeiros, 

                                                                                 
 

29 Pero ante tanta adversidad constante siguen subsistiendo y resistiendo al paso de los años, 

demostrando ser una cultura fuerte que se adaptó con paciencia para enfrentar toda injusticia y existe 

en nuestros días viviendo en forma anónima, desamparados por los que tienen el poder político y 

siempre agredido e incomprendidos, a igual que todas las culturas indígenas […] 

     
30  La abrumadora noticia  del rapto que los mayorunas habían realizado contra las mujeres de 

Requena. 
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junto com os padres e a polícia da cidade, saíram para resgatar as vítimas. Após ter atacado a 

maloca indígena, onde supostamente estariam as reféns, só encontraram cadáveres de 

mulheres e crianças indígenas. Então, pôs-se evidente que tudo era uma armadilha. O real 

objetivo era matar os indígenas para apropriar-se de suas terras “Escuta, Reátegui 

conchetumadre, você é um maldito assassino! —gritou o velho Russell—. Você nos 

trouxe aqui para matar esses indígenas apenas para tirar-lhes suas terras! E morreram 

todas as índias e as crianças” (VÍRHUEZ, 2012, p. 12).  

Após um sangrento enfrentamento entre mestiços e os mayorunas, o velho Pedro 

Russell como sujeito colonizador, ferido no seu amor próprio, “Não havia chegado só a 

Requena, trazia amarrada com uma corda fina uma mayoruna [...] meu pai a obrigou para ser 

sua serviçal a quem chamou Carmen”.31 Chidó Dapá havia sido capturada e levada como 

troféu de guerra no enfrentamento contra os mayorunas, ela tinha apenas 10 anos de idade. 

Observamos que após ser capturada e levada à força, uma das primeiras manifestações 

ideológicas do Outro –colonizador- é a imposição de um nome ocidental: Carmen.  Dessa 

maneira, o Outro tenta apagar a essência de sua identidade que é seu nome (Mulher Grande) 

que iria remeter a sua cultura e sua origem. Considerando a bíblia como uma fonte histórica, 

essa estratégia já era praticada pelos babilônios quando quatro jovens hebreus são levados 

cativos para babilônia a pedido do Rei Nabucodonosor  

 

E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse.[...] jovens 

em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda 

a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que 

tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem 

as letras e a língua dos caldeus. [...] E entre eles se achavam, dos filhos de 

Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias; E o chefe dos eunucos lhes pôs 

outros nomes, a saber: a Daniel pôs o de Beltessazar, e a Hananias o de 

Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego (Bíblia 

Sagrada Daniel 1:3-7). 

 

A mudança do nome de Daniel (Deus é o meu juiz) para Beltessazar (Bel proteja sua 

vida), Hananias (Deus foi gracioso comigo) para Sadraque (inspiração ao deus  Sol), Misael  

(semelhante a Deus) para Mesaque (servo de deusa Sheba ou Sheshach), Azarias (Deus é 

quem me ajuda) para Abede-Nego (servo de Nego), os nomes caldeus faziam referência suas 

divindades, já que eles eram politeístas e estes jovens precisavam adotar essas novas 

                                                                                 
 

31 Idem p.12 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/1/3-7
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cosmovisões. Da igual maneira a troca de nome de Chidó Dapá para Carmen tinha propósitos 

de mudanças na cosmovisão do sujeito indígena. 

A troca de nomes, a imposição de outra língua e imposição de funções, sempre foram 

mecanismos de formação de uma nova identidade do sujeito colonizado. Também 

observamos que o sujeito colonizador se estabelece como homem civilizado e superior, capaz 

de determinar e tomar decisões, “a mayoruna bem podia servir de cozinheira e empregada 

doméstica” (VÍRHUEZ, 2012, p. 13). Ao impor uma função ao colonizado, ele é objetificado, 

perdendo sua liberdade e autonomia. Outro indicio da manifestação ideológica e discursiva 

por parte do dominador, observa-se no seguinte recorte:  

 

Ele fez, não porque precisava, mas por orgulho, para demonstrar-se a si 

mesmo e aos acalorados habitantes de Requena que havia podido dominar e 

submeter a uma mayoruna, e que podiam fazer o mesmo com os demais 

selvagens (VÍRHUEZ, 2012, p.12). 

 

O fato de submeter o outro –sujeito a ser colonizado- apenas para evidenciar seu poder 

dominador, demonstra a intenção de confirmar o discurso ideológico de um determinado 

grupo que se constitui, num dado momento, uma referência. Assim, transparece a formação 

do sujeito, através do discurso, quando o Outro (Pedro Russell) se autoproclama dominador e 

incita os Outros a fazer o mesmo com os “selvagens”, expressando estereótipos degradantes 

para ratificar sua condição de dominador e civilizado.  

As diretrizes do pós-colonialismo estabelecem que o sujeito colonial se forma  dentro 

de uma realidade onde o Outro impõe seus valores, sua linguagem e a maneira de interpretar a 

realidade, esta situação é vivenciada por  Carmen, 

 

A menina teria a  minha idade, -dez anos- era alta, chamava-se Chidó Dapá e 

sabia algumas palavras em castelhano, de modo que a aprendizagem de 

nossa língua não foi nada difícil, em pouco tempo, podia expressar-se com 

soltura num castelhano cru, rudimentar e carregado de palavrões 

(VÍRHUEZ, 2012, p.12 cursiva  minha). 

 

Chidó Dapá apropria-se da língua e da cultura do poder colonial, para isso “É preciso que 

aprenda primeiro a falar a língua da metrópole para melhor combate-la”  (SANTIAGO,  2000.  p. 

20). Assim, transforma-a em ferramenta para minar e desestabilizar a hegemonia do colonizador 

através desse castelhano cru e carregado de palavrões, demonstrando um indício de irreverência, 

assim, um forte senso de identidade cultural pré-existente à conquista.  Na casa do velho Pedro 

Russell, Carmen é submetida a um processo de subjetificação através dos mecanismos da 

ideologia, da linguagem e do discurso (ASHCROTF, 2001, p. 35), assim como é submetida a 
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qualificações estereotipadas, com o objetivo de outremizar o sujeito colonizado, o que não se dá 

em Chidó Dapá, porque assume uma postura de resistência fazendo uso de mecanismos próprios 

dos seus captores. 

O manifesto Antropofágico32, publicado em 1928 pelo escritor Oswald de Andrade, usou 

a metáfora do canibal que come seu inimigo para apropriar-se de sua força. Antropofagia, 

comumente é entendida como a devoração da carne humana e o canibalismo ligado ao índio, 

manifestando ferocidade, barbárie e selvageria. Tanto o canibal como o antropófago, será o outro 

que está distante geográfica e culturalmente da civilização. Contrariando estas concepções, 

Oswald de Andrade se apresenta como antropófago, propondo a antropofagia como um gesto 

relacional próprio da cultura brasileira, através do ruminar, deglutir e transfigurar, 

principalmente, a cultura europeia, com a finalidade de remodelar a cultura nacional. Esta 

proposta se observa no projeto da  Comuna de Kasangari de Las guerras secretas, projeto que 

iremos detalhar mais adiante. 

Certo dia acontece um fato trágico, o Velho Russell tenta submeter Carmen a seus baixos 

instintos. Ela, em defesa própria, mata seu agressor e foge. “Nunca mais ninguém soube dela, 

nem a polícia que investigou o crime, nem nós” (VÍRHUEZ, 2012, p.15).  Após algum tempo, na 

zona baixa de Belén, em Ricopa, uma aldeia mestiça, próxima a Jeberos, Yolanda Tangoa 

professora de ensino fundamental lembra, 

 

uma senhora chamada Tania Jaramillo se aproximou para cumprimentá-la e 

logo apontando à moça que a acompanhava, disse-lhe que queria matriculá-

la na escola. A professora ficou surpresa ao perceber que a moça não era 

uma criança como os demais alunos, mas era uma atrativa jovem de quinze 

anos [...] a professora aceitou a situação e sem mais trâmite solicitou-lhe 

seus documentos. Para sua surpresa, Carmen carecia de certidão de 

nascimento [...] oficialmente não existia. Mas, Tania Jaramillo acalmou as 

preocupações [...] O único que desejava era que Carmem aprendesse a ler e 

escrever. Isso era tudo (VÍRHUEZ, 2012, p. 22-23).   

 

Tania que era a mulher de um comerciante que passava a vida viajando, morava com 

Carmen em Ricopa, ela havia se mudado fazia pouco tempo e tinha se adaptado rápido à vida 

ribeirinha.  A escola como um vetor ideológico, que tem como objetivo perpetuar os discursos 

ideológicos hegemônicos, fez parte da experiência de Carmen, na construção de suas 

subjetividades, “numa manhã calorosa Carmen foi admirada e curiosa para sua primeira aula 

na escola de ensino fundamental de Ricopa” (VÍRHUEZ, 2012, p. 23).   

                                                                                 
 

32 O texto original foi publicado primeiramente na Revista de Antropofagia, São Paulo, Ano I, n° 1, 

maio de 1928. 
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Na escola, Carmen se apropria dos discursos ideológicos hegemônicos não para adotá-

los, mas sim para transformá-los. A partir do “entre- lugar” conceito utilizado por Silviano 

Santiago, ela observa, analisa,  interpreta  e os manipula para transgredir as concepções 

eurocêntricas para modificar a situação dos oprimidos. Assim, a passagem  pela escola se 

constitui num fator importante para conhecer e desvendar os verdadeiros interesses dos 

invasores do passado e no presente. 

É preciso destacar que o fato de haver recebido o nome de Carmen, um nome 

ocidental, não lhe dava o direito de ser alguém, já que, oficialmente, não existia. Não tinha um 

documento que lhe desse o direito de ser alguém no mundo “civilizado”. Na perspectiva pós-

colonial, o discurso se constitui como produtor do sujeito colonial e da subjetividade, através 

das representações sobre o outro, para dominar reestruturar e ter autoridade sobre o outro 

(SAID, 1996, p. 15). Esses discursos são responsáveis pela formação de um sujeito 

fragmentado, com uma imagem marginalizada, causando-lhe uma crise na sua identidade, já 

que o “ter” é mais importante que o “ser”.   

A impossibilidade legal de estudar na escola é resolvida pelos argumentos de Tania 

Jaramillo e o bom senso da professora Yolanda Tangoa. Dessa forma, começando a frequentar 

a escola, Carmen  

 

aprendeu a ler com uma rapidez prodigiosa e com uma entoação da voz tão 

sugestiva e convincente que anunciava de antemão uma personalidade 

singular[...] Rapidamente assimilou o prazer de ler os livros de contos e 

romances, mas a precária biblioteca da escolinha anulou seu crescente 

passatempo (VÍRHUEZ, 2012, p. 24). 

   

Seu aproveitamento na escola foi bastante satisfatório. Em todo momento, transparece 

a civilidade dissimulada do sujeito colonizado (BHABHA, 1998, p. 130). Ao se apropriar da 

linguagem imperial, suas formas discursivas e os seus modos de representação, as sociedades 

pós-coloniais são capazes, na situação atual, de intervir mais facilmente no discurso 

dominante (ASHCROFT et. al, 1998, p. 20). Carmen  aproveita todas as oportunidades que a 

escola e a professora lhe brindaram para conhecer as concepções eurocêntricas do sujeito 

colonizador, para logo questioná-lo, desmascará-lo e desestabilizá-lo na sua posição de 

dominador.  

Durante todo esse período de convivência com os mestiços, Carmen foi submetida ao 

processo de outremização mediante diversas estratégias, processo pelo qual se pretendia 

fabricar o outro não como sujeito, apenas como objeto (BONICCI, 2005, p. 54). Umas das 
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estratégias mais eficazes foram e são os estereótipos altamente preconceituosos, utilizados na 

linguagem e nos discursos para transmitir a ideologia do colonizador. 

Na personagem Chidó Dapá, durante todo esse processo, observa-se como ela evolui, 

assumindo a identidade indígena matsés que desperta sua subjetividade e resiste à ideologia e 

ao discurso ao qual foi submetida. Nesse processo de construção, nota-se que além de ser 

vítima do preconceito racial e social, a personagem não aceita a outremização e rejeita as 

diferenças impostas pela visão eurocêntrica e posiciona-se como sujeito indígena. 

 Essa postura é observada quando durante vários episódios podemos observar atitudes 

e posturas inerentes à cultura matsés, “Seu olhar retratava selvageria e olhava diretamente aos 

olhos [...] como miram as feras antes do ataque. [...] parecia um felino, uma ave de rapina, 

uma guerreira” (VÍRHUEZ, 2012, p.13). Apesar de estar em uma condição de dominada 

fisicamente, na sua subjetividade, deixava transparecer um não aceite enfático a esta 

condição. 

  Havia sido imposta a Carmen a função de cozinheira e empregada doméstica, na casa 

do velho Pedro Russell. De fato, ela aceita algumas imposições por questões de sobrevivência 

ou aprendizado, entretanto, “minha mãe, já de idade, uma vez tentou maltratá-la por algum 

descuido no tempero da comida, foi suficiente um olhar da mayoruna para que ficasse calada 

e entrasse num ataque de nervos tão grande que teve que ir ao médico” (VÍRHUEZ, 2012, 

p.13). 

Também havia sido imposta uma nova língua, a língua europeia –o castelhano– 

Carmen não teve dificuldades em aprender e adaptar-se com a nova língua, em pouco tempo 

se expressava com soltura, (civilidade dissimulada), porém 

   

há uma coisa que ninguém conseguiu obrigá-la a fazer: a falar mayoruna, 

com exceção de seu nome, Chidó Dapá. Ninguém, nem sequer meu 

desgraçado pai,[...] conseguiu encaminhá-la a seus caprichos, a pronunciar 

uma só palavra em mayoruna, nem uma sílaba que delatasse sua origem 

arisca e nativa (VÍRHUEZ, 2012, p. 12-13). 
 

Percebemos que o espaço íntimo, que se relaciona com o exterior, é construído na/pela 

sociedade, a subjetividade se manifesta no momento em que o sujeito reage e resiste às 

formas de dominação. Chidó Dapá não é passiva nem submissa aos caprichos do colonizador 

e através de seu silêncio resiste e subverte a ordem estabelecida. O teórico cultural e 

sociólogo Jamaicano Stuart Hall em Pensando a diáspora, estabelece que, pela manutenção 

da língua, do modo de pensar e agir conserva-se o senso do que é a terra de origem (HALL, 

2003, p. 25-50). A língua permite a Chidó Dapá  a conservar sua subjetividade indígena.  
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Em conclusão a outremização é negada, apesar de Chidó Dapá ser submetida aos 

diferentes mecanismos de formação do sujeito, através da imposição de língua europeia 

(castelhano), ideologias e discursos como: suposta superioridade racial do branco, índios 

pagãos e selvagens com uma sexualidade exacerbada, preguiçosos, violentos, canibais, 

criando, assim, uma série de estereótipos altamente preconceituosos, bem como a imposição 

da força física. A subjetividade do sujeito indígena é mais forte que a marginalização e a 

objetificação que resiste e revida quando necessário. 

 

4.1.2 RESISTÊNCIA E REVIDE EM CHIDÓ DAPÁ, A CARMEN. 

 

Chidó Dapá, a Carmen, como personagem protagonista do romance Las guerras 

secretas vivencia a resistência e o revide por meio do revide físico e discursivo. Podemos 

observar que esse processo em três etapas, a primeira Chidó Dapá dos dez aos quinze anos de 

idade; a segunda dos quinze aos vinte anos de idade e a terceira etapa,  dos vinte anos em 

diante, quando se constitui como professora e líder, articulando as comunidades indígenas. 

A primeira etapa refere-se aos primeiros anos de convivência de Chidó Dapá na 

condição de sujeito diaspórico. Ela é capturada e submetida a uma vida escrava, impõe-se lhe 

um novo nome, uma função e então é obrigada a aprender a língua europeia. Ao apropriar-se 

da linguagem, formas discursivas e modos de representação, o sujeito colonial é capaz de 

intervir no discurso dominante para interpolar e/ou descrever as realidades culturais 

(ASHCROFT et. al, 1998, p. 20). 

Chidó Dapá, agora Carmen, apesar de ter perdido sua liberdade e estar submetida ao 

domínio do colonizador, nas suas relações com ele, possui um desejo de inverter os papéis 

entre o nativo e o colonizador e vice-versa, revelando a ambivalência produzida nos “entre 

lugares” desses dois sujeitos, desestabilizando, assim, a autoridade metropolitana. Podemos 

notar essa situação quando o filho do velho Russell descreve seu primeiro encontro com 

Chidó Dapá:  

 

Eu tinha completado dez anos e só de vê-la pela primeira vez, descobri um 

presságio de desgraça em seu olhar. [...] Seu olhar retratava furor e olhava 

diretamente aos olhos, sem piscar, quase de baixo para cima, como olham as 

feras antes do ataque. Você imagina isso? Ela não parecia ser uma mulher 

com semelhante olhar, e sim um felino, uma ave de rapina, uma guerreira. 

Eu a evitava sempre. 

Era magra, mas nunca na minha vida uma vi uma  força concentrada como 

em seu corpo magro e seu rosto [...] Sempre olhava nos olhos, sempre 
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desafiadora. Eu a admirava no mais profundo de mim, mas era uma 

admiração que nascia do medo [...] parecia estar à ofensiva atacando em 

silêncio, batendo nossa passividade doentia (VÍRHUEZ, 2012, p. 13-14). 
 

Aqui podemos observar o discurso da mímica, construído em torno da ambivalência. 

A ameaça da mímica é sua visão dupla, que ao produzir a ambivalência, desestabiliza a 

autoridade (BHABHA, 1998, p. 130) que provoca temor e ameaça. Assim, o imaginário 

construído pelos discursos preconceituosos sobre o indígena como: selvagem, bárbaro e 

comedor de carne humana, fazem com que o colonizador visualize Chidó Dapá como uma 

fera selvática que ama sua liberdade e está disposta e preparada para defendê-la, como um 

felino ou ave de rapina, atenta para as ameaças ou as presas desse “novo mundo” ao qual é 

submetido. Desse modo, nota-se que a resistência de Chidó Dapá consiste em apresentar uma 

identidade que destaca a diferença colonial.  

Outra situação semelhante ocorre quando o velho Rossell é morto, essa situação 

provocou duas reações no seu filho, como podemos ver no seguinte recorte: 

 

E lá estava a Mayoruna, esperando meu olhar. Eu cai na armadilha. A olhei e 

a senti bela, diabolicamente bela, com uma longa faca de cozinha [...] Agora 

te confesso: eu a amei, admirei profundamente sua coragem e imaginei que 

nunca mais voltaria a encontrar uma mulher como ela. [...] Mas não durou 

muito. Foi uma explosão de vida que mantive em segredo [...] Porque 

quando virei meus olhos para o corpo do meu pai, uma imensa raiva, uma 

raiva infinita tomou conta de mim e um medo mortal, um terror absoluto que 

me fez levantar a cabeça com inúteis desejos de vingança contra ela, a 

mayoruna, mas ela não estava. Havia fugido (VÍRHUEZ, 2012, p. 14-15). 

 

Neste trecho, nota-se que, na primeira reação, surge o desejo do sujeito colonizador de 

ser semelhante ao colonizado, o que Bhabha chama de “sonho de inversão de papéis” 

(BHABHA, 1998, p. 76), admirando e desejando a coragem do sujeito dominado, mas quando 

percebe a realidade dos fatos, surge o desejo de vingança, ficando manifesta a ambivalência 

no sujeito colonial que descreve, ao mesmo tempo, a atração e a repulsa no relacionamento 

colonizador e colonizado (BHABHA, 1998, p. 77). 

Chidó Dapá recorre ao revide físico quando vê ameaçada sua integridade física, 

principalmente sexual. Pedro Russell aproveita que a família se encontrava fora de casa 

“acossou a mayoruna em seu próprio dormitório e tentou estuprá-la” (VÍRHUEZ, 2012, p. 

14). Nas atitudes do velho Russell, percebemos estereótipos naturalizados pelos discursos 

eurocêntricos que eram consideradas como verdades. O escritor e ensaísta Gilberto Freyre em 

O indígena na formação da família brasileira descreve: 
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O europeu saltava em terra, escorregando em índia nua; os próprios padres 

da Companhia precisavam descer com cuidado, senão atolavam o pé em 

carne. Muitos clérigos, dos outros, deixaram-se contaminar pela devassidão. 

As mulheres eram as primeiras a se entregarem aos brancos, as mais 

ardentes, indo esfregar-se nas pernas desses que supunham deuses. Davam-

se ao europeu por um pente ou um caco de espelho (FREYRE, 2006, p. 161).  

 

 As representações preconceituosas da mulher indígena obedece aos estereótipos  de 

“sexualidade exacerbada” que estão associadas ao início da colonização, no qual as índias 

teriam exercido o papel de procriadoras e disponíveis para o sexo. A cultura do estupro 

respaldado pela ideologia do machismo institucionalizado de onde surge o ato sexual 

autoritário desprovido de afeto,  apenas pelo desejo de dominar  e subjugar. Esses tipos de 

discursos preconceituosos e estereotipados teriam motivado o velho Russell a acossar a 

mayoruna, o que o levou a um final trágico. Nessas circunstâncias, chega à casa o filho e 

descreve os fatos: 

 

Quando cheguei, escutei gritos que vinham do segundo andar e barulhos de 

briga. Guardei minha bicicleta, no interior do pátio e quando voltei para a 

sala os gritos, desta vez, vinham da cozinha do primeiro andar e o barulho 

aumentava entre vidros quebrados, pratos voando em pedaços entre as 

paredes e o chão, [...] Corri até a cozinha e então apenas na entrada descobri 

as primeiras marcas de sangue, que logo cresciam e se estendiam pelo chão e 

as paredes e ela aparecia encharcada junto a um corpo que distingui com 

toda certeza. Era meu pai, completamente ensanguentado e com a cabeça a 

ponto de cair do corpo [...] (VÍRHUEZ, 2012, p. 14-15). 

 

Frantz Fanon demonstrou em Os condenados da terra, publicado em 1963, ser um 

ativista anticolonial, a favor da rebeldia, da não aceitação das imposições da metrópole, 

mediante o uso da força física e armada. O narrador, por seu lado, apresenta através da 

personagem Chidó Dapá, a Carmen, o revide físico em que o sujeito dominado mede forças 

com o dominador, validando essa forma de resistência como um meio de reverter as ordens 

impostas pelo poder colonial. Após ter dado morte ao seu capturador e opressor, Chidó Dapá, 

a Carmen, foge. Essa ação de fugir também é um exemplo de resistência, prova de que o 

colonizado tem voz, mesmo sem falar. Finaliza, assim, essa primeira etapa. 

Na segunda etapa, Chidó Dapá reaparece em Ricopa, conhecida apenas como Carmen, 

agora uma adolescente de quinze anos que mora com Tania Jaramillo, mulher do comerciante 

José Cauche. Durante os anos que viveu nesse lugar, Carmen passou por vivências em que a 

resistência e o revide fizeram parte de seus dias. Aos quinze anos, na escola, teve como 
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professora  Yolanda Tangoa, que quando questionada sobre que tipo de estudante era Carmen, 

responde com firmeza: 

 

Sem dúvida, fora do comum, aprendeu a ler com rapidez prodigiosa e com 

um sotaque tão sugestivo e convincente que anunciava de antemão uma 

personalidade singular. Ela ajudava as crianças. No fundo, o que fazia era 

praticar com eles sua própria leitura e pronunciação, [...] logo, assimilou o 

prazer de ler os livros de contos e novelas, mas a precária biblioteca da 

escolinha anulou seu crescente passatempo, voltou-se para as releituras e 

finalmente, acabou com a alegria do descobrimento de novos mundos e 

personagens incríveis que habitavam nas páginas dos livros (VÍRHUEZ, 

2012, p. 24-25). 

 

Aqui observamos Carmen apropriando-se da linguagem dominante, suas formas 

discursivas e suas formas de representação. Com muito interesse, aprende a ler e escrever, 

entretanto, a precária condição da biblioteca a empurra às releituras, em que consegue 

visualizar e compreender as intenções dos discursos veiculados nos livros de contos e novelas. 

Agora Carmen está consciente da realidade colonial e faz uso subvertido da linguagem 

dominante, para reverter a situação do sujeito indígena, resistindo e revidando ao poder 

colonizador. 

Outro episódio em que acontece o revide é quando José Cauche, marido de Tania 

Jaramillo, chega de suas viagens e resolve fazer uma festa em sua casa, muitos vizinhos 

comparecem. Ao final da festa, todo mundo vai embora. Carmen entra no seu mosquiteiro e, 

por causa da bebida, rapidamente adormece. O casal também vai deitar.  De noite, José 

Cauche se levanta, sem fazer barulho, bebe um copo de água e se dirige furtivamente ao 

mosquiteiro de Carmen. 

 

Tania Jaramillo o observava na obscuridade, mas ainda não entendia. O 

homem levantou o mosquiteiro, viu que Carmen dormia e tirou a cueca [...] 

Levantou a saia de Carmen e se lançou em cima dela. A moça acordou e quis 

sentar-se, mas o pesado corpo de seu agressor a impediu [...] Carmen iniciou 

a defesa, mas se sentia debilitada, bêbada, sem coordenação. [...] Enquanto 

isso, Tania Jaramillo havia se levantado e, gritando, xingando seu marido 

tratava de impor-se e colocar ordem. [...] Mas, o marido não parecia sensível 

a seu discurso e lhe deu um soco furioso que atirou-a contra o chão. Ela não 

podia acreditar em tamanha safadeza  (VÍRHUEZ, 2012, p. 31-32). 

 

Nessa ocasião, o revide, com a força física, não foi o suficiente para resistir ao 

agressor. Também podemos observar o revide de Tania Jaramillo, na tentativa de defender sua 

honra, revida fisicamente. Ela pega um pedaço de madeira e bate nas costas do marido, 
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entretanto, nessa tentativa, ela tem um fim trágico. “José Cauche arrancou-lhe rapidamente, o 

improvisado armamento, apontou para a forma escura que se movimentava e deu-lhe uma 

paulada. O corpo caiu pesadamente e deixou de movimentar-se” (VÍRHUEZ, 2012, p. 32). 

Aqui aparece a brutalidade do agressor, que impõe sua força física e sem querer, mata 

sua mulher, mas ele estava decidido a satisfazer seus baixos instintos e continuou até 

consumar. Carmen havia sido estuprada. Porem, com muito esforço ela consegue libertar suas 

mãos e “ao instante cravou as unhas no rosto seboso do homem que lançou fortes gritos de 

dor e caiu” (VÍRHUEZ, 2012, p. 32). Carmen consegue se safar de seu agressor e foge para 

casa de Yolanda Tangoa, sua professora. Aqui vemos a resistência através da fuga silenciosa.. 

No episódio relatado, na visão do sujeito colonizador, o sujeito indígena está marcado 

por sua cor, sua sexualidade considerada exacerbada, diferente e inferior. Esse sujeito também 

se atribui autoridade imposta institucionalmente, do homem sobre a mulher, - patriarcalismo - 

é isso que motiva suas ações. Essa situação não é aceita pelos sujeitos agredidos, os quais 

resistem e revidam, embora, muitas vezes, sem sucesso, assim como ocorreu nas rebeliões dos 

sujeitos coloniais, durante a colonização dos astecas e os incas, perpetrados por Hernán 

Cortez e Francisco Pizarro, em que, nos povos indígenas milhões foram mortos selvagemente 

(TODOROV, 1999, p. 120). 

Após a trágica morte de Tania Jaramillo, José Cauche culpa Carmen perante o povo e 

as autoridades, acusando-a de autora do crime contra a sua mulher e que também havia sido 

“atacado e arranhado no rosto por essa incivilizada, bárbara e perigosa moça” (VÍRHUEZ, 

2012, p. 35).  Valendo-se dos estereótipos, com facilidade e cinismo incrimina a própria 

vítima como autora do crime. Agora o povo a considerava uma perigosa selvagem mayoruna. 

Vemos que o colonizador, utilizando um discurso estereotipado localiza no polo negativo o 

sujeito indígena e a utiliza para encobrir seu crime contra sua própria mulher.  

Enquanto isso, Yolanda cuidava de Carmen, que conta sua vida com os matsés, seu 

rapto pelos mestiços e que sonhava crescer um pouco mais, aprender a ler e escrever para logo 

voltar ao seu povo que vivia lutando contra as intervenções e invasões. As intenções de 

Carmen exemplificam uma resistência não violenta, silenciosa, fiel a seu desejo de reverter o 

quadro social das comunidades indígenas, preservando sua liberdade e o controle de suas 

terras.  

O cínico Cauche, volta da delegacia acompanhado de policiais para prender a 

selvagem assassina. Ao saber disso, Yolanda não perde tempo e comunica para Carmen que a 

situação tinha se voltado contra ela. Então ela diz para Yolanda 
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Que seu nome era Chidó Dapá, que significa em matsés Mulher Grande. Que 

seria valente, não por acaso seus pais lhe deram esse nome. E que gostava 

também do nome Carmen. Além disso, tinha lido num livro que esse nome 

significava coisas lindas, poesia, flores, jardim, em fim, algo belo. E que 

também seria merecedora desse nome. Logo ela pediu que lhe trouxesse um 

copo de água. À minha volta, com o copo na mão, eu não a encontrei 

(VÍRHUEZ, 2012, p. 35-36). 

 

Embora tenha sido vítima de seu agressor, Chidó Dapá, na sua subjetividade, estava 

consciente de suas origens e sua missão para com sua comunidade. Mas, ao aceitar o nome de 

Carmen, mostra-se ela como um sujeito híbrido (BHABHA, 1998).  Em meio a essa situação 

delicada em que Chidó Dapá se encontra, toma como estratégia a cortesia dissimulada e não 

enfrenta diretamente seu agressor, ela, simplesmente, se esconde e aguarda.  

O escritor Caryl Phillips em Crossing the River (1994) na seção “West” narra a 

história de Martha, que trabalha como escrava numa fazenda nos Estados Unidos. Depois da 

morte de seu dono, é levada como escrava por outra família. Ela tem a consciência de sua 

condição de objeto e do pertencimento a alguém. Mas, tem voz em seu pensamento e mostra 

ser uma mulher determinada, disposta a tornar-se sujeito com  autonomia e viver numa 

comunidade de negros que vivem como iguais. Quando era eminente a sua venda, Martha 

toma uma das decisões mais importantes de sua vida. Foge. 

 

Martha olhou para trás enquanto corria. (Como o vento, garota.) 

E então, mais tarde, ela viu a aurora anunciando sua audaciosa 

chegada e uma Martha sem fôlego parou para descansar 

embaixo de um grande salgueiro. (Ninguém é meu dono agora.) 

Ela olhou para cima e por entre os galhos, ela viu a estrela da 

manhã pulsando no céu. Como se tivesse indiferentemente 

tentando preservar sua vida no coração de um novo dia (PHILLIPS,1994, p. 

80).33 
 

Martha, semelhantemente à Carmen, representa personagens femininos determinadas a 

buscar uma vida que lhes permita exercer sua autonomia. Elas sempre foram fieis aos seus 

objetivos. Após a fuga, amanhecia um novo dia. Para Martha, um novo recomeço, na 

concretização de sua liberdade e, para Carmen, um recomeço junto a sua comunidade em 

                                                                                 
 

33 [Martha looked over her shoulders as she ran. (like the wind, girl.) And then, later, she saw dawn 

announcing its bold self, and a breathless Martha stopped to rest beneath a huge willow 

tree. (Don’t nobody own me now.) She looked up, and through the ticket of branches she saw morning 

star throbbing in the sky. As though recklessly attempting to preserve its life into the 

heart of a new day] 
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busca de sua autonomia. Ambas personagens estavam conscientes de seus objetivos e 

dispostas a pagar o preço. 

O fator controverso sobre a resistência e o revide é a possibilidade de o sujeito 

subalterno, adquirir voz, já que, muitas vezes, ele é silenciado pelas estratégias empregadas 

pelo colonizador. Spivak, no seu artigo polêmico intitulado Can the subaltern speak?,  põe 

em dúvida a possibilidade de o sujeito colonizado adquirir voz (SPIVAK, 1995, p. 24).   

 

No mesmo dia em que os policiais partiram, à noite, o barco carregado com 

mercadorias de José Cauche ardia como fogo vivo, tão alto e tão denso que 

parecia encharcado com gasolina e querosene. Eu ri para mim mesmo. 

Porque eu sabia que a mão de Carmen estava lá, dizendo adeus, deixando em 

ruína o assassino de sua amiga Tania Jaramillo (VÍRHUEZ, 2012, p. 41). 

. 

 O revide de Carmen, demonstra uma possibilidade de reverter as estratégias de 

silenciamento de seu agressor e adquire voz, ainda que parcialmente e anônima. O revide está 

presente com esse sentimento de não aceitação das injustiças ao que Fanon afirma: “em nível 

dos indivíduos, a violência é uma força que limpa” (FANON, 1990, p. 74). Desse modo, 

Carmen faz justiça com suas próprias mãos e desaparece, mais uma vez o sujeito indígena 

adquire voz, resiste e revida, mesmo sem falar. 

Na terceira etapa, observam-se duas fases. Na primeira, Chidó Dapá reaparece, 

chegando a seu povo convertida numa bela jovem de vinte anos, não como uma menina mais, 

pronta para casar com algum caçador ou guerreiro matsés, mas, como professora, para ensinar 

a ler e escrever e estampar sobre o papel as múltiplas histórias que seu povo conservava. A 

volta para suas origens é o ponto chave de sua resistência.   

Observamos aqui, uma analogia com a obra Reino deste mundo  ambientada no Haiti 

colonial do escritor cubano Alejo Carpentier, que apresenta Mackandal, um escravo negro 

mandinga, que perdeu o braço e se torna inútil para seu dono Então  ele se dedica a coletar 

frutos, sementes e fungos e os leva até uma bruxa negra e aprende a fazer feitiços. Após uma 

discussão com seu amo ele foge e durante seu exílio revida, espalhando pestes sobre os 

animais dos brancos europeus. Os fazendeiros tentam capturá-lo, mas, ele começa a 

metamorfosear-se em diversos animais para não ser pego. Após algum tempo, volta em sua 

figura humana e aparece ante os negros e a rebelião escrava começa a tomar mais força.  

Tanto Chidó Dapá como Mackandal, durante seu convívio com os colonizadores, em diversas 

situações, manifestaram ações de resistência e revide, buscando desestabilizar o colonizador. 

Após o período de exílio, voltam para seus povos para resistir aos colonizadores.   
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Na segunda fase da terceira etapa, observamos Chidó Dapá como um sujeito híbrido, 

com uma maturidade e visão de mundo diferenciada. Essa maturidade também envolve as 

estratégias de resistência e revide. É interessante observar que sua identidade, assim como seu 

nome, também sofre uma transformação – hibridação - “poucos dos shipibos a chamavam de 

Chidó Dapá ou Carmen; diziam-lhe, simplesmente, professora” (VÍRHUEZ, 2012, p. 80).  A 

Professora executa seu projeto de organizar uma comuna de corte socialista para resistir e 

reverter a situação provocada pela colonização, para quebrar a perpetuação de um pensamento 

eurocentrista, baseado no binarismo, para reconstruir a realidade social, cultural e política das 

comunidades amazônicas dominadas.   

Chidó Dapá deixa um legado muito importante para as comunidades indígenas, através 

de seus ensinamentos, sua postura, seu exemplo de coragem. A não submissão às imposições, 

embora sendo bombardeados e metralhados até quase a extinção  pelo poder colonial, os 

sobreviventes dessas comunidades começaram a criar espaços para adquirir voz e manifestar 

sua subjetividade indígena na conquista de seus direitos.  

Ricardo Vírhuez, respondendo a uma entrevista, afirma que esses povos indígenas 

conseguiram legitimar os direitos humanos indígenas, outorgando-se o direito, à consulta 

prévia para as questões indígenas, educação bilíngue intercultural, publicação de milhares de 

livros em línguas originárias, a formalização de, até o momento, trinta e quatro línguas 

amazônicas que  permitirá o ensino em suas próprias línguas (VÍRHUEZ, 2016).34 

 

4.1.3  RESISTÊNCIA E REVIDE NOS MATSÉS OU MAYORUNAS 

 

Os matsés fazem parte de uma nação descendente dos panos que agrupa numerosos 

povos como os shipibos, conibos, cashinahuas, entre outros. Eles moravam na beira do rio 

Mayo que significa em língua quéchua rio, por esse motivo foram chamados de mayorunas 

que significa homens do rio (VÍRHUEZ, 2012, p. 26). 

Os mayorunas tiveram dois episódios de resistência e revide armado à intervenção e 

invasão dos colonizadores mestiços que, formados por uma forte e sólida aliança entre as 

instituições tutelares do Estado e os fazendeiros latifundiários, tinham o poder de influenciar 

nas decisões políticas e econômicas. Havia-se atribuído, aos mayorunas, estereótipos 

                                                                                 
 

34 Entrevista realizada em setembro de 2016. Versão completa no anexo.  
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pejorativos e ofensivos como: selvagens, bárbaros, perigosos, homens violentos e ladrões de 

mulheres, discursos que circulavam como “verdades” para a população.   

O primeiro revide armado ocorre quando se espalha a notícia: “os mayorunas 

raptaram as mulheres requeninas” (VÍRHUEZ, 2012, p. 9), essa foi a estratégia de alguns dos 

invasores para preparar um grupo de “resgate” com cinquenta pessoas armadas, entre elas, 

padres, policiais e fazendeiros com seus capangas. Eles saíram e localizaram a maloca que 

procuravam, a rodearam e iniciaram o ataque, “com único fim de atacar em torno da maloca, 

não estavam discriminando a possibilidade de salvar reféns ou cativos, mas premeditavam o 

extermínio dos temíveis  mayorunas” (VÍRHUEZ, 2012, p. 9). Quando cessaram os disparos, 

a maloca estava em chamas e encontraram apenas cadáveres de mulheres e crianças, não 

acharam homens, nem as mulheres raptadas. Capturaram algumas mulheres e crianças.   

Podemos observar que os métodos de invasão e intervenção, por parte dos 

colonizadores, se repetem, dessa vez, utilizados por mestiços aliados ao poder do Estado, por 

meio de seus representantes, buscando favorecer os interesses mesquinhos dos latifundiários, 

já que o verdadeiro objetivo era exterminar os mayorunas e ficar com suas terras para 

expandir seus territórios de exploração, já que eles eram aguerridos defensores de suas 

propriedades. 

Ao escutar os disparos, os mayorunas rapidamente revidam ao ataque, com armas 

tradicionais e armas de fogo. “Abaixe-se, porra, os mayorunas estão atirando!” fato que deixa 

os invasores perplexos e em pouco tempo, com flechas e balas, decide-se a batalha em favor 

dos mayorunas.  Os nativos, frequentemente, eram invadidos e lutavam para resistir às táticas 

do colonizador para manter o controle.  

 

um dos padres teve um triste e terrível final. Foi empalado. Os 

mayorunas lhe atravessaram o corpo com um pau afiado que 

ingressou pelo ânus e saiu ensanguentado pela boca abruptamente 

aberta (VÍRHUEZ, 2012, p. 11).  

 

Observa-se nesse recorte o grotesco como elemento de sátira, através da imitação da 

crucifixão (BHABHA, 1998, p. 130). Essas ações demonstram o ódio e repúdio às ações de 

homens religiosos que, em nome de Deus, pretendiam domar os selvagens e cometiam 

atrocidades demostrando contradições entre seus ensinamentos e suas práticas apresentando 

uma moral dupla.  

O segundo revide armado está contextualizado no ano 1964, o grupo invasor e 

agressor está formado pelos mesmos grupos de pessoas, igreja, polícia, militares e 



69 

 

 

 

oportunistas exploradores, dessa feita, liderados pelo próprio prefeito de Requena com a 

desculpa denominada, expedição científica, com o propósito de 

 

Comprovar a possibilidade de construir uma estrada de ligação a Yaquerana, 

o Alto Yaraví na fronteira com Brasil, para facilitar o comércio com o 

poderoso país vizinho. Mas, também existia o interesse de registrar as 

variedades florestais, em pleno território mayoruna, para sua imediata 

extração e exploração (VÍRHUEZ, 2012, p. 9). 

 

O argumento de possibilidades de desenvolvimento e oportunidades é apregoado pelos 

oportunistas de plantão, em nome do progresso, porém, com objetivos egoístas. Essa 

expedição também seria um revide por parte do colonizador aos confrontos que tiveram 

anteriormente. Hélio Rocha, professor, pesquisador e escritor da Universidade Federal de 

Rondônia, em Microfísicas do Imperialismo, no capítulo “A Amazônia da década da 

destruição” relata: “É uma Odisseia da exploração, ganância, brutalidade e aventuras humanas 

na última fronteira a ser submetida aos desmandos e infortúnios ocorridos em nome do 

progresso” (ROCHA, 2012, p. 33). Assim, em nome do desenvolvimento cometeram-se 

atrocidades com os povos indígenas. 

Dessa vez, tendo os mayorunas como líder a professora Chidó Dapá, por meio da 

educação e conscientização, elels estavam mais bem preparados ideologicamente para resistir 

e revidar contra os invasores e agressores. Os invasores iniciam a expedição e, ao encontrar 

uma maloca mayoruna, a primeira atitude que tiveram foi destruí-la. Arrasaram as plantações 

de frutas, as hortas e procuravam indígenas para matar, porque o objetivo era o extermínio dos 

mayorunas para tomar posse de suas terras.  

Não se fez esperar a resposta dos mayorunas, dessa vez com estratégias planejadas, 

usando armas de fogo, lanças, flechas e outras armas tradicionais encurralaram os invasores, 

que, pelo rádio, pedem socorro às autoridades de Iquitos. A situação se tornou tão dramática 

que foi comunicada à capital Lima o seguinte discurso: 

 

Um grupo de valentes expedicionários que tentava levar a civilização às 

zonas mais afastadas do Peru estava a ponto de ser exterminado pelos índios 

selvagens. [...] Fernando Belaúnde, então presidente do Peru, em seu 

primeiro mandato, deu a ordem de ataque. Aviões de guerra e helicópteros 

artilhados acenderam seus motores e partiram das bases de Chiclayo e Piura. 

Não contentes com semelhante incursão militar, pediu-se ajuda aos 

marinheiros dos EUA, atuantes no Panamá (VÍRHUEZ, 2012, p. 51-52). 
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Novamente aparece o binarismo civilizado/selvagem. As forças da ordem prontamente 

atendem ao chamado para combater os selvagens a “força aérea realizou um estupendo 

trabalho de aniquilamento” (VÍRHUEZ, 2012, p. 52). Esses fatos têm alguns registros 

jornalísticos como o relata Stefano Varese, sobre o bombardeio dos nativos mayoruna em,  

Witness to Sovereignty: Revisiting the Latin American Indigenous Peoples’ Ethnopolitical 

Movement. 

 O presidente Belaúnde ordenou pessoalmente à Força Aérea do Peru 

bombardear e metralhar as aldeias de três dos quatro clãs dos indígenas 

mayorunas (matsés) do rio Yaquerama. [...] O bombardeio dos indefesos 

homens, mulheres e crianças matsés foi apresentado para a imprensa 

nacional como um ato de heroísmo dos pilotos da força aérea peruana, 

lutando contra os brutais selvagens que se opunham ao progresso do país.  A 

verdade por trás da propaganda dos meios de comunicação era que os 

indígenas mayorunas estavam no caminho de algumas poucas companhias 

madeireiras nacionais e transnacionais (VARESE, 2003, p.3.)35. 

 

Mas, os mayorunas liderados por Tigre Rojo junto com Puma negro, Sol Nasciente, 

Luna con Manchas, Tigrillo Feliz e Mujer Grande decidiam os próximos passos. Os mestiços 

estavam cercados e não tinham escapatória e sua comida iria se acabar, assim como as 

munições, além disso, estariam chegando irmãos matsés de outras aldeias. Dessa vez, parecia 

que tudo estava sob controle e que o ataque final seria realizado na saída do sol, no dia 

seguinte. Repentinamente, foram surpreendidos por um ataque aéreo em que os mayorunas 

são quase exterminados na luta entre colonizados e colonizadores, poucos conseguiram fugir e 

se salvar, entre eles, Chidó Dapá, a professora.  

O revide e resistência armada foi uma das formas encontradas pelos mayorunas 

subjugados, para tentar reverter o quadro social das comunidades indígenas. Embora tenham 

conseguido ter acesso às armas de fogo, elas foram inexpressivas diante das forças do poder 

colonizador. Assim, o poder político e econômico passa das mãos dos indígenas para o 

controle dos mestiços. Com a perda de seu espaço territorial, os sujeitos colonizados lutam 

também para não perder sua identidade, motivo pelo qual as lutas armadas contra as 

metrópoles são expressões de revide. 

                                                                                 
 

35 President Belaúnde had personally ordered the Peruvian Air Force to bomb and machinegun the 

villages of three of the four clans of Mayoruna (Matsés) Indians of the Yaquerana river. The fourth 

clan at that time was living across the border in Brazilian territory. The bombing of defenseless Matsés 

men, women and children was presented by the national press as an act of heroism of Peruvian air 

force pilots fighting against brutal savages that were opposing the progress of the country. The truth 

behind the media propaganda was that the Mayoruna Indians were in the way of a few national and 

transnational timber companies. 
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Como os mayorunas conseguiram as armas? Imitando algumas estratégias dos 

colonizadores, eles raptam uma criança mestiça de Requena de sobrenome Solsol. 

 

Não lhe fizeram nenhum mal. Pelo contrário, o trataram com mordomias e 

muita consideração. Ele aprendeu novos costumes, uma língua diferente e 

uma cultura diferente. Quando ele cresceu [...] lhe deram a missão para a 

qual havia sido preparado. Vestido com roupas mestiças, falando Castelhano 

e exercitando as devidas cortesias para o êxito das relações sociais, viajou a 

Requena e então a Iquitos para comprar armas (VÍRHUEZ, 2012, p. 49).   

 

 Nesse recorte, observamos uma paródia e remedo  ao rapto de Chidó Dapá, em que os 

indígenas conseguem aplicar, com sucesso, as estratégias da outremização no sujeito mestiço 

Solsol. Sem necessidades de apelar ao uso da força nem aos estereótipos, pelo contrario, ele é 

bem tratado, aprende uma nova língua, novos costumes, uma cultura diferente.  Dessa forma, 

ele é preparado e ‘usado’ para comprar as armas para os indígenas que permitiram resistir e 

revidar às invasões e agressões dos colonizadores. 

Após o ataque aéreo, e, consequentemente, o quase extermínio dos indígenas 

mayorunas, os sobreviventes são achados e reagrupados pelos americanos do Instituto 

Linguístico de Verão (ILV), que os organizam formando um povoado, impõem-lhes certas 

obrigações aos quais deviam se submeter aos aparelhos ideológicos estabelecidos, para isso o 

ILV construiu uma escola, um aeroporto e uma igreja evangélica. 

 

Outra vez estavam juntos, mas, os mais velhos se sentiam oprimidos pelas 

obrigações que lhes impuseram: submeter-se aos serviços religiosos, 

participar do trabalho comunal e ir para a escola. Por que teria que ser 

obrigatório? Por acaso eram escravos para obedecer a ordens? Alguns se 

retiraram com suas famílias e os demais ficaram. Aprenderam a não 

sentirem-se oprimidos (VÍRHUEZ, 2012, p. 62).  

  

Nesse trecho visualizamos duas atitudes dos índios mayorunas, a primeira, foi 

daqueles que quiseram preservar sua liberdade resistindo e não aceitando as imposições do 

colonizador. Como consequência, retiram-se com suas famílias para viver com autonomia.  A 

segunda, foi aqueles que aceitaram submeter-se ao processo de colonização, abdicando de sua 

liberdade e aprovando as obrigações que os colonizadores lhes impuseram.  

A convivência com os novos colonizadores traz um fato que divide os mayorunas. 

“um gringo bêbado estuprou uma jovenzinha [...], mas, os gringos pedem perdão e 

compreensão para o irmão que havia se deixado levar pelos desejos da carne. Os mayorunas 

se dividiram a favor e contra” (VÍRHUEZ, 2012, p. 62). Esse fato demonstra que a resistência 

ainda estava latente perante as novas imposições dos colonizadores. Nessa situação conflitiva  
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Surgiu a voz dominante da professora mayoruna, que exigia justiça e castigo, 

porque se o  estupro se premiasse com o perdão, então nesse mesmo instante 

os jovens mayorunas estuprariam as irmãs e mulheres dos missionários e 

logo receberiam o perdão e a compreensão de todos os chifrudos 

(VÍRHUEZ, 2012, p. 62-63). 

 

 Na postura da professora mayoruna, ao copiar o discurso do colonizador –voz 

dominante–, percebe-se a paródia, ao colocar em igualdade de condições de julgamento o 

estupro do colonizador e do colonizado, fato que deixa  o colonizador em uma situação 

incômoda e fragilizada. Desse modo, a professora mayoruna, legitima a não aceitação das 

imposições da autoridade colonial, subvertendo os valores dos dominadores (BHABHA, 

1998, p.133). 

 A resistência discursiva é visível no trabalho desempenhado pela professora e não se 

limita a uma aldeia ou comunidade indígena. Seu projeto se expande com os shipibos, conibos 

e outras aldeias. Ela organiza escolas, onde conscientiza sobre a realidade colonial, 

enfrentando e superando barreiras, Mulher Grande: 

 

Pensou como verdadeira professora e saiu com os pais. Eles coletaram huito, 

mishquipanga, achiote, piripiri, sangre de grado, lechecaspi, carvão, 

fuligem, giz vermelho, azul e amarelo, e todas estas substâncias 

transformou-as em tintas de cores diferentes (VÍRHUEZ, 2012, p. 70). 

 

 Assim, de maneira criativa, providencia os materiais e recursos para dar andamento às 

escolas indígenas, sempre os lembrando que tudo isso era provisório e que não deviam  

conformar-se. A maioria das aulas é dada em meio à natureza, ensinando a compreendê-la. 

“Da grande força que havia no centro da terra, como se todos os espíritos poderosos nos 

puxassem para o centro, não havia necessidade de falar-lhes de gravidade ou outras palavras 

difíceis” (VÍRHUEZ, 2012, p. 71). Observamos que os saberes prévios são levados em conta 

e contextualizados com as novas informações. 

 A escola atendia pela manhã às crianças e pela tarde aos adultos, ninguém ficava sem 

estudar, até o Mueraya, o sábio conhecedor da natureza e seus segredos, estudava os novos 

conhecimentos, sempre discutindo os temas estudados.  A escola proporciona um espaço de 

resistência e revide discursivo, em que se debatem diversas questões de sua realidade, como: 

as doenças que nem sempre podiam curar, os livros que precisavam, as árvores cortadas pelos 

madeireiros, a pobreza da terra que produzia muito pouco para viver e a esperteza dos 

comerciantes. 



73 

 

 

 

Vê-se a importância de complementar a medicina tradicional indígena com os avanços 

da ciência, a qual seria conhecida por meio das literaturas, assim, o papel da escrita e registro 

é fundamental para aproveitar os conhecimentos e informações que lhes permitam conhecer e 

apropriar-se para defender seus interesses e não ser enganados pelos comerciantes e 

aproveitadores oportunistas.  

A professora os sensibiliza à necessidade de organizar-se e ter dirigentes que 

reivindiquem perante as autoridades competentes suas necessidades de livros, medicamentos, 

professores, ferramentas de trabalho e proteção contra as intervenções e invasões.  Para isso, 

seria necessário formar federações shipibas em todos os povoados e comunidades.  Assim, 

começa-se a manifestar a resistência discursiva, mediante mecanismos que permitia aos 

subalternos criar espaços como a escola, a organização de federações indígenas, o registro, 

através da escrita de sua cultura e seus saberes, para que fossem ouvidos e reconhecidos como 

sujeitos pensantes e não meros selvagens. 

A partir das propostas da professora, houve alguns questionamentos, manifestações de 

medos e incertezas como: 

 

Alguns shipibos que conheciam a cidade disseram que o exército, durante 

uma manifestação de camponeses e trabalhadores petroleiros, havia 

metralhado a multidão e assassinado mais de cem pessoas, Como iríamos 

enfrentá-los? […] se o governo tinha tudo controlado, para quem iriam 

protestar e exigir? 

Os questionamentos resultaram um tanto desalentadores [...] Mas, Chidó 

Dapá estava tranquila e até sorria. Não respondeu a nenhuma pergunta. Ao 

contrario, devolveu as perguntas aos mesmos, e, supreendentemente, 

começaram a chegar as respostas mais inesperadas.  Os shipibos 

responderam com criatividade e coragem, dessa maneira, começou a gestar-

se a ideia das federações indígenas (VÍRHUEZ, 2012, p. 72-73). 

 

Aqui vemos Chidó Dapá respeitando os medos e incertezas dos indígenas e também 

lhes proporcionando a oportunidade de expressar suas ideias e propor soluções. Dessa forma, 

ao sujeito indígena lhe é dada a liberdade de escolha e autonomia para tomar decisões. “E, 

assim, os indígenas começam a se unir, se indignar e sentir como seus a floresta, rios, 

animais, [...]” (VÍRHUEZ, 2012, p. 72-73). Esta situação resgata as identidades dos sujeitos 

indígenas, –sujeitos com autonomia, com uma cultura que conhecem e sabedores do convívio 

com a natureza– agora decididos a defender aquilo que sempre foi seu. 

Assim, elaboram os primeiros documentos como queixas e reivindicações. Realizou-se 

a primeira manifestação na cidade de Pucalpa. “As mães com seus filhos, jovens e velhos, 

todos com suas roupas e ornamentos originais, vestidos coloridos, [...] foram chegando em 
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direção à ampla e polvorosa praça de armas de Pucalpa. (VÍRHUEZ, 2012, p. 74). Pela forma 

incomum da manifestação, por meio da cortesia dissimulada  chamam a atenção da 

população, dos jornalistas e fotógrafos que aproveitam para entregar  documentos nos quais 

expunham seus reclamos.  

“Um jovem shipibo discursou na língua shipiba que foi acompanhada com atenção, 

risos e aplausos” (VÍRHUEZ, 2012, p. 74). O trabalho da professora começa ser mais visível 

com as primeiras manifestações públicas da resistência discursiva, rejeitando a língua do 

colonizador e fazendo uso da língua shipiba, representando, assim, sua cultura e seus valores 

(NGUGI, 1995, p. 287). 

 As primeiras manifestações não surtiram muito efeito nos meios de comunicação da 

cidade, entretanto, o colonizador revida a essas manifestações através do serviço de 

inteligência do Estado, procurando a professora que se encontrava organizando outras aldeias 

shipibas. Prendem um dirigente mayoruna e ameaçam a comunidade. Essas ações provocam a 

resistência nos matsés, fortalecendo as organizações e comitês de defesa. “perceberam que 

eram os verdadeiros donos e estavam dispostos a defender sua amada selva e seus rios” 

(VÍRHUEZ, 2012, p. 81).  Os sujeitos indígenas começam a refletir sobre sua condição 

perante o invasor e se opõem ideologicamente, manifestando seu desejo de resistir e defender 

o que é seu, aflorando assim, uma consciência de cidadania.   

A ambivalência se manifesta nos colonizadores quando revidam a essas atitudes, 

considerando-as como rebelião e subversão. Utilizando os meios de comunicação, começam a 

divulgar discursos caluniadores “acusando-os de canibais, selvagens, bárbaros, que haviam 

expulsado os madeireiros e seus trabalhadores, e que são contra o progresso e 

desenvolvimento da pátria” (VÍRHUEZ, 2012, p. 81). O colonizador, valendo-se dos 

discursos preconceituosos, chama à ação repreensiva e ao princípio de autoridade, 

prevalecendo a ideologia e o discurso da metrópole. O reforço dos discursos, através dos 

meios de comunicação e os recursos da mídia fortalecem os estereótipos e os padronizam, 

intensificando o domínio (SAID, 2007, p. 52). 

Entretanto, a subjetividade dos sujeitos indígenas era reafirmada e não se 

amedrontaram diante das ameaças e intervenções das forças de ordem. Observa-se esse fato, 

quando um madeireiro vai à polícia para registrar uma ocorrência, manifestando que um 

grupo de indígenas o havia detido em plena selva. O deixaram nu e o amarraram em uma  

árvore, foi torturado, com cócegas e discursos que não devia cortar as árvores 

indiscriminadamente e sem a permissão do povo.  
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Observamos aqui, a paródia às formas de tortura praticadas pelos colonizadores. Os 

sujeitos indígenas aplicam ao invasor e infrator uma punição redentora, uma punição que leva 

o infrator a refletir em suas ações, sem recorrer aos maus-tratos físicos, nem uso de 

estereótipos. Essas ações evidenciam a resistência e o revide discursivo praticado pelos 

nativos. 

Outro fato parecido também é registrado por outro madeireiro que reafirma esta 

postura dos mayorunas: 

 

O haviam amarrado a uns arbustos, uma noite e foi obrigado a beber 

ayahuasca, ter visões horríveis de animais que queriam comê-lo, crianças 

famintas e mortas, doenças desconhecidas, serpentes vorazes que se 

arrastavam pelo seu corpo, árvores que possuíam vida e o envolviam até 

asfixiá-lo, porém, todas as visões, eram acompanhadas de cantos e 

repreensões para que não voltasse a estragar a floresta (VÍRHUEZ, 2012, p. 

82-83).  

 

Novamente aparece o revide do sujeito indígena, demostrando não apenas punir o 

agressor mas, levá-lo a refletir sobre as consequências de suas práticas na exploração dos 

recursos naturais, o que sugere seus conhecimentos sobre sustentabilidade. Por outro lado, as 

acusações pesavam sobre a professora, ela teria que se esconder. Assim, ela se torna uma 

mulher não localizável, porque as forças de ordem tinham a intenção de capturá-la. 

Entretanto, ela estava nas aldeias, ensinando os povos indígenas a defender a floresta, os rios, 

a não ficarem calados, nem com medo diante das autoridades, nem de ninguém.  

A Professora organiza a Comuna Kasangari para formar um povo auto gestionário, 

com uma forma de organização socioeconômica própria, diferente do modelo nacional. 

“Kasangari não tinha nada de extraordinário, exceto que ali vivia uma professora que 

ensinava a seus alunos o ódio contra os militares e contra todas as instituições estatais” 

(VÍRHUEZ, 2012, p. 91). Chidó ‘Dapá convence a população e surge uma curiosa forma 

de comunidade a que chamam de Kasangari. Onde, 

 

Organizaram o comércio de tal modo que os comércios existentes 

pertenciam à comuna e os preços eram acessíveis a todos. Enfim, até 

construíram postos médicos, com grande quantidade de plantas medicinais e 

remédios trazidos de Pucallpa e escola para crianças e adultos. Ninguém 

ficava sem educação. Até campos de futebol e de vôlei tinham nas partes 

planas da comuna. Inclusive, havia um pequeno museu aberto o dia todo, 

onde expunham seus utensílios, armas, vestidos e as coisas que usaram os 

indígenas que viveram antigamente (VÍRHUEZ, 2012, p. 92). 
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 A comuna de Kasangari representa uma comunidade híbrida. Nestor Canclini em 

Culturas híbridas aclara que as culturas híbridas representam elementos da cultura tradicional 

e imperial extinguindo as fronteiras entre o massivo, popular e culto, fruto de seu contato com 

a cultura do colonizador (CANCLINI, 1997, p. 285). A partir dessa realidade, surge a 

resistência discursiva nas formas de mímica, paródia e a cortesia dissimulada, que causam um 

efeito perturbador sobre o colonizador. As fendas descobertas e exploradas pelo sujeito 

híbrido servem como alavancas para fragilizar o discurso imperial, expondo sua 

vulnerabilidade. 

A Marinha havia-se instalado em Contamana para combater os subversivos. Eles 

controlavam a passagem de lanchas e barcos que transportavam droga em direção a Leticia - 

Colômbia. Tigre era o capitão que comandava e dirigia os patrulhamentos. Quando capturava 

um suspeito, era interrogado e o narcotraficante “tinha que depositar milhares de dólares se 

não quisesse morrer e ser afundado no rio” (VÍRHUEZ, 2012, p. 93). As instituições que 

deveriam velar pela segurança do povo, pelo controle do narcotráfico, estavam corrompidas, 

fato que era de conhecimento dos sujeitos indígenas, alimentando assim, seu repúdio a essas 

instituições. 

 Os militares marinheiros precisavam justificar sua presença no local e para isso 

faziam visitas surpresa às aldeias, nas quais os indígenas eram bombardeados e mortos e logo 

preparavam uma lista, dando conta do combate contra os perigosos subversivos e assunto 

acabado, ninguém podia dizer nada. “Se algum familiar fosse reclamar, era levado ao quartel, 

torturado e logo afundado em qualquer parte do imenso rio”(VÍRHUEZ, 2012, p. 94). A raça 

sempre foi um fator marcante para exclusão social, em que nativos e negros ocupavam as 

posições mais baixas. O norte- americano Edward E. Telles, em Racismo à Brasileira diz:  

 

A classe e a raça se tornam, então, conscientemente, determinantes de status 

na sociedade. Hierarquias raciais ou de classe são codificadas em regras 

informais de interação social e são consideradas naturais. Nelas o status de 

uma pessoa ou uma posição na hierarquia garantem maiores direitos e 

privilégios (TELLES, 2003, p. 309). 

 

Segundo Telles, o sujeito indígena é aquele que ocupa o lugar inferior e os militares 

representam a superioridade. A injustiça e abuso de autoridade parte dos militares e as 

entidades do Estado imperam onde, conforme as leis, deveriam ser os responsáveis por 

preservar o respeito e oferecer segurança para a sociedade. Entretanto, utilizando a 
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prepotência, violência e sem motivo algum, abordavam aldeias e cometiam atrocidades, o que 

motivava e revigorava a resistência e o revide do sujeito indígena. Podemos ver quando 

 

Um representante da prefeitura é enviado para fazer o registro civil em 

Kasangari, o tipo era um aproveitador das pessoas humildes e pedia dinheiro 

para qualquer coisa. Queria casa grátis e até comida grátis [...] A 

comunidade faz uma assembleia e decide expulsá-lo de forma exemplar. 

Tiraram suas roupas e amarrado numa jangada o soltaram rio abaixo 

(VÍRHUEZ, 2012, p. 95). 

 

As decisões e ações por parte dos indígenas demonstram uma solidez na sua 

subjetividade. Porém, os policiais chegam ameaçando o local comunitário e, aos gritos, 

exigem a presença do dirigente do povo. A população não atende e resiste, permanecendo em 

silêncio. Os policiais vão de casa em casa, batendo e chutando, quebram as portas de um 

comércio, entram derrubando e espalhando toda a mercadoria até que acharam um garrafão de 

álcool e começam a beber, esperando a chegada de alguém, mas ninguém apareceu e 

perceberam que, ao lado, havia umas galinhas e porcos.  

Os policias pensaram: “ninguém vai reclamar por um porquinho e umas galinhas” mas 

não conseguiam pegar porque estavam bêbados e quando perceberam,  já  estavam cercados 

pelo povo, que rende esses maus elementos os quais  têm a mesma sorte que o representante 

da prefeitura. Dessa vez, o revide é manifestado contra os policiais, desafiando abertamente 

sua autoridade, contudo, observa-se que não há manifestações de agressões físicas, como 

acontecera no passado com o Padre que foi ‘empalado’.  

Quando chegam as noticias ao quartel de Contamana, a comuna de Kasangari é 

considerada um povo subversivo. O exército é mobilizado e são pedidos apoios aéreos. O 

capitão Tigre, o sargento, com um grupo seleto de homens partem para lá. Invadem 

metralhando as casas simples de madeira, tiram as pessoas de suas casas, arrastando-as e 

insultando-as. A ordem era clara, “todos ao pátio” os que se recusavam obedecer eram 

mortos. 

  

As mulheres gritavam, os homens protestavam e as crianças choravam de 

terror. Eles vasculhavam todas as casas e não encontraram nenhuma 

bandeira vermelha, nenhuma arma de fogo, nenhum documento subversivo 

que delatasse Kasangari. 

Quem é o líder do povo, gritou o capitão Tigre. Um humilde morador deu 

um passo à frente e recebeu uma coronhada soberba no rosto. Um fuzileiro 

chutou-o no chão e logo o levantou como um boneco. O capitão olhou nos 

olhos e só viu medo e terror na expressão do homem. Quando ele achou que 
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tinha o domínio absoluto, recebeu um tremendo pontapé nos testículos se 

ajoelhou de dor. 

Mas, Tigre era rápido. Engoliu o ar e se recompôs. Apontou na cabeça do 

homem e disparou com raiva e feliz ao mesmo tempo (VÍRHUEZ, 2012, p 

99). 

 

Nesse recorte, observamos a reação do colonizador, com argumentos de falsas 

acusações e fazendo uso da força física e poder bélico, invade, extorque, maltrata psicológica 

e fisicamente e logo assassina. Mas, o sujeito indígena com uma cortesia dissimulada 

demonstra expressar medo e terror, entretanto, no momento oportuno revida fisicamente e não 

se entrega passivamente ante seu opressor. 

  Após  esse episódio, os gritos e os prantos se multiplicam, então uma mulher sai da 

multidão e se apresenta. Eu sou a professora desse povo.  Por que vêm para nos matar? E o 

capitão anuncia que todos estão detidos. A professora responde: não temos o direito de saber 

qual é nosso crime? Vocês foram denunciados como subversivos (VÍRHUEZ, 2012, p 99). 

Observa-se que o sujeito indígena é consciente de seus direitos como cidadão e não um mero 

selvagem que anda correndo em meio à floresta.  

Enquanto o povo Kasangari está sendo injustamente caluniado e vilipendiado, a 

professora questiona o motivo pelos quais estão sendo abordados, em seguida, questiona e 

revida. “Fomos denunciados por esses policiais que vieram se embebedar e roubar nossas 

galinhas e porcos? Vocês mataram o líder de Kasangari por culpa dos policiais ladrões?”36   

O revide discursivo se manifesta através dos questionamentos que colocam o invasor 

em uma posição incômoda pelos argumentos apresentados. O capitão ia falar algo, mas 

chegaram as balas repentinamente. Era o sargento e seus homens. Vários foram abatidos e 

outros tentaram fugir pela floresta, os fuzileiros lançavam granadas de guerra para todos os 

lados. Quando os disparos pararam, o capitão diz para o sargento que ele havia “cagado” tudo 

“Como vamos corrigir essa merda?” O capitão teve que aceitar a proposta do sargento. E 

começou o extermínio pelas plantações e pelos pomares, o extermínio foi completo.   

 

Os cadáveres de homens mulheres e crianças foram jogados num igarapé e 

depois, com uma carga explosiva, desapareceram “não ficou nada deles, 

absolutamente nada.[...] E a professora? Eu a vi correndo na minha frente, 

segurando as mãos de crianças e mulheres. Apontei com minha arma [...] 

Não disparei. Deixei que desaparecesse na floresta, entre as árvores [...]  

Mulher Grande estava viva. Escondida, perseguida, não localizável, mas 

viva (VÍRHUEZ, 2012, p 101 - 106). 
                                                                                 
 

36 Idem. 
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Chidó Dapá é uma metáfora de sujeitos e povos que não se curvam nem se submetem 

aos poderes da colonização ou neocolonização. Ela está viva, na subjetividade desses povos. 

Na utopia comunitária, a mulher assume um papel fundamental na realização desse sonho. A 

comuna Kasangari não é um simples projeto imaginário, irrealizável, entretanto, existe uma 

brecha entre o conteúdo de nossas utopias e o que vamos construindo na realidade factível. 

 

4.1.4  A MULHER PÓS-COLONIAL  EM  LAS GUERRAS SECRETAS 

 

 O romance Las guerras secretas apresenta um desafio à cultura hegemônica no 

aspecto social e subjetivo. No primeiro aspecto, aposta pela autodeterminação dos povos 

indígenas e no segundo, aposta pela autonomia da mulher indígena, o que permite construir 

uma proposta não hegemônica a partir da Amazônia.    

 O conceito de hegemonia foi desenvolvido pelo filósofo italiano Antonio Gramsci 

para assinalar a dominação simbólica que exerce um grupo de poder, através do controle dos 

aparelhos ideológicos do Estado e os meios de produção simbólica, com os quais consegue o 

consenso das massas. Uma ação que atinge não apenas a estrutura econômica e a organização 

política da sociedade, mas também age sobre o modo de pensar, de conhecer e sobre as 

orientações ideológicas e culturais. “de modo que uma só força modele a opinião e, portanto, 

a vontade política nacional, desagregando os que discordam numa nuvem de poeira individual 

e inorgânica” (GRAMSCI, 2000, p. 265).  

 Tal concepção articula-se com a visão de Estado ampliado, pois nas condições do 

capitalismo contemporâneo, uma classe mantém o domínio se for capaz de exercer uma 

liderança moral e intelectual, fazendo certas concessões a seus aliados. Por esse motivo, 

Gramsci37, propõe que as lutas emancipatórias não deviam limitar-se ao enfrentamento 

armado, pois a história comprovava que as vitórias alcançadas por esse meio retrocediam 

facilmente, daí que, toda incursão política –resistência– deve considerar a luta pela 

ressignificação das representações socialmente consensuais o que ele denominou contra-

hegemonia.  

 A posição da mulher no período colonial, era resguardada à condição de propriedade 

do pai, e, por conseguinte do marido. Os meios de comunicação se convertem em poderosos 

                                                                                 
 

37 Idem 
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instrumentos de modelação das mentalidades, assim como os espaços de socialização de 

materiais educativos –escolas– (LAURETIS, 1994, p. 222) oferecem espaços de 

ressignificação –resistência– que permitem ao sujeito desafiar as representações oficiais 

hegemônicas.    

 Em Las guerras secretas destacam-se três sujeitos femininos ligados ao ambiente 

amazônicos: Yolanda Tangoa, professora de ensino fundamental, Meymar Villasante, 

professora universitária e Chidó Dapá, professora das comunidades indígenas. Foram 

mulheres líderes, cada uma na sua esfera de ação, não como consequência de uma vida 

passiva e tradicional, mas como uma formação que foi fruto da violência contra elas e os 

desafios para sobreviver. Essa característica comum destaca a importância do papel da 

educação e do educador nos processos de conservação ou transformação do imaginário social. 

 O romance Las guerras secretas se propõe alimentar a luta pela ressignificação e 

construção de uma contra-hegemonia a partir da literatura, mostrando o espírito combativo 

dos mayorunas e particularmente destacando a hora de construir as personagens femininas de 

Chidó Dapá e a pucallpina Meymar. Ambas as personagens se destacam pelo seu caráter 

indomável e estão longe da imagem do sexo frágil ou donzela em apuros dos melodramas 

clássicos.  Elas são líderes e têm um papel ativo na sociedade, em muitas oportunidades, em 

clara oposição aos poderes corruptos de turno. Elas são mulheres amazônicas politicamente 

contestatárias.  

 Meymar Villasante era de Pucallpa, quando era criança teve um encontro casual, breve 

e marcante diálogo com Chidó Dapá, fato que determinou seu interesse e desejo de estudar 

linguística. Passou sua adolescência em Iquitos e logo foi para Lima estudar linguística. Já 

formada, atua como professora universitária. Tinha como meta abrir novos cursos: linguística, 

antropologia e arqueologia, porque considerava a Amazônia um empório cultural que merecia 

ser estudado e conhecido por todos.  

 A pucallpina Meymar Villasante vivencia diversas experiências que a defrontam com 

as relações de poder e gênero. Observamos, enquanto Arturo Ramirez e Meymar degustavam 

um pollo a la brasa numa polleria de Pucallpa. 

 

Ela, assinalou para a mesa da frente. Esse é o promotor sênior, o outro é o 

capitão da polícia e o mais gordinho é um narcotraficante colombiano. O que 

você acha? Me  falou que olhasse para a mesa que está perto do banheiro [...] 

Eles são da marinha; são os que cobram pedágios aos comerciantes e atiram 

em qualquer um que eles quiserem e os que estão na outra mesa são 

narcotraficantes, comendo junto com advogados, policiais, militares e 

jornalistas (VÍRHUEZ, 2012, p. 76). 
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 Nesse recorte, percebemos que Meymar não tem reparos em denunciar e condenar a 

corrupção das autoridades civis e militares com o narcotráfico. Ela é hostilizada pelas forças 

de ordem “estou te vigiando comunista de merda, você fica falando peste dos militares [...] 

qualquer dia te levanto e amanheces fria” (VÍRHUEZ, 2012, p. 78) , foram as ameaças de um 

militar, mas Meymar não se amedronta e  o encara  “a mim com ameaças?  Vai-te [...]”38 Os 

atributos de delicadeza, doçura, paciência, submissão que compõem o ser mulher, estão 

ausentes em Meymar.  Contrariamente transparece a coragem, autoconfiança, agressividade, 

aflorando sua subjetividade. 

Embora, Gabriel García Márquez e Mario Vargas Llosa, tenham contribuído com a 

representação do feminino, como: mulher objeto, mulher promíscua e mulher submissa ao 

patriarcalismo, em Las guerras secretas, a mulher amazônica não renuncia à sua felicidade 

sexual, muito pelo contrário, apresenta o espaço da intimidade como um lugar de subversão 

da dominação masculina e a reformula, outorgando-lhe autonomia e é ela a que toma a 

iniciativa, escolhe seus parceiros. Vemos em Chidó Dapá que, 

 

Na madrugada o levou sigilosamente a seu mosquiteiro e recebeu suas 

caricias, seus beijos, seu sexo vivo e incandescente que a transportou para 

longe dos rios e das árvores, e a deixou exausta, colada a ele, feliz de ser 

mulher (VÍRHUEZ, 2012, p. 42). 

 

 Observamos que Chidó Dapá vivencia a tão ansiada liberdade sexual, em que o prazer 

da mulher é considerado importante e o sexo não é apenas uma forma de procriação. Vemos 

também quando Arturo Ramírez relata, “[...] ela se aproximou de mim, [...] Olhei pra ela e ela 

rindo, me beijou novamente, com paciência, com prazer.” (VÍRHUEZ, 2012, p. 77). Carmen e 

Meymar são mulheres decididas e autônomas, que tomam a iniciativa perante os homens e até 

os conduzem pela mão.  

Lauretis (1994, p. 208), propõe que o gênero é um conjunto de efeitos produzidos nos 

corpos, comportamentos e relações sociais. Isso observamos em Carmen, quando leva seu 

parceiro pela mão para ter relações íntimas. Igualmente, a pucallpina é quem conduz a 

motocicleta e conduz também o homem: Meymar levantou-se e, “sem me dar tempo para 

reagir [...] pegou a minha mão e me levou até o caixa” (VÍRHUEZ, 2012, p. 78). Dessa 

maneira os sujeitos são re/construídos em sua masculinidade e feminilidade, nas relações 

sociais, sob a influência das tecnologias de gênero.  
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Las guerras secretas não só retrata questões históricas do genocídio contra os povos 

amazônicos, as quais foram obscurecidas pelos relatos oficiais, mas dá espaço para as guerras 

íntimas que acontecem no segredo das quatro paredes “la dulce batalla sobre las sábanas 

blancas”( VÍRHUEZ, 2012, p. 79), em que é possível subverter o formato hegemônico de 

dominação de gênero. As relações de gênero permitem compreender as práticas sociais e 

culturais, de tal modo que ser homem ou mulher não é definido pelo sexo biológico, mas a 

partir de relações sociais e culturais que determinam lugares, deveres e direitos diferentes 

conforme a identidade de gênero atribuída. 

Assim, o desejo de ser conduzido pela mulher não se manifesta apenas no privado, 

como também em público, quando Tigrillo Feliz revela sua complacência com a liderança de 

Mulher Grande “tu também tens sangue de chefe, e se chegara o momento, com prazer  me 

colocaria a tuas ordens ” (VÍRHUEZ, 2012, p. 60), o que demonstra que, nas questões de 

gênero prima a visão de interdependência entre masculino é feminino. Nina Pacari, líder 

indígena equatoriana no Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, disse que:  

 

a luta das mulheres indígenas não deve perder de vista os princípios, eles não 

se opõem à luta feminista, mas caracteriza-se na sua dimensão a partir do 

indígena, fortalecer as pessoas e a comunidade  [...] os princípios de que 

falamos de mulheres indígenas são: dualidade, complementaridade, 

correspondência, reciprocidade, e proporcionalidade (PACARI, 2007, p.13 ). 

 

Esses princípios de dualidade e complementaridade são dois opostos, diferentes, o 

homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem, mas complementares, não 

podem entender-se um sem o outro. Os opostos que sendo diferentes, são complementares, 

não contraditórios. A correspondência é a relação horizontal. A reciprocidade é dar na medida 

em que o outro dá.  A proporcionalidade é o princípio da justiça. 

O autor, seguindo a linha pós-colonial, tem uma preocupação ao integrar na sua obra a 

mulher amazônica “Uma mulher da colônia é uma metáfora da mulher como colônia” (Du 

PLESSIS, apud BONNCI, 2000, p.25), marginalizada explorada e desvalorizada e se propõe 

desmascarar os fundamentos do patriarcalismo, construindo a mulher amazônica como um 

sujeito de transformação social e cultural na busca de sua autonomia e total repúdio às forças 

de opressão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O romance “Las guerras secretas”, publicado em 2012, nos remete aos conflitos que 

os mayorunas, também chamados matsés, protagonizaram contra as forças colonizadoras de 

aventureiros exploradores e do Estado, valendo-se basicamente, das instituições tutelares 

como a Igreja e as Forças armadas, guerras que foram silenciadas pela historiografia oficial.  

Este trabalho teve como objetivo analisar, no viés da teoria pós-colonial, a resistência 

e a mulher pós-colonial nas relações assimétricas, que se dão entre os mestiços e as 

comunidades indígenas mayorunas no romance Las guerras secretas (2012) do escritor 

peruano Ricardo Vírhuez Villafane, que nos levou às seguintes considerações finais. 

Primeiramente, no levantamento de informações, vimos que na última década, Ricardo 

Vírhuez Villafane é um dos pesquisadores e escritores mais ativos e comprometidos com a 

literatura amazônica, embora não reconhecido pelo mercado editorial. Após o levantamento 

biográfico e da produção bibliográfica do autor, observamos que a maioria das obras aborda a 

temática do colonialismo interno e a relação assimétrica entre colonizado e colonizador. 

Observamos que ainda é escassa a crítica nacional e internacional dos temas da Amazônia, o 

que demonstra a pouca valorização e reconhecimento dessa literatura. 

Verificamos que o pós-colonialismo enquanto objeto de estudo, se preocupa com todas 

as culturas afetadas pelo processo imperial, desde o primeiro momento da colonização até os 

nossos dias. Isso pelo fato de existir uma contínua preocupação, ao longo do processo 

histórico, iniciado pela agressão europeia, oportunizando assim, o surgimento de uma nova 

crítica transcultural sobre os processos da dominação imperial que promove discussões sobre 

o fardo do colonialismo, bem como todo tipo de opressão  (NENEVE e SAMPAIO, 2016,  

p.8).  

Observamos que a ‘trajetória’ do pós-colonialismo e o feminismo têm sido quase 

paralelas, desde o princípio, observando o discurso colonial, impregnado pelo patriarcalismo e 

o sexismo, que favoreciam o masculino sobre o feminino, o branco sobre o não branco e o 

europeu sobre o nativo.  Nesse contexto, o pós-colonialismo e o feminismo resistem à 

autoridade e ao poder imperial patriarcal, dando maior atenção ao discurso criado 

culturalmente que naturaliza as desigualdades. 

Os estudos das literaturas pós-coloniais podem nos fornecer valiosas informações que 

surgem na observação do encontro entre culturas em condição de dominação que são 

manifestos através da escrita, em que a língua e discurso se transformam em meios de 
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perpetuação e naturalização das opressões ou em forma de resistência e revide. A literatura 

pós-colonial aspira recuperar a voz do colonizado, através de um contradiscurso, o que se 

observa claramente em Las guerras secretas. 

Analisando o processo de formação da subjetividade do colonizado, o sujeito indígena 

é submetido ao processo de imposição política, militar e administrativa, por meio da ideologia 

da superioridade do invasor como: sociedade civilizada, raça superior, detentor do saber, pelo 

fato de terem a escrita.  

De igual forma, identificou-se os discursos preconceituosos nos quais se destacam os 

atributos dados ao sujeito indígena como: selvagens, canibais, bárbaros, pagãos, que foram 

viabilizados através da linguagem, estabelecendo as relações assimétricas entre colonizador e 

colonizado.  

No que diz respeito à obra, os mayorunas, embora se encontrassem em posições 

desfavoráveis, em relação ao colonizador, sempre resistiram e revidaram as imposições. 

Chidó Dapá é submetida a estratégias de outremização –formação do outro- como: a troca de 

seu nome indígena por um nome mestiço Carmen, a imposição da língua castelhana, a 

imposição da função de serviçal, além de ser submetida aos discursos estereotipados. Ela, 

como sujeito indígena, se apropria da linguagem, das formas discursivas e da ideologia do seu 

opressor, para logo resistir as imposições, que lhe permite preservar e afiançar sua 

subjetividade indígena. 

Em Las guerras secretas, para o sujeito indígena, o revide é o meio para recuperar sua 

voz e expressar sua não aceitação às imposições do poder colonial. Através da resistência, 

busca subverter a ordem e as imposições estabelecidas pela metrópole, quebrando assim a 

perpetuação das ideologias e dos discursos dominantes que naturalizam imposições. 

A análise da obra nos revela que as comunidades indígenas eram formadas por sujeitos 

autônomos e senhores de sua terra. Com a chegada e invasão do colonizador, chega a 

exploração depredatória, as imposições religiosas e da língua, invisibilização de sua cultura e 

produção de conhecimentos, tendo sua liberdade cerceada. Esses fatos provocam nos sujeitos 

coloniais o revide.  

Nesse processo de revide entre colonizador e colonizado, o primeiro busca a violência 

e o segundo busca a subversão.  Enquanto o primeiro ameaça, mata e destrói, o segundo 

civiliza, questiona e leva à transformação. 

Dentre as formas de abalar a ordem imposta pelo poder colonial, a resistência e o 

revide estão presentes no romance. Nos primeiros momentos, transparece a resistência física e 
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armada. Os mayorunas, buscando reverter a nova realidade imposta, resistem com violência à 

invasão para reconquistar o controle de seu espaço. Entretanto, pela desproporção de 

armamentos e do poder bélico e militar, os sujeitos indígenas foram quase exterminados. A 

protagonista do romance, Chidó Dapá, nos primeiros momentos, após sua captura, também 

recorre ao revide físico, contudo, a imposição da força consuma e ela é escravizada. Esses 

fatos nos leva a inferir que a resistência física não foi um mecanismo suficiente para reverter a 

condição do colonizado. 

Num segundo momento, a resistência discursiva transparece quando Chidó Dapá se 

apropria da língua do colonizador, o que lhe permite uma possiblidade de enunciação e dos 

“entre lugares” de um discurso pós-colonial (BHABHA, 1998, p. 130) e a usa como 

ferramenta de resistência. Chidó Dapá, na medida do possível, transgride as formas canônicas 

(SANTIAGO, 2000, p. 16) de se comportar, falar, olhar e surge uma voz com certa 

originalidade. Dessa forma, a resistência discursiva se constitui numa estratégia eficaz para 

abalar a ordem imposta pelo poder colonizador. 

Na resistência discursiva, a mímica, por sua visão dupla, e ao revelar a ambivalência 

do discurso colonial, desestabilizou sua autoridade (BHABHA, 1998, p.133) e se constituiu 

numa estratégia que permitiu demostrar que o poder colonial não é absoluto, provocando uma 

crise no discurso dominante.   Ela não parecia ser uma mulher com semelhante olhar, e sim 

um felino, uma ave de rapina, uma guerreira. Eu a evitava sempre. Chidó Dapá e os 

mayorunas se apropriam da mímica em varias situações de resistência.  

Ao copiar o colonizador, mesmo de maneira sarcástica, tornando-o ridículo, os 

mayorunas e Chidó Dapá, a professora, se valem da paródia, em vários episódios, em que essa 

estratégia é bem aplicada para dizer não às invasões e imposições do poder colonial e com o 

objetivo de aflorar os pontos fracos do colonizador.  

A dominação do colonizador fez com que os mayorunas e Chidó Dapá se 

submetessem a uma cortesia dissimulada, que não  foi capaz de produzir lealdade e confiança, 

o que gerou um sério conflito de autoridade no colonizador. Quando os missionários tentam 

justificar o estupro de uma indígena, o raciocínio e lógica indígenas revidam, ao pedir que os 

jovens mayorunas estuprem as irmãs e mulheres dos missionários e logo receberiam o 

perdão. Dessa maneira, a civilidade dissimulada foi uma estratégia para resistir ao poder 

colonial. 

A resistência e o revide da protagonista Chidó Dapá, nas três etapas biológicas, 

demostram uma evolução gradual; quando ainda criança a resistência física é mais 
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evidenciada e a resistência discursiva é menos evidente; Chidó Dapá como jovem demonstra 

certa maturidade, em que é mais clara a resistência discursiva e esporadicamente a resistência 

e revide físico; na fase adulta  a protagonista de Las Guerras secretas  mostra sua plena 

convicção na resistência discursiva como meio de resistência às imposições do poder colonial. 

A formação da autogestionária comuna de Kasangari, com uma proposta de 

organização socioeconômica própria e híbrida é um claro reflexo de uma resistência 

discursiva. Se por um lado a opressão colonial está dirigida por homens, por outro lado a 

revolução em busca da liberdade e autonomia dos povos amazônicos chegou por meio do 

sujeito feminino. Assim, a autonomia dos povos amazônicos encontra a sua contrapartida na 

autonomia das mulheres contra o domínio masculino. 

O tributo que rende o autor ao sujeito feminino está presente na epígrafe da obra “À 

Magaly, porque Kasangari existiu conosco.” Por outra parte, a personagem principal da obra é 

uma mulher, o que deixa claro a preocupação do autor com a representação do sujeito 

feminino, que é marginalizada, explorada, desvalorizada, estereotipada e objetificada pelas 

tecnologias de gênero (LAURETIS, 1994, p. 212).  

Las guerras secretas é uma proposta contra-hegemônica que nasce a partir da 

Amazônia, apresentado: mulheres não passivas, fruto da violência contra elas e dos desafios 

para sobreviver; mulheres como líderes, politicamente contestatárias, com clara oposição aos 

poderes corruptos; mulheres que repudiam as forças de opressão; mulheres que no espaço da 

intimidade manifestam a subversão à dominação masculina; mulheres que não renunciam à 

sua felicidade; mulheres autônomas; mulheres como professoras e agentes de uma revolução 

social. 

A realidade é algo objetivo e se move por leis precisas, mas, a literatura é filha da 

imaginação que nos permite sonhar em realidades possíveis. Na dialética dessas duas esferas é 

que Las guerras secretas emerge da realidade como produto cultural e volta à realidade para 

transformá-la e contribuir com o processo da descolonização. 
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ANEXO 

 

 

Entrevista con Ricardo Vírhuez Villafane: 

 

“La rebeldía es la principal característica de mis 

personajes literarios” 

 

Por Abel Tite Cotacallapa 

 

Las guerras secretas es una novela fascinante de Ricardo Virhuez Villafane, que deja 

evidente la violencia del colonizador y la resistencia del colonizado, a través de Chidó 

Dapá, un personaje misterioso que se enfrenta al sistema; destaca el papel de la mujer 

indígena en la búsqueda de la autonomía de los pueblos originarios proponiendo un 

desafío a la cultura hegemónica dominante. 

 

1. ¿Qué le motiva a escribir temas amazónicos? 

-Tiene que ver con mi percepción del país. La Amazonía ocupa más del 60% del 

territorio peruano, y sin embargo sigue siendo la menos conocida, excepto por la 

mirada exótica y colonizadora sobre su flora, fauna y pueblos indígenas. Así que la 

primera impresión que uno tiene desde fuera es, naturalmente, la mirada exótica. 

Viajar a la selva y vivir en ella fue redescubrirla, reconocerla, sentir con un poco de 

tristeza que el territorio más grande del país era un misterio para la mayoría de 

peruanos. Así empezó la magia, con el deseo de aprender y saber. Primero, conocer 

más sobre la Amazonía real, no la Amazonía inventada por su desconocimiento. 

Después, conocer su literatura escrita y sus miles de libros, otra gran ausencia dentro 

de los estudios académicos. Y finalmente, conocer la magnífica tradición oral de los 

pueblos originarios, a la que nos acercamos emocionados con las pálidas 

recopilaciones que se han publicado hasta ahora. Como puedes apreciar, hay mucho 

que leer y aprender todavía de la literatura amazónica y de las tradiciones orales. Un 

reto imposible de eludir. 

 

2. ¿Dónde y cómo surge la idea de escribir Las guerras secretas? 

-La idea de escribir Las guerras secretas surgió cuando me enteré, completamente 

sorprendido, que EEUU había bombardeado nuestro país en 1964 junto a la fuerza 

aérea peruana. Y que las víctimas habían sido un pueblo indígena, los matsés, atacados 

https://www.facebook.com/abel.cotacallapa
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por defender su territorio que había sido invadido por los mestizos de Requena. Una 

total injusticia. Lo interesante es que a lo largo de nuestra historia colonial y 

republicana existieron cientos de rebeliones amazónicas y que la mayoría había sido 

victoriosa. Héroes indígenas, totalmente desconocidos por la historia oficial, como 

Runcato, Rumirato, Sharián, Pacaya, Perote y hasta el mismo Juan Santos Atahualpa, 

y cientos de héroes anónimos, habían expulsado a los invasores hispanos y mantenido 

la baja Amazonía libre de la colonización europea. Pero el bombardeo con napalm 

contra los matsés por parte de EEUU pasaba todos los límites. Así que, mientras vivía 

en Iquitos, tomé la lancha que me llevó hasta Requena, la ciudad frontera con los 

matsés, y seguí investigando, preguntando, caminando las orillas de la inmensa 

floresta donde habían vivido los matsés. En mi búsqueda encontré a dos hombres 

mestizos que habían acompañado a la expedición desde Requena hacia territorio 

matsés. Se imaginaban héroes olvidados. Los entrevisté emocionado y triste. Eran 

viejos alcohólicos que trabajaban como chaucheros o cargadores de bultos llevando lo 

que podían. Ellos recordaban los cientos de cadáveres esparcidos por el bosque, 

quemados, mutilados, después del bombardeo yanqui, que les había hundido la vida. 

Su descripción de los cadáveres esparcidos entre la selva incendiada fue uno de los 

testimonios más desgarradores que pude escuchar, y ellos lo contaron con lágrimas en 

los ojos. Cuando volví a Iquitos, en mi corazón ya latía una historia. 

 

3. ¿Los personajes son inspirados en personas reales? 

-Si bien parte de la historia está inspirada en hechos reales, como el bombardeo contra 

los matsés, las grandes concentraciones shipibas en Pucallpa, las batallas entre 

mestizos e indígenas en Requena o la estrecha relación entre fuerzas armadas y 

narcotráfico, estos hechos solo sirven de telón de fondo para mostrar un mundo 

contradictorio y violento; y los personajes, todos ellos inventados, todos ellos frutos de 

la ficción, son metáforas de una sociedad tan compleja como la peruana. Los 

personajes no son buenos y malos, son seres que aman y odian y se equivocan. No 

están inspirados en personas reales, pero cuánto me hubiera gustado que pareciesen 

reales. 

 

 

4. ¿Por qué elegir una mujer como protagonista en un tema casi exclusivo del sexo 

masculino? 

-El papel de la mujer en los pueblos originarios de la Amazonía es bastante activo. Es 

responsable no solo de la crianza de los hijos, sino también de la siembra y cosecha, 

de la cocina y a veces incluso de la caza. Uno de los datos que me sorprendió es que 

los matsés eran el único pueblo amazónico en que las mujeres también iban a guerrear. 

Eso despertó mi curiosidad e imaginé al cura Gaspar de Carvajal enfrentado a las 

bravas matsés antes de imaginar a las amazonas. Era un dato que no podía verificar, 

pero su sola posibilidad era suficiente para inventar al personaje. Además, Chidó Dapá 

no fue líder y organizadora como consecuencia de su vida tradicional, sino que su 

formación fue fruto de la violencia ejercida contra ella y los retos para sobrevivir. Ella 
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era consecuencia de sí misma. De otro lado, la idea de que la mujer no puede ser parte 

de grandes acontecimientos sociales proviene de una visión colonizadora y excluyente, 

no de la realidad. Las tareas sociales de hombres y mujeres en los pueblos originarios 

a menudo están muy lejos de lo que establecen los antropólogos o los que escriben los 

discursos oficiales sobre el otro. Tanto en el mundo andino como en el amazónico el 

papel de la mujer ha sido de primer orden, incluso en situaciones coloniales y en la 

actualidad. Visibilizar la fuerza combativa de la mujer es parte de mis proyectos, y 

también de Las guerras secretas, como ocurre no solo con la protagonista Chidó 

Dapá, sino también con los demás personajes femeninos, que de alguna manera son 

críticas, se rebelan, mueven el mundo. 

 

5. ¿Qué hay de usted en el personaje protagonista o en los personajes de esta 

novela? 

-No sabría decirlo. Quizá algo de rebeldía por aquí y por allá, tal vez el espíritu 

andariego de algunos personajes, los viajes, el amor por los pueblos originarios, mi 

enorme cariño por la Amazonía. Me es imposible ser totalmente consciente de los mil 

pedacitos en que me he dividido en esta novela. 

 

6. ¿Qué autores se ven reflejados en Las guerras secretas? 

-Las guerras secretas es parte de un experimento. Cuando vivía en Iquitos quise 

escribir varias novelas cortas utilizando estilos diferentes. Primero escribí El Amoroso, 

en la que prima el diálogo entre los personajes. Luego, El Periodista, una mezcla de 

tono reflexivo, poético y epistolar. Y finalmente Las guerras secretas, pensada para 

narrar desde la óptica de distintos personajes en cada capítulo a modo de testimonios. 

En estas circunstancias es difícil saber qué autores a los que había leído ansiosamente 

están presentes en Las guerras secretas. Puedo creer, quizá, en el magisterio de 

Onetti, Guimaraes Rosa, Faulkner o, mejor aún, Elías Canetti, cuyo estilo elegante no 

dejo de apreciar. Pero me resulta difícil afirmarlo. No lo sé. 

 

7. ¿Qué autores influenciaron en tu iniciación y consolidación como escritor? 

-Al comienzo leía como loco a todos los autores del boom latinoamericano, esa fue mi 

escuela. Mis primeros cuentos, felizmente inéditos, tienen toda la impronta de 

Cortázar. Y mi primera novela, el estilo añejo de Walter Scott y las novelitas 

policiales. De ahí pasé a ser más enredado y, admirador de la retórica de Carpentier, 

empecé a escribir en difícil. Felizmente conocí a un escritor al que visitaba cada 

semana en su casa, Mario Luna, narrador cusqueño que me prestaba libros e iba 

enseñándome algunas argucias literarias que me hicieron descubrir que los escritores 

usamos trampas para atrapar lectores, y que no éramos inocentes en absoluto. Mario 

Luna era práctico, buscaba la frase funcional y que todo lo que sobraba debía ser 

borrado, y tenía hermosos cuentos realistas y elegantes. Me enseñó a desconfiar de la 

frase pomposa y adjetivada, y que se podía tener un buen estilo siendo lo menos 

retórico posible. Sentí que compartía con él, al igual que con Canetti, la misma pasión 

por la construcción de la frase literaria, no tan atildada como Valdelomar y Loayza, 
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pero construcción al fin y al cabo. Creo que gracias a Mario Luna empecé a tomar en 

serio la literatura. 

 

8. ¿Cuáles eran las perspectivas que tenías sobre la novela Las guerras secretas? 

-Al comienzo solo fue un experimento narrativo. Pero a medida que los lectores iban 

interesándose en su lectura, manifestando detalles de sus metáforas, proponiendo 

lecturas nuevas, descubrí que si hubiese tenido perspectivas más conscientes la 

hubiese hecho más larga, movido otras piezas, escrito de otra forma. Eso es lo que uno 

piensa cuando comienza a entender que no todo lo que se ha dicho ha sido expresado 

en forma consciente, y también descubrimos que hemos dejado lagunas y que 

hubiésemos podido hacerlo de otra manera. Como puedes ver, no manejamos en 

realidad ninguna perspectiva sobre la obra, excepto el deseo de construirla 

adecuadamente y que nuestras metáforas literarias hayan sido claramente expresadas. 

Todo lo demás escapa a nuestras manos. 

 

9. ¿Cuáles fueron los análisis y críticas más relevantes de Las guerras secretas? 

-Durante un congreso literario en Lima hubo una exposición sobre Las guerras 

secretas en la que el crítico literario Javier Garvich expuso las “edades” de la novela 

según los tiempos y evoluciones de la rebeldía de Chidó Dapá. Así, una infancia sería 

su rebeldía personal contra el hacendado que la había esclavizado; su juventud, cuando 

participa en la organización de los pueblos indígenas y posee una visión todavía 

circunscrita a los límites de su pueblo originario; y su madurez, cuando ha construido 

una comunidad alternativa, colectivista, de beneficio para todos. Tres formas de 

rebeldía que expresan un proceso de madurez política y una manera de entender el 

liderazgo femenino en función ya no de necesidades personales, sino de anhelos 

colectivos. Creo que hasta ahora esta es la reflexión crítica que más me ha 

impresionado, porque descubre la mirada sobre el papel femenino en las luchas 

sociales que de muchas maneras he expresado en mis obras. Pese a la importancia de 

las pequeñas batallas por mejores derechos de la mujer, sin la emancipación política 

serán pequeñas batallas ganadas en una guerra siempre perdida. 

 

10. ¿Cuáles son los trazos en común entre sus personajes creados en sus obras? 

-No podría aseverarlo categóricamente, pero por lo menos mi interés es que todos 

ellos desarrollen diversas formas de rebeldía. En el libro de cuentos El olor del agua 

eso está más que claro. Y en Las guerras secretas son rebeldes Chidó Dapá y también 

Yolanda Tangoa, Meymar Villasante, los shipibos organizados, los matsés que 

resisten el bombardeo con napalm, los comuneros de Kasangari. Diversas formas de 

rebeldía son también diversas formas de resistencia. Incluso en mis libros de literatura 

infantil y juvenil las acciones de los personajes se definen por su niveles de rebeldía. 

En la saga de Nina, una niña curiosa, inteligente y atrevida, ella debe enfrentarse al 

poder de la iglesia que no solo ha provocado el más grande genocidio contra la 

humanidad, sino también la violación y humillación de miles de niños, y los tres 

títulos publicados hasta ahora son un acto de confrontación ante diversas formas de 
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injusticia. En la saga de Rumi, un personaje que vive aventuras en los tiempos míticos 

del Perú, él debe enfrentarse a las veleidades de los seres fantásticos que asolan los 

pueblos y definir su rebeldía mediante la violencia individual y colectiva. Incluso en 

mi libro para niños Ojitos, el osito valiente, cuando los animales deben defenderse de 

la minería que ha ocupado y destruido su territorio, ocurren elementos de organización 

y rebeldía para sobrevivir. Quizá estoy olvidando otros elementos, pero la resistencia 

política en el plano individual y cotidiano, y sobre todo en el colectivo, es uno de los 

elementos que une a la mayoría de los personajes de mis novelas y cuentos. 

 

11. ¿Cuál es su visión sobre la literatura amazónica en el Perú y Latinoamérica? 

-Creo que la literatura amazónica goza de buena salud, principalmente la peruana y 

brasileña, donde descansa la mayor producción literaria amazónica de nuestro 

continente, y en menor medida la literatura de otros países amazónicos como Bolivia, 

Colombia y Ecuador. Naturalmente, se trata de una literatura que ha atravesado 

procesos dolorosos desde el ciclo cauchero hasta su afirmación en espacios urbanos 

para crear obras modernas y universales. Por ejemplo, la extraordinaria poesía de 

Germán Lequerica y Julio Nelson, de entre las mejores del país, y las de Jorge Nájar, 

Yulino Dávila y Juan Carlos Rodríguez Nájar. O la narrativa de Jaime Vásquez 

Izquierdo, el novelista más completo y prolífico de la Amazonía, o cuentistas de la 

calidad de Juan Rodríguez Pérez y Martín Reátegui Bartra. Sin embargo, me interesa 

más, mucho más, la inconmensurable creación verbal de las tradiciones orales de 

nuestros pueblos originarios, que ahora podemos apreciar en las miles de 

recopilaciones que han sido publicadas en castellano y portugués y que nos abren un 

abanico extraordinario de imaginación, versatilidad temática, humor desternillante, 

erotismo exacerbado, violencia inevitable y una visión del mundo incluyente y 

hermoso. Nada puede compararse a la literatura indígena de nuestra Amazonía. 

 

12. El proceso de colonización está lleno de crímenes como esclavitud, masacres, 

barbaries, expropiaciones de tierras y silenciamientos cometidos contra los 

indígenas amazónicos. ¿Crees que aún continúan estas prácticas, con otros 

formatos? 

-Definitivamente que sí. Aunque los métodos han cambiado, la ofensiva contra los 

pueblos originarios se da en la medida en que se permite una mayor penetración de las 

empresas extractivas, sea de minería, madera o petróleo, y actualmente con la 

deforestación para monocultivos como la soya. Esa podría llamarse una ofensiva 

material y directa; pero existe también una ofensiva indirecta, que penetra la 

subjetividad de los pueblos indígenas y los inclina hacia la corrupción y el 

aprovechamiento inmediatista, por encima de los intereses de sus propios pueblos. 

Muchos líderes indígenas incurren en actos de corrupción y tienen a sus hijos 

estudiando en el extranjero, y reciben coimas de petroleras y madereras para llevar la 

fiesta en paz. Y todo esto se produce en un curioso contexto de legitimación de los 

derechos humanos indígenas, en que el Perú se pone a la vanguardia no solo de 

Latinoamérica sino casi diría a nivel mundial, en reconocimiento y otorgamiento de 
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derechos a los pueblos indígenas, como la consulta previa, la educación bilingüe 

intercultural, la publicación de miles de libros en lenguas originarias, la formalización 

de, hasta ahora, 34 lenguas amazónicas que permitirá la enseñanza en su propia 

lengua, etc. Pero se trata, como casi siempre ha ocurrido en el Perú, de la oferta letrada 

por encima de la realidad, de palabras bonitas y de promesas. La realidad es más cruel, 

y ello se evidenció el 2009 en la Masacre de Bagua, Amazonas, cuando miles de 

indígenas se enfrentaron a la policía por la aplicación inconsulta de paquetes 

legislativos que iban en contra de los derechos indígenas reconocidos incluso 

internacionalmente, y el resultado fueron 33 muertos y cientos de heridos. Este doble 

discurso es lo que hace temer sobre la legislación favorable a los pueblos originarios 

del Perú, donde prima la fuerza bruta de las empresas extractivistas por encima de las 

leyes nacionales. 

 

Porto Velho,  setiembre del 2016. 

 

 

 


