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O foco desta comunicação é a representação dos povos autóctones na literatura 
contemporânea brasileira e angolana em duas obras de evidente similaridade formal e 
temática: Os papéis do inglês (2000), do antropólogo, poeta e romancista angolano Ruy 
Duarte de Carvalho (1941-2010) e, Nove Noites (2002), do escritor brasileiro Bernardo 
Carvalho (1960). Pretende-se analisar as estratégias de composição utilizadas pelos 
autores que evidenciam a subjetividade do narrador e tencionam as relações entre 
“realidade e ficção”. Essas construções narrativas tornam as obras o lugar instável em 
que diferentes discursos se inscrevem, dentre eles o literário, o etnográfico, o histórico e 
o político. A metodologia consiste ainda em evidenciar as intrínsecas relações entre 
antropologia e literatura através de conceitos desenvolvidos por autores como Clifford 
Geertz e James Clifford, e analisar como são construídas as personagens e o universo 
indígena dos povos Kuvale, do sudoeste angolano, e dos índios Krahôs, do centro-oeste 
brasileiro. O objetivo final é delimitar em que se aproximam e em que se afastam as 
obras e suas estratégias de composição, construção ficcional e representação dos povos 
autóctones. 
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ENTRE KRAHÔS E KUVALES: A REPRESENTAÇÃO DOS POVOS 

INDÍGENAS EM NOVE NOITES E OS PAPÉIS DO INGLES 

Christian Fischgold (UERJ) 

 

As relações históricas entre Brasil Angola datam do período da expansão 

ultramarina europeia em meados do segundo milênio. A partir desse período o Brasil se 

tornaria o destino preferencial de mão de obra escravizada no continente africano, 

especialmente de Angola. Atualmente é quase um consenso entre os historiadores 

afirmar que não se pode entender o que se passava no Brasil dos séculos XVI, XVII e 

XVIII sem saber o que acontecia em Angola, e vice-versa. Refletir sobre a história dos 

dois territórios, nestes três séculos, sob a perspectiva de uma história conjunta, 

evidencia alguns equívocos comuns nas análises da História brasileira. Se por um lado a 

história colonial do Brasil não se confunde com a continuidade do território, por outro, 

sempre se pensou o Brasil fora do Brasil mas de maneira incompleta, ou seja, como 

mero prolongamento da Europa. (ALENCASTRO: 2000) Esses territórios surgiram, de 

fato, de um espaço econômico e social baseado no comércio de escravos que tinha em 

Angola o seu local central de reprodução de mão de obra, e o Brasil o seu local de 

produção de atividade escravista.  Essa relação centrada especialmente no tripé Angola 

– Portugal – Brasil configuraria um espaço a-territorial lusófono que seria determinante 

para a formação da identidade destes países. É daí que emergem o que hoje 

reconhecemos territorialmente e culturalmente como Brasil, Angola e, Portugal 

(enquanto metrópole colonizadora e terceiro vértice deste espaço).  

As relações entre Brasil e Angola irão se alterar a partir do século XIX, quando a 

independência do Brasil (1822) e o fim do comércio de sujeitos escravizados (e 

posterior abolição da escravatura) fazem com que a metrópole portuguesa recrudesça o 

processo de ocupação territorial do continente africano imaginando-se fazer de Angola 

“um novo Brasil”. 

O início de uma efetiva produção escrita em Angola no século XIX acontece 

simultaneamente à aparição literária do indígena enquanto símbolo de uma identidade 

nacional brasileira no período pós-independência. Se, como afirma Alencastro, a 

história das duas margens do Atlântico – Brasil e Angola – se complementam social, 

cultural e economicamente até a segunda metade do século XIX, sendo, por isso, mais 
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apropriada uma análise da complementaridade das partes a uma simples análise 

comparativa, é a partir da ruptura dessa matriz espacial colonial, e do desenvolvimento 

da escrita em solo angolano, que pode-se desenvolver reflexões comparativas sobre as 

representações dos povos nativos no âmbito da literatura produzida nas margens do que 

seria, segundo a feliz expressão de Costa e Silva, “um rio chamado atlântico” (COSTA 

E SILVA: 2003.).  

Neste contexto, a representação dos povos indígenas através da literatura, tanto 

no Brasil como em Angola, ocupa lugar destacado. Muitos foram os movimentos e 

autores que utilizaram referencial indígena para compor suas obras nos últimos 150 

anos. Desde os movimentos fundamentais surgidos no pós independência do Brasil, 

como o Romantismo indianista de José de Alencar, o Modernismo antropofágico e 

macunaímico de Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Mario de Andrade e Raull 

Bopp, até obras importantes da segunda metade do século XX como Maíra (1976) , de 

Darcy Ribeiro, Meu tio o Iauaretê, de Guimarães Rosa e, mais recentemente, o 

premiado Nove Noites (2002), de Bernardo Carvalho. Em Angola, essa representação 

esteve ancorada na influência de movimentos como o Nativismo de Assis Junior, o Pan-

Africanismo até os movimentos independentistas influenciados pela Négritude, 

conceituada por Leopold Sénghor e Aimée Césaire. O indígena, dessa forma, é visto 

contraditoriamente como fator de afirmação nacional, tanto no Brasil como em Angola, 

ao mesmo tempo em que é marginalizado em sua relação com o Estado. É por cima 

dessa contradição – que utiliza o indígena como elemento que confere legitimidade ao 

pleito de Estado-nação, ao mesmo tempo que subjuga os que não pretendem inserir-se 

como parte do Estado-nação moderno – que se estabelecem a maioria dessas 

representações dos povos nativos.  

Nesse contexto, duas obras lançadas na alvorada do século XXI merecem 

destaque pela repercussão que tiveram, pelas proximidades formais e estilísticas e por 

reaproximar (ainda que não propositadamente) Brasil e Angola: Os papéis do inglês 

(2000), do autor angolano Ruy Duarte de Carvalho; e Nove Noites (2002), do autor 

brasileiro Bernardo Carvalho. Importa-nos apontar aqui os aspectos que as diferenciam, 

como o viés sob o qual as relações entre antropologia e literatura – realidade e ficção 

são tensionadas, e as representações dos povos indígenas.  

As obras aproximam-se em suas composições formais divididas em duas 

narrativas diferenciadas por aspectos tipográficos, sendo uma parte em itálico, outra em 
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caracteres normais. Ambas partem de uma mesma premissa, a morte misteriosa de 

viajantes estrangeiros entre sociedades indígenas em solo brasileiro e angolano na 

primeira metade do século XX, desenvolvendo uma narrativa em que as fronteiras entre 

realidade e ficção são constantemente cruzadas1. Neste último aspecto há uma primeira 

cisão importante na construção das obras, se os limites entre realidade e ficção, 

literatura e antropologia, são explorados pelos autores – narradores, a forma como 

exploram essa zona limítrofe é oposta. Enquanto Ruy Duarte aposta na explicitação do 

que é ficcional e do que não é, Bernardo Carvalho mantém essa zona nebulosa, fazendo 

questão de manter essa fronteira em uma barreira indiscernível para o leitor. Em 

entrevista à Flávio Moura, o autor brasileiro afirma: 

A indistinção entre fato e ficção faz parte do suspense do romance. 
Por isso não vejo sentido em dizer o que é real e o que não é. Isso tem 
a ver com meus outros livros. Também neles há um dispositivo 
labiríntico, em que o leitor vai se perdendo ao longo da narração. 
Nesse caso isso fica mais nítido porque existem referencias a pessoas 
reais. Mas mesmo as partes em que elas aparecem podem ter sido 
inventadas. Em última instância, tudo é ficção. (grifo meu) 
(CARVALHO, B., Entrevista a Flávio Moura, 2003) 

Enquanto Bernardo Carvalho faz de seu narrador uma espécie de alter-ego do 

autor, ou seja, uma outra personalidade de uma mesma pessoa, em Ruy Duarte de 

Carvalho narrador e autor são a mesma pessoa2. Além disso, se em Nove Noites  as duas 

narrativas distinguem-se por dois narradores distintos (o narrador e as cartas enviadas 

pela personagem de Manoel Perna), em Os papéis do inglês sobressai apenas um 

narrador, sendo o autor do diário e o narrador da história a mesma pessoa. Apesar de 

diferenciadas por questões formais e estilísticas, e de integrarem espaços temporais 

distintos na estruturação do romance (no caso de Nove Noites), é do encontro e da 

complementaridade desses relatos que resultam e se constituem as obras. Vejamos mais 

atentamente como essa composição delineia as relações entre antropologia e literatura. 

Apesar de escritas pela mesma pessoa, o narrador de Ruy Duarte de Carvalho 

justifica uma diferença crucial entre “aquele que tem o nome na entrada do livro e o 

narrador” (CARVALHO, R.D.: 2005, p.12), ou entre o autor do diário e o autor da 

																																																													
1 A proximidade entre as obras não é coincidência. Bernardo Carvalho escreveu em 06 de janeiro de 2001 
(um ano e meio antes do lançamento de Nove Noites), para o jornal Folha de São Paulo, uma resenha 
intitulada “A ficção hesitante”, a respeito da então recém-lançada obra do autor angolano. 
2 São muitas as passagens na obra que remetem à homogeneidade identitária entre R.D.C. e o narrador. 
As citações a obras anteriores do autor e a alusão à experiência como regente agrícola são exemplos dessa 
hibridização entre autor-narrador.	
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narração, embora, lembremos, nesse caso, tratar-se da mesma pessoa. Essa dúvida em 

saber quem é o autor do discurso dialoga com  algumas questões-chave da antropologia, 

para quem “ainda é muito importante saber quem está falando” (GEERTZ: 2005, p.18). 

O antropólogo estadunidense Clifford Geertz (1926-2006) realizou aproximações entre 

antropologia e literatura que fornecem dados importantes para a compreensão desta 

instabilidade entre autor e narrador. Para Geertz, a tarefa da coleta de dados realizada 

pela etnografia - que ele aponta como “construção das construções de outras pessoas” – 

estaria mais próxima do crítico literário do que de um decifrador de códigos. Os textos 

antropológicos seriam eles mesmos interpretações e, na verdade, de segunda e terceira 

mão, uma vez que “somente o nativo” faz a interpretação em primeira mão: é a sua 

cultura. Trata-se, portanto, de ficções, ficções no sentido de que seja ‘algo construído’, 

‘algo modelado’ – o sentido original de fictio – não que sejam falsas” 3 (GEERTZ: 

1989, p.25-26). Para Geertz, isso não transformaria antropólogos em romancistas, 

tampouco construir hipóteses ou escrever fórmulas não os converteria em físicos, mas 

sugere semelhanças de família. Geertz também faz referência ao semiólogo francês 

Roland Barthes, para quem o problema consiste em distinguir o “autor” do “escritor” e, 

noutro ponto, a “obra”, que é aquilo que o “autor” produz, e o “texto”, que é o que 

produz o “escritor”. Em Os papéis do inglês, no entanto, estamos perante um 

antropólogo que constrói ficcionalmente a história de outro pesquisador, e, para além 

das diferenciações definidas por Barthes entre autor/obra – escritor/texto, produz uma 

terceira tensão entre autor – narrador, não diferenciados pelo nome, mas pela função, 

como explicitado em A Terceira Metade (2009), terceiro volume da trilogia: o narrador 

como destinatário das instruções, das intenções, e das decisões que cada noite o autor 

deixava assentes num roteiro. É o narrador (e não o autor) o sujeito primeiro do 

discurso, ao constituir-se na relação com os diferentes discursos – decisões e intenções 

– deixados pelo autor. O narrador toma consciência de si mesmo na relação com o seu 

“outro”, o autor. 

Bernardo Carvalho aposta no tensionamento entre antropologia e literatura na 

direção oposta de Ruy Duarte de Carvalho, ou seja, pendendo para o campo literário. O 

teórico alemão Wolfgang Iser (1926-2007) questiona o quanto de ficção há nos textos 

ficcionais, e o quão isento dele são os que assim não se dizem. Para Iser, “a relação 

																																																													
3 Geertz utiliza um conceito de cultura essencialmente semiótico, e cita Max Weber para quem “o homem 
é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas 
teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma 
ciência interpretativa, à procura do significado.” (GEERTZ, 2005, p.15) 
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opositiva entre ficção e realidade [...] já pressupõe a certeza do que não sejam” (ISER: 

2013, p.32). À essa relação opositiva usual, Iser propõe a substituição por uma tríade 

dividida em: Real (mundo extratextual prévio ao texto que constitui seus campos de 

referência); Fictício (afirmado como “ato” intencional diferenciado e não demarcável 

como “ser”); Imaginário (um programa que circunscreve maneiras como este se 

manifesta e opera, e não uma determinação de conceitos como faculdade imaginativa, 

imaginação e fantasia). O texto ficcional refere-se à realidade mas não se esgota nessa 

referência. A relação descrita por Iser entre real, fictício e imaginário fornece elementos 

para compreender a forma como constrói-se a narrativa em Nove Noites.  

a repetição é um ato de fingir pelo qual aparecem finalidades que não 
pertencem à realidade repetida. Se o fingir não pode ser deduzido da 
realidade repetida, nele emerge um imaginário que se relaciona com a 
realidade retomada pelo texto. Assim, o ato de fingir ganha a sua 
marca própria, que é de provocar a repetição da realidade no texto, 
atribuindo, por meio desta repetição, uma configuração ao imaginário, 
pela qual a realidade repetida se transforma em signo e o imaginário 
em efeito (Vorstellbarkeit) do que é assim referido. (ISER: 2013 p.32)  

O “ato de fingir” seria uma transgressão de limites que transforma a realidade 

em signo em que o imaginário ganha uma determinação que não lhe é própria, e adquire 

desse modo um atributo de realidade. O ato de fingir seria, assim, a irrealização do real 

e a realização do imaginário, criando um pressuposto central “que permite distinguir até 

que ponto as transgressões de limite que provoca (1) representam a condição para a 

reformulação do mundo formulado, (2) possibilitam a compreensão de um mundo 

reformulado e (3) permitem que tal acontecimento seja experimentado” (ISER: 2013, 

p.34). Mais do que determinar posições estáticas entre realidade e ficção, importa 

buscar suas relações. A adoção da forma romanesca justifica-se por esta não ser uma 

forma fechada e estabelecida, com convenções prefixadas mas, pelo contrário, 

problemática e híbrida em sua própria estrutura, que deve ser reinventada no próprio 

momento do seu desenrolar” (JAMESON: 1985, p.136). O romance é assim, a forma 

ideal em que a construção ficcional dialoga com outros gêneros como a história e a 

antropologia, e que estabelece realidade e ficção como aspectos em relações dialéticas, 

mais do que em posições fixas e estáveis.  

As teorias de Iser e Geertz podem também ser aplicadas de forma inversa, Iser 

para analisar Ruy Duarte de Carvalho e Geertz para analisar Bernardo Carvalho, mas 

encaixam-se melhor às propostas estilísticas e reflexivas dos autores da forma como 
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desenvolvemos nos parágrafos acima. Esta relação explicita-se textualmente nas obras 

quando o narrador de Nove Noites afirma: “Não sou antropólogo e não tenho uma boa 

alma. Fiquei cheio” (CARVALHO, B.: 2010, p.98). Ou quando o narrador de Ruy 

Duarte de Carvalho em A terceira metade sentencia “na trama dos enredos com que me 

atrevo a querer lidar sem ser ficcionista...” (CARVALHO, R.D.:2009, p.22). 

Há uma dupla caracterização negativa na interface entre antropologia e literatura 

que se impõe na forma como os narradores-autores se posicionam. Ruy Duarte de 

Carvalho afirma que “não é ficcionista”, enquanto o narrador de Bernardo Carvalho 

afirma que “não é antropólogo”. Na relação estabelecida pelos autores entre 

antropologia e literatura, sou antropólogo porque não sou ficcionista, sou romancista 

porque não sou antropólogo. Trata-se de identificação sob o viés da alteridade. Sou o 

que não sou. Em determinado momento, o narrador de Nove Noites desiste de arrancar 

alguma coisa objetiva do velho professor Castro Faria, de oitenta e oito anos, e decide 

perguntar “o contrário do que queria saber”. É através da caracterização negativa que se 

constrói a caracterização positiva. Estamos sob o signo de duas disciplinas que 

transbordam seus limites, muitas vezes uma sobre o domínio do outra. Se a antropologia 

interpretativa compreende a “antropologia” como próxima da crítica literária, também a 

literatura pode ser percebida como algo que supera o texto literário-romanesco. É por 

dentro dessa tensão narrativa que a representação dos povos indígenas irá se construir. 

Entre krahôs e kuvales: a representação dos povos indígenas 

Localizados no nordeste do Estado do Tocantins, na terra indígena Kraolândia, 

situada nos municípios de Goiatins e Itacajá, os Krahôs falam a mesma língua dos 

demais Timbira. São uma das 305 etnias que falam 274 idiomas, espalhadas pelo 

território brasileiro4. Os krahôs estão bem no centro do país, no coração do Brasil, para 

onde foram “empurrados”, como diz o antropólogo no romance.   

Angola, por sua vez, é composta por 10 grupos majoritários – Conguês, 

Ambundo, Lunda-Quioco, Luba, Ovimbundo, Ganguela, Herero, Nhaneca-Humbe, 

Ambós, Xindonga – subdividos em aproximadamente 90 etnias. Os Ganguelas, que 

aparecem em destaque no romance, são subdivididos em sete etnias: Ganguelas, 

Nhembas, Luimbes, Gongueiros, Luenas, Luchazes, Cangalas;  e os Hereros 

																																																													
4 Dados do último censo do IBGE, de 2010. 
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subdividem-se em seis etnias: Dimbas, Chimbas, Chavícuas, Cuanhocas, Mucubais 

(Kuvales), Guendelengos5. 

Ganguelas e Kuvales 

Ganguelas e Kuvales, representados em Os papéis do inglês,  localizam-se 

próximos da fronteira com a Namíbia, ao sul de Angola, e se estendem para além do rio 

Kunene, Namíbia adentro. São povos caracterizados pela transumância e a pastorícia, 

deslocados dos centros de poder. “Longe de Luanda, Luanda é longe, e é sempre longe 

de Luanda aqui” (CARVALHO, R.D., 2007, p.21), afirma o narrador. A região sul de 

Angola é uma zona em que as fronteiras étnicas não coincidem com as fronteiras das 

províncias delimitadas pelo Estado angolano. Em seu artigo “Etnicidade: da cultura 

residual mas irredutível” (1979),  a antropóloga brasileira Manuela Carneiro da Cunha 

nota que na África das lutas pela independência e pós-colonial, “a etnicidade era vista 

como um empecilho à constituição de uma nação moderna, e acusava-se o chamado 

‘tribalismo’ de dificultar sua construção.” (CUNHA: 2009, p.236). No entanto, apesar 

do esforços dos poderes estatais pós-independência, o tribalismo não desaparecia, pelo 

contrário, se exacerbava. Segundo Fredryck Barth, isso acontece porque é a fronteira 

étnica que canaliza a vida social e define o grupo, e não “a matéria cultural que ela 

abrange” (BARTH: 1998, p.195). 

Para o narrador, a impossibilidade de o senso comum deixar de associar 

despojamento tecnológico à miséria; e confrontar “a redenção igualizante da ideologia 

do progresso, do crescimento econômico e da acumulação de capitais financeiros, ao 

elogio politicamente retrógrado, de uma prosperidade possível nos terrenos do 

equilíbrio e da redistribuição” são fatores que questionam a atuação do Estado sobre 

esses povos e as delimitações nacionais constantemente atravessadas por eles  

(CARVALHO, R.D.: 2005, p.150). Em resposta ao estudo de Pierre Clastres sobre as 

sociedades ameríndias, Gilles Deleuze afirma que o Estado não opera na lei do Tudo ou 

Nada (sociedades com Estado ou sociedade contra o Estado), mas na lei do interior e do 

exterior. O Estado é a soberania, mas “a soberania só reina sobre aquilo que ela é capaz 

de interiorizar, de apropriar-se localmente” (DELEUZE: 2011, p.24). Nesse ponto, a 

transumância desses povos pelo deserto é uma forma pela qual exercem autonomia em 

relação ao centro do Estado angolano (Luanda). Segundo Rita Chaves, as marcas desse 

																																																													
5 Fonte: B.Duarte. Literatura Tradicional Angolana. Benguela: Editora Didáctica de Angola, 1975.  
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universo nômade e “tribalista” na literatura de Ruy Duarte de Carvalho deslocam o 

ponto de vista para fora da capital e movimentam a reflexão sobre a constituição das 

identidades angolanas sob um outro prisma. Esse nomadismo, segundo Chaves, 

interfere na própria estrutura do texto, no jogo estabelecido com uma linguagem que 

ultrapassa o plano documental e está na linha de frente do seu diálogo literário, não 

apropriável por nenhum discurso, seja ele o da literatura, o da antropologia, da história 

ou da ciência política. Apesar de “tonalizadas pela  melodia da ficção”, as narrativas são 

o lugar em que a “errância é a nota dominante”. 

 Após espelhamentos com histórias – estórias reais, fictícias e pessoais - é na 

terra dos Kuvales que o mistério sobre Os papéis do inglês irá desvendar-se. O narrador 

parte acompanhado do primo Kaluter, uma sobrinha e a amiga, para uma festa dos 

Mucubais / Kuvales. Uma das filhas do finado Luhuna estaria de posse tanto dos papéis 

do inglês quanto do papel de seu pai para entregá-lo. “A etnografia ia entrar em campo” 

(CARVALHO, R.D.: 2005, p.145), avisa o narrador. A partir daí, inicia-se uma série de 

descrições dos rituais Kuvale. Essas descrições fornecem detalhes sobre a forma como 

se abate um boi para essas cerimônias (CARVALHO, R.D.: 2005, p.138) (os Kuvales 

são povos pastoris e tem na figura do boi uma importante referência cultural); o valor 

simbólico adquirido pela cabaça de leite; as relações de parentesco (CARVALHO, 

R.D.: 2005, p.144); a relação com políticos da vizinhança; esse contato com a 

ritualística indígena leva o narrador à reflexões culturais sobre o processo de 

ritualização, não apenas Kuvale, mas também do mundo ocidental:  

É na ritualização que o homem, antes e agora, aqui a comer carne, no 
Futungo a ruminar domínios, no Parlamento Europeu a florir discursos 
e abstracções de princípio, se escreve, descreve, se explora agindo 
inscrito no mito (que elabora), investindo tudo, corpo, presença e 
espírito, no modo que inventa, acrescenta e adopta... (CARVALHO, 
R.D.: 2005, p.152) 

Para além das reflexões sobre a ritualística ocidental e Kuvale, o narrador 

desloca-se para um local com outras referências espaciais e temporais, um local em que 

só se encontram breves ecos da civilização ocidental. A narrativa posiciona-se em outro 

calendário, outra temporalidade (e, claro, em outra espacialidade). Os dias 25 de 

dezembro (Natal) e 31 de dezembro (Ano Novo), marcados no diário, passam sem 

nenhuma referência ou citação de algum tipo de comemoração mesmo que distante. 

Nem a festejada virada simbólica do ano-século-milênio 1999/2000 é referenciada. Para 
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Maurice Blanchot (2011), as datas nos diários, nesse sentido, são uma linha tênue que 

mantém o narrador – e o leitor – preso a alguma temporalidade, para que este não se 

perca de si mesmo. Já vimos, anteriormente, a função do diário para o narrador-autor, e 

embora o romance faça inúmeras referências a personagens, documentos e eventos do 

mundo ocidental, é no mundo e no tempo Kuvale que a história se resolve. É uma 

viagem em direção a um mundo que entrará no século XXI sem que as dinâmicas de 

uma economia fundamentada na gestão de equilíbrios se tenha alterado profundamente 

(CARVALHO, R.D.: 2007, p.150).  

A terra indigena kraholandia  

Assim como no romance de Ruy Duarte de Carvalho, é na terra indígena 

kraholândia que acontecerá a experiência mais desconcertante de Nove Noites. Apesar 

de alguns teóricos apontarem características de romance policial à obra de Bernardo 

Carvalho6, pretendo chamar a atenção para o contato com a alteridade indígena que 

marca boa parte da narrativa e aproxima a obra de outro importante referencial literário: 

o romance de aventura da virada do século XIX para o XX, do qual Heart of Darkness 

(1899), de Joseph Conrad (1857-1924), é um dos expoentes. Embora apareça apenas 

brevemente citado em um trecho de Lord Jim, Conrad é uma referência inconteste na 

obra, especialmente na forma como é descrito o contato com a alteridade indígena. Nove 

Noites seria, neste caso, um exemplo do encontro ambíguo e desconcertante do homem 

branco brasileiro com a sua alteridade indígena um século depois do lançamento da obra 

de Conrad. Embora com uma estrutura formal diferente de Heart of Darkness, Nove 

Noites parece reeditar em suas personagens principais (Buell Quain e o narrador) a 

forma como Charles Marlow (personagem de Conrad) também encarou o contato com 

os indígenas em sua viagem ao rio Congo. Para o antropólogo estadunidense James 

Clifford (1945), o tema central que a obra de Conrad reencena é o de uma “crise de 

identidade e a luta nos confins da civilização ocidental contra a ameaça de uma 

dissolução moral”. A forma como o negro autóctone é representada em Heart of 

Darkness não é nada benevolente: “Dava para avistar, de longe, o brilho branco de seus 

olhos. Eles gritavam, cantavam; seus corpos escorriam suor; seus rostos pareciam 

																																																													
6 Em artigo publicado em 2003, Alcir Pécora assinala que há indícios evidentes que caracterizam Nove 
Noites como pertencente ao gênero do romance policial, embora o próprio Pécora o classifique como “um 
tipo estranho de romance policial”. Segundo Pécora, há uma morte, um suicídio cujos motivos não são 
claros, e há, também, “o relato de uma busca que se confunde com a investigação policial: a busca pela 
escrita do romance.” (PÉCORA: 2003) 
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máscaras grotescas” (CONRAD: 2002, p. 25). O narrador de Nove Noites também relata 

seu encontro com os indígenas com visível desconforto, quando relata o pouso na ilha 

do Bananal que ficava ao lado de uma aldeia Karajá e a recepção “pelos índios 

aculturados. Era um espetáculo deprimente” (CARVALHO, B.: 2010, p.58). Também 

no romance de Bernardo Carvalho há uma “crise de identidade”, e “a luta nos confins da 

civilização ocidental contra a ameaça de uma dissolução moral”.  

A personagem de Charles Marlow condensa o duplo entre Buell Quain e o 

narrador, em que ambas são atravessas pela ambiguidade em suas relações com os 

indígenas. Essa ambiguidade revela-se na forma repugnante como encaram os 

indígenas, e no questionamento de Marlow sobre os pretensos propósitos positivistas e a 

falência da empreitada colonial europeia. Mas também quando o narrador de Nove 

Noites afirma ter-se afeiçoado aos indígenas em apenas três dias, o que o colocava a 

imaginar o afeto que Buell Quain poderia ter desenvolvido ao cabo de alguns meses 

entre os Krahôs. O narrador, torna-se, então, um duplo de Quain, como afirma Clemént 

Rosset, “no par maléfico que une o eu a um outro fantasmático, o real não está do lado 

do eu, mas sim do lado do fantasma: não é o outro que me duplica, sou eu que sou o 

duplo do outro. Para ele o real, para mim a sombra. “Eu” é “um outro” (ROSSET: 2008, 

p.88-89).  

 Conrad ocupa papel central na construção das obras em questão, uma vez que 

também é citado, com frequência incomum, também em Os papéis do inglês. Citado por 

ambos os narradores, insere-se como importante referencia mas, assim como na questão 

da relação entre antropologia e literatura – e talvez por isso mesmo – sua referencia 

expressa-se de forma distinta, quase oposta. Enquanto Ruy Duarte de Carvalho utiliza 

Conrad como um referencia para realizar uma espécie de “desconstrução” do romance 

de aventura clássico e sua relação com os indígenas, Bernardo Carvalho parece apostar 

na ambiguidade da obra de Conrad para compor uma espécie de romance de aventura da 

virada do século XX para o XXI.  
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