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Coisas surpreendentes começam a acontecer quando o foco dos 
estudos indígenas deixa o eixo masculino para enfocar o 
feminino. Uma das conseqüências de tal mudança é que os 
textos passam a vislumbrar a continuidade ao invés da extinção.  

(Paula Gunn Allen)1  
 ����,QWURGXomR�

 Considerando-se o grande número de publicações organizada por minorias sexuais, 

sociais e étnicas no mercado editorial norte-americano contemporâneo, pode-se observar 

que as relações de poder  dentro da arena cultural estadunidense vem sofrendo 

consideráveis modificações. Principalmente durante os anos noventa, a literatura 

americana de origem Indígena, Latina, Asiática, Africana, bem como a produzida sob a 

ótica homossexual entraram com força total em tal mercado, destacando novos tópicos e 

pontos de vista que exigiam atenção e reconhecimento.  Além disso, a atual maior 

visibilidade de grupos minoritários2 e de suas representações literárias indica haver público 

interessado em tais discussões e tópicos, que até muito recentemente eram 

absolutamente desconsiderados pela perspectiva ‘humanista’ (geralmente masculina e 

elitista) dominante nas sociedades ocidentais. 

 As três autoras discutidas no presente texto - Leslie Marmon Silko, Louise Erdrich e 

Susan Power - marcam sua presença entre aqueles sujeitos ‘americanos’3 que foram 

repetidas vezes suprimidos da história oficial dos Estados Unidos.  Além de serem 

mulheres, as três são de origem indígena e, portanto, não se percebem simplesmente 

                                                           
1 Paula Gunn Allen, The Sacred Hoop, Boston: Beacon, 1986, p.265. Todas as traduções para o português 
são de responsabilidade da autora do artigo. 
2 Ann Phoenix, psicóloga caribenha, em sua aula inaugural na Universidade de Utrecht, Holanda, 
“(Re)constructing Gendered and Ethnicised Identities: Are We All Marginal Now?”, 1998, faz algumas 
observações pertinentes sobre HWQLD e JUXSR�pWQLFR. Ela afirma que a maioria das pessoas reconhece 
serem inscritas pela HWQLD�( que inclui religião, língua e nacionalidade); no entanto, essas mesmas pessoas 
tendem a relacionar JUXSR�pWQLFR com algo que diz respeito somente a indivíduos em posições menos 
privilegiadas em termos de poder social, freqüentemente sujeitos ao racismo. Na verdade, se HWQLD�se 
refere a todos, o mesmo acontece com respeito a JUXSRV�pWQLFRV, embora alguns deles sejam definidos 
como ‘majoritários’ e outros, ‘minoritários’ em conseqüência de relações desiguais de poder (10). Vale 
mencionar que o uso que faço da palavra ‘minoria’ ao longo desse artigo não diz respetio apenas à etnia, 
mas também a gênero, e tal percepção não se baseia em proporções numéricas, mas em relações de poder. 
3 A palavra ‘americano(s)’ (relativa à ‘América’) está destacada para marcar a apropriação indevida e muito 
freqüente do termo (uma definição ampla, cunhada para todas as Américas) por um de seus países, ou seja, 
pelos Estados Unidos. Reconheço, portanto, seu uso incorreto mas atualmente bastante comum.  
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como escritoras americanas, mas buscam construir seus pontos de vista alternativos como 

membros híbridos da sociedade em que estão inseridas. A literatura produzida por essas 

autoras é aqui analisada sob uma perspectiva feminista e pós-colonial, instrumentos 

teóricos que pretendem estimular uma leitura que libere suas representações alternativas 

das limitações dos discursos (críticos) dominantes. É exatamente através da análise das  

exclusões históricas, bem como de sua relação com versões ou interpretações incluídas no 

que se entende por ‘cultura americana’ que se pode destacar a riqueza e importância da 

produção literária de tais escritoras. Leio suas obras enfocando alguns tópicos, entre os 

quais, as implicações de genealogias alternativas na construção do ‘feminino’4 e  a 

distribuição de poder e sua relação com a organização do sistema de gênero. 

 

�
���*rQHUR��3RGHU�H�$XWRULGDGH�

Vale aqui mencionar discussões desenvolvidas por Susan Castillo5 sobre a ficção 

produzida por mulheres, onde ela destaca que a maioria das protagonistas em romances 

americanos, particularmente aquelas que desafiam as normas sociais e culturais vigentes, 

têm tido um destino bastante trágico, tendendo a se expor a  toda sorte de desastres, 

citando  como exemplo Sister Carrie, Hester Prynne, Daisy Miller e Edna Pontellier (p.13). 

Castillo também observa que, de forma bastante diferente, na ficção produzida pelas 

assim chamadas ‘escritoras étnicas’ ou ‘de minoria’, as protagonistas muito 

freqüentemente não apenas sobrevivem, mas prosperam. Tendo por base perspectivas 

antropológicas, principalmente aquelas desenvolvidas por Michelle Zimbalist Rosaldo6, 

Castillo aponta as diferenças existentes entre conceitos de SRGHU e DXWRULGDGH na 

maioria das sociedades contemporâneas. De acordo com ela, o poder sempre foi 

compreendido como a “capacidade de agir sobre pessoas ou coisas a fim de garantir ou 

influenciar decisões . . .” (p.14) Envolve, portanto, a capacidade de fazer e agir. “A 

autoridade, por outro lado, é socialmente validada e implica uma corrente hierárquica de 

comando e controle” (p.14); indica que alguém tem o direito de dar ordens ou de fazer os 

outros obedecerem. Portanto, o poder se apóia na independência e força, enquanto que a 

autoridade se fundamenta muito mais na hierarquia e no comando.  Além disso, Castillo 

                                                           
4 Destaco a palavra ‘feminino’ a fim de enfatizar seu caráter construído, o que difere e muito de qualquer 
noção de ‘Feminino’ ahistórico e essencial por vezes atrelado a todas as mulheres. 
5 Susan Perez Castillo, Women Aging Into Power: Fictional Representations of Power and Authority in Louise 
Erdrich’s Female Characters, SAIL 8.4 (Winter 1996): 13-20. 
6 Rosaldo, Michele Z. and Louise Lamphere, eds. Woman, Culture and Society. Stanford: Stanford UP, 1974. 
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defende que as mulheres têm exercido um poder considerável ao longo da história, ao 

passo que os homens muito mais freqüentemente gozaram de autoridade (p.14). Já as 

mulheres de origem indígena tendem a experienciar tanto poder quanto autoridade em 

seus grupos, ou pelo menos isso ocorre muito mais freqüentemente do que com mulheres 

pertencentes a outros grupos étnicos. No entanto, Castillo corretamente observa que, 

. . . na América contemporânea, quando as mulheres indígenas são marginalizadas pelas 
estruturas patriarcais tradicionais não somente pelo fato de serem mulheres, mas por serem 
indígenas, os textos que elas produzem geralmente vão representar mulheres com poder, mas 
não necessariamente com autoridade. . .  (p.14)    

 
O que se pode concluir é que a partir do momento em que as mulheres indígenas 

entram em contato com os grupos sociais ocidentais, sua autoridade deixa de ser 

reconhecida pelas novas instituições hierárquicas, mas seu poder continua sendo efetivo 

aos olhos de seus grupos. Isso explica um dos objetivos de escritoras pertencentes a tais 

grupos minoritários, ou seja, estabelecer uma corrente de textos e discursos que 

reconheçam e validem abordagens de gênero alternativas através de representações 

empoderadoras7 de mulheres, autorizando que suas vozes e visões de mundo sejam 

reconhecidas e respeitadas. É, portanto, interessante  considerar-se a afirmação de 

Castillo de que “o poder, no final das contas, está dentro de nós, enquanto que a 

autoridade nos é conferida por outros” (p.17). Dessa forma, uma literatura que represente 

o poder atrelado a personagens femininas é muito provavelmente mais eficaz como 

questionamento dos estereótipos usuais de gênero, determinando a criação de novos 

espaços onde os arranjos de poder e de autoridade possam ser diferentemente 

exercitados tanto pelas mulheres quanto pelos homens. (Castillo, p.20). Essa é, na 

verdade, uma reconstrução literária das tradicionais formas indígenas de organização de 

gênero, que representa como essas ocorriam (e em alguns casos ainda ocorrem) em 

muitas tribos antes da imposição da cultura patriarcal européia.   

O livro The Sacred Hoop, de Paula Gunn Allen, em seu subtítulo “Recuperando o 

Feminino nas Tradições Indígenas Americanas” também indica a intenção por parte da 

autora de destacar o poder indígena feminino e, sob essa perspectiva, desenvolver uma 

leitura detalhada da cultura tribal. Allen defende que a ginecocracia8 tem sido um sistema 

social bastante avançado na maioria das tribos americanas e confirma que, atualmente, tal 

                                                           
7 Uso esse termo adaptado  já que não há nenhum outro totalmente equivalente ao empowering em língua 
portuguesa. 
8 De acordo com Paula Gunn Allen, “em um sistema onde as pessoas em posições de poder são chamadas 
de Mãe-Chefe, onde a divindade suprema é feminina e a organização social é matrilocal, matrifocal e 
matrilínea, este será um sistema ginecocrático. (Allen 223) 
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sistema “toma novo fôlego, surgindo em novos formatos e revelando sua incomum 

tenacidade” (xiii).  

Definindo-se como uma Laguna Pueblo, Allen obviamente tem consciência da 

pluralidade e variedade de mitos e estórias existentes entre as diferentes tribos 

americanas. Ao analisar as estórias sobre a criação do mundo contadas pelos Keres, 

Lakota, Hopi e outras tribos Pueblo ela conclui que, para a grande maioria dos povos 

indígenas, os usos do feminino atestam que “o poder primordial – o poder de criar e de 

relacionar-se – pertence às forças preponderantemente femininas do universo” (p.17). 

Allen recupera e analisa estórias sobre várias entidades indígenas femininas tais como 

Thought Woman, Old Spider Woman, Serpent Woman, Yellow Woman9, todas 

consideradas como espíritos superiores pelos povos Pueblo.      

Além disso, Allen estabelece alguns paralelos entre as estórias indígenas sobre a 

criação e as estórias bíblicas ocidentais. Ela afirma que, de forma semelhante à maioria 

das outras tribos Pueblo, os Keres definem Deus como mulher. Isso talvez possa explicar o 

status social bastante diferente que os sujeitos femininos têm assumido dentro das tribos 

Pueblo – posições de respeito e intimamente atreladas ao poder – poder de dar a vida, de 

curar, de prever ou influenciar o futuro.    

. . . No começo Tse che nako, Thought Woman, finalizou tudo, os pensamentos e o nome de 
todas as coisas. Ela também criou as línguas. Aí nossas mães, Uretsete e Naotsete disseram 
que criariam os nomes e os pensamentos. Assim elas disseram e assim fizeram.10  

 
 Uma diferença fundamental entre a maioria das estórias de criação indígenas se 

comparadas às cristãs, além do fato de Deus ser mulher em muitas delas é que a criação 

não é  um ato individual. Para os Keres por exemplo, o Espírito Supremo não faz tudo por 

conta própria. Ela conta com duas ajudantes que também se responsabilizam pela criação 

da vida. O poder não fica concentrado nas mãos de uma figura (masculina) apenas. Além 

disso, a forma como tais entidades femininas exercem seu poder é bastante diferente. De 

acordo com os Keres, Thougth Woman e suas ajudantes ‘cantam’ o surgimento do mundo 

e dos seres. De forma semelhante, a White Buffalo Woman (Mulher-Búfalo Branco) dos 

Lakota trouxe vida e poder às cerimônias através do seu cachimbo, ou seja, fumando. 

Assim, a vida é criada através de sons e fumaça, como se nesse processo ela passasse de 

mão em mão, de boca em boca. Isso demonstra uma percepção da criação como um 

                                                           
9 O equivalente ao nome de tais divindades seria respectivamente: Mulher-Pensamento, Velha Mulher-
Aranha, Mulher-Serpente, Mulher-Amarela. 
10 Esta passagem, citada em The Sacred Hoop, p. 13, baseia-se em uma tradução para o inglês de Anthony 
Purley a partir das estórias de Thought Woman em língua Keres. 
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processo coletivo. Nesse caso, não há atos violentos, proibições e pecados envolvidos na 

criação, algo que difere bastante das estórias cristãs. Não se deve, contudo, limitar o 

papel que as divindades representam em tais estórias ao de ‘deusas da fertilidade’, pois 

isso trivializa tanto a tribo quanto o poder atrelado às mulheres (Allen, p.14). Na 

realidade, essas estórias se referem não só a capacidade das mulheres de dar a luz, mas a 

sua capacidade de criação em termos sagrados, pensando a vida e tornando-a real. 

Thought Woman não se limita a um papel feminino na teologia dos Keres. Sendo um Espírito 
Supremo, ela é tanto Mãe quanto Pai de todas as pessoas e criaturas. Ela é a criadora do 
pensamento, e o pensamento precede a ação.  (Allen, p.15) 

 
Allen é, sem dúvida, uma das defensoras da reconstrução da vida tribal pré-

contato, período em que as mulheres indígenas tinham status mais alto e mais poder do 

que a maior parte das outras mulheres americanas já teve. Além disso, grande parte das 

forças femininas a que Allen se refere estão inseridas na esfera mitológica e, dessa forma, 

são fundamentais em termos de referências alternativas que representam mulheres como 

indivíduos fortes, bem equipados para sobreviver sob a ordem estabelecida ou mesmo 

para modificá-la. Assim, usa-se a mitologia para ilustrar a diferença indígena em termos 

de percepções de gênero se comparada às definições ocidentais, o que pode afetar prática 

e positivamente a vida das mulheres em geral.  

De qualquer forma, Allen tem consciência das diferenças internas entre mulheres, 

entre tribos, entre membros da mesma sociedade. Ela reconhece que a ginecocracia 

nunca foi uma regra absoluta, e sim uma tendência entre grupos indígenas, como pode-se 

perceber em sua afirmação: “o domínio masculino pode ter caracterizado algumas tribos, 

mas não foi de forma alguma tão universal (ou mesmo preponderante) como a 

propaganda colonialista nos fez crer” (p.32). É por isso que considera fundamental o 

resgate de tais mitos relacionados a mulheres de minorias americanas já que os ataques 

que a cultura européia dirigiu às instituições indígenas ao longo da história “apoiaram-se 

justamente na subversão da natureza ginecocrática do sistema tribal” ( p.32).  É 

necessário recuperar-se os registros de mulheres indígenas como figuras de poder, já que 

muitos desses dados foram omitidos, falsificados ou distorcidos nos relatos oficiais.  

A colonização européia planejou afetar várias instâncias da vida nativa a fim de 

submeter os povos colonizados aos novos padrões. Assim, o Ser Supremo deveria passar a 

ser masculino, as instituições tribais de governo deveriam ser destruídas, a terra tribal 

deveria ser tomada, e a estrutura do clã teria de ser substituída pela família nuclear (Allen, 

p. 42). A igreja e a política assumiram papéis determinantes na execução dessas 
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mudanças e o modo de vida da maior parte dos povos indígenas foi profundamente 

afetado por tais desestruturações impostas. “As mulheres (inclusive as lésbicas) e homens 

gays – juntamente com curandeiros, santos, shamans e líderes ritualísticos – sofreram 

grande perda de status, poder e liderança”(Allen, p.195) Em resumo, tudo que era 

percebido como discrepante pelos colonizadores tinha de ser eliminado ou enfraquecido a 

fim de garantir uma ilusão de poder homogêneo aos mesmos. 

Além de Paula Gunn Allen, há vários outros críticos e escritores contemporâneos 

interessados na reconstrução dos fundamentos das tradições de minorias culturais como 

forma de questionar as definições dominantes de gênero e de etnia sintonizadas com 

perspectivas ocidentais. Susan Castillo questiona qualquer definição fixa de etnia, 

considerando-a como um processo histórico (1994: 229)11. Ela chama a atenção para o 

fato de que tanto gênero quanto etnia serem construções, não possuindo nenhum 

referente ‘real’ ou exato.  Suas observações (pós-estruturalistas) estão de acordo com o 

comentário de Haraway sobre o assunto em entrevista à Bhavnani: 

Não existem entidades pré-constituídas . . . . É nos encontros relacionais que os mundos 
emergem . . . de forma que não há identidades pré-discursivas para ninguém, incluindo aí 
máquinas e os não humanos.  Nossas fronteiras se formam em encontros, em relações, no 
discurso.12 

 
Na verdade, ao analisar textos produzidos por mulheres americanas pertencentes a 

grupos étnicos minoritários, é mais fácil encontrar-se construções alternativas do 

‘feminino’ e novas possibilidades para todo o sistema de gênero. Já que tais identidades 

são relacionais, elas obviamente mudam se os sujeitos envolvidos ou  as relações de força 

forem outras. Se forem escutadas outras vozes, o discurso se altera. Segundo Castillo, o 

estudo da literatura de escritoras indígenas norte-americanas abre novas portas para o 

feminismo como um todo: 

Em textos de mulheres indígenas . . . logo percebemos que o feminino é construído de forma 
radicalmente diferente. Através da leitura de tais textos, logo se percebe que o que foi 
tradicionalmente definido como ‘o Feminino ahistórico e essencial’ dentro da nossa cultura é 
uma construção eminentemente histórica e, portanto, sujeita a mudanças.  (1944, p.230) 

 
Uma leitura de textos produzidos por escritoras de minorias sensível a tais 

diferenças consegue destacar seu potencial inovador. De forma muito semelhante ao que 

as mulheres têm feito desde os primórdios do feminismo, os sujeitos de grupos 

                                                           
11 Susan Perez Castillo, The Construction of Gender and Ethnicity in the Texts of Leslie Silko and Louise 
Erdrich, Year Book of English Studies, (YES) 24 (1994): 228-36. 
12 Kum-Kum Bhavnani and Donna Haraway. Shifting the Subject: A Conversation between Kum-Kum 
Bhavnani and Donna Haraway in Shifting Identities, Shifting Racism. Eds. Bhvanani, Kum-Kum and Ann 
Phoenix. London: Sage, 1994; 19-39. 
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minoritários também querem garantir seus direitos de igualdade em termos de 

possibilidade de realização própria, mantendo a diferença em tópicos culturais que eles 

venham a definir como fundamentais. Na verdade, essas escritoras não apenas lutam por 

um espaço de representação alternativo para seus discursos literários, mas, através 

dessas construções discursivas, desafiam algumas percepções solidificadas de gênero 

responsáveis por fixar relações históricas de opressão e discriminação em várias 

sociedades. Além disso, se realmente estamos vivendo um momento globalizado da 

história, deveria-se garantir que grupos minoritários também participassem das decisões 

quanto ao que está sendo (ou deveria ser) globalizado. Esse é o momento de se trazer a 

experiência que diverge da norma para as discussões globais, de forma que o que foi 

tomado como ‘convenção’ ou ‘senso comum’ pelas instituições sociais dominantes possa 

ser aberto a modificações. Os romances produzidos por mulheres de grupos minoritários, 

em sua maioria sujeitos acostumados a circular por diversas culturas, com um background 

cultural composto ou híbrido, podem, portanto, influenciar e, ao mesmo tempo, questionar 

vários conceitos usados às vezes sem o devido cuidado até mesmo pelo feminismo, tais 

como ‘mulher’, ‘feminino’, ‘gênero’, distribuição igualitária de poder’, etc. 

 Com esse objetivo, discuto aqui representações alternativas do ‘feminino’ e do 

poder a ele atrelado em três romances produzidos por autoras americanas de origem 

indígena, ou seja, Ceremony de Leslie Marmon Silko13 (Laguna Pueblo), Tracks, de Louise 

Erdrich14 (Chippewa), e The Grass Dancer, de Susan Power15 (Sioux), textos publicados 

respectivamente nos anos 70, 80 e 90.  

�
�
���$�5HSUHVHQWDomR�/LWHUiULD�GH�'LIHUHQoDV�TXH�µ)D]HP�'LIHUHQoD¶�
 Ceremony é um romance introduzido por Thought Woman que, através de poemas, 

começa a tecer os fios da estória. Seu protagonista é Tayo, um rapaz mestiço, filho de 

mãe indígena com um homem branco desconhecido. O que fica claro nessa estória é o 

fato de que Tayo depende das forças femininas (tanto familiares quanto míticas) para 

garantir sua sobrevivência e saúde mental após voltar da guerra.  Além disso, sua saúde é 

diretamente ligada à saúde da tribo como um todo, e se ele não puder ser curado de sua 

crise pessoal, todo o grupo estará perdido e fora de equilíbrio. As mulheres da família 

                                                           
13 Leslie Marmon Silko, Ceremony, London: Penguin Books, 1986. 
14 Louise Erdrich, Tracks, NY: HarperFlamingo, 1988. 
15 Susan Power, The Grass Dancer, NY: G.P. Putnam’s Sons, 1994.  
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direta de Tayo são fortes e antagônicas – a avó o protege sem questionamento, 

percebendo-o claramente como um membro da tribo, já que ela obedece as leis 

matriarcais tradicionais e, assim, um filho de sua filha obviamente pertence ao clã da avó. 

A tia, já cristianizada, percebe Tayo como um símbolo do pecado original, da criança 

ilegítima, e acredita que ele pode amaldiçoar todo grupo pela imperdoável marca que 

carrega. Como Leslie Marmon Silko escreve o romance do ponto de vista dos Laguna 

Pueblo, a avó acaba tendo mais poder do que a tia, e é ela quem define as curas e os 

rituais pelos quais Tayo deve passar a fim de ser reincorporado como um membro sadio 

da tribo, garantindo equilíbrio e prosperidade ao grupo.  

 Além da avó e da tia, há várias outras figuras femininas que assumem papel 

fundamental em Ceremony. Night Swan é a mulher mais velha que  introduz Tayo ao sexo 

e que o alerta para os problemas futuros que enfrentará devido a sua condição racial 

híbrida. Ela prevê que ele será excluído em dois mundos; no dos brancos, por ser indígena 

e no tribal, por ser mestiço. Além de Night Swan, Ts’eh, que por vezes parece ser uma 

nova versão de Night Swan, também surge como uma figura misteriosa que auxilia Tayo 

no seu processo de cura. Leslie Marmon Silko consegue trabalhar de forma bastante hábil 

com a representação de tais mulheres, fazendo uma composição de suas naturezas 

míticas com sua existência física. Elas são seres ‘reais’ na estória, seus corpos ocupam 

espaço e interagem com as outras personagens, mas a presença delas transcende as 

barreiras do ‘concreto’. Ts’eh e Night  Swan são fontes de poder e criatividade 

fundamentais para a solução dos problemas que o grupo enfrenta após o contato com a 

civilização européia e o Cristianismo. Na verdade, as duas nunca se aproximaram muito 

dos brancos e, portanto, o poder e a autoridade que possuem se apoiam 

fundamentalmente nas raízes indígenas tradicionais. São também geralmente descritas em 

conexão com o Monte Taylor, um lugar sagrado para os povos Laguna, e funcionam como 

fontes de estórias que auxiliam na cura de Tayo e na reinstalação de alguma ordem que 

faça sentido para o grupo após as mudanças resultantes da colonização. Tayo aprende 

com elas a construir novas perspectivas menos binárias de mundo como membro híbrido16 

de um grupo sujeito a várias influencias culturais. Assim, ele encontra possibilidades de 

recuperação para si  e para a tribo através das relações afetivas que mantém com 

mulheres indígenas e da sua reaproximação com as tradições e releituras do mundo a 

partir de perspectivas tribais. Na verdade, apesar de apresentar um protagonista 
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masculino, Ceremony é tecido por vozes feminina que moldam e sustentam o enredo, 

resgatando a importância do ato de contar estórias. Conforme Castillo aponta em artigo 

sobre Ceremony, 

As mulheres desse romance são donas da terra e têm poderes mágicos;  são elas as 
responsáveis pela cura de Tayo, o protagonista masculino. Em romances de outras escritoras 
indígenas podemos encontrar representações semelhantes de mulheres como figuras de força e 
poder.  (1996, p.3) 

 
Tracks, de Louise Erdrich, é também um romance onde as mulheres indígenas, 

principalmente Fleur Pillager, aparecem como personagens fortes e determinantes nas 

definições do rumo da estória. Aqui há dois narradores: um masculino, Nanapush, e uma 

voz feminina, Pauline. Na verdade esses dois narradores constróem visões e relatos 

diferentes sobre os fatos que afetam a tribo e, principalmente, interpretações diferentes 

sobre Fleur. Nanapush considera-se parente direto de Fleur após tê-la salvo de um surto 

de pneumonia que matou toda sua família. O objetivo de sua narração é trazer à filha de 

Fleur, Lulu, informações sobre as tradições Chippewa e, assim, reaproximar a menina de 

sua mãe e da cultura indígena. Pauline, por outro lado, recompõe o passado de forma 

bastante diferente de Nanapush, tentando questionar os poderes do clã Pillager. Ela é 

dada a inventar estórias, versões sobre fatos e é tida pelo grupo como uma informante 

não confiável. Apesar disso, é exatamente na interseção das duas narrativas que a estória 

se forma, não garantindo a veracidade de nenhuma delas em isolamento. Não se ouve 

diretamente a voz de Fleur nesse romance, porém a maior parte das ações mencionadas 

partem dela ou a envolvem. 

Ao longo de todo o romance Fleur é representada como uma mulher 

extremamanete forte, tanto física quanto espiritualmente. Ao ser contratada 

temporariamente pelo açougue em que Pauline trabalhava, a última percebe que Fleur só 

foi admitida “devido a sua força, já que ela conseguia erguer um pernil ou carregar uma 

penca de salsichas sem vacilar” (T, p.16)17. Porém, não apenas a força física de Fleur é 

impressionante, mas ela também chama a atenção pelo desapego a convenções de 

qualquer espécie– sendo jovem e solteira, deixa a reserva e vem sozinha à cidade tentar 

conseguir dinheiro para saldar os impostos relativos a suas terras. Após trabalhar alguns 

dias no açougue, começa a jogar cartas com os colegas nos jogos noturnos. Fleur ganha 

um dólar a cada dia. Os homens acham estranho sua sorte tão consistente, mas a aceitam 

                                                                                                                                                                                                 
16 Na verdade, a discussão sobre a ‘hibridez’ de Tayo traz outra questão à tona, ou seja, o questionamento 
de qualquer definição absoluta de “pureza” relativa à etnia ou cultura. 
17 Todas as citações extraídas do romance Tracks aparecerão como T, seguidas da página. 
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no grupo. Até que, após um mês de jogos e trinta dólares ganhos, Fleur propõe jogarem 

com apostas mais altas.  No final da noite, ela acaba ganhando tudo que os colegas 

tinham, demonstrando que seu talento era maior do que os outros suspeitavam.  O preço 

que ela paga por ter vencido o jogo é ser estuprada pelos três perdedores. Pode-se 

suspeitar que Fleur sofreu tal agressão não somente por ter sido a vencedora, por ter 

mostrado esperteza e talento, mas pelo fato de ser mulher e, principalmente, mulher 

indígena, já que os perdedores eram homens brancos. Fleur é devidamente vingada pois, 

magicamente, logo após a agressão, ocorre um tornado na região do açougue e as três 

únicas vítimas são seus três agresssores.  Fleur já havia, naquele momento, retornado à 

reserva, levando o dinheiro relativo aos impostos com ela.  

Fleur é uma personagem bastante ambígua para mentes ocidentais, já que ela  

estabelece conexões com o passado e o presente, com animais e pessoas, sendo muitas 

vezes definida como muito próxima ou mesmo expressão do lobo mítico, às vezes de 

Misshepeshu, o monstro das águas, e noutras, dos ursos, animais que protegem seu clã.  

Devido a essa multiplicidade de papéis e posições que ela consegue assumir, Fleur pode 

ser definida como uma mulher que subverte as definições, deslocando-se constantemente  

e “mostrando uma fluidez de identidade, uma abertura à resignificação e 

recontextualização”18  (p.34). Em resumo, Fleur não pode ser limitada por conceitos fixos 

de ‘mulher’, ‘mãe’, ‘indígena’ ou mesmo ‘humana’, já que ela consegue circular de uma 

posição para outra, sendo às vezes representada como uma mulher forte, noutras como 

animal ou ainda como entidade espiritual. Tal mobilidade é garantida a Fleur através da 

cultura e dos conhecimentos tradicionais indígenas.   

Talvez o primeiro episódio de limitação ou de subjugação que Fleur (ou o povo 

indígena) enfrenta em Tracks seja  o estupro. Seu corpo foi ali temporariamente possuído, 

invadido por aqueles homens (brancos) que a obrigaram a submeter-se  à violência física. 

Possivelmente o estupro aparece como uma indicação da futura perda dos direitos dos 

índios sobre suas terras, da diminuição do respeito pelo conhecimento tradicional, 

mudanças impostas ao longo das relações pós-coloniais. Fleur resgata seu poder e 

autoridade perante sua tribo após esse evento, mas seu corpo físico foi definitivamente 

marcado pela invasão indesejada. Apesar de exceder as definições comuns de ‘mulher’, o 

corpo de Fleur sofre os constrangimentos do poder patriarcal, aqui representado 

principalmente pelos homens brancos da cidade.  
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Os Chippewa, por reconhecerem o poder historicamente vinculado ao clã Pillager, 

não se surpreendem com as potencialidades de Fleur. Ela é, aliás, bastante respeitada e 

temida pelos membros mais tradicionais do grupo. Quando Eli procura Nanapush em 

busca de uma poção do amor para fazer com que Fleur se apaixone por ele, é 

aconselhado: “Esqueça desse peso nas suas calças . . . ou o coloque em outro lugar. Vá à 

cidade e arranje uma mulher domada” (T 45).  Nanapush sabe que Fleur não é mulher 

com quem Eli possa simplesmente se casar sem maiores cuidados. Ela tem poderes que 

Eli não conhece  e nunca foi controlada por regras; seu comportamento é na maior parte 

das vezes incompreensível para os brancos, mas também para alguns indígenas 

aculturados que buscam se adaptar a todo custo às novas normas religiosas e aos 

estereótipos de gênero trazidos pelos colonizadores.  

Pauline, por outro lado, é uma mulher cuja existência é apenas percebida através 

de suas palavras, suas estórias manipuladas. Inventar ou modificar estórias serve como 

uma fonte de poder para ela, já que sente não poder competir com Fleur no que se refere 

a  conhecimento tradicional, poder e autoridade. Quando percebe que não há espaço para 

ela perto de Fleur, Pauline resolve virar noviça. Entra para a igreja tentando apagar todo 

seu passado e memória indígena. Nega ter tido um amante, ter tido uma filha, a qual 

deixou com parentes, nega inclusive sua origem indígena. Além disso tudo, nega também 

sua sexualidade. O Cristianismo acaba sendo a única porta que Pauline encontra para 

obter um pouco de autoridade entre os brancos e os indígenas aculturados, já que sob 

uma perspectiva mais tradicional ela nunca conseguiria competir com o poder de Fleur. 

Pauline assume uma posição dentro de um sistema onde ela não deve possuir corpo físico 

ou pelo menos onde deveria esquecer de suas necessidades e desejos. Pode-se inferir 

que, não podendo competir com Fleur em termos de poder e autoridade dentro da tribo, 

Pauline acaba lutando por obter uma autoridade institucional importada, uma posição 

“conferida pelos outros”.  

É importante observar-se também que enquanto Fleur luta pela vida de seus filhos, 

Pauline nega totalmente a existência de seu bebê. Além disso, antes de entrar na vida 

religiosa, Pauline já costumava trabalhar com doentes (pelo menos os convertidos) e 

mortos, preparando os cadáveres após o passamento. É, portanto, sempre vinculada à 

morte, ao término da existência, inclusive do povo indígena, enquanto que Fleur defende 

a vida e a continuidade tanto de seus filhos quanto de seu povo.  
                                                                                                                                                                                                 
18 Joni Adamson Clark, Why Bears are Good to Think and Theory Doesn’t Have to be Murder: Transformation 
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Por todos esses motivos, Pauline teme os poderes de Fleur, quem ela considera 

como “a dobradiça de uma porta, que determina se essa vai abrir ou fechar” (T 139). 

Através de sua autoridade e poder para definir situações, influenciando as pessoas como 

líder natural que é, Fleur questiona o status e a legitimidade de Pauline dentro da igreja, 

por conhecer bem seu passado, o assassinato que cometeu, a filha que abandonou, as 

suas mentiras e discurso incoerentes. 

É importante observar-se que, se Fleur constrói sua identidade de forma bastante 

livre de estereótipos, circulando por entre as mais variadas posições sociais, Pauline, 

mesmo sendo representada como uma mulher manipuladora, tem voz própria e  consegue 

quebrar com várias limitações impostas a ela por conseqüência de seu gênero e etnia. 

Contudo, sendo uma das narradoras do romance, Pauline assume uma construção 

discursiva muito mais sintonizada com os padrões brancos e discursos masculinos 

dominantes.  

No final de Tracks, Fleur não consegue mais competir com a autoridade branca, 

que cobra impostos cada vez mais altos sobre as terras indígenas, o que acaba afetando 

toda a organização tribal de modo bastante negativo. Mesmo mantendo seu poder 

pessoal, Fleur abandona suas terras, os locais sagrados onde os Pillager sempre viveram, 

o que indica uma batalha vencida pela civilização branca no sentido de derrotar e 

desorganizar as forças espirituais e tradições nativas.  Ao sair com sua carroça de seu 

antigo território, Fleur ainda reserva um susto aos novos invasores que chegam para 

cortar a mata. Na verdade, ela já havia serrado a base das árvores ao redor de sua casa 

e, assim, com a chegada de uma inesperada rajada de vento, essas começam a tombar 

por conta própria, fato que apavora os trabalhadores brancos. Através dessa ‘surpresa’ 

fica claro que Fleur não está conferindo autoridade nem direitos sobre a terra aos recém-

chegados.  

Se Fleur conserva seu poder, mas não autoridade, já que essa não é reconhecida 

pela nova estrutura social, Pauline mantém autoridade graças à instituição que a acolheu. 

No romance de Louise Erdrich que, em termos de conteúdo, seria a continuação de 

Tracks, ou seja, Love Medicine19, Pauline aparece como Irmã Leopolda, uma freira 

‘milagrosa’ e louca, que abriu mão de seu nome e de seu passado, enquanto Fleur 

continua exercendo seus poderes mágicos e a força de seu clã. Assim, pode-se concluir 

que o poder tradicional persiste, enquanto que a autoridade artificial, importada, 
                                                                                                                                                                                                 
and Oral Tradition in Louise Erdrich’s Tracks”,  6$,/ 4.1 (Spring 1992): 28-48. 
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“conferida pelos outros” é questionada ou vinculada à loucura. Embora terrenos indígenas 

concretos tenham sido invadidos e tomados pelos brancos, a força espiritual, invisível e 

baseada nas tradições nativas está viva e é mantida pelos rituais e pelas estórias daqueles 

que as respeitam. Embora as instituições que autorizavam o poder indígena possam ter 

sido destruídas pela aculturação e subjugação, a mitologia, literatura e filosofia não foram 

eliminadas, o que se pode verificar na proliferação da obra de escritores e artistas 

indígenas contemporâneos.  

Em termos de representação de gênero, Tracks apresenta uma certa mistura de 

elementos e padrões, nenhuma categoria sendo definitiva ou absoluta. As mulheres e os 

homens são masculinos e femininos. Fleur extrapola as definições de feminilidade; 

Nanapush assume em vários momentos papéis definidos como femininos (pelo menos 

segundo os padrões ocidentais);  Pauline também foge do que seria ‘feminino’, evita 

lembrar da sua sexualidade e fala de um ponto de vista masculino. Na verdade, esses três 

personagens mostram alguns traços do berdache, figura que circula entre o feminino e o 

masculino e que é bastante freqüente na cultura indígena, podendo estar vinculada tanto 

a um homem mais delicado quanto a uma mulher mais “masculina”. É interessante o fato 

de que em The Last Report on the Miracles at Little no Horse20, uma espécie de releitura 

de Tracks publicada por Louise Erdrich em 2001, tais indefinições ou flexibilizações em 

termos de gênero ficam ainda mais evidentes, já que o padre daquela reserva Chippewa, 

Father Damien, que acompanha os índios há quase um século, escreve um relatório em 

que confessa ser uma mulher que se disfarçou de homem (e, portanto, de padre) durante 

a maior parte da vida.  

A narrativa de Tracks é construída de forma composta, sem pontos de vista 

absolutos. As ‘mentiras’ de Pauline são tão importantes para o enredo quanto as 

‘verdades’ de Nanapush. Talvez essa tenha sido a forma encontrada por Erdrich de 

lembrar o leitor das inevitáveis lacunas e falhas de qualquer narrativa. Os dois narradores 

constróem perspectivas diferentes e que, de certa forma, interagem. Nenhuma está 

correta ou completa por si só, dependendo do contraponto da outra voz para atingir uma 

totalidade, o que indica características bastante pós-modernas do texto. Portanto, as 

palavras de Pauline somadas às de Nanapush contam a estória de Tracks, e o 

entrelaçamento dessas duas versões compõem a trilha (track) bastante tortuosa seguida 

pelos Chippewa.  
                                                                                                                                                                                                 
19 Louise Erdrich, Love Medicine, NY: HarperPerennial, 1984. 
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Já no terceiro romance analisado, The Grass Dancer, mesmo não havendo 

protagonistas definidos, percebe-se que Anna (Mercury) Thunder é uma das personagens  

femininas de maior destaque no tempo presente, mostrando uma ligação próxima e 

bastante ambígua com Red Dress, um espírito legendário que acompanha aquele grupo 

Dakota há bastante tempo. Mercury herdou poderes mágicos de Red Dress, irmã de sua 

avó, que lhe falou em sonhos sobre um “poder passado através do sangue de uma mulher 

para outra” (GD, p.204)21.  Mercury, contudo, é temida por toda a tribo, já que o uso que 

faz dos poderes herdados nem sempre é dos mais justos ou bem intencionados. Quando a 

própria filha Crystal  questiona Mercury sobre seus poderes, perguntando por que ela não 

é capaz de curar suas próprias pernas e sair da cadeira de rodas a que está confinada, 

essa responde: “As coisas não funcionam assim. Eu não sou uma curandeira”(GD, p. 47). 

Realmente Mercury é construída como uma mulher com poder para distorcer 

acontecimentos, mudar o destino, influenciar pessoas, conseguir os amantes que quiser, 

mas sem habilidades de cura, de recuperação. Ela quer exercer poder a qualquer custo e, 

se há uma vilã nesse romance, essa é Mercury, apesar de todo o seu carisma.  

Quando Crystal, sua filha, engravida de um jovem branco e resolve partir com ele, 

primeiramente a mãe tenta convencê-la do contrário com argumentos fortes: “Você nem 

sabe ainda o que é poder, nem sabe do que é capaz . . . tenho tanto para lhe ensinar 

sobre antigas tradições passadas dos mortos para os vivos” (GD, p.126). Como a conversa 

amigável não tem efeito, Mercury acaba cedendo, permitindo que a filha parta, mas antes 

deixa claro seu preço: “Faça o que quiser, desperdice sua vida, vá em frente! Mas não vá 

desperdiçar essa criança” e, apontando para o ventre de Crystal anuncia, “uma alma por 

uma alma”(GD, p.126). Crystal, conhecendo os poderes da mãe, principalmente de 

manipulação do destino, resolve libertar-se de sua opressão, aceitando entregar a filha 

assim que nasce. 

Aqui ter poder mágico não é considerado necessariamente uma benção divina ou 

uma escolha. Conforme a própria Mercury, o poder que corria pelas suas veias, 

. . . não era nem bom nem mau, tão pouco algo fraco que pudesse ser resumido em poemas. 
Tinha um sangue potente herdado da irmã de minha avó, Red Dress, e havia momentos em 
que tal poder me doía como fogo, ou me congelava como pedra; qualquer pessoa mais fraca 
teria sido arrastada para a morte.  (GD, p.152) 
 

 Quando Mercury exagera em suas vinganças e manipulações é a própria Red Dress 

quem intervém para restabelecer algum balanço entre tais forças. Nessas ocasiões, outros 

                                                                                                                                                                                                 
20 Louise Erdrich, The Last Report on the Miracles at Little no Horse. NY: HarperCollinsPublishers, 2001 
21 Todas citações do romance The Grass Dancer aparecerão como GD, seguidas da página. 
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sujeitos, mais pacifistas e equilibrados, são investidos de poderes neutralizadores de 

forma a evitar qualquer tragédia. A própria neta de Mercury, Charlene, acaba tendo uma 

péssima experiência em termos de manipulação e desequilíbrio de poderes. Tentando 

imitar a avó, Charlene faz uma magia a fim de ganhar presentes de Dia dos Namorados de 

todos os colegas da sala de aula. O resultado foi bem outro, já que ela acabou sendo 

estuprada por toda a turma. Red Dress vem consolá-la em sonhos com palavras sábias: 

Você fez mau uso dos poderes mágico porque você tem um mau exemplo. Se você for egoísta 
com o uso dos poderes, um dia eles serão egoístas com você também. Nós não somos 
proprietárias do poder, não devemos dirigi-lo. Desista disso se você não estiver me 
entendendo. (GD, p.271) 
 

Charlene entende a mensagem e por isso mesmo também decide abandonar a casa 

da avó, partindo em busca da mãe. Aqui o poder não vai ser passado para essas 

descendentes, pois as duas (mãe e filha) querem evitar se transformarem em 

instrumentos nas mãos de Mercury. 

 O que fica claro em The Grass Dancer é que a autora não pretende representar 

nenhuma personagem como totalmente boa ou má, sendo tais conceitos binários de valor 

bastante incomuns na cultura indígena. Mercury, por exemplo, representa uma fonte de 

poder e de conhecimento que pode ser usada para o sucesso ou derrota de toda a tribo. 

O ponto principal aqui não é o poder em si, mas o uso que se faz dele, ou seja, se esse 

uso favorece a realização de objetivos pessoais ou coletivos. 

 Mesmo Red Dress, apesar de ter assassinado alguns soldados da cavalaria branca 

quando moça, é retratada como um espírito do bem, pois, se cometeu crime, esse foi lutar 

pela sobrevivência de seu povo durante uma guerra bárbara. Na verdade, só podemos 

ouvir sua voz diretamente no nono capítulo do romance, um capítulo que esclarece várias 

referências e personagens e que acaba sendo tão fundamental que alguns críticos o 

comparam ao capítulo de Addie em As I Lay Dying, de William Faulkner. Addie e Red 

Dress se assemelham “por serem espíritos reveladores vindos das margens do mundo a 

fim de influenciar a realidade em que seus parentes vivos estão inseridos” (p.39)22. 

Segundo entrevista online de Susan Power a Princeton Weekly Bulletin, Red Dress foi uma 

personagem que a levou a caminhos inesperados: “ela deveria ser má, mas quando 

escrevi com sua voz percebi que ela tinha razões para fazer o que fez. Acabou tornando-

se, assim, uma espécie de heroína, o coração e alma da estória, embora tenha 

assassinado algumas pessoas que não mereciam morrer.” 

                                                           
22 Neil H. Wright, Visitors from the Spirit Path: Tribal Magic in Susan Power’s The Grass Dancer. Kentucky 
Philological Review 10 (1995): 35-43. 
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Após sua morte, Red Dress continua auxiliando o povo na forma de um espírito 

guerreiro e poderoso. Ela afirma ter estado junto com os Dakota durante o Ghost Dance23, 

e reafirma sua presença junto a Harley, um herói dos novos tempos. Estimula a busca 

espiritual do rapaz, dizendo que ele está “dançando uma revolução” (GD, p.299). Nesse 

romance, portanto, o poder não passará necessariamente de mulher para mulher, como 

foi anunciado a Mercury. Na verdade, os estereótipos de gênero já foram  bastante 

questionados e flexibilizados ao longo da narrativa, de forma que uma mulher ou um 

homem podem ser qualquer coisa e herdar qualquer poder. Há vários exemplos disso ao 

longo da estória; por exemplo, surge uma moça visitante que decide competir com os 

homens em suas danças tradicionais; não só  é aceita, como vence a competição. Essa 

mesma moça, Pumpkin, apaixona-se por Harley e diz querer doar-lhe sua alma, já que se 

ele definia como “vazio” até então.  Pumpkin morre tragicamente, mas realmente Harley 

muda após conhecê-la e acaba transformando-se numa nova liderança de seu grupo.   

A sociedade Dakota em The Grass Dancer é uma sociedade em transição: as 

tradições persistem, os poderes antigos ainda são efetivos, mas o mundo externo está 

bem mais perto do que antes. Vários desses índios vão à universidade, viajam por toda a 

parte e mostram estarem por vezes do lado da inovação e em outras, da tradição. É nesse 

terreno, confiando às vezes no antigo, às vezes na modernidade que essa sociedade 

constrói suas estratégias de sobrevivência; negociando num território em que a diferença 

é regra, e adaptabilidade e memória são elementos fundamentais para o sucesso. Tais 

encontros e desencontros entre o novo o velho são bem representados numa cena em 

que Herod, uma espécie de shaman do grupo, recebe a visita de um amigo que acaba de 

ganhar uma Harley Davidson num bingo e está maravilhado com tal tecnologia. 

Estacionando a moto sem cuidado perto de um touro, o homem se vê obrigado a assistir o 

animal quebrar seu prêmio em pedaços. No final, Herod encara o touro e sentencia: “você 

venceu!”, o que pode sugerir metaforicamente, já que Herod é um sábio e vidente da 

tribo, que as formas mais naturais de vida e os poderes da natureza persistirão no final 

das contas. Talvez por ser um romance escrito nos anos 90, The Grass Dancer retrate com 

mais intensidade associações entre as tradições e os novos modelos, que agora não são 

mais impostos pela igreja ou governo, mas que resultam das trocas culturais inerentes ao 

período pós-colonial.  
                                                           
23 Movimento espiritual organizado pelos indígenas durante o século 19 que buscava preparar uma reação à 
violência imposta em suas terras e cultura. Em Wounded Knee houve o pior massacre indígena; enquanto 
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 A ficção produzida por Silko, Erdrich e Power indica que a literatura produzida por 

mulheres indígenas retrata sujeitos femininos de forma muito mais positiva e libertadora 

do que a maioria das representações em sintonia com a cultura americana dominante. 

Baseadas em suas tradições tribais que freqüentemente consideram o espírito criador 

como feminino, que percebem a terra nativa como sagrada e o sistema de clãs como 

fundamental para a sobrevivência de seus grupos sociais, tais escritoras podem colaborar 

com a releitura dos cânones culturais americanos, inclusive do cânone feminista. 

Conforme Castillo, textos de escritores indígenas “retratam  gênero e etnia não como 

compartimentos rarefeitos . . . mas como construções discursivas instáveis, vitais e 

históricas que divergem das velhas divisões binárias do discurso patriarcal Aristotélico”. 

(1994, p.236). 

 A prosa e poesia contemporâneas produzida por escritores indígenas, 

principalmente por mulheres, é atualmente uma parte importante da resistência de seus 

povos ao genocídio cultural e espiritual (Allen 43). Observa-se em tal literatura uma 

organização de poder mais descentralizada, baseada em modelos políticos e religiosos 

onde não há um Deus ou líder único, com direito de comandar hierárquica ou 

absolutamente. O mundo indígena é compreendido como derivado de criação coletiva, 

onde o poder tem historicamente circulado entre homens e mulheres, dependendo dos 

rituais e atividades de cada momento. Eis a importância de recuperar-se estórias a partir 

de uma perspectiva nativa, textos que desconstroem não apenas os discursos da 

colonização mas também os do sexismo e da opressão. Através de tais leituras, percebe-

se que o feminismo tem muito a aprender com mulheres que, embora vitimizadas ou 

ridicularizadas pela cultura dominante ao longo de décadas ou séculos, têm uma grande 

contribuição a oferecer em termos de experiências de igualdade entre os sexos e 

distribuição igualitária de poder. 

�
�
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É importante salientar-se que não se pretendeu aqui homogeneizar a obra das 

escritoras analisadas. Ao contrário, Silko, Erdrich e Power apresentam relações 

diferenciadas em respeito às tradições e aos conhecimentos nativos, sendo suas práticas, 

experiências e posicionamentos também bastante diversos. Elas não defendem uma única 
                                                                                                                                                                                                 
que esses dançavam e oravam, a cavalaria americana abriu fogo contra eles, assassinando grande parte do 
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versão pré-colonial de cultura indígena, tendo consciência sobre as tradições tribais 

específicas, traços culturais diversos, estabelecendo trocas muito diferentes com a 

tradição cultural americana dominante. Ao apontar tais diferenças dentro da categoria 

‘indígena’ (bem como da categoria ‘mulher’), minha intenção é evitar construções 

romantizadas de tais sujeitos como o ‘Outro’ que só existiria em contraposição aos 

modelos ocidentais dominantes. Além disso, como Ofélia Schutte24 bem observa, “se o 

feminismo é definido de forma exageradamente limitada, ele construirá um ‘outro’ das 

mulheres cujo caminho emancipatório não consiga reconhecer ou compreender” (65). Isto 

é, as mulheres indígenas, por exemplo, podem não se acomodar dentro de categorizações 

ocidentais excessivamente limitadas.  

 Os romances analisados baseiam-se nas culturas Laguna Pueblo, Chippewa e Sioux 

respectivamente. Mesmo fazendo uso de uma forma literária ocidental, ou seja, do 

romance, essas escritoras conseguem questionar o passado, apontando o que foi 

historicamente ignorado ou distorcido e, ao mesmo tempo, participar da construção de 

novos modelos para as sociedades contemporâneas com padrões mais flexíveis no que se 

refere à etnia e ao gênero. 

 Vale lembrar que as duas perspectivas críticas que iluminam a presente leitura, o 

feminismo e o pós-colonialismo, são aqui consideradas fundamentais, pois essas têm por 

objetivo dar visibilidade tanto às mulheres quanto aos povos indígenas, sujeitos que 

enfrentaram problemas de identidade como resultado de definições discriminatórias25. 

Conforme Paula Gunn Allen, é essencial que se construa uma abordagem dos estudos 

indígenas a partir de perspectivas feministas já que essa área foi dominada por uma 

consciência paternalista e masculina desde as primeiras escrituras sobre os índios 

americanos que datam do século 15 (p.222).  

Uma abordagem feminista revela não só a exploração e opressão que as tribos sofreram por 
parte dos brancos e do governo americano, mas também áreas de opressão dentro das tribos, 
levando em conta as fontes e natureza de tal opressão. Em grande parte, tal análise consegue 
criar novas estratégias que aliviam os efeitos do paternalismo colonial, permitindo que muitas 
tribos recuperem suas antigas tradições ginecocráticas, igualitárias e sagradas. (223) 
 

 Intervenções culturais produzidas a partir do ponto de vista de mulheres que 

tiveram acesso a uma tradição de líderes femininas, influenciadas por uma genealogia 

diferenciada principalmente em termos da relação entre poder e gênero, podem servir 
                                                                                                                                                                                                 
grupo ali reunido. 
24 Ofelia Schutte, Cultural Alterity-Cross-Cultural Communication and Feminist Theory in North-South 
Contexts, Hypatia 13.2 (1988): 63-72. 
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como um impulso libertador, afetando todos sujeitos femininos. Basta considerar-se que, 

até há pouco tempo, as mulheres ocidentais não tinham direito à propriedade e eram, na 

verdade, definidas legalmente como pertences de seus maridos. Ao contrário, no caso da 

maior parte das tribos norte-americanas, especialmente as tribos Pueblo, as mulheres não 

somente são responsáveis pelo clã, mas também donas dos animais, da casa e da terra, o 

que demonstra uma grande diferença em termos de organização das relações de poder 

entre homens e mulheres.  

É preciso levar-se em conta que, ao apresentar padrões não convencionais do 

‘feminino’ e insistir na sua inclusão entre as mulheres autorizadas a falar, as escritoras 

indígenas colaboram com as perspectivas feministas no sentido de questionar todos os 

essencialismos. De acordo com afirmação de Gayatri Spivak na sua aula inaugural 

“Mulheres e História” na IFU University em Hannover, 2000,  as minorias culturais são 

exemplos que questionam a assim chamada ‘cultura dominante’ e, ao trabalhar-se com 

tais casos, conseguimos desconstruir aquilo que era definido como norma, como padrão 

universal de cultura. Assim, os três textos aqui discutidos podem ser definidos como 

desafiadores de noções universais e homogêneas sobre “mulher”, “indígena” e  “literatura 

norte-americana”.  Essas escritoras representam a mulher não branca em posição 

totalmente nova, um lugar de onde ela consegue falar e ser ouvida. Destacar formas 

novas de se imaginar ‘raça’, etnia, gênero, bem como a interseção entre essas posições 

identitárias é fator crucial para a produção de reais mudanças sociais. Dessa forma, a 

construção não somente de relações pós-coloniais entre mulheres, mas também daquelas 

anti qualquer neocolonialismo é atitude crucial para a viabilidade de qualquer projeto 

feminista de democracia que busque construir sociedades menos sexistas, menos racistas 

e mais justas. 

                                                                                                                                                                                                 
25 Ler mais sobre o diálogo entre feminismo e estudos indígenas em Kathleen Donovan M. )HPLQLVW�5HDGLQJV RI�1DWLYH�
$PHULFDQD�/LWHUDWXUD��&RPLQJ�WR�9RLFH��Tucson: U of Arizona P, 1998.  


