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Cobras podem ser grandes amigas porque são verdadeiras místicas, ou o que alguns chamariam de 

telepáticas. Elas são boas caçadoras e lutadoras. Existem deste o princípio dos tempos, quando o mundo foi 
criado. Como tudo mais na natureza, elas podem ter bons poderes, maus, ou ambos. A Cobra Rainha é a 
mais poderosa em termos de espiritualidade. Ela é um poder bom, um poder medicinal, usado para ver, 

curar e proteger.1 
 

Bobby Lake-Thom 

(Spirits of the Earth) 

  

Há vários elementos em jogo nas transferências culturais. Os principais são as 

relações de poder, em geral assimétricas, a avaliação, de objetos e da transferência em si, 

e a afeição, que pode tomar conotações positivas, negativas, e até mesmo violentas, 

conforme os métodos de imposição cultural operantes na transferência. Para os povos 

aborígines das Américas, as transferências culturais se deram de todas as formas, da 

cooperação ao genocídio, e ainda acontecem todos os dias. Uma vez que essas 

transferências tiveram raízes em culturas européias transplantadas para as colônias, no 

início, e depois prosseguiram abraçando fatores intra-culturais à medida que as culturas 

americanas evoluíram para além do encontro colonial, precisamos manter em mente que 

a homogeneidade das culturas nativas é uma construção colonial e têm sido 

vigorosamente combatida pelas culturas aborígines porque tende a excluí-los ou diminuí-

los. Muitos romances escritos por aborígines examinam esses paradoxos na fundação das 

culturas hegemônicas já que se estas se baseiam no apagamento de suas tradições 

culturais milenares. Os resultados das transferências culturais, por mais heterogêneos que 

sejam, são culturas que mantiveram suas bases tradicionais enquanto se apropriavam de 

elementos da cultura (que passou a ser) dominante necessários à própria sobrevivência 

das etnias e das culturas dominadas sob as mais variadas formas. Para os povos nativos 

do continente americano isso pode significar o uso da língua inglesa para escrever obras 

literárias, mesmo que elas não sejam dirigidas apenas a leitores euro-americanos. O uso 

                                                 
1 Tradução da autora. 
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do inglês assegura a disseminação da cultura ameríndia entre nativos e não-nativos, 

assegurando também a sua sobrevivência até entre os nativos que não mais dominam sua 

língua tribal. Separados de suas famílias e forçados a aprender o inglês em internatos 

governamentais, criados em cidades, adotados por famílias euro-americanas, bi ou tri-

língues, o idioma hegemônico representa para os escritores ameríndios a sobrevivência 

como artista e não interfere na identificação com suas tradições, como demonstram a 

qualidade, a quantidade e a variedade de obras de escritores ameríndios que, focalizados 

em suas culturas tradicionais, elaboram das formas mais variadas o significado das 

transferências culturais geradas pelos encontros coloniais. E uso o plural porque essa farta 

literatura familiariza seus leitores com experiências bastante diversas na sua origem, na 

sua resolução e na visão crítica das suas conseqüências. 

 Leslie Marmon Silko figura entre as escritoras aborígines que se afirmaram na 

segunda metade do século XX através do uso da literatura como forma radical de 

autodefinição. Com o pós-estruturalismo abrindo espaço para noções mais flexíveis de 

realismo, muitas escritoras passaram a produzir uma literatura tão rica quanto 

diversificada, derivada dos movimentos feministas radicais da década de 60. Essa 

abertura para realidades femininas reprimidas encorajou muitas escritoras de etnias 

variadas – afro-americanas, méxico-americanas, asiáticas e aborígines – a expressarem 

agendas que diferiam inclusive da literatura escrita por homens da mesma etnia. Essa 

também foi uma oportunidade de re-inserção na cultura nacional e internacional para as 

escritoras aborígines, uma vez que passam a pertencer a uma irmandade transnacional de 

mulheres de várias etnias, cores, religiões e tradições que trazem para seus textos 

elementos mágicos, mitos, histórias pessoais, e até fotos, como em Storytellers (1980), 

onde Silko reúne elementos contraditórios e complementares que interagem até se 

amalgamarem em um retrato unificado. 

 Esse trabalho analisa detalhes do romance Gardens in the dunes (1999), de Leslie 

Marmon Silko, onde, como em algumas de suas obras anteriores, Ceremony (1977) e 

Almanac of the dead (1991), por exemplo, ela lida com a procura de identidades perdidas 

ou reprimidas pelo encontro colonial. Nesses romances, como em vários outros de autores 

aborígines, os protagonistas empreendem longas viagens no tempo e no espaço, 

metafóricas, em geral circulares ou de retorno a origens de onde foram deslocados, 

movimentos destinados a expô-los a tecidos discursivos diversos e idéias transplantadas 

durante o processo colonial para que possam entender melhor a condição híbrida da 
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cultura contemporânea em que se encontram.  Algumas vezes, como em Gardens, 

demonstra-se que é possível combinar essas várias origens culturais de formas menos 

danosas às culturas subjugadas no processo e garantir a sobrevivência de suas tradições.  

 Gardens in the dunes, um romance longo e complexo, aclamado como uma obra 

ecofeminista, denuncia a dominação da natureza, das mulheres e dos povos indígenas em 

vários momentos históricos. A ampliação dessa dominação a outros locais e outros 

tempos ao mesmo tempo valida a cultura indígena como uma cultura milenar e torna 

possível seu regate atual, porém de forma híbrida, contaminada por acontecimentos 

irreversíveis. Há uma aliança óbvia entre mulheres, as de várias tribos do sudoeste 

estadunidense, de mórmons, brancas e européias, ligadas a jardins completamente 

diferentes, processos de hibridação vegetal, o coletar de sementes, e um interesse pela 

história de seus ancestrais, mitos e eventos mágicos que as unem em um espaço mais 

amplo do que suas etnias, religiões e culturas diversas.   

 Os homens ocupam papéis secundários na história e os dois principais 

personagens, o sofisticado botânico Edward Palmer e o fabricante de bebidas ilegais, o 

afro-americano Candy, enfrentam o fracasso de suas ambições e desaparecem da trama 

antes dos capítulos finais. Há um bebê mestiço, filho do homem negro e de uma das 

jovens índias, que sobrevive, assim Silko não está expulsando os homens de seus jardins, 

onde as mulheres e as serpentes reinam, mas assim como as flores e frutos, a pureza 

racial pode ter sucumbido aos tempos pós-coloniais. 

 O romance segue a tradição do testemunho e investe na narrativa de aventura e 

diário de viagem, uma fórmula narrativa tão híbrida quanto os fatos que narra. O fato de 

situar-se no século XIX serve muito bem os propósitos narrativos da autora. A narrativa é 

circular e começa e termina com Índigo e Sister Salt, duas jovens Sand Lizard vivendo nos 

“velhos jardins” de sua tribo, no deserto montanhoso entre a Califórnia e o Arizona. No 

início da trama, vivem com a mãe e a avó, uma célula matriarcal auto-sustentada cuja 

sobrevivência baseia-se no uso racional da água e na reverência pela Mãe Cobra que 

provê e guarda a preciosa substância. Os problemas começam quando elas abandonam 

uma vida difícil, mas harmoniosa e pacífica, para ir “dançar para o Messias” em Needles, 

Arizona. 

 Este é o primeiro exemplo de transferência e um dos mais interessantes porque 

envolve uma figura semelhante a Cristo, representada por um líder Paiute assassinado na 

batalha de Wounded Knee. O messias indígena aparece toda a vez que um grupo se 
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reúne para encenar a Ghost Dance 2, proibida pelo governo dos Estados Unidos por ser 

potencialmente perigosa, uma vez que reunia grandes números de indígenas em um local 

onde eles se intoxicavam e experimentavam estranhos transes durante os quais entravam 

em contato com seus antepassados. Esse messias que as irmãs Sand Lizard seguiam 

também tinha uma mãe, e onze filhos. 

 A polícia invade a cerimônia; muitos índios são presos ou enviados para internatos 

governamentais. Índigo e sua irmã são enviadas para uma dessas escolas para serem 

treinadas como lavadeiras. Índigo foge e vai parar no jardim da residência dos Palmer.  

Hattie Palmer acolhe Índigo, negando-se a devolvê-la às autoridades. Hattie, branca, rica 

e educada é considerada uma transgressora dos padrões femininos da época por haver 

tentado escrever uma tese sobre “O princípio feminino nos primórdios da Igreja”. Nela 

argumentava que Jesus tinha discípulas também, como Maria Madalena, que havia escrito 

um Evangelho suprimido pela Igreja. O trabalho fora recusado por seus professores em 

uma universidade de elite e considerado herético. A rejeição causara um colapso nervoso 

que parecia comprovar que estudar em demasia era prejudicial às mulheres jovens, e 

aprisionara Hattie em um casamento sem amor com o botânico. 

 O leitor é informado de que Edward Palmer havia pilhado florestas tropicais em 

nome da ciência, contrabandeando orquídeas e outras plantas exóticas com as quais 

lucrava. De sua última aventura, na Amazônia brasileira, ele retornara com uma perna 

seriamente ferida, dificuldades financeiras e um macaco. Linnaeus se torna um dos 

companheiros inseparáveis da menina indígena, que tem a sorte de encontrar os Palmer 

de saída para a Europa, onde o nove golpe botânico de Edward será contrabandear 

mudas de cítricos italianos para produzir limão cristalizado na América a partir do precioso 

Citrus medica. 

 Com o casal Índigo viaja para Nova York, Inglaterra e I tália. Embora nunca 

abandone inteiramente os planos de fuga e de retorno aos “velhos jardins” de sua avó, 

Índigo consegue encontrar durante sua viagem ao norte várias conexões com sua cultura 

de origem. Ela aprende a ler e escrever, descobre um talento para o desenho e um 

interesse crescente em bulbos de flores híbridas e velhas estátuas representando antigos 

                                                 
2 Ghost, nesse caso, significa espírito, e a dança favorece o transe coletivo que possibilita transcender a 
matéria e comunicar-se com os espíritos dos antepassados. Optei por manter o nome da cerimônia em 
inglês porque a tradução – Dança dos Espíritos – me pareceu insuficiente para dar uma idéia da cerimônia. 
Para os brasileiros o ritual lembra aqueles praticados nos terreiros umbandistas, em que o ritmo dos 
atabaques e as canções induzem à incorporação de espíritos. Apesar do sincretismo correlacionar santos 
católicos e deuses africanos, desconheço figuras correlatas a Cristo nas religiões afro-americanas. 
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mitos europeus.  Na Europa ela descobre que o Messias viajara muito e fizera aparições lá 

também e que antigas tradições haviam igualmente reverenciado cobras como entidades 

protetoras, como fazem os Sand Lizard do Arizona. E ela encontra mulheres que 

entendem seu interesse nesses fatos, acreditam em milagres e mágica. Nos quatro locais 

Índigo encontra jardins bem diversos dos seus “velhos jardins nas dunas”: o jardim 

abandonado em Riverside, o jardim artificial de Oyster Bay, o jardim da luz mágica na 

Inglaterra e o jardim dos gladíolos negros em Lucca. Exceto pelos “velhos jardins” os 

demais se destacam por uma cor dominante que metaforicamente os define. Os jardins 

nas dunas sofrem vários processos de adaptação à condição pós-colonial de suas 

habitantes e sua regeneração é decididamente de natureza híbrida e transcultural, 

refletindo esse processo e suas possíveis resoluções. 

Há dois círculos paralelos na narrativa, que começa e termina nos “jardins nas 

dunas”; cinco jardins, e cinco mulheres que presidem sobre esses jardins: Índigo, Hattie, 

Susan, Tia Bronwyn e Laura. A sexta presença é a memória constante da avó Sand Lizard 

e de seus ensinamentos tradicionais que balizam o comportamento de Índigo, ou seja, o 

peso dessa ancestralidade é que guia, inspira e ordena as excursões da personagem 

principal mundo afora. 

  

2V�MDUGLQV�DQFHVWUDLV�
 O primeiro e último jardins do romance são os das “dunas” do título, nas desérticas 

montanhas do Arizona, descritos em flashbacks em vários estágios: em seu estado 

original, destruídos depois que hordas de índios famintos subiram a montanha 

empurrados pela cavalaria estadunidense, parcialmente reconstruído pelas irmãs depois 

que elas escapam da polícia pela primeira vez, e finalmente na conclusão do livro, em 

todo o seu esplendor híbrido.   

 A jornada circular que leva a protagonista de jardim em jardim começa quando as 

meninas escapam de uma das incursões policiais sobre a multidão da Ghost Dance, depois 

de terem vivido por um período em Needles com a mãe e a avó, e retornam para os 

“velhos jardins” ancestrais, onde a água fresca da fonte é mais saborosa do que as 

garotas lembravam: 

  

Índigo estava deitada de bruços, apoiada nos cotovelos, o queixo sobre as mãos enquanto 
fitava a água. [ ...]  Como era linda a nossa fonte! Elas tinham toda a água e comida que 
precisavam.   

[ ...]  Por um instante a cobra olhou para Sister Salt adormecida, depois para Índigo, que 
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prendeu a respiração. Vó Fleet falava sobre a grande cobra muitas vezes porque era tão 
velha quanto ela e a fonte pertencia a ela. Todas as fontes do deserto tinham cobras 
residentes. Se as cobras fossem mortas, a preciosa água desaparecia. Vó Fleet dizia, faça o 
que fizer, não ofenda a velha cobra que vive na fonte.   

“Lembra de nós? Não lhe faremos mal, Cobra”. Índigo diz suavemente. “Você conhecia 
nossa mãe e nossa avó” (p. 35-36).3 

  
  

A avó acaba retornando aos jardins, mas a mãe nunca mais é encontrada e há 

especulações sobre sua morte pelos soldados, ou na cadeia.  A avó é solta com uma das 

participantes mórmons da Ghost Dance, que gentilmente lhe dá maçãs, damascos secos e 

um pouco de carne para o retorno à montanha.  As duas mulheres odeiam os soldados e 

as novas leis que proíbem os mórmons de terem mais de uma esposa, que levara as 

comunidades a abandonarem uma vida farta à beira do rio, fugindo para áreas mais 

remotas e áridas. 

Nas danças havia índios de várias tribos, Paiute, Laguma, Sand Lizards, além dos 

mórmons. Para uma escritora nascida em uma família pluricultural como Silko, parte 

Laguna Pueblo, mexicana e euro-americana, mas criada dentro de uma cultura tribal 

tradicional, falante de Keresan e inglês, a irmandade de mulheres de várias culturas que 

se agrupam em torno da obtenção de alimentos, água, e da proteção de seus costumes 

tradicionais, é uma realidade, não uma lenda, e transcreve-se ao romance como uma 

forma de resistência utilizada por mais de um povo oprimido, como ela demonstra através 

das várias personagens e seu papel como guardiãs de culturas reprimidas e/ou extintas 

por perseguições políticas e religiosas em várias épocas da história da humanidade. Os 

primeiros mórmons inclusive acreditavam que eram parentes dos índios e o governo 

estadunidense temia que as duas culturas se unissem contra o seu domínio.  

  

Os velhos mórmons acreditavam que eram parentes dos Índios e o governo dos Estados 
Unidos temia que os velhos mórmons e os índios se juntassem contra o governo. Os velhos 
mórmons que atenderam o chamado de Wovoka eram os mais odiados. Como ousavam 
chamar um índio de Messias? Os federais desconfiavam que os dançarinos eram um 
exército disfarçado, pronto para atacar Needles. (p. 44-45) 

  

 Os jardins são replantados com milho, feijão, abóboras, e a avó planta damascos.  

Com isso, tâmaras secas, melões, ensopados de lebre, as meninas e avó sobrevivem. Mas 

depois que a avó morre, elas decidem procurar a mãe na cidade. Nos arredores de 

                                                 
3 Esta e todas as citações seguintes, traduzidas do inglês pela autora, foram retiradas de SILKO, Leslie 
Marmon. Gardens in the dunes. New York et all: Simon & Schuster, 1999. 477 p. Como a obra é bastante 
descritiva, alguns trechos foram traduzidos, outros parafraseados livremente.  
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Needles ficam chocadas ao encontrar a casa da mulher mórmon de quem a avó falava 

totalmente queimada, os vidros de compota espalhados, as árvores frutíferas derrubadas 

a machado. Sister Salt não entende a destruição do pomar que alimentava tantos seres, 

algo tão lindo como os brotos de damasco e pêssego na primavera; algo dentro dela se 

parte. Se os homens brancos faziam isso uns com os outros, e estavam atrás até do 

Messias, então os Sand Lizard e todos os outros povos indígenas teriam muita sorte se 

sobrevivessem. 

Nesse ponto da narrativa elas são recapturadas, separadas e suas vidas seguem 

cursos bem diversos. Como é impossível cobrir toda a complexidade e extensão do 

romance em poucas páginas vamos seguir apenas a trajetória de Índigo e dos jardins que 

ela encontra em sua jornada transatlântica. 

  

2�MDUGLP�YHUPHOKR�
 Índigo foge do internato em Yuma e chega aos jardins abandonados dos Palmers, 

em Riverside. Durante a doença da mãe de Edward, ele só conseguia cuidar dos acres de 

limoeiros e laranjeiras, como uma distração, mas a glicínia da estufa de orquídeas se 

tornara selvagem, se moldara aos painéis de vidro do telhado como uma serpente, e 

flores brancas pendiam como cascatas, iluminando o local. Conforme o texto avança, 

compreendemos que esse abandono representa as finanças arruinadas de Edward, seus 

interesses desorientados, seu casamento morno. Hattie acha que os extensos gramados 

são espaços não-acabados e um desperdício. Índigo, porém, fica entusiasmada com o 

“jardim vermelho” onde ela dança no meio da noite, antes de ser localizada pelos 

residentes. 

  

[ ...]  Abaixo, plantados em espirais e caracóis, havia cravos vermelho sangue, peônias 
vermelhas, dálias vermelhas, e papoulas vermelhas; beijos-de-moça vermelho brilhante e 
malvas escarlate faziam o fundo ao longo do muro leste. O coração de Índigo pulsava de 
excitação frente a todas as flores vermelhas – ó Sister Salt adoraria ouvir sobre esse jardim 
de flores vermelhas. Sob a luz do dia ele seria ainda melhor. 
Ela apanhou mãos cheias de suculentos brotos de rosa e comeu até pegar no sono, 
enroscada sob as roseiras, com a cabeça sobre um degrau de pedra. (p. 83) 

 

 Vermelho como sangue, para Indigo o jardim pulsa com vida, oferece alimento e 

abrigo.  Feliz por ter escapado do internato, ela dança sua liberdade ao luar e rasga a 

camisa apertada em que havia sido vestida. Sua alegria no jardim vermelho está 

diretamente relacionada às suas tradições e ali ela começa a coletar sementes para os 
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“velhos jardins”, seguindo os ensinamentos de sua avó. Alguns não coletavam uma 

semente que não fosse alimentícia ou medicinal, mas Vó Fleet adorava coletar e trocar 

sementes de todos os tipos. Os Sand Lizard comiam de tudo e a avó acreditava que todas 

as plantas tinham algum uso (p. 83-84). 

 Na casa dos Palmer começa o primeiro contato positivo entre Índigo e euro-

americanos, através de Hattie, e ela adquire seu primeiro animal de estimação, o macaco 

brasileiro até então tão negligenciado quanto a glicínia com quem dividia sua prisão de 

vidro. 

  

2�MDUGLP�D]XO�
 A vida e a sensualidade do jardim vermelho contrastam com a artificialidade do 

jardim azul da irmã de Edward em Oyster Bay, Long Island, e o primeiro contato de 

Índigo com uma cultura americana mais europeizada do que a do oeste no século XIX.  

  

O Baile de Máscaras do Jardim Azul era considerado a premier da estação de verão e 
Hattie achava que o evento prometia ser tão excêntrico que podia ser divertido. E foi. No 
momento em que a lua cheia apareceu sobre Oyster Bay, Susan Palmer James saiu dos 
arcos de rododendros azuis, vestida de azul safira – penas azuis e cetim azul. Ela caminhou 
majestosamente do final do jardim azul até o terraço de mármore branco ao lado do lago 
de perfumados lírios d´ água azuis. (p. 78) 

  

O contraste entre a visão espiritualista e de resistência da menina e sua cultura do 

deserto e a manipulação científica e materialista que os Palmers fazem dos recursos 

naturais é chocante e ridículo. Durante a breve estada de Hattie, Edward e Indigo em 

Oyster Bay, Susan está muito envolvida com a remodelação dos jardins ingleses plantados 

quando a casa fora construída. O próprio Edward chama a movimentação de “destruição” 

e fica entristecido ao ver árvores e sebes que haviam atingido plena maturidade serem 

arrancadas do solo, e a preços exorbitantes. Índigo fica ainda mais mortificada ao 

perceber que o jardineiro escocês é amante de Susan. 

Na casa dos Abbot, Índigo encontra cerejeiras e ameixeiras anãs e yuccas em 

vasos de cerâmica. 

  

Olá Velho Yucca, como você acabou aqui? Pensava Índigo enquanto acariciava as pontas 
afiadas das folhas espinhentas. Hattie havia dito que os potes de cerâmica mantinham as 
raízes secas para que não apodrecessem na chuva novaiorquina. (p. 178-179) 

  

Nos Abbot Indigo incorpora à sua jornada um segundo animal – um papagaio que 
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parecia doente e não tinha nome. Seu par havia sido estrangulado por um brinquedo 

dentro da gaiola e a menina conversa com ele, o alimenta até que Susan o dá de presente 

a ela em troca de silêncio sobre o affair com o jardineiro. Ele recebe o nome de Rainbow. 

Mesmo antes de cruzar o oceano percebe-se na menina indígena uma sede de 

aprendizado sobre a cultura euro-americana e a procura de formas para acomodar-se às 

transferências culturais. Enquanto segue os ensinamentos de sua avó, Índigo também se 

abre para novos conhecimentos sobre plantas, animais e mitos diferentes dos que 

conhece.  Ao reivindicar a posse do macaco e do papagaio ela ao mesmo tempo os liberta 

de suas “prisões” e mantém seu contato com seus irmãos não-humanos e igualmente 

deslocados de seus habitas de origem através de atos de exploração colonial violentos e 

inconseqüentes. A coleta de sementes é uma forma de assegurar o sucesso de seu 

retorno aos jardins ancestrais e ao mesmo tempo uma forma de apropriação de 

conhecimentos euro-americanos que também terão papel importante na sua 

sobrevivência como ser pós-colonial. 

  

-DUGLQV�WUDQVRFHkQLFRV�
 A menina fica excitada com a viagem ao pensar que o Messias havia percorrido 

essa rota a caminho de Jerusalém. “Depois que tentaram matá-lo, ele retornou sobre a 

água escura que se move e Índigo o havia visto em pessoa na noite em que ele abençoou 

todos os dançarinos” (p. 197). Ela também faria esse caminho.   

 Embora a narrativa não seja em primeira pessoa, o ponto de vista um tanto 

ingênuo e o entusiasmo da menina que descobre outros povos e tradições e nelas vai 

reconhecendo as suas, provocam no leitor a conscientização do desconhecimento dessas 

antigas tradições em ambos os lados do Atlântico. É uma forma astuta de construir uma 

solidariedade com outros povos antigos e suas culturas reprimidas, responsabilizando 

instituições religiosas, relações de poder e choques de culturas por essa repressão, 

conseqüentemente desconstruindo a imagem dos povos aborígines como primitivos, sem 

cultura e mitos próprios, re-inserindo-os na história da humanidade que apresenta 

recorrências dos mesmos processos repressivos e destrutivos da pré-modernidade à pós-

colonialidade. 

 Do outro lado do Atlântico, Índigo encontra dois fabulosos jardins cuidados por 

duas mulheres excepcionais. Chegando através de Bristol, eles são levados a Bath para 

ficar com uma querida tia de Hattie, que Edward acha um tanto esquisita. A tia é 



 10 

americana, mas havia casado na Inglaterra, onde permaneceu depois da morte do 

esposo. Tia Bronwyn tentava ignorar os forasteiros endinheirados e príncipes que vinham 

pelas águas e pela jogatina, vivia em um velho convento ruinoso e muito perto do rio.  Ela 

tinha um par de terries irlandeses que dormiam em sua cama e algumas cabeças de gado 

com quem conversava e alimentava na palma da mão.  

Índigo sente-se bem recebida ali e fica surpresa com o grande número de lagos e 

açudes e muito entusiasmada quando Tia Bronwyn descreve suas terras como “a terra 

onde as pedras dançam e andam depois da meia-noite” (p. 237). A primeira refeição de 

torta de coelho com cenouras e ervilhas colhidas no jardim faz a menina sentir-se em 

casa e também a enche de saudade. Tia Bronwyn chamava o gado em tons que podiam 

ser uma canção. Eram chamados lindos que lembravam Índigo dos velhos jardins, de sua 

avó, mãe e irmã (p. 238). Esses outros velhos jardins também abrigavam muitos mitos, 

histórias e memórias. Neles as pessoas se encontravam cercadas de altas paredes de 

pedra cobertas de antigas videiras com nós grossos como punhos. Caminhos de pedra 

cruzavam o amplo espaço dividindo-o em quatro jardins e lembravam Índigo de uma 

enorme casa sem telhado. No centro havia uma fonte de pedra alimentada pela água de 

uma nascente borbulhante (p. 330). Enquanto Índigo corre para os familiares pés de 

milho e abóbora, a tia explica que essa horta é um jardim “moderno”, com plantas do 

mundo todo: “– das Américas tomates, batatas, abóboras e milho; alho, cebolas, ervilhas 

tortas, aspargos e grãos de bico da Itália – cresciam com pimentas da Ásia e da África” 

(p. 240).   

Tia Bronwyn é uma seguidora das teorias de Gustav Flechner: acredita que as 

plantas possuem almas e os seres humanos existem somente para serem consumidos 

pelas plantas e transformados em gloriosas novas vidas vegetais (p. 240). A excêntrica tia 

é cheia de histórias de sapos que eram adorados como encarnações da Mãe primordial (p. 

241) e como ela havia descoberto nos arquivos locais que suas fontes eram 

remanescentes de um batistério normando (p. 242). Para Índigo a água tem o mesmo 

sabor da água da chuva e para Hattie o jardim é “um local muito especial”, onde ela 

planeja mostrar aos abandonados jardins de Riverside seu amor por eles. 

 Os jardins da tia são antigos e ecléticos: em partes são cultivadas plantas inglesas 

nativas: couves, heléboros, dentes-de-leão, cravos, pervincas, margaridas; em outras 

partes, plantas introduzidas pelos romanos e os normandos, como videiras, repolhos, 

berinjelas, grãos de bico, pepinos. Também havia plantas da Ásia e África: a rosa persa, 
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pereiras. Hattie fica surpresa em saber que tão poucos alimentos e flores eram nativos da 

Inglaterra (p. 243) e a tia reforça essa noção: “O povo de vocês, os ameríndios, deram ao 

mundo tantos legumes, frutas e flores – milho, tomates, batatas, pimentas, amendoins, 

café, chocolate, abacaxis, bananas e, claro, o fumo” (p. 244). 

 Índigo surpreende-se com a diversidade de girassóis, alguns com pétalas 

vermelhas, outros com flores brancas que ela pode antever florindo nos velhos jardins do 

Arizona. A indiazinha se maravilha com o colorido dos gladíolos africanos após vários 

processos de hibridação. Hattie fica mais interessada nas plantas medicinais, uma idéia 

para substituir o inútil gramado em Riverside: acônito, beladona, genciana, valeriana (p. 

245).  

Os planos de Hattie são muito interessantes, pois os extensos e impecáveis 

gramados estadunidenses passaram a simbolizar para os ecologistas o mesmo tipo de 

processo civilizatório a que foi submetida toda a natureza nas colônias após a colonização.  

A necessidade de reproduzir a artificialidade dos jardins europeus do outro lado do 

oceano revelou-se não somente uma estratégia de dominação cultural, mas também 

econômica. Tanto nas aventuras exploratórias de Edward como nos atuais processos 

legais empreendidos contra aqueles que se recusam a manter seus gramados aparados e 

contribuem para a desvalorização das propriedades vizinhas, o processo de destruição da 

natureza nas colônias é lucrativo. Lucrativas são as minas de diamante na África, as 

plantações de cana e café onde ainda se encontram condições deploráveis de trabalho, a 

poluição de regiões como o Alaska para a exploração de petróleo, a bio-pirataria e muitas 

outras atividades análogas.  

Silko inverte a situação: enquanto a menina reconhece tanto os alimentos quanto 

os mitos, os euro-americanos na verdade desconhecem boa parte da história que os 

envaidece e justifica, e até que o que comem foi substancialmente enriquecido pelo 

processo colonial. O tradicional “chá inglês” só foi introduzido na cultura a partir da 

colonização da Índia, só para citar um pequeno exemplo. 

 Os jardins têm um efeito poderoso sobre a sensível Hattie e lhe provocam um 

sonho perturbador que a faz dar um passeio sonâmbulo até uma pedra horizontal que 

lembra uma lápide. Ela havia tido o mesmo sonho em Oyster Bay, mas em Bath ele vem 

acompanhado de um estranho brilho que emana da videira. Depois do sonho ela tem um 

flashback sobre seu trabalho acadêmico recusado, seu casamento tardio e suas 

dificuldades sexuais. Ela decide que vai ajudar a menina a procurar sua família na América 
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(p. 249). 

 A tia continua educando os americanos sobre lendas locais, as aventuras do rei 

celta Bladud, seus porcos e a lama de Bath, pedras que rolam e pedras que praguejam (p. 

251), pedras que se viram ao sol para esquentarem tudo ao seu redor, pedras que viajam 

à noite para beber no rio e retornam pela manhã, pedras que dançam sob a luz da lua 

cheia (p. 252). E sobre as fadas expulsas pelos pastores que fizeram guerra contra as 

ovelhas e os cães. E sobre a fome terrível na Irlanda, que começou porque os 

protestantes derrubaram as antigas pedras; a destruição dos círculos de pedra e jardins 

não parou, então as guerras continuaram (p. 252-253). 

 Por séculos a igreja combateu os antigos modos de vida. Rei Cormac, o Magnífico, 

reprimiu violentamente a religião druida; como vingança, o druida Maelgin pagou uma 

feiticeira para engasgar o rei com uma espinha de salmão (p. 261). Mas o Concílio de 

Tours decretou a excomunhão daqueles que persistissem na adoração de árvores; o 

Concílio de Nantes instruiu os bispos e seus servos que desenterrassem e escondessem 

em bosques remotos as pedras sagradas sobre as quais ainda eram feitos votos. No 

entanto, os cristãos mais sábios respeitavam os espíritos pagãos. São Columba pediu a 

Deus que poupasse o bosque de carvalhos sagrados de Derry porque mesmo que 

temesse a morte e o inferno, temia mais o som do machado. Mas quando Hattie pergunta 

à tia se o bosque ainda estava lá, ela abana a cabeça (p. 261). 

 Apesar da perseguição alguns dos costumes antigos permaneceram – leiteiros 

derramavam um pouco de leite para as fadas, manhã e noite; na primeira noite de agosto 

algumas pessoas (tia Bronwyn entre elas) ainda se reuniam ao redor de fogueiras ao pé 

dos montes até o amanhecer; pessoas ainda se curvavam ante as pedras de pé nos 

cruzamentos e jogavam moedas em lagos e açudes, burlando o esforço da Igreja para 

banir essas práticas (p. 261). Hattie, e quase todo mundo além da tia, ignorava quanto 

sangue inocente havia sido derramado em Derry durante os anos de ocupação ou quanto 

sangue ainda seria derramado. O sofrimento da Irlanda começou com a traição das fadas. 

Aqueles que cortaram os bosques sagrados amaldiçoaram a si mesmos e a todos os seus 

descendentes (p. 262). 

 Indigo associa esses relatos à Ghost Dance e conta a elas o massacre de mais de 

uma centena de dançarinos pelo exército estadunidense em South Dakota, notícia que 

repercutiu até no New York Times no ano de 1890 (p. 262). Tia Bonwyn oferece várias 

histórias de visões de Cristo na costa do rio, em meio ao nevoeiro, e de pessoas que 
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viram sua mãe, a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus (p. 265), dando a Índigo a certeza de que 

o Messias e seus seguidores estavam a salvo do outro lado do oceano. Para a menina as 

grades rochas druidas eram como pássaros gigantes, os círculos e espirais os olhos da 

Mãe Original (p. 265). Entusiasmada com a familiaridade desses mitos a menina canta 

uma canção indígena no meio do círculo de pedra: “A rocha negra, a rocha negra – a 

rocha está quebrada e dela brota água fresca, clara, água fresca” (p. 265). 

 No encerramento da visita a Bath, Hattie lê em um artigo no London Times e 

descobre que estivera correta o tempo todo em sua tese sobre os antigos documentos da 

igreja, pois o British Museum autenticara o trabalho do Dr. Reinehart sobre o assunto, 

infelizmente depois de sua morte no ano anterior (p. 266 ). 

  

2�MDUGLP�QHJUR�
 Ao viajarem para o sul e circularem o Gibraltar, as temperaturas mais amenas 

lembram Indigo de seu lar no deserto e apontam para o final de sua aventura, para o 

fechamento do círculo. Como na Inglaterra, eles aportam primeiro no movimentado porto 

de Gênova onde Índigo vê engradados de papagaios moribundos em meio a cargas de 

bananas e madeira vindas das colônias. 

 Mas na casa da professoressa em Lucca Índigo sente imediatamente os mesmos 

espíritos acolhedores de Bath, que se confirmam nos chamados de três gordos corvos que 

a acordam na manhã seguinte. Laura também tem histórias fantásticas para contar, 

rumores sobre monstros, sons e luzes estranhas vindas dos velhos bosques locais. Sua 

família havia recebido a propriedade em pagamento de dívidas, com a casa abandonada e 

o jardim destituído de suas estátuas e vasos de mármore. Pouco a pouco a família 

começa a encontrar um centauro, um minotauro, uma medusa, peças do século XVIII . 

Índigo os vê como confirmações de histórias tradicionais indígenas sobre os descendentes 

de homens que copularam com éguas ou corvos (p. 290); ela entendia perfeitamente as 

histórias sobre as deusas do rio que se transformavam em serpentes ou pássaros 

aquáticos (p. 291). 

 Nos jardins de Lucca essa filha do deserto descobre mais tons de verde que podia 

imaginar: verde água, verde musgo, verde junco, verde folha de carvalho, verde zimbro, 

verde dourado, todos os tons de verde grama dos arredores (p. 286). Mas a comida lhe é 

familiar, pimentões adocicados ensopados com abobrinha fazem a menina concluir que as 

sementes são as maiores viajantes do mundo (p. 291). 
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 A maior surpresa dos jardins de Laura são os gladíolos negros, acentuados por 

punhados de branco, bege, cinza, e brotos sarapintados de lavanda e rosa (p. 294). E 

uma estátua de um pássaro aquático com seios humanos entre as outras estátuas 

“estranhas”. 

 Contrário ao que pensa Edward, Laura explica que o negro das flores não simboliza 

noite ou morte. “Para os antigos europeus o negro era a cor da fertilidade e do 

nascimento, a cor da Grande Mãe. Assim os corvos e pássaros aquáticos pertencem a ela 

– grous, garças, cegonhas, e gansos” (p. 296). Os visitantes também vêem uma mãe ursa 

com o filhote aninhado ternamente em seus braços (p. 296), o que leva Índigo a ter 

saudade dos braços de sua mãe e avó, que as aninhavam com muito amor, mesmo 

depois de crescidas. Há também uma figura de mãe com cabeça de cobra e braços 

humanos, com uma criança aconchegada a seios humanos, em quem Índigo reconhece a 

grande serpente que vivia na fonte acima dos velhos jardins. Sua avó costumava 

perguntar à serpente por suas netas e parentes e lhes mandava lembranças. Laura conta 

sobre remanescentes de devoção à serpente encontrados em vilas rurais dos Mares Negro 

e Adriático, onde as pessoas acreditam que as cobras verdes carregam espíritos guardiões 

que protegem seu gado e suas casas. Boa sorte acompanhava quem visse uma grande 

serpente branca coroada, a irmã da deusa-pássaro, dona e guardiã da vida da água e do 

leite. Serpentes ornamentais eram esculpidas nos tetos e janelas como decoração (p. 

286). A própria mãe de Laura mantinha uma serpente na adega para protegê-la de 

camundongos (p. 286). 

Excluído do conluio feminino, Edward preocupa-se com o fato da menina provir de 

um povo adorador de serpentes e defende que não é bom confundir sua mente com a 

impressão de que antigos povos europeus não eram melhores do que os índios ou afro-

americanos que rezavam para cobras (p. 302). Ele também achava improvável que a 

criança aprenda os complexos processos de polinização necessários para a obtenção das 

raras plantas e flores híbridas sobre as quais Tia Bronwyn e Laura lhe ensinavam e cujas 

sementes lhe davam (p. 303). O único dos personagens masculinos a fazer a viagem é 

ridicularizado em sua incapacidade de entender a rica mitologia local ou as mulheres que 

o rodeiam. Ele representa o interesse meramente mercantil pela natureza e aponta para 

algumas de suas nefastas conseqüências.   

  

2�MDUGLP�QDV�GXQDV�
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 Em seus sonhos, Índigo já se via em casa, cercada de girassóis, milho, abóboras e 

os coloridos gladíolos. Um sonho que se realiza ao final do romance, quando a viagem 

circular de Índigo se encerra com as duas irmãs reunidas e de volta aos velhos jardins no 

meio do deserto. Elas conseguem restaurar a plenitude os jardins, mesmo depois da 

destruição onde a velha serpente foi morta e os damascos da avó derrubados a 

machadadas. As jovens replantam os jardins, Índigo consegue obter lindas flores de 

várias cores e ainda descobre que seus bulbos são comestíveis e até deliciosos. Elas 

enterram os ossos da velha serpente ao lado da cova da avó, onde descobrem que alguns 

brotos já aparecem nos tocos das árvores. Mais tarde Índigo vê outra cobra bebendo na 

fonte: como elas, a bela filha da velha serpente havia voltado para casa. O improvável 

grupo de sobreviventes da “conquista do oeste” está longe de se parecer com o original e 

é composto pelas duas irmãs Sand Lizard, o filho afro-indígena de Salt, um macaco e um 

papagaio, visitados de vez em quando pelas gêmeas Chimehueva.  

 Silko conduz seus leitores por uma viagem ainda mais extensa do que aquela ao 

século XIX na América, na Inglaterra e na Itália. Ela nos leva de volta aos tempos 

medievais e à vida no reino de um soberano Bretão e sua crença nas lendas orais dos 

druidas sobre regeneração e homens voadores. Blabud, coroado rei em 863 A.C., fora 

educado em Atenas, praticava a necromancia, fundou os banhos termais em Bath, um 

templo a Minerva, e quebrou o pescoço tentando aprender a voar. Na Itália somos 

apresentados a figuras mitológicas clássicas.  Para Índigo, familiarizada com figuras meio 

animal/meio homem em seus próprios mitos e contos, o encontro representa uma 

validação tanto de sua cultura quanto de sua história recente, reprimida após o encontro 

colonial. A sabedoria das velhas tradições indígenas das Américas é colocada no mesmo 

nível da cultura clássica que tanto orgulha os euro-americanos e ao mesmo tempo atribui 

a esses povos uma capacidade maior de compreensão e familiaridade com essa cultura do 

que os europeus “transplantados” para a América, que mais a imitam do que a conhecem 

ou entendem.   

O encontro colonial, no entanto já iniciara seu irreversível processo de hibridismo 

cultural dos dois lados do Atlântico e no século XIX isso aparece de forma evidente na 

controvertida figura de Wovoka, ou Jack Wilson (1856-1932), um místico Paiute cujas 

pregações religiosas disseminaram a Ghost Dance entre as tribos do oeste estadunidense, 

em torno de 1880. Devido aos ensinamentos dos missionários sobre Jesus e os milagres 

das conversões, Wilson torna-se conhecido como o Messias.  Ele havia sido criado por um 
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fazendeiro branco, aprendeu inglês e teve grande contato com a doutrina cristã. Aos 30 

anos, como Cristo, ele teceu vários de seus conhecimentos de ambas as culturas em um 

culto conhecido como Ghost Dance. Em torno de 1870, um outro místico Paiute, Tävibo, 

havia previsto que a terra engoliria todos os brancos e todos os índios mortos 

ressurgiriam para desfrutar de um mundo de abundância e imortalidade. Para isso os 

índios dançariam em círculos entoando cantos religiosos. A Dança tornou-se um tipo de 

identidade pan-indígena que associava crenças tribais e cristãs. Depois do massacre do 

bando de Big Foot em Wounded Knee (1890), Wovoka caiu lentamente em descrédito, 

pois parecia claro que os brancos jamais sumiriam da Terra. 

Ao invocar a figura de Wovoka e a Ghost Dance, Silko a transforma em um pan-

feminismo. Todas as personagens de seu romance, as meninas indígenas, a mulher 

mórmom, Hattie, Tia Bronwyn, Laura são guardiãs de conhecimentos tradicionais que vão 

de antigos mitos e crenças, a flores, frutas, legumes e ervas medicinais e seus símbolos, 

como as estátuas e pedras mágicas. O círculo de mulheres também demonstra maior 

sensibilidade a manifestações culturais e étnicas. Mas para Silko isso não é automático, é 

necessário “viajar” às origens dessas culturas e dessas etnias, a outras culturas, outros 

períodos históricos para descobrir essa irmandade transnacional, transhistórica, pan-

religiosa que tem possibilitado a sobrevivência (pelo menos da memória de algumas) das 

vítimas de genocídio, repressão e apagamento oficial em todas as épocas da história 

humana. 

 A habilidade de sobrevivência reside justamente na apropriação de outras culturas 

sobrepostas à sua: línguas, religiões, histórias, alimentos... Os velhos jardins ao final do 

romance retomam suas características de autosustentabilidade a partir de processos de 

hibridação racial, transferência cultural e uma readaptação radical de velhos hábitos e 

crenças. No século XXI, quando a pós-colonialidade já se encontra em estágio avançado, 

mais do que nunca, o essencialismo perde lugar, os encontros coloniais resultaram em 

contaminação mútua irreversível. A menos que se colete as sementes da própria cultura 

bem como as sementes de outras culturas a recuperação do jardim ancestral fica inviável. 

 Para concluir, sugiro a leitura do artigo de Alvany Guanaes sobre Alamanc of the 

dead, neste mesmo volume, pois considero os dois livros como duas faces de uma mesma 

moeda, duas resoluções antagônicas do processo colonial: uma positiva e uma negativa.  

Alamanc, publicado antes de Gardens, é o lado da visão distópica do processo de 

colonização, onde as transferências culturais são negativas e violentas, enquanto Gardens 
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é o lado utópico, uma recuperação positiva das melhores possibilidades em várias culturas 

e a possibilidade de uma autosustentabilidade digna. O mais fascinante na escrita de Silko 

é que uma única mente possa imaginar resultados tão antagônicos para um mesmo 

processo. Mas essa também pode ser uma estratégia de sobrevivência das mais 

brilhantes, pois é preciso pensar em uma multiplicidade de resultados, de possibilidades 

que contemplem as mais variadas experiências pós-coloniais. Oferecendo uma visão 

múltipla, onde a positiva dá conta da evolução do processo de hibridação até o século 

XIX, a negativa é a do Arizona contemporâneo, essas obras podem ser consideradas 

estudos complementares em uma reconstrução arqueológica e historiográfica das 

conseqüências da colonização européia do continente americano. 

  

 


