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OPOVO 

DO CEDRO
significativo de índios, para a efetivação de 
pesquisas sobre aspectos da cultura indígena, 
o desenvolvimento de recursos educacionais e 
de pessoal, promoção de aconselhamento e 
suporte às populações indígenas etc.
Na área econômica, verifica-se ainda um 
percentual baixo nas estatísticas de emprego, 
o que tem derivado atenção especial à área, 
no sentido de promover a auto-suficiência do 
índio para a liderança econômica, 
desvencilhando-o da dependência, 
planejamento de atividades prioritárias 
independentes e o desenvolvimento de uma 
estratégia sócio-econômica para o índio a 
nível nacional.
O desenvolvimento de associações indígenas 
nos últimos 10 anos tem possibilitado um 
acesso cada vez maior do índio às camadas 
mais altas da estrutura política do Canadá e 
esta representatividade tem possibilitado 
encontrar soluções mais adequadas para as 
suas questões de terras, bem como aos 
questionamentos de qualquer espécie. índios 
canadenses pertencem hoje ao Parlamento, e 
exemplo atual desta representatividade foi a 
recente indicação, pelo Primeiro-Ministro 
Pierre Trudeau, de Charlie Watt para o 
Senado canadense, representando a Província 
de Quebec.

EDITORIAL

Embaixada do Canadá e os Consulados 
Gerais no Rio de Janeiro e São Paulo 
têm a grata satisfação de, aliados à 

Fundação Nacional do índio 
apresentar em nove estados brasileiros duas 
exposições distintas sobre a arte índia.
Do lado canadense, uma retrospectiva de 
grande significado dos Povos do Cedro — 
índios canadenses da costa noroeste do 
Pacífico que. apoiados pela grande fartura do 
cedro na região, iniciaram sua utilização em 
grande escala para a confecção de suas casas, 
meios de transporte, artefatos de cozinha e 
até mesmo vestimentas.
Do lado brasileiro, a montagem de uma 
exposição representativa da arte indígena 
brasileira, regionalmente rica e diversificada. 
Quero me deter por instantes em algumas 
considerações que julgo interessantes fazer 
sobre a população indígena do Canadá.
Em 1867, época da Confederação do Canadá, 
a população indígena do país era de 100 a 125 
mil índios, população esta que chega a 320 
mil atualmente. Já em 1867, foi adotada a 
primeira lei relativa aos índios, que recebeu 
emendas em 1951. Em 1966 entra em 
funcionamento o Departamento de Assuntos 
Indígenas, em demonstração clara da 
constante preocupação do Governo do 
Canadá em aperfeiçoar o relacionamento com 
os grupos índios, dando a eles oportunidades 
para que alcancem uma plenitude vivencial 
tão satisfatória quanto possível.
Neste sentido, a educação formal tem sofrido 
constante incremento (os estudantes índios 
em nível secundário dobraram numericamente 
desde 1965), mantendo-se, em paralelo, 58 
centros cultural-educacionais, financiados pelo 
governo, e que empregam número
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europeus chegaram à Costa Norte do Pacífico no século dezoito, a 
Cultura do Cedro se estendia ao longo de mil milhas, partindo da baía 
de Yakutat. no Alasca, para o sul até Puget Sound. no atual Estado 
de Washington. Sua área incluía toda a acidentada costa, pontilhada 
de ilhas, da Colúmbia Britânica; subia, terra adentro, passando pelos 
vales dos rios Skcena c Nass. seguindo pelo Fraser até a garganta 
profunda c sinuosa por onde esse rio atravessa a Cadeia Costeira, a 
serra mais ocidental das Montanhas Rochosas.

Entre as gigantescas árvores da costa — que incluem o abeto de 
Douglas, cuja altura alcança até cem metros e tem vida superior a um 
milênio—. a mais importante, em termos de cultura indígena, era o 
cedro-vermclho. Esta árvore (Thuja plicata) não tem relação alguma 
com o bíblico cedro-do-líbano. É uma tuia da família dos ciprestes; 
alcança uma altura de sessenta a setenta metros, e na sua firme base 
pode chegar a mais de dois metros de diâmetro. Sua folhagem pen
dente lhe dá um aspecto melancólico na escuridão da floresta chu
vosa. Sc bem que o salmão proporcionava a dieta básica dos índios da 
Costa Norte do Pacífico, era no ccdro-vermciho que sua rica cultura 
material se baseava.

O cedro é uma madeira durável, resistente à umidade, e é sufi
cientemente branda para ser trabalhada facilmente com ferramentas 
primitivas, enquanto que sua granulação reta permite que seja sec- 
cionada em pranchas longas e planas. Com o cedro, os povos da costa 
construíam suas grandes casas, suas canoas de até vinte metros de 
comprimento, esculpiam seus altos postes heráldicos e faziam muitos 
dos objetos de madeira que caracterizaram sua cultura. O cedro lhes 
proporcionava até roupa, pois com a sua casca fibrosa teciam vestes e 
chapéus, cobertores e esteiras.

As madeiras de outras árvores desempenharam papéis expressi
vos, embora menos importantes, na cultura da costa. Entre elas 
estavam a do cedro-amarelo, uma espécie relativamente rara nessa 
região. E as madeiras duras, como a do bordo e a do amieiro. com as 
quais faziam máscaras, chocalhos e pequenas esculturas ornamen
tais, e ainda o abeto-vermelho. que era às vezes substituto do cedro 
ao longo da costa setentrional do Alasca, onde o clima é demasiada
mente frio para o cedro se desenvolver.

Mas a segurança e tranqüilidade. proporcionadas pela grande 
abundância de alimentos do mar nas águas costeiras aquecidas pela 
Corrente do Japão, foram as condições indispensáveis para que os 
povos da costa tivessem tempo para aprender a utilizar o cedro de 
maneira tão diversificada e engenhosa.

Todos os anos, nas várias estações, náo menos de cinco espécies 
de salmão do Pacífico sobem pelos rios e córregos da vertente do 
Pacífico para terminar seu ciclo de vida desovando e morrendo. Da 
primavera ao outono, quando os cardumes de salmão seguiam-se uns 
aos outros, os índios da costa moravam em aldeias temporárias de 
verão e pegavam os peixes utilizando as mais variadas técnicas. Eles 
pescavam com anzóis de madeira de abeto-vermelho com ponta de 
osso em linhas de alga gigante; usavam redes feitas de fibra de urtiga; 
construíam diques com varetas, nos quais colocavam engenhosas 
armadilhas de vime trançado para pegar os peixes. Após as cerimô
nias que saudavam os primeiros salmões que subiam o rio, os homens 
pescavam durante todas as horas cm que havia luz do dia e as 
mulheres limpavam e colocavam os peixes para secar ao ar ou. às 
vezes, os defumavam.

Quase tão importante quanto o salmão era o eulaquém, um 
salmonídeo tão rico cm óleo que ao ser queimado ardia com uma 
chama firme — razão pela qual tem também o nome de peixe- 
lampião. O eulaquém era capturado em grandes quantidades e seu 
óleo era preparado para obter uma gordura que se tornou importante 
item de comércio, porque era o principal condimento para temperar 
os alimentos secos que constituíam a dieta dos índios da costa durante 
o inverno. Outros peixes também eram importantes, tais como os 
diversos tipos de falso bacalhau da costa do Pacífico e o halibut 
gigante, que os índios Haida capturavam ém grandes quantidades nas 
costas das Ilhas Queen Charlotte e que também se conservavam 
secos. Um povo, o Nootka, caçava a baleia cinzenta durante perse
guições épicas nas suas pequenas canoas. Outros povos matavam 
focas, leões-marinhos e golfinhos, enquanto que as algas e os molus
cos proporcionavam outras fontes de nutrição. Os últimos eram tão 
abundantes que, em diversos lugares da costa, os depósitos de con

chas de milênios de anos se elevam como cadeias de montanhas em 
miniatura. Os povos da costa também caçavam em terra e consu
miam grandes quantidades das muitas variedades de frutos que cres
ciam nas clareiras das florestas. Mas era nos produtos do generoso 
mar que conseguiam basear uma cultura que. na sua complexidade e 
criatividade, era única entre os povos não agricultores.

Isto foi possível devido aos eficazes métodos para preservar os 
alimentos, conhecidos por todos os Povos do Cedro. No fim do 
outuno estocavam cm suas grandes casas quantidades suficientes de 
salmão e halibut para durar até a primavera seguinte. A gordura do 
eulaquém era conservada em potes feitos das raízes bulbosas da alga 
gigante e secavam-se as frutas (amoras, framboesas, groselhas etc.) 
em forma de pranchas planas que eram enroladas e armazenadas em 
caixas de madeira de cedro. As ovas do salmão e do arenque, as algas 
e a parte interna da casca do abeto eram conservadas para dar 
variedade à dieta de inverno, e tranças de ameijoas* secas eram 
penduradas nas vigas do teto. Era esta abundância de alimentos 
armazenados nas suas aldeias permanentes de inverno que permitia 
aos índios da costa ter uma vida sendentária durante longos meses, 
dedicando-se às cerimônias e ao artesanato, de onde surgiram as 
maiores tradições de arte primitiva do mundo.

Os Povos do Cedro • Embora a Cultura do Cedro 
tivesse muitos elementos comuns que se repetiam por toda a exten
são da Terra do Cedro — das aldeias setentrionais Tlingit do Alasca 
até os assentamentos Salish de Puget Sound 
formavam falavam uma variedade de línguas claramentc diferencia
das e tinham origens muito diversas. No extremo norte encontravam- 
se os Tlingit. que habitavam a costa e as ilhas do braço de terra do 
Alasca. Os Kaigani eram uma ramificação do povo Haida que povoa
va as Ilhas de Queen Charlotte. No continente, ou em frente a essas 
ilhas, na embocadura dos rios Nass e Skeena, moravam os Tsimishian 
e dois grupos aparentados, o Nishka e o Gitksan. que tinham suas 
aldeias nas regiões superiores do Nass e do Skcena, respectivamente. 
As enseadas da costa, ao sul da região Tsimishian. e o extremo da 
Ilha de Vãncouvcr eram habitados por diversas ramificações do povo 
Kwakiutl. O Nootka morava na costa ocidental da Ilha de Vancouver 
e na ponta norte — em volta do Cabo Flattery — do atual Estado de 
Washington. Finalmcntc, diversas tribos Salish da costa estavam 
disseminadas nas praias continentais do golfo de Geórgia e Puget 
Sound, na praia oriental da Ilha de Vancouver, e no Vale Fraser. ao 
oeste da Cadeia Costeira. Um povo aparentado, o Bclla Coola, 
morava ao norte, afastado dos outros Salish. .num território encra
vado nas terras dos Kwakiutl. à beira dos rios Dean c Bella Coola. 
desenvolvendo uma arte c um estilo de vida bem diferenciado.

Estes povos estavam unidos por antigas e complexas redes de 
comércio, assim como por uma cultura comum, mas suas línguas 
eram tão diferentes que podiam comunicar-se através de um jargão 
comercial primitivo, chamado Chinook, por causa de um povo ativa
mente mercantil que morava na foz do rio Colúmbia e controlava as 
rotas de comércio pelas quais as conchas de dentália (moluscos) 
chegavam até os índios das pradarias. As línguas Tlingit e Haida. que 
atualmente são compreensíveis entre si, parecem derivar-se de uma 
raiz comum ligada às línguas dos povos Ataspasquensc ou Déné, que 
habitam as regiões setentrionais do Canadá. Mas a evidência históri
ca linguística sugere que o Haida partiu do tronco Déné original há. 
pelo menos, cinco mil anos. Acredita-se que a língua Tsimishian 
pertença à família lingúística penusiana. falada pelas tribos de Mon- 
tana e Oregon, mais ao sul. O povo Kwakiutl e o povo Nootka falam 
línguas aparentadas que os lingúistas colocam num grupo chamado 
Wakashan. Alguns linguistas acreditam que o Salish esteja ligado às 
línguas Wakashan e que todas essas línguas se derivam, por sua vez. 
do grupo Algonquiano que, inclui o Cree e outras línguas das pra
darias.
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os povos que a

D ESEJÜ sinceramente que o público 
brasileiro, através desta exposição, 
conheça um pouco mais do índio 

canadense, dos quais os Povos do Cedro são 
autênticos representantes. Como resultado de 
seu contato com outras culturas já há 200 
anos, e a conseqüente absorção de novos 
valores sociais, políticos, econômicos e até 
mesmo religiosos, os Povos do Cedro 
enriqueceram a percepção de sua arte. 
produzindo máscaras, vestimentas, pinturas, 
utensílios e totens que expressam a riqueza de 
sua cultura artística mesclada de passado e 
presente.

Anthony Tudor Eyton 
Embaixador

SUMÁRIO
Antes da história * Como esses povos, das mais 

variadas origens, se reuniram na Costa do Pacífico da América do 
Norte para produzir uma cultura homogênea é — na melhor das 
hipóteses — um caso de conjetura erudita. Os mitos dos Haida e dos 
Tlingit falam sobre migrações que desceram pelos rios Skeena e
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Stikinc até a costa. Os Haida contam que ao chegarem às Ilhas Quecn 
Charlottc encontraram um povo mais antigo que ali já morava. Mas 
os povos ao sul do Skeena — o Kwakiutl, o Nootka c o Salish — não 
têm mitos de migração por terem habitado na costa durante tanto 
tempo, c precisamos basear-nos na evidência arqueológica que in
dica um progresso dos povos, há muitos milênios, através da Cadeia 
Costeira, seguindo rio abaixo pelo Frascr até o oceano.

Existe pouca dúvida de que os antepassados de todos esses povos 
da costa tenham sido originários do leste da Ásia oriental. Semelhan
ças fisiológicas, formas artísticas da China antiga que se repetem na 
arte indígena da costa. As notáveis semelhanças entre os rituais 
xamanistas praticados na Sibéria e os celebrados pelos Povos do 
Cedro, tudo é evidência que sugere a migração dos antepassados dos 
índios da costa pela faixa de terra do estreito de Bering. antes de 
terminar a última era glacial, por volta de 10.000 a.C.

A arqueologia ainda é nova na Colúmbia Britânica, mas desco
bertas recentes lançaram nova luz nas origens da Cultura do Cedro. 
Foi estabelecido que os primitivos caçadores e pescadores da idade 
da pedra moravam no vale do Fraser e na costa sul há dez mil anos. 
Descobertas em Marpole. perto de Vancouvcr. sugerem que há mais 
de três mil anos existia uma cultura no delta do rio Fraser que tinha 
muitas características comuns com a Cultura do Cedro que os nave
gadores europeus encontraram há duzentos anos. O povo de Mar
pole possuía as enxós. as cunhas, os martelos de pedra c as ferramen
tas mais finas de jadeíta e dente de castor, assim como as lâminas de 
quartzito. que eram as ferramentas necessárias para trabalhar e 
entalhar a madeira do cedro. As fundações de suas grandes casas 
retangulares já foram descobertas, da mesma forma como sua ces
taria c seus tecidos de casca de cedro, conservados em monturos 
pré-históricos permanentemente úmidos. Da sua arte. algumas notá
veis esculturas cm pedra representando figuras humanas c vasos 
rituais têm sobrevivido. A qualidade dessas esculturas indica que um 
povo que sabia esculpir a pedra com tanta perfeição não entalhava 
também matérias muito mais fáceis de trabalhar, tais como a madeira 
do cedro. Podemos concluir que as artes dos Povos do Cedro têm 
suas raízes num passado muito distante.

A cultura histórica • Mas foi somente quando os 
marinheiros espanhóis, russos c britânicos chegaram, no século de
zoito. que os fatos espalhados de arqueologia e os mitos nativos 
puderam tomar corpo no quadro de uma plena cultura viva. Os 
primeiros europeus a entrar em contato com os índios da costa foram. 
talvez, os tripulantes de um pequeno barco do navio Vitus Bering 
que. em 1741. desembarcaram em território Tlingit e nunca mais 
foram vistos. O primeiro registro real dos Povos do Cedro data da 
expedição de Juan Perez que. navegando da costa norte do México, 
chegou à costa das Ilhas Queen Charlottc. em 1774. Ele foi saudado 
pelos chefes índios I laida que. usando máscaras, executavam danças 
de boas-vindas nas suas grandes canoas de guerra, belamente enta
lhadas, e espalhavam penas de águia para mostrar seus desejos de paz 
c amizade. Quatro anos mais tarde, em 1778. o Capitão James Cook 
navegou na enseada de Nootka Sound. Ele e seus homens foram os 
primeiros europeus a desembarcar nas terras dos índios da costa c a 
observar, de perto, a arte e os costumes dos Povos do Cedro. I loje. 
nos museus da Europa, encontram-se as máscaras, os chocalhos e 
outros objetos que o Capitão Cook e seus homens lá obtiveram, e se 

objetos forem comparados com alguns dos que fazem parte da 
presente exposição, poderá perceber-se uma notável continuidade 
de forma e estilo.

Tccnologicamente. a cultura que Cook e os antigos espanhóis 
encontraram na década de 1770 não tinha surgido da idade da pedra. 
Os povos utilizavam o cobre da região, batido a frio. para ornamen
tos. e conheciam o ferro, já que possuíam algumas lâminas de origem 
asiática que devem ter chegado a eles. através do comércio indireto, 
da Sibéria. Mas a maioria da grande variedade do trabalho em 
madeira que caracterizava sua cultura foi executada com enxós de 
pedra de diversas formas, com espessuras que variavam de acordo 
com a delicadeza do trabalho a ser executado.

Politicamente, os Povos do Cedro tinham somente as instituições 
mais rudimentares, mas. socialmente, sua organização era bastante 
complexa. Não tinham sentido de nacionalidade e não havia sufi
ciente unidade política dentro dos diversos grupos linguísticos para 
serem chamados de tribos. Alguns dos Nootka tinham criado uma 
confederação indefinida de aldeias, mas ela tinha apenas uma leve 
semelhança com as bem organizadas confederações dos Iroqucscs e 
dos Blackfoot. Mesmo dentro das aldeias o senso de comunidade era 
vago e a unidade mais estável entro todos os povos índios da costa era 
a grande casa habitada por uma família extensa, cujo patriarca tinha 
condição de chefe, usando os mais altos títulos ancestrais pertencen
tes a sua linhagem. A maioria cias pessoas que compartilhavam da sua 
casa estavam, de alguma maneira, aparentadas com o chefe da casa. 
mas se dividiam cm nobres e plebeus. Os nobres eram aqueles que — 
devido ao íntimo parentesco com o chefe — tinham algum direito aos 
títulos da família. Já os plebeus eram. geralmente, as gerações mais 
novas. Existia também uma classe de escravos, constituída gcral- 

pelos prisioneiros capturados nas incursões e emboscadas 
esporádicas consideradas na costa como guerra. Levavam uma vida 
humilhante c não tinham direito algum. Seus donos podiam vendê- 
los, matá-los ou dar-lhes a liberdade por decisão própria.

Todos os Povos do Cedro construíam grandes casas de pranchas

de madeira sustentadas por uma estrutura de fortes pilares de cedro, 
mas o tipo de construção variava de região para região. Os Salish 
construíam casas muito compridas e irregulares, com telhados de 
duas águas ligeiramente inclinados: em 1808. Simon Fraser mediu 
uma dessas casas, situada perto da atual cidade de Vancouvcr.

Os tipos dc propriedades menos tangíveis eram geralmente os 
mais importantes para os Povos do Cedro, já que deles — numa 
sociedade consciente do prestígio — dependia o status e a honra do 
chefe e. portanto, da sua casa c linhagem. Essas propriedades ou 
privilégios incluíam os nomes ou títulos que cada organização fa
miliar possuía cm abundância. Alguns seriam concedidos aos meni
nos ou às meninas ao chegarem à puberdade, mas outros davam 
validade ao status de chefe ou subchefe. Associadas a esses títulos 
estavam as canções, as danças c máscaras através das quais podiam 
ser representadas publicamente as lendas que contavam como os 
nomes tinham sido adquiridos pelos antepassados durante seus en
contros com os seres sobrenaturais.

Cada lenda da origem de uma família ou de um clã e cada história 
dc uma experiência sobrenatural era comemorada com um brasão, 
um memorial visual na forma dc um animal, ave ou ser mítico. Esses 
brasões heráldicos proporcionavam aos Povos do Cedro grande parte 
do conteúdo dc sua arte. Um chefe tinha direito a possuir muitos 
brasões: o brasão da Águia ou do Corvo da sua fratria. por exemplo; 
o brasão da Baleia Assassina, sc esse animal fosse um protetor mítico 
de seu clã. e outros brasões que eram propriedade exclusiva dc sua 
casa e que estavam relacionados com experiências espirituais da sua 
vida ou da vida de seus antepassados. Esses brasões heráldicos eram 
colocados no poste construído na frente da casa do chefe e. quando 
ele morria, ficavam — espccialmcntc entre os Tlingit - no poste 
memorial que sustentava a caixa contendo suas cinzas. Para celebrar 
a ascensão ao título, seu herdeiro erguia um poste isolado (o poste 
heráldico que frequentemente denominamos de poste lotêmico) com 
uma série dc brasões representando a história mítica da sua família. 
Os brasões também eram pintados nas fachadas das casas e nos 
anteparos, talhados em caixas, chocalhos, travessas para festas, ca ja
dos dos pregadores, colheres dc chifre c até nas clavas que usavam 
para pescar, pintados nos chepéus e tambores cerimoniais, e tecidos 
nos cobertores Chilkat. feitos com a lã da cabra-sclvagcm. que os 
chefes usavam como veste cerimonial.

Os títulos c os privilégios, assim como os brasões corresponden
tes. eram transmitidos em vez dc herdados, já que eram propriedade 
da linhagem e não do chefe que os ostentava. Os povos setentrionais 
— Tlingit. Haida e Tsimishian. assim como os Kwakiutl do norte — 
estavam organizados por linha materna, o que significava que os 

■ títulos passavam de um chefe ao primeiro filho dc sua irmã mais 
velha. 0 sistema tinha algumas variações entre os Kwakiutl do sul. os 
Nootka e os Salish. mas. entre eles. os privilégios mais importantes 
passavam de pai para filho por linha paterna.

Nenhum título ou privilégio contava até ser oficializado através 
dc uma festa realizada para esse fim. na qual o farto divertimento era 
acompanhado pela concessão formal do título. Para erguer um poste 
totêmico. inaugurar uma casa nova.assumir um título, dar nome a 
uma criança, celebrar a puberdade dc uma menina ou a perfuração 
de suas orelhas, comemorar os mortos: tudo precisava scr oficiali
zado c confirmado com um tipo especial de festa para a qual cada 
povo da costa tinha um nome particular, mas que era geralmente 
chamada pollatch (palavra derivada do vocábulo Nootka que signi
fica dar). O ehefe do clã era ajudado por todos na preparação e na 
encenação do pollatch e os convidados eram sempre membros dc 
outros clãs e frequentemente dc outras aldeias. Comidas muito ela
boradas eram servidas durante os quatro ou mais dias do pollatch: os 
anfitriões e os convidados executavam suas danças pessoais e havia 
diversos divertimentos, tais como espetáculos com palhaços c com
petições de magia e ilusionismo entre os xamãs. * Na hora apropria
da. o chefe anunciava, através do seu orador, os privilégios para cuja 
oficialização a festa estava sendo dedicada. Pela sua presença, os 
convidados serviam como testemunhas e. como retribuição por seu 
testemunho, o chefe distribuía valiosos presentes entre eles.

Todos os Povos do Cedro praticavam o potlach c a instituição era 
de importância crucial numa sociedade que tinha pouca estruturação 

■política, já que o mesmo proporcionava maneiras para estabelecer a 
hierarquia da posição, tão importante a todos os índios da costa. No 
pollatch, a dignidade cra demonstrada dc duas maneiras. Pela ordem 
em que os convidados se sentavam e recebiam presentes, e pelo 
tamanho dos presentes cm relação com os dos outros, o que era 
considerado como indício de status. Por essa razão, um convidado 
que fosse colocado no lugar errado ou que recebesse um presente 
inferior ao dc um chefe que ele considerasse menos importante que 
ele mesmo sentir-se-ia menosprezado. Se o erro não fosse rapida
mente corrigido, seria considerado um insulto e poderia provocar 
uma guerra de extermínio entre a casa do convidado e a do anfitrião. 
Mas se a hierarquia do convidado fosse mostrada pelo lugar que 
ocupava c a ordem em que recebia seu presente, a posição do chefe 
anfitrião poderia ser afetada pelos presentes que oferecia. Se os 
convidados recebessem seus presentes na ordem correta, a honra dos 
mesmos não era afetada, mas a honra e posição do anfitrião seria 
prejudicada sc ele desse menos do que tinha recebido nos potlatchcs 
dos seus convidados.

A necessidade que um anfitrião sentia de provar sempre a superi
oridade de sua posição sobre a do convidado mais importante muitas 
vezes dava lugar aos potlatchcs competitivos, onde a mera oferta de 
presentes não era suficiente. Em vez disso, os chefes competiam na 
destruição da propriedade, os escravos eram mortos e as canoas

‘Magos da religião xamanista de algumas tribos indígenas.

queimadas em fogueiras alimentadas por jatos de gordura de eula- 
quém. No clímax desses potlatchcs, os chefes tiravam os "cobres", 
curiosos objetos que indicavam prestígio, semelhantes a escudos e 
feitos de cobre batido, razão pela qual eram assim denominados. Os 
chefess quebravam os cobres desafiando os outros a fazerem o 
mesmo. Os cobres que tinham sido quebrados e reconstituídos repe
tidas vezes adquiriam a fama c o valor das competições que os 
mesmos representavam, e muitos deles alcançavam o valor de 16.000 
cobertores da Companhia da Baía dc Hudson.*

A exibição final c irrefutável do orgulho da dignidade consistia 
em lançar um valioso cobre em águas tão profundas que ninguém 
pudesse recuperá-lo. O chefe que fizesse isto teria revalidado, além 
dc qualquer desafio, todas suas reivindicações dc dignidade.

As danças de inverno • a posição e os brasões 
desempenhavam o principal papel nas reuniões de inverno dos Povos 
Setentrionais do Cedro: os Haida. os Tlingit c os Tsimishian. Mais ao 
sul. a importância passava para as cerimônias ligadas à procura do 
espírito protetor. Esta procura encontrou sua forma mais pura entre 
os Salish. um povo menos preocupado com a posição c menos adepto 
às artes formais do que os outros Povos do Cedro. Na adolescência, 
um jovem Salish entraria sozinho na floresta c lá. após praticar uma 
série de penitências, chegava ao estado alucinatório. no qual encon
trava um ser — um animal ou um monstro sobrenatural — c entrava 
em transe. No transe, e posteriormente nos sonhos, o ser o visitaria c 
falaria com ele c. desta maneira, adquiria sua vocação. Se aparecesse 
uma serpente sobrenatural, provavelmente iria sc tornar um xamâ ou 
sacerdote: sc fosse um lobo. tornar-se-ia um caçador: se visse um 
pica-pau. dedicar-sc-ia à construção de canoas. Qualquer ocupação 
significativa tinha um ser como protetor e somente poderia ser execu
tada com sucesso com a ajuda dele. Mas muitos dos Salish recebiam 
somente poderes para dançar — o que significava que nas grandes 
reuniões que sc repetiam durante a temporada de inverno dos Salish 
eles poderíam personificar seus espíritos protetores cantando e exe
cutando danças apropriadas.

Mais ao norte, entre os Nootka e os Kwakiutl. a procura do 
espírito foi institucionalizada. I lavia também alguns que partiam cm 
buscas solitárias à procura de mentores espirituais, mas estes eram. 
geralmente, homens e mulheres que, com o tempo, iriam se tornar 
.xamãs c dedicar-se à cura de doenças psicossomáticas através da 
mágica de simpatias, ou a atrair dc volta as almas errantes daqueles 
que tinham perdido o juízo. Entre os Nootka e os Kwakiutl. a 
procura do espírito protetor, para aqueles que não aspiravam a ter 
poderes de xamãs. ficava no domínio das sociedades secretas ou das 
seitas de iniciados.

Entre os Nootka. a única cerimônia de inverno era a dos dançan
tes lobos que. numa época determinada no final do inverno, entra
vam na aldeia, usando máscaras de lobo e roupas de couro, imitando 
as atitudes dos animais que representavam. Eles pegavam pela força 
os jovens que poderíam ser noviços e os levavam até os bosques onde 
se supunha que poderíam encontrar seus espíritos protetores e fi
carem iniciados. Posteriormente, quando já estavam bem treinados 
no comportamento apropriado para os iniciados, seriam liberados 
como resultado de lulas encenadas entre os dançantes lobos e as 
pessoas comuns.

Os Kwakiutl tinham um leque muito mais amplo de cerimônias e 
suas sociedades dançantes tinham diversos níveis, de tal maneira que 
somente os escravos eram excluídos dos festivais nos quais todos, 
incluindo as mulheres c as crianças, tinham seus lugares, suas posi
ções c seus nomes de inverno. Estes eram bastante diferentes dos 
seus nomes de verão. A sociedade hamatsa ou canibal ocupava a 
posição mais alta e suas cerimônias de iniciação, realizadas à luz de 
grandes fogueiras nas casas de dança, adquiriam uma atmosfera 
melodramática, enquanto que os assobios dos espíritos ouviam-se 
fora das casas, vindos do bosque, para anunciar a aproximação da 
grande legião de espíritos que vinham residir durante a estação de 
inverno, liderados pelo temível Canibal-do-Extrcmo-Norte-do- 
Mundo. com seu corpo invisível coberto por uma centena dc bocas 
vorazes e assobiantes. Os iniciados hamatsa. nus e simulando um 
estado de delírio, surgiam de seus refúgios nos bosques, mordendo 
(cm troca de uma compensação previamente combinada) os braços 
dos espectadores e devorando os cadáveres dissecados que suas 
mulheres lhes apresentavam. O objetivo da cerimônia que se seguia, 
com sua complexa série de danças mascaradas de grotescos espíritos 
de aves castanholando seus gigantescos bicos, cra o dc amansar e 
curar o noviço possesso. Quando o objetivo cra alcançado, ele se 
tornava membro integral da poderosa sociedade hamatsa. na qual 
poucos que não fossem filhos dos chefes eram admitidos, já que o 
privilégio implicava na oferta de valiosos presentes.

Mas outras danças eram executadas durante os longos festivais de 
inverno dos Kwakiutl, incluindo as das sociedades dc guerreiros, 
cujo espírito familiar era o implacável Sisuitl, a serpente dc duas 
cabeças cujo olhar— como o da Medusa — fazia com que se tornas
sem pedra aqueles que se atreviam a enfrentá-lo. assim como as 
extraordinárias danças tokwit. Estas consistiam em elaboradas exibi
ções de mágica que punham à prova a considerável habilidade dc 
ilusionismo dos Kwakiutl. A decapitação e a queima das dançarinas 
eram simuladas com regularidade. As pessoas eram raptadas por
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que
tinha quase 250 metros de comprimento. Uma casa Salish poderia 
constituir a própria aldeia, dividida em diversos apartamentos habi
tados por famílias com algum grau de parentesco.

As casas dos povos setentrionais eram menores, mas executadas 
com trabalho de carpintaria muito mais elaborado do que as do 
Salish. Uma típica casa Haida ou Tsimishian teria 18 metros dc 
comprimento, 12 metros dc largura c 4.5 metros dc altura na cumcei- 
ra. Sua armação era construída com toras cuidadosamente decora
das. entalhadas com enxó. Os pilares verticais, no interior da casa, 
eram frequentemente talhados com emblemas heráldicos represen
tando òs espíritos pertencentes à história mítica da família. Entrava- 
se através de uma abertura oval cortada num alto poste que domi
nava a fachada da casa e proclamava a ascendência e as façanhas do 
chefe. Normalmcnte cra pintado um enorme emblema heráldico que 
ocupava toda a fachada da casa.

A disposição interna da casa cra centrada no fogão, situado num 
poço cavado alguns metros abaixo do nível do chão. tendo no teto. 
acima dele. ripas móveis para controlar a saída da fumaça. Acima do 
poço do lar. uma ou mais plataformas corriam em volta dos quatro 
lados da casa. Nelas eram distribuídos os espaços para os diversos 
núcleos familiares que moravam na casa. obedecendo a uma ordem 
hierárquica, partindo da porta para dentro e para cima, ficando o 
compartimento do chefe no fundo, separado por um anteparo de 
madeira talhada. A mobília, no sentido que nós damos a ela. era 
escassa. Todos dormiam em esteiras dc junco ou de casca dc cedro, c 
havia arcas de madeira talhada e cestas multicoloridas para guardar 
os pertences, assim como engenhosas caixas para cozinhar nas quais a 
comida cra feita deixando cair pedras quentes na água. Uma grande 
variedade de pratos cra também talhada, alguns dos quais tinham 
proporções gigantescas para serem utilizados nas festas.

Uma aldeia dos povos do norte, ou dos Kwakiutl ou dos Bclla 
Coola. consistia de seis a trinta grandes casas, construídas acima do 
nível da maré alta. ao longo de alguma praia protegida ou da margem 
dc um rio acima do nível das enchentes. As canoas ficavam atracadas 
na frente das casas e cobertas com esteiras para protegê-las do sol c 
da chuva. As casas individuais seriam organizadas em clãs. que eram 
grupos de famílias extensivas que se diziam descendentes dc antepas
sados míticos comuns que. frequentemente se supunha terem des
cido do céu. Algumas aldeias eram constituídas de apenas um clã. 
mas geralmcnte havia dois ou três. ou até mesmo um número maior.

Dentro de cada clã. o chefe da casa. o mais rico cm prestígio e 
bens materiais, cra reconhecido como líder c. dentro da aldeia, o 
chefe do clã mais próspero seria reconhecido, também, como chefe 
da aldeia. Mas existiam posições de importância principalmentc ho
norária que conferiam precedência nas cerimônias, mas nenhum tipo 
de poder concreto. A aldeia dificilmente agia como unidade, exceto 
na defesa, e. mesmo nessas ocasiões, um líder dc guerra, escolhido 
entre aqueles que eram guerreiros por vocação, assumia o comando. 
Algumas vezes, as diversas casas pertencentes a um clã apoiavam-se 
mutuamente no caso de uma guerra de extermínio entre famílias, 
mas mesmo isto cra excepcional. Embora houvesse um forte senso dc 
reciprocidade, não existia um sistema formal dc justiça. A vingança 
tomava seu lugar, mas o pagamento de compensação cra aceito 
freqüentemente como substituto da vingança física.

Contudo, existia uma instituição — mais um caso de costume do 
que de organização — que atravessava as barreiras entre as aldeias 
nos povos setentrionais. Era a chamada fratria*. Na prática signifi
cava que os povos do norte do Skeena estavam divididos cm dois a 
quatro grupos cxógamos — chamados Corvos c Lobos, entre os 
Tlingit. e Corvos e Águias, entre os Haida - dentro dos quais — 
mesmo nos casos dc parentescos muito remotos— o casamento era 
considerado incestuoso.

esses

Mas fora das restrições ao casamento c dé alguns mitos comuns 
quanto à origem, as íratrias parecem ter tido pouca importância na 
vida dos índios da costa. Elas apenas constituem os vestígios de uma 
submissão desaparecida

Propriedade, privilégio e potlatch • Os
Povos do Cedro tinham o senso da propriedade altamente desenvol
vido c essa consciência teve muita importância na formação de sua 
cultura e de suas artes. A casa. ou melhor, a linhagem que a casa 
representava, cra a unidade que constituía a propriedade. Algumas 
formas de propriedade, como as armas, as ferramentas, as roupas, o 
tear da mulher e a canoa dc pesca do homem eram possuídas indivi
dualmente. mas as coisas mais importantes eram propriedade da 
comunidade, com o chefe atuando como guardião de sua linhagem, 
mesmo quando ele mais sc gabava dc suas riquezas. As áreas dc pesca 
e dc caça e as terras para a colheita dc frutos eram todas possuídas 
pela linhagem, assim como os recifes próximos da praia onde os 
Nootka colhiam as conchas c até as áreas onde a baleia podia ser 
caçada. Os chefes determinavam o uso dessas áreas e a invasão por 
pessoas não autorizadas poderia acabar cm mortemente

'Grupo de clãs que apresenta características similares numa tribo 
primitiva.

54



O grande renascimento * Dc fato, nem a cultura 
nem os Povos do Cedro se extinguiram. A partir de 1930 houve uma 
mudança, e os índios da costa começaram a ganhar a batalha contra 
as doenças forâneas. A população começou a aumentar a tal ponto 
que. até o final da década de 70. chegaram a um número quase igual 
ao que existia quando o Capitão Cook entrou na enseada Nootka em 
1778.

se c. cm 1951, a lei que bania os potlatchese as cerimônias similares 
foi revogada. O efeito foi lento, mas da década dc 50 para a dc 60 
surgiu novamente o orgulho da herança entre os povos índios dc toda 
a América do Norte e as velhas cerimônias renasceram. Os jovens, 
que tinham se afastado do seu passado, se voltaram para os mais 
velhos do grupo para aprenderem seus costumes. E atualmente, 
principalmente entre os Kwakiutl e os Gitksan, a realização de 
potlatches é novamente um evento regular da vida social. Com isso. 
as danças do espírito protetor são realizadas durante todo o inverno 
nas aldeias Salish. com um público que frcqüentemente chega a mil 
ou mais pessoas.

Durante a década de sessenta, um número cada vez maior de 
jovens índios da costa voltou aos diversos tipos dc artesanato tradi
cional com grande talento e imaginação. Surgiram centros de artesa
nato. como o Centro 'Ksan. cm Hazelton. no alto Skeena. bem no 
centro do território Gitksan. onde nas aldeias próximas existem os 
melhores grupos dc postes totêmicos que se encontram erguidos na 
Costa Noroeste do Pacífico. Em 'Ksan. uma aldeia de casas Gitksan 
reconstruídas funciona como museu para os objetos que os clãs locais 
conservam do passado e como centro artesanal. onde os artesãos 
aprendem e praticam suas artes. Outros artistas trabalham sozinhos 
nas suas aldeias ou. muitas vezes, em Vancouvcr e Victoria. Essa 
dispersão diz alguma coisa sobre o papel em transformação da arte 
dos Povos da Costa.

dançarinos fantasmas c. através de engenhosos sistemas de tubos 
feitos com os caules de algas gigantes, suas vozes podiam ser ouvidas 
saindo do meio das fogueiras. Marionetes voavam suspensas em fios 
invisíveis através da casa dc dança c caranguejos sobrenaturais e 
outros monstros corriam pelo chão. O grande teatro de fantoches do 
espetáculo hamatsa era seguido pelas danças tokwit do grande circo.

A grande arte dos Povos do Cedro • Com
exceção dos mais moderados e despretensiosos Salish. os Povos do 
Cedro eram altamente dramáticos no seu enfoque da vida. a tal ponto 
que uma distinta antropóloga — Ruth Benedict — os qualificou dc 
megalômanos que chegavam ao ponto do delírio paranóico. Certa
mente. sua afte era influenciada pela sua concepção exacerbada da 
existência. A confrontação dramática era essencial para o próprio 
conceito do potlatch — a confrontação entre aquele que dava. lan
çando mão dc seus recursos ao ponto máximo, e aquele que recebia, 
consciente de que um dia teria que enfrentar o desafio de superá-lo. 
O drama pessoal inspirava a procura de brasões e títulos. O drama de 
um rei litcralmcntc teatral caracterizava as representações coletivas 
das sociedades secretas dos Kwakiutl c um tipo de complicado mono- 
drama era representado nas danças individuais executadas pelos 
Povos do Cedro.

Deste cenário de dramáticas rivalidades e cerimônias espetacula
res surgia, na maior parte da região habitada pelos Povos do Cedro, 
uma arte singular e altamente sofisticada, praticada por profissionais 
capacitados cuja vocação era considerada como doada pelos espíri
tos. Os Salish eram a exceção: eles se contentavam com efígies 
funerárias bastante toscas e com uma única máscara, embora ela 
fosse realmcnte impressionante — a máscara Swaixwc, com seus 
protuberantes olhos cegos que era usada com um manto de penas por 
dançarinos assobiantes. O resto dos Povos da Costa produzia uma 
grande abundância dc objetos talhados, desde gigantescos postes 
totêmicos com mais de vinte metros de altura até minúsculos e 
delicados talismãs de osso. de apenas cinco centímetros de largura, 
que eram feitos para uso dos xamãs.

Essa arte pode ser dividida de diversas maneiras. Existiam, por 
exemplo, claras variações regionais. Os Haida, com suas grandes 
esculturas, alcançaram um controle c esplendor quase clássicos real
çados por sua tendência a esculpir dentro da forma cilíndrica dos 
postes. Os Kwakiutl. por outro lado. produziram um estilo impres
sionista que se recusava a ser limitado pelas formas inerentes aos 
materiais que usavam. Assim, suas figuras sempre tinham braços ou 
asas salientes que ajudavam a torná-las genuinamente esculturais de 
maneira tridimensional, enquanto que o trabalho Haida raramente 
escapava das convenções da talha em alto-relevo. Os Tsimishian 
estavam mais inclinados a um tipo de realismo iluminista do que os 
outros Povos do Cedro c isto era mostrado particularmente nos seus 
retratos e nas suas máscaras caricatas. Os Bella Coola adquiriram 
uma qualidade de fantasia sombria nas suas representações de seres 
pavorosos que — segundo eles acreditavam — moravam nas florestas 
chuvosas.

Um outro critério, de aplicação mais ampla, para dividir a arte 
dos Povos do Cedro, consiste na consideração do trabalho feito para 
dar ênfase â posição e à dignidade, e o trabalho feito para representar 
experiências sobrenaturais. Mas a diferenciação não é muito nítida. 
Os brasões heráldicos que indicavam posição de chefia eram. em 
última análise, derivados de suas experiências sobrenaturais, embora 
estas tivessem alcançado uma qualidade remota de uso heráldico, 
enquanto que as máscaras usadas nas danças de todos os tipos faziam 
parte de uma tentativa de identificação direta com seus espíritos 
protetores. Quando o chefe dançava, tornava-se, nesse momento, o 
espírito que a dança representava.

A arte heráldica formal era a dos postes totêmicos. dos pilares 
decorados das casas, dos vasos esculpidos e de outros objetos utiliza
dos nas festas e na vida cotidiana. A arte dos brasões tinha caracterís
ticas especiais e interessantes. Uma era a de talhar em relevo ou 
pintar — um poste ou uma caixa ou, até mesmo, o cabo de uma 
pequena colher de chifre — de tal maneira que não ficasse nenhum 
espaço livre. A composição era planejada e equilibrada a fim dc se 
obter esse resultado e. nesse processo, as figuras em que se baseava 
eram divididas, desmembradas ou desfiguradas para satisfazer as 
necessidades da composição. Um animal poderia ser cortado ao 
meio. como um arenque, a fim de que seus dois lados abertos pudes
sem preencher um espaço quadrado. Suas garras ou outros membros 
poderíam ser separados do resto do corpo com a mesma finalidade. 
Uma cauda larga, ou mesmo um espaço quadriculado, significava um 
castor. Essas distorções estavam de acordo com as crenças xamanis- 
tas do desmembramento simbólico durante a procura do espírito, e a 
representação em raios X de esqueletos de animais, que se encon
tram frequentemente nas obras Haida. tem um paralelo na arte 
xamanista dc outros países.

As máscaras, os chocalhos e outros objetos que tinham propósi
tos rituais eram gcralmentc talhados por artistas diferentes daqueles 
que faziam os postes e outros objetos heráldicos. Considcrava-sc que 
o escultor de máscaras tinha maior liberdade na sua inspiração do que 
o escultor de postes totêmicos. que geralmente tinha que obedecer as 
instruções do chefe que encomendava a obra. As formas gerais das 
máscaras eram muitas vezes ditadas pela tradição, particularmente 
no caso daquelas que eram usadas em danças rituais. Mas uma nova 
experiência com um espírito protetor evocaria um novo conceito e. 
mesmo quando se tratava das formas tradicionais, os escultores de 
máscaras trabalhavam com um toque de notável individualidade.

As máscaras variavam da grande simplicidade até a extrema 
complexidade. Algumas delas nunca eram usadas mais de uma vez, e 
essas eram talhadas frequentemente de maneira grosseira. Outras 
eram consideradas como valiosas heranças das casas ou das socieda
des de dança a que pertenciam. Entre estas estavam as extraordi
nárias máscaras dc transformação, que o dançarino costumava abrir 
por meio dc fios invisíveis à medida que mudava o ritmo dos tam
bores e da dança. O Corvo — por exemplo — seria repentinamente 
revelado na sua manifestação humana ao se abrir totalmente o 
grande bico aparecendo a face humana no seu interior. Algumas das 
máscaras eram muito pesadas. As de aves usadas na cerimônia ha
matsa. com seus bicos articulados, tinham de um a dois metros de 
comprimento e eram sustentadas por um arnês* preso ao corpo do 
dançarino; mesmo assim, somente um homem muito forte podia 
executar a dança correspondente. Mas embora entrasse uma grande 
engenhosidade mecânica na realização de tais máscaras, a qualidade 
estética nunca era deixada de lado. Os índios da costa tinham um 
extraordinário instinto para a verdade e a dramaticidadc da forma.

O encontro das culturas • Os primeiros homens 
brancos a se encontrarem com os Povos do Cedro eram exploradores 
c comerciantes dc peles que não estavam interessados em mudar a 
maneira dc vida dos nativos. Contudo, sua chegada provocou mu
danças significativas c causou um breve florescimento final da cultura 
tradicional. A disponibilidade de ferro em abundância teve como 
resultado a utilização de ferramentas melhores que as antigas lâminas 
de pedra, mas os próprios métodos para entalhar a madeira não 
mudaram. As ferramentas de metal foram feitas seguindo a forma 
das de pedra, mas elas aceleraram a produção dc objetos, especial
mente dc postes totêmicos. razão pela qual. entre 1840 e o final do 
século dezenove, as aldeias costeiras se tornaram verdadeiras flores
tas de arte totêmica.

A abundância de produtos derivados do comércio de peles foi 
outra forte influência na cultura indígena. Esse comercio deu aos 
chefes a possibilidade de pagar artesãos para fazer mais e mais 
objetos, c os meios para oferecerem muito mais potlatches. Foi então 
quando os potlatches competitivos se desenvolveram com mais extra
vagância. e a economia dos índios da costa sofreu uma distorção 
pelos festivais que adquiriram uma qualidade de obsessão absor
vendo qualquer riqueza adicional dentro do rito cíclico de dar e 
receber.

Outras conseqúências da chegada do homem branco foram mais 
prejudiciais para os Povos do Cedro e para sua cultura. Antes de 
chegarem os comerciantes de peles não havia indícios de que se 
consumisse qualquer produto inebriante na costa. Posteriormente, o 
álcool, que os índios não apreciavam no início, tornou-se um impor
tante flagelo. Mas seus efeitos foram menos devastadores do que os 
das novas doenças trazidas pelos navios mercantes. As doenças ve- 
néreas fizeram muitas vítimas, assim como o sarampo, a cólera e a 
gripe. Mas a epidemia mais grave foi a varíola, que voltou repetidas 
vezes à costa até que alguns povos, como o Haida. ficaram reduzidos 
a pouco mais da décima parte do número existente quando chegaram 
os primeiros comerciantes europeus. Uma consequência que contri
buiu para o esvaziamento da população foi o fato de não haver mais 
nobres suficientes para reivindicar todos os títulos e brasões que 
pertenciam aos diversos clãs c às diversas casas. Isso significava que 
os mesmos ficavam à disposição de plebeus que poderiam estar 
aparentados remotamente com os chefes anteriores, c as aldeias 
ficaram divididas devido às hostilidades criadas pelas reivindicações 
de rivais.

Enquanto isso. outros homens brancos chegaram — os oficiais c 
as tripulações dos navios-que sufocaram as guerras entre os índios; os 
administradores coloniais e territoriais com suas leis e regulamentos 
estranhos; os fabricantes de conservas de peixe que. ao mesmo 
tempo que davam emprego aos índios, esvaziavam seus pesqueiros; e 
os missionários que procuravam minimizar os efeitos malignos do 
álcool e das doenças mas. ao mesmo tempo, causaram muito dano 
ajudando a destruir os costumes que sustentavam a estrutura social 
tradicional. Alguns missionários, acreditando que os postes totêmi
cos fossem ídolos, o que não era verdade, induziram os seu segui
dores e queimá-los, e alguns dos melhores exemplos dc postes totê
micos da margem do rio Nass desapareceram dessa meneira. Outros 
missionários induziram Sir John A. Macdonald. o primeiro Primçiro-

bania

A descoberta, em 1950. de um poste heráldico numa aldeia do rio 
Skeena que tinha sido esculpido e erguido apenas dois anos antes, e a 
manutenção dos costumes dos povos Salish. na Ilha de Vancouver. 
foram dc muita importância para uma maior preocupação com a arte 
e a cultura dos Povos do Cedro. Antes dessa descoberta, algumas 
instituições já haviam se antecipado a esta preocupação com a arte 
dos índios da costa. Um exemplo foi o Museu Antropológico da 
Universidade da Colúmbia Britânica que dec-idiu que alguns postes 
Kwakiutl que possuía estavam precisando dc restauração, e encon
traram um velho entalhador. Mungo Martin, que já tinha sessenta e 
cinco anos de idade e havia aprendido sua arte dos últimos grandes 
entalhadores tradicionais. Outros museus iniciaram projetos dc res
tauração, c Mungo Martin reuniu à sua volta um grupo de jovens 
entalhadores. Enquanto isso. Bill Reid. descendente do famoso 
entalhador Haida, Charles Edenshaw, começou a fazer jóias na 
maneira tradicional indígena, c depois passou a esculpir postes.

A renascença entre os Povos do Cedro foi paralela a uma aber
tura c maior receptividade por parte do mais amplo público canaden-

*

OS PRIMEIROS 

HOMENS DA TERRA 

CHAMADA BRASIL

*

Introdução # Nos livros didáticos de primeiro grau as crian
ças brasileiras tomam conhecimento da chegada dos europeus ao 
território que hoje chamamos Brasil, descoberto a 22 de abril de 1500 
pelo almirante português Pedro Alvares Cabral. Fica-se sabendo que 
a terra já era povoada. Os primeiros habitantes, ainda segundo os 
livros didáticos, chamavam a sua terra de Pindorama. terra das 
palmeiras, e foram chamados pelos conquistadores de índios, por um 
erro histórico de Cristóvão Colombo, nome que se generalizou, ao 
longo dos séculos, c até hoje nivela em única categoria centenas e 
centenas de povos distintos, com diferentes línguas, costumes e tradi
ções.

humanizaçâo do meio". Quanto à subsistência, ha desde grupos 
seminômades, constituídos em bandos dc coletores e caçadores, 
como os denominados Botocudos de Minas Gerais e de Santa Catari
na. até aquelas tribos agrícolas sedentárias, que praticam o chamado 
nomadismo sazonal, conciliando as duas formas de subsistência, 
como entre os Kayabí de Mato Grosso e os Mawê do Amazonas.

O aspecto linguístico é bastante complexo c variado, ao contrário 
da crença generalizada entre os brasileiros de que os índios falam 
apenas o tupi-guarani. Na verdade, a simplificação das formas lin
guísticas no Brasil, reduzindo-as a apenas duas. tupi e tapuia, é 
devida aos missionários jesuítas, já no primeiro século da coloniza
ção. que dividiram os índios entre os que falavam a língua boa — 
nheengatu (tupi) e os que falavam a língua travada (tapuia). Só a 
partir de Von Martius e de sua classificação lingüística dos indígenas 
no Brasil (final do século XIX) é que os estudiosos se dão conta da 
riqueza e complexidade das línguas c dialetos existentes, no país. São 
três grandes troncos linguísticos — Tupi. Jê. Aruak —. além das 
famílias Karib. Pano. Xiriana. Tukano. sem contar as famílias, lín
guas e dialetos ainda não classificados. No total, existem mais dc 200 
línguas e dialetos falados pelos povos indígenas no Brasil atual.

De acordo com seus usos. costumes c tradições, os índios podem 
ser classificados em áreas culturais. Quando Clark Wissler fez o 
primeiro quadro de áreas culturais para as Américas (1922). deteve- 
se nas especificidades da America do Norte e Central mas não apro
fundou seus estudos em relação à América do Sul. especialmente ao 
Brasil, identificando apenas uma grande área amazônica, e chaman- 
do-a dc área da mandioca. Em tempos recentes, trabalhos como os 
de Julian Stcward (1948) e Eduardo Galvão (1959) buscam uma 
aproximação maior com a realidade homem/ambiente no Brasil, de 
acordo com as diferenças e semelhanças notadas após estudos etnoló
gicos entre os indígenas do território brasileiro. A explicação dada 
por Galvão para as áreas culturais indígenas no Brasil leva cm conta, 
como critério determinante, "a distribuição espacial contígua de 
elementos culturais, tanto os dc natureza crgológica como os dc 
caráter sócio-cultural". dando importância também à definição da 
situação de contato e do contexto cultural das frentes pioneiras 
nacionais". Limita seus estudos ao critério não só espacial como 
temporal, mostra o quadro no período dc 1900-1959 c estabelece 
onze áreas.

Levando-se cm conta a classificação dc Galvão. sabe-se que os 
índios Kamayurá c Bakairi pertencem à áreã cultural do Alto Xingu. 
que apresenta como algumas características o cultivo da mandioca; o 
beiju preferido à farinha na alimentação: a ausência do tipiti c sua 
substituição pela esteira de compressão manual: a feitura de redes e 
de panelas de cerâmica circulares; o uso de canoas dc casca de árvore 
e remos alongados etc. Do mesmo modo, fica-se sabendo que a área

A primeira obra que retrata a vida desse povo é a carta de Pero 
Vaz de Caminha, o escrivão da armada de Cabral. Abria-se. assim, 
para a Europa, um novo universo, uma região rica cm promessas e 
cuja descrição passa a figurar nas páginas de viajantes e missionários 
europeus do século XVI. José de Anchicta, Pero de Magalhães 
Gandavo. Jcan de Léry. Gabriel Soares de Souza c muitos outros 
deram seu testemunho sobre a terra e os habitantes do Brasil.

A chegada dos conquistadores c colonizadores europeus repre
sentou para as sociedades pré-colombianas profundas mudanças, 
pois seus sistemas de vida e dc cultura foram duramente atingidos. A 
atividade missionária, por exemplo, modificou o comportamento 
indígena, ao impor uma língua franca ou língua geral a todos os 
grupos dc neoconversos c ao proibir praticamente quaisquer mani
festações culturais, principalmente cerimônias e ritos.

I — O meio ambiente e as variações culturais • 
O Brasil, com uma superfície de 8.500.000 knr. é um país dc dimen
sões continentais. Cortado pela linha equatorial c pelo Trópico de 
Capricórnio, estendendo-se dos contrafortes andinos ao Atlântico c 
banhado pela maior bacia hidrográfica do mundo, a amazônica, 
apresenta contrastes e significativas diferenças regionais. Estas di
ferenças se evidenciam no relevo, nos recursos hídricos, na capa 
vegetal e nas particularidades climáticas que fazem de cada região do 
país um mundo todo especial. Deste modo, as diferenças culturais 
também deverão ser levadas em conta, ao se procurar o significado 
do que seja o homem brasileiro, um tipo não genérico e. por isso. de 
conceituaçáo complexa e difícil.

Para as sociedades indígenas, a terra constituía c constitui sua 
única riqueza c bem. pois a natureza pródiga lhes fornecia a base de 
subsistência. A caça, a pesca e a coleta eram c são ainda atividades 
capazes dc suprir os bandos e tribos indígenas com os recursos 
alimentares essenciais, sem falar na fertilidade da terra que transfor
mou alguns povos em esscncialmcnte agrícolas, tendo na mandioca c 
no milho a sua fonte principal dc alimentos.

Dada a diversidade ecológica, não se pode falar de uma uniformi
dade cultural entre os povos indígenas do Brasil, pois "cultura é a

Ministro do Canadá, a introduzir, em 1884. um decreto 
tanto o potlatch como a dança do espírito protetor dos Salish. ale
gando que essas instituições eram dispendiosas e impediam que os 
índios aceitassem os benefícios da civilização que os missionários lhes 
ofereciam.

que

A proibição do potlatch. imposta com especial severidade nos 
primeiros anos do presente século, atacou o próprio cerne das cul
turas indígenas da costa. Essa proibição que continuou durante a 
década de 20. produziu uma grande desmoralização entre os Povos 
do Cedro. Ao redor de 1925, eles tinham diminuído em número a 
menos da terceira parte que existia quando chegaram os primeiros 
europeus. Aqui e acolá, em lugares remotos como no alto rio Skeena 
c em algumas enseadas costeiras mais profundas, prevaleciam os 
velhos costumes de maneira furtiva e atenuada. Mas, ao redor dc 
1930, tinha-se a impressão geral de que a cultura estava em vias de 
extinção. Alguns antropólogos da época acreditavam que os próprios 
Povos do Cedro estariam fadados à extinção.

'Antiga armadura completa de um guerreiro.
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nadores do Brasil e do exterior. Dentre as peças entalhadas em 
madeira, sobressaem as bonecas Karajá e as miniaturas de animais, 
usadas pelas crianças como brinquedo. As máscaras de madeira são, 
igualmente, peças de grande beleza c significado ritualístico/religio- 
so. destacando-se cm sua confecção os Tikuna do Solimões e os 
povos do alto Xingu, como também os Bakairi (Mato Grosso).

A arte do trançado ou cestaria também está presente entre os 
grupos tribais do Brasil, variando as peças no formato, no material 
básico utilizado e no apuro técnico. Entretanto, pelas características 
bem definidas dos trabalhos, os especialistas podem determinar não 
só a área cultural como também a tribo que o confeccionou. Embora 
concebidas com um fim utilitário e domestico, nem por isto as peças 
perdem em beleza de trançado, delicadeza de formato, leveza de 
desenhos geométricos. Muitos desses artefatos se incorporaram aos 
utensílios domésticos da casa regional, mantendo suas funções e 
características, como peneiras, cestos, tipitis. esteiras. Destacam-se 
entre os povos de tradição cesteira os Wayana-Apalaí. os Krahô. os 
Kayapó. povos tio alto Xingu, os Tukano do rio Negro e os Yano- 
ma/ní de Roraima.

A pintura também se desenvolve entre os índios do Brasil, mas. 
excetuando-se a pintura corporal, poucos grupos sc dedicam a esse 
gênero de arte. Apenas os Tikuna do Solimões reproduzem cm cores 
as formas animais c pintam sobre a casca das árvores, e os desenhos 
geométricos feitos em couro

É por ocasião de festas e cerimoniais, no entanto, que mais 
afloram a riqueza artesanal e o senso artístico dos povos indígenas. 
Há uma profusão de cores e motivos, passando dos adornos á ela
borada pintura corporal, com destaque para a arte plumária. Todas 
as sociedades tribais que vivem em território brasileiro tem suas 
festas, quer de cunho simplesmente festivo, lúdico ou ritualístico. 
Algumas são acessíveis apenas aos iniciados ou a uma classe social.

os homens adultos. Tal é o caráter da cerimônia do Xlimanã. 
dos índios Maxacali (Minas Gerais), na qual as mulheres são meras 
espectadoras, a distância. Outras, de sentido lúdico ou de entrosa- 
mento social, são comuns a todos os membros do grupo, como a 
Festa da Xloça Nova. dos índios Tikuna do Solimões.

Festas c cerimoniais pressupõem intensos preparativos, estoque 
de alimentos para consumo da tribo e de seus convidados, até a 
elaboração mais sofisticada da pintura corporal. No alto Xingu — 
índios Kalapalo. Kamayurá. Yawalapití, Awetí. Nahuquá são alguns 
dos nomes tribais da região — rituais como o Kuarup. o Yawaríe o 
Yamurícumã constituem o momento oportuno para que as pessoas se 
ornem com seus belos cocares, braçadeiras, colares e pulseiras, cujo 
resultado é um conjunto plástico de ricas cores, formas e sons. 
Também a Festa do Jabuti, da tradição Kayapó do vale do Xingu, se 
destaca pela riqueza da arte plumária dos participantes. Também sc 
destacam em beleza as máscaras usadas em cerimoniais indígenas, 
realizados entre os Tapirapé do rio Araguaia, os Bakairi de Mato 
Grosso, os Karajá da ilha do Bananal e os Tikuna do Solimões.

Entre os povos que se distinguem na arte plumária no Brasil 
figuram os Urubu-Kaapor do Maranhão, os Munduruku do Pará e os 
Bororo de Mato Grosso.

III — Cultura indigena e integração • Até há
os índios mascaravam sua identidade para serem aceitos pela

cultural do Tictc-Uruguai. os Kaingang c Xokleng praticam a coleta 
do pinhão (Araucárias); confeccionam cestos de talas de taquara e 
faziam peças cerâmicas alongadas ou cônicas, de cor negra, e que 
suas casas, que variavam desde o abrigo de uma água ao tipo maloca 
guarani de duas águas c sem paredes, hoje são construídas de acordo 
com o modelo rural regional.

Assim, os 220.(XX) indígenas que vivem no Brasil atual se repar
tem em vários tipos físicos e características sociais, econômicas e 
políticas. Falar no índio como um ser genérico e não compreender 
nem aceitar as diferenças, as peculiaridades e especificidadcs de cada 
um dos povos indígenas individualizados enquanto Xavante. Eulni-ô, 
Krahô. Yamamadi. Apuriná e centenas de outros significa ignorá-
los.

O engenho c a criatividade do indígena brasileiro são demonstra
dos a cada passo, quanto mais é estudado pelo cientista social, quer 
sob o ponto de vista do artefato quer sob o ponto de vista da elabora
ção intelectual e do mundo do espírito. Com o aprofundamento dos 
estudos linguísticos, por exemplo, fica-se sabendo como é complexo 

universo mítico c suas concepções sobre a origem do mundo e dos 
Quanto ao desenvolvimento da técnica, um bom exemplo é o 

processamento da mandioca e tudo o que veio a seguir: a transforma
ção da raiz venenosa cm bem comívcl e. mais ainda, em produto de 
subsistência de toda uma população. A partir da Manihot utilissima 
vieram objetos como o ralador, o tipiti. a peneira, as panelas: dela 
surgiram a farinha, a paçoca, o beiju — que são alimentos básicos da 
população do Norte, Centro-Oeste e Nordeste brasileiros 
mingaus c o cauim (bebida fermentada, também conhecida como 
"chicha" entre os índios do noroeste de Mato Grosso).

I lá toda uma tecnologia nativa em torno da obtenção, elaboração 
e melhoria de qualidade dos alimentos feitos com recursos naturais, 
de rico teor alimentício e que hoje figuram na maioria dos cardápios 
regionais brasileiros como parte da herança indígena.

II — Cores e formas da arte indígena • Num 
sentido bastante genérico e na acepção da ars latina, poder-se-ia falar

arte da fabricação da farinha entre os índios amazônicos, consi
derando como arte e perícia o conjunto de habilidades e técnicas 
visando um objetivo simplesmente utilitário. Entretanto, é mais 
interessante destacar a arte entre os indígenas brasileiros no sentido 
estético, na procura do belo nas formas, nas cores e nos sons. Nas 
palavras de Franz Boas no livro Primitive An. "quando o tratamento 
técnico alcança determinado padrão de excelência e quando o con
trole do processo em pauta é tal que certas formas típicas são produzi
das. chamamos ao processo de arte e. tão simples quanto possam ser 
as formas, devem ser julgadas sob o aspecto da perfeição formal". " 
seja. nelas estará contida a beleza que o ser humano busca imemori
almente.

A arte reflete a condição humana superior de quem a elabora — 
criatividade, equilíbrio, apuro técnico, senso estético e liberdade de 
criação são algumas das características que. conjugadas, fazem o 
artista e sua obra — e também a dimensão e vitalidade da sociedade 
em que vive e do meio que o cerca. Podemos, pois. deduzir como são 
variadas as formas de manifestação artística entre os grupos indíge- 

Brasil. dada a diversidade mcsológica, os estágios culturais 
vividos e os diferentes graus de aculturação a partir do contato entre 
sociedades indígenas e sociedades regionais.

Considerando a existência de povos de rio como os Karajá (rio 
Araguaia), Tukano (bacia do rio Negro) e Tuxá (rio São Francisco); 
de povos de floresta equatorial como os Urubu-Kaapor (Maranhão), 
Guajá (Maranhão) e Maku (Amazonas); de povos do cerrado tais 
como Xavante (Mato Grosso) e Xerente (Goiás); de povos da caa
tinga nordestina como os Kariri (Bahia) e de povos da floresta 
subtropical da Araucária como os Xokleng (Santa Catarina), sem 
esquecer os povos pampeanos como os Guarani (Rio Grande do 
Sul), pode-se imaginar a riqueza de seu patrimônio cultural, sabendo 
que a cada um deles corresponderá um tipo particular de tecnologia e 
uma peculiar manifestação artística.

A cerâmica é arte essencialmente feminina, conferindo à mulher, 
classificada como hábil ccramista, um papel social importante dentro 
ou fora do grupo tribal a que pertence. Assim, muitas mulheres 
Waurá (alto Xingu) eram raptadas por homens de outras tribos, ao 
reconhecerem nelas a habilidade c o apuro nesse gênero de arte. Seja 
de cerâmica utilitária ou cerimonial, existem peças de alto valor 
artístico anteriores à chegada do europeu ao Brasil, como os exem
plares de estilo marajoara c tapajônico. Atualmente, muitos são os 
grupos indígenas que praticam a cerâmica, cm cujas peças se desta
cam a beleza das formas, ornatos e cores. Os Karajá. por exemplo, 
modelam e pintam bonecas que retratam cenas do cotidiano e. tam
bém, os Wayana-Apalaí (Pará), os Assurini (Pará), os Kadiweu 
(Mato Grosso), os Waurá e Junina (Parque Indígena do Xingu — 
Mato Grosso). Existem, no entanto, grupos tribais que desconhecem 
a cerâmica, como os Kayabi. os Kayapó. os Xavante. As peças 
Waurá. panelas e vasos zoomorfos se destacam como objetos valio- 

alto Xingu, disputados nas trocas intertribais à época do

seu
seres.

pelos Kadiweu de Mato Grosso.

—. os

como

na

ou

nas no pouco.
sociedade nacional. Os tempos, hoje. são outros. Os elementos 
tradicionais ressurgem no seio de variados grupos. O status de índio 
volta a ter um significado importante, os problemas e as disciimina- 
çòes são encarados sob aspecto crítico. Os povos indígenas do Brasil 
sabem que da união virá sua força e representatividade. E desejam, 
antes de tudo. que seus valores, usos e tradições sejam respeitados 
pelos demais brasileiros.

De acordo com o Estatuto do índio, o Art. 1." da Lei n.” 6.001. 
defende o direito das populações indígenas se integrarem no quadro 
sócio-cullural e político brasileiro:

"F.sta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das 
comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e 
integrá-los. progressivamente, â comunhão nacional'

Torna-se claro, portanto, que a integração não se fará compul- 
soriamente e que deverá contar com a predisposição e a aceitação do 
indivíduo indígena para que os objetivos traçados sejam alcançados. 
Mais ainda, integração pressupõe uma ação bilateral e contínua, 
dependendo sua plenitude não só da aceitação pelo indígena do 
universo cultural regional/nacional. bem como do respeito c compre
ensão do universo cultural das minorias indígenas por parle da socie
dade majoritária. Assim, os termos do Estatuto do índio vêm fortale
cer as diretrizes c recomendações contidas na Convenção n." 107 de 
Genebra, da qual o Brasil é signatário, que diz no seu Artigo 2.":

"Competirá principalmente aos Governos pôr em prática progra
mas coordenados c sistemáticos com vistas à proteção das populações 

integração progressiva na vida dosinteressadas (indígenas) e sua 
respectivos países''.

-4 _ Será excluída a força ou a cocrçáo com o objetivo de 
integrar as populações interessadas na comunidade nacional".

tais perspectivas e propostas tornam-nos mais confiantes no 
futuro dos grupos indígenas do Brasil, sabendo-se que seus valores, 
tradições e modos de ser e estar não serão destruídos em nome da 
integração. Sua arte persistirá no tempo e no espaço, quanto mais for 
incentivada e apreciada como manifestação do Belo. “

FUNDAÇÁO NACIONAL DO INDÍO—FUNAI

sos no 
moitará.

O entalhe e o trabalho em madeira constituem outra faceta da 
arte indígena. São bastante conhecidos os bancos zoomorfos do alto 
Xingu e os confeccionados pelos Wayana-Apalaí. decorados 
entalhes geométricos. Feitos em uma única peça de madeira e. por 
isto mesmo, de grande resistência, são muito apreciados por colecio-

com
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