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DO NOROESTE CANADENSE

UMA EXPOSIÇÃO APHESENTADA PFLA EMBAIXADA E CONSULADOS 00 CANADÁ



Montanhas cobertas de neve, vegetação exuberan
te, uma acidentada costa no Pacífico coberta de névoa
— por dez mil anos esta tem sido a terra dos índios 
da costa noroeste do Canadá, os povos do cedro.

Havia sete tribos — Tlingit, Haida, Tsimshian, 
Kwakiutl, Bella Coola, Nootka e Salish — as quais 
tinham em comum a dependência do salmão como ali
mento e do cedro para quase tudo em sua vida diária.

Na mitologia tribal, os grandes cedros, que chega
vam a ter uma altura de 45 metros e largura de 3 me
tros de diâmetro, possuíam alma e poder, como os 
homens e animais. O cedro, que crescia através de 
uma abertura no céu, era considerado o eixo do mundo 
e o caminho para um mundo superior.

Durante estes milhares de anos, o papel primário 
do cedro na visão do mundo dos índios da costa oci
dental esteve determinado por sua utilidade. Desde 
anzóis até casas, o cedro tinha um caráter predomi
nante em suas vidas.

Canoas talhadas eram feitas de grandes troncos 
de cedro que mediam cerca de 20 metros. Habitando 
uma das linhas costeiras mais largas do mundo, os 
povos do cedro usavam essas canoas para transporte
— para celebrações, caçadas, pesca e guerra. A forma 
reta do casco deu inspiração aos velozes barcos clíper, 
desenhados por euro-americanos para viagens oceâni
cas durante o apogeu da navegação.

Os utensílios de cozinha também eram feitos de 
cedro; eram caixas de madeira aquecidas no vapor e 
curvadas para reduzir o número de rachaduras. Essas 
caixas eram enchidas com água e nelas se colocavam 
pedras em fogo vivo para cozinhar os alimentos.

As casas, construídas de cedro, chegavam a medir 
até 250 metros de largura. A maior era para o chefe 
e sua extensa família. Os troncos para essas casas ti
nham cerca de 15 metros de comprimento por um 
metro de largura e eram facilmente extraídos de árvo
res com nós e rachaduras. Os troncos totêmicos, tam
bém feitos de cedro, eram monumentos talhados em 
honra da família do chefe, mostravam os símbolos de 
sua linhagem e descreviam seus feitos.

O vestuário também era feito de cedro. Das ca
madas mais internas da madeira retirava-se a umidade; 
elas eram então trituradas e delas se retiravam as 
fibras, usadas na produção de capas impermeáveis, 
chapéus, esteiras, cestas e cordas.

O povo do cedro tem estado em contato regular 
com os euro-americanos durante os últimos 200 anos. 
Como resultado dos novos conceitos sociais, políticos 
e econômicos, sem falar no cristianismo, entraram em 
contato com o comércio de artigos, novos tipos de 
alimentos e enfermidades. Hoje em dia, no entanto, 
os povos do cedro têm recuperado seu quase perdido 
modo de vida, e já recomeçaram a fazer, extraindo das 
grandes árvores, suas máscaras, roupas, vasilhames, 
pinturas e totens, expressando a riqueza de uma tra
dição reaprendida.

Há um sentimento de renovada energia, um re
nascimento de expressão artística e identidade cultural 
entre esses povos do cedro ao passo em que eles pro
curam se reafirmar na moderna sociedade multicultural 
do Canadá.


