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JIERBERT

BALDUS

Ent·re indios Norte.-Amer-ica-nos
Quanclo, em 1949, o govêrno norte-:ai11erica11I) 111e co11vido11 para
-visitar os E staclos U 11idos, o·s n1eus pe11sarneutos se dirigiran1 im.e,,diata111ente para os í11dios daqttele ]Ja.Ís . ~Eu ti11l1a lirJo sere1n êsses
abor'ígenes ~ 11arte dâ po1:i11lação· no.rte,..a111ericana que 1nais rtàpi·<la111ente alt1ne11tavrca e111 trún1.o re, n1uito mais q'lte ·os negros e outros.
Isto estava 'aco·ntecer1clo nL1n1 pa'is onde a11tiga111ertte s·e considerava ínclío bo1n só o índi() 1nortõ, en·qttaritQ 110 Brasil os sel\7.Íco.Jas
se aproxima vatn cada vez tnais da extinção. Nã·o · qtrero estu:d ar
;aqui :as cat1sas dêste contraste.. Tratar d-elás sistem"à ticamente seria
escrever ttn1 livro sôlJre geografia e h~,stória dos clois países, s,óbre
o se11 desen\rolvi1ne11to econôn1ico e pôlítíco e sôbre os nu1n erosos
IJo,ros iue e1n cada. t1111 dêles. e11traran1 en1 contato. Alé111· disso
c1uanclo v i ·itei. e i11 setem11ro e ot1tul1ro qe 1949, co1110 h.óspe;je do
U. -; . l nflia,i1 ~ ervice . \ ária · t ribos flo su cloeste elos E staclos U111clos,,
não tive ten1po, ·ne111 ãnin10 n e111 stava st1ficiet1te111ente. 1)re1)arado
para fazer t1111a }J scjttisa 1)e11 trante.
,t 1, qtte e tttdara élt1ra11te tôda .
\rida índios s ul~a111erica110-s, q_ueri'a n111ito s11hjeti,ran1ente só receber
.algt1mas i111J)ress.ões de ·í11dio-s 11orte-an1ericanos. Q~teria aJa.rgar · o
-,m eu 11orizo11te) au1ne11tar a mi11l1a sensibilic1acle e·- criar ein n1i111 n1"ais
algt1ns escrítpt1los.
1
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Se lJe111 (JU'e et1 so ubesse 1:;e]a literatura, t1111 pouco a re~peito
das _tribos d-e Novo TvI éx1co e Arizona, \rierai11 de todos os lados as
sttrprêsas qt.1e 111e oferecia a realidade d;: st1a \ Ída. U 1J1a c·1.J1s.a ~
salJer qt1e o , í11.clios t1 s:a1r:i. os 1)rodt1tos de ll()SSa civilização n1isturaclos co 11 os et1s1 e cois<t lJe111· difere11te é ver u111a t 11rn1a ele dan·c-a ri11os pi11tados e o·rn~lrr1e11ta<lo s à t11ocla a11tiga e perceQ.er .ele repe11te
c1t1e t1111 d~fesJ 1•0 tneio ele ta11ta aparê1Jcia 11t1ra111e11te í11dia, le\. ~ no
l)r aço nu 11111 relóg·i · -pttlseira.,.
As ri1{1eiras a1cleias qt1e visitei f'ora111 Sa11ta11a e Je111ez. Perte11c _111. aos ele,, ce11cl t1tes do0 ít1clios cl1an1ad0s ' ' P t1eblQs ' pelos ·e x,plora(lor(,s e . 11 ~· i s q11e, vit1do do 1v1éxico os ,elescobrii-a111 110 séc-t1lo XVI . O 110111e ., e 1-ef er ao agr1tr)a 111e11 f<)S Ele Cél ·as de 11eclra
e ·1Jarr , f r I11a de 111oraclia q t1e clistinguia êsses í11clios elas outra tri.1
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bos 1101-te-arn.e rieLa.n as. I-I oj.e ·St1as casas são geral111ente -feitas de
ac1ôbe, 1nas conser·va.111 ó al'1tigo estilo reta11gula-r ·co1T1 as tra-vessas
reclo11clas, elo teto pla110, so15re-ssa1er1tes. o estilo é re:p1:ocl ttziclo e111
mi1itas c·o nstrttções rece11tes dos l)ra11tos du região.

··O ·s traç_o s pri11<:ipai.s c1t1e pef":tT1ite1x1 ao etnólogo fal~1· e-n1 '' cultttra pueblo'' e\ride11cia111- ~e pélo' conf rbnto co1n a cultura do~ Navaho.
-:Êstes vizii1l1<)s 11101~a111 e111 ,cal)anas sexa11gL1lá·r es con1 teto arredo11<laclo,, rJão agregad~rs tf111 {àr111a de aldeia. S.t1a f 011te de re11da 111ais
i1111Jorta11te é a criação de carneiros, ao passo qtre os í11dios I)ueblo
sã.o esse11ciali:11ente lavrad.ores. l(;lt1ckl1ol1n e I__;eigl1to11, no sett livro_
"'The NavTal10' (1Jp·. 71, 115 e 170), {lestaca111 as segtii11tes difere11-c~_as:
''A organização social pueb-lo é liri11cipal11:1ente f or111al, e11qt1a11to a dos Naval10 é princípal1ne11te i11furtnal '; os Pueblo ''·e11car>st1lart1 .a -si inesn1os e ·su,a cultt1ra nun1a casca de re ~istê11cia
c1uase i1111)e11etrá ' rel ''~ ao pa.SSD ·q u-e os· Naval10· se di-sti11gue111 'çlas
ot1trps tribo~ t:1:orte-arnericanas pela facilidade tlo a j ttste à- cultLtr.a
<los bra:IJ.c9s~ te11clo ·a_cttltura nav·al10 ern algumas áreas· <1t1ase 1111fdaçlo
i11ais n~ geração passada de <;roe "ª dos PtielJlo e111 toclos ·o·s s<~c11los
d.·e~_cle 'ª cl1e·g~ad,a dcJS ·e ttropeus · eri1i)o-ra os N ª''ál10 e os Pi1eblo
VÍ\ra111 esse11c-ial111e11te no 111es111-o a111lJie11te .f í sico, o
rituais dêstes
acha111-se ligaclos preclo111~11antemet1te .à cl111\ a e fer t ilidade, ao· passo
que ós-Tiaqtíeles a doetiÇ:i.
Ser11 cl1úvida, é o for111alis.t110 fat<..lr (lccisivo 11a ·c onservação da

cult-ura do'S Puel1lo, se11do a êsse re-s1)eito especialrr1ente si-gni~icati
vas -às prátic·a s relrgib-Sa'i~. 'Cot11 refe1"ê11cia aos Zuni, por exe1111JJ0,
11111a elas st1as trillo·s , Rutl1 Beí1e<licf, e111 '~ Pàtter11s of GulÊttre-''J
apo11ta a i111portârtcia d~i fiel -e exata obse1;yânci-a de tôdas a-s traclicic)nais n1ini.icias co11cer11e11tes .às 111ásc.~ra$, of ere11das e p.rec,e::;.
:O e 11tra ·te et1tre Zt111i e N a\ral10 i10 tOGé1t1t_e .à n1t1da11çca ct\ltural -é
tll(Jstraclo Ja111l1é111 no arlio·o ele A lair e \ Togt ·sôbre os_ 'ret.e.ranos
de~ sas dt1as trilJO ' pt1blic:qclo no \ olt1r11e 51 tló '.i \111erican Antlu-01)01.ógist . Do Zu11i 213 11o·t11et1s, isto é a11roxi111ad·ar11e11te dez l)Ot
c el1to dos 11;ahitar1tes da al 1 ia e do·s _""aval10 cêr a ele 3.600 isto
é.. weis- l)Or ce11to ·ela t r il)O pr ' tara 111 :erv ico l111 litar 11a segt.111da.
g··1e ~r<.t J11t111clial. O · Z1111i qLte vo1tara111 er -a111 consicl ra(los pelo
s ~'tl .-, a1T1eaÇél para a ct1ltt1 ra se11clo brig·a(los a é.t~eitar os \r.a lores
tradicio11ai, t1 cleixar· a alc1eia. E i1t1-e OP Na val10 1)orén1~ 111(}S1110
es 11-clPres 111ais cd11 ~·ervac1or$s ti11l1a111 () · ar1tig..os oldaclos ·d a t ril)o
por fôrç(tS virttJais ele 111t1clança e J1stt11ti\1a.
C-011.11)araclos ço111 o \ izir1l10 - a lal10
· PtJel Io a1}rese1ltan·."~e cor110 1111icl4cle_.. etr10.gr~1fic~a"'~ ~ sã ser aracl · eritre si 1 ·o-r clifere11ças
1

1-nclicai ~

ei1.i

ceri111f>11ia.s, org·a11izacão ~.ocial e i{lior11(:t_.
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em quatro gr~pos lingii).sticos êoni vários dialetos. E quá1quer turistas, percorrendo de automó:\rel suas aldeias, pod~rá nptar como
se distit1guem elas pelos ·estilos de sua magnífica c·e râmica.

Quan.clo cheguei a Santaná, a aldeia estava sem vida,. Tan1lJé1n
no Brasil já. e11trei d·e d~a e111 al<leias ·dê índios sem ver nem Guvir
pessoa algt1ma -no primeiro mom.ento. ~{as; se1n:p re havia 111ulhe.res
e crianças imóveis atrás. das pare.des'. das cabanas, espi_a11do p·e las
fen<las. E aproximando-me da ·e ntrada - ein porta du111a dessa-., 11abitações, estabelecia contato com -a gente de dentro~ En1 Santana,
·po·rém, tt1do er:a diferente. As e-a sas não eram leve!? àl)óbadas 9.e
f61has d.e palmeira fràci!.n1ente -penetráveis ?OS olh'ares huma.no-$ e>eiU n1uítos 1t1gares, pelos· cães serpeantes. Os s.ó lidos inu:ros lbe.s
davTat_n aspecto de fortaleza.. Conttib11ía: para_ tal impressão, outro
característico da casa pueblo, ··;:i .alta escada de mã·o encostaêJa de
fora, que serve para su;JJi.r ao d~í9$ito de ;provisões c9nstituído
pelo teto horizontal e11quadrado,. nos n1uro~ cuja borda o sobressÇI,i u1n
pouco. A t110.der11a influê11cia do branco -era e·vide.nte ptilas- j-an,e las
de vidro com tela ele 1aran1e.
Ai1tigaJ porém, a igi-eja, que se disti11gt1ia dos 011tros edifícios por ser 111aior, pela peque·n a tôrre encin1ada da cr11z e ·por a1)resenta1- estilo pueb1o só, ei11 três de ·seus qt;atro
lados. 'Ü quarto, un1 dos lados estreitos, forn1a a fachada, tt-11do
na 'p arte superior t1111 balcão e. en1 baixo a i)Qrtad·a. O prédio, vistg
de fora., si111bo'liza .perfeitan1ente o sincretis1no de set1s ·d onos ·: a.trás
da ostentaç_ã o d;i cutt11ta europ~l.a1 definicla, aindait ·pelo. clisti11tivo do
cristianismo, está o gr_osso da c:o nstruçªº· isto é, o cc:rmponente puran1en·t e índio.
As e-a sas· de Sa11ta11a tinhan1 portas de inadeira_~ qtte estavam
fechadas. ·C ada porta com ca,d~ado: . Isto não é apenas u1n dâdo
sôbre acultuTação cotn referência à c11ltura n1aterial. D·ev"'e. ser tà1bbén1 significativo f)ar.a o padrão de con1portarnento e as relações
dentro .do grupo social. Acresce, ai11da, que depois de meu to1n~
panh,eiro e eu te:rmos feito basta11té barulho; ·s urgi 11 111n tnoç:0 que
parecia, ton1ar cq11t~ do povoado. Disse-nos qtte tódo t}1t1nd·o estava
traball1an<lo 11a lavot1ra.. Tamben1 ·em ·zu11i encontrei, mais 1arde,,
Qasas f e«~hadas a cl1a-i.re e as c11a.ves e111 p:orler dos, clonQS attsentes.

a

De Santana
JeJ11ez o autontó·vel le'"ª talvez- meia hôra. Segt1ndo inf orrnação oficial de 1946 o nú111er9 de habit.antes ela pri111·e ira é 287 e ela segt1nda 828. f\s líng·t1a;s _das dt.1as aldeiaB --perte11Gem a grupos difere11tes.
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A . gente de Jer11ez rstava en1 suas casÇts. O of-icial do Tt1d,ia-1't
Service .que vi11r1a comigo introd-uzi11:"1ne 11un1a dela~s. A dot1a recebet1-nos. Era idosa;., baixa e gorda e reagia a nossas pala\r-ras
<la~.çlo '>pequenas risadas meio ei1golidas dum tiJ?O que observei tarnl)é_m e.n1 certas 111atropas- í11dia& do Brasil. Corr10 esta,s, cobria a
l!ô,c~ co1n a tnão ao produzir- tais eX±pressões, as quais não sei se
era111 hTais de· cortesia t>u d·e aca1111ai11e11to. Par_ecia-se coin aquelas
brasílicas, co1110 aliás con1 as íncliàs e os índios de tôdas as Ai11~ricas,
pelo cal)elo preto e liso e pelos oll1os rnongoló"ides~~ 11as a coi11binaç~o do que.ixo comJ>tido c.on1 o gr.aucle nariz adur1co e o corpo recl1onc:n:11do a caratteriza-v'a como Pueblo.
. .
...

,.

A casa tinl1a -três. co111parti1ne11tos. Ei1tra111bs 110 elo ine·(o t1Ue
era a sala. No quarto pegado estava111 as c:an1as à n1oda euré':péia.
Para o outro lado 'ria-se .a cozinha onde a comida era prepar~da e
consumida: havia panelas. no fogão e pr.atos e xicaré\S ·11a 111e.sa t9berta de toall1a bra11ca. e ver111ell1a. Depois de ligeir~ co11vetsa pedi
para ver ,a casa. Ao entrar111os 11a cozi11ha a do1ia 11os co11,ridou
para tor11ar café. Sentado à 1nesa e·s tava t!·m -índio de idade 111a~c.lt1ra.
O oficial -a1)rese11tôu.-me a êle e o índio_, olha11do para mi1n, disse:
'' A111erica11 can dri1Jl< \\-"hisky''. Eu não ti11l1a visto álcool nac1uele
dia, ,e, 1)elo <1ue sei, não teri110 car·a de a111ericano bebedor da lne11cioi1ada bebida. Porta11to,, a o1)sêrvaçã.o do ho1t1e1n rústico,. 111anifestàda co1no pri1neira reação ao - c ontato co1nig.o, hão 's e ref'e tia .
a1,arente1nente, à 111i1Th.a i)essoa ~rn si, nlas às po,ss·i bilidades e à con<1içãe de vida du111 povo inteiro. PDder totnar 1)ebidas- a1cóolii.?as- é,
real111ente, o único d(?s direitos do·s 11abitantes ·.dos ·Estados Uniâ.os
«Jt1e o írtdio não tem. f!sté f a:td,,. ,porém.~ lhe mostra n.ã o só. 11 1a
·( lifer'e11ça ei1tre ·si e os ot1tros., màs· ta1n:bé1n a dot11i11ação â: qu~tt está
·~t1bt11etido.
A 111a11eira de ex11ressa·r -se daquele ho1 em de Jémez
re\ ela, alé111 disso qt1e éle 1T1es111rJ não se co11sidera '' an1ericat10''", o
qtte de fato nenht1111 índio Ptteblo faz, asse111elhando-se a êsse r.espeito ào í11dio do Brasil qlte, en1 geral, mesmo vesti11clo-se cor11endo
e n1ora11do à m·o d-a dos -b ran-cos, não· .se tem por <'brasileiro''' mas
por Bo~roro 011 Kai~ga11g o.u c1ual seja o no1r1e de sua tribo.
Segundo. o oficial do l1id ia,n ~)er11 ice o 111otivo da proibição seria
-0
fato .de índio bêl1ado f,àc-il111e·nte torna-se ass-assi110: ~11ataria
-alg·11ém da 1)rÓpria aldeia o-u ele 011t:ra, ou u111 '' rnexican '', isto é, um
.h.01nen1 de fí11g·u a espar111ola
c1t1e i1ão passa 11e111 por Í1lclio 11e111 por
.
·' ' a1ne1·ic.a:ri'', sendo no conceito dos Pueblo u1n ser inferior ;a êste.
Ta1nbé111 entre índios s11l-an1erica11os poden1os r1otar a ag:ressividade ,p ro·v ocada por bebidas alcoólicas. Quando estudei os l{aingang de Paln1as, co11taran1-n1e assassinatos , con1etidos ,p or êl~s em
1
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,cor1seq-iiência. do t1so in1ocle·ra9.o da cacha"'iá· .Enti~e os. í11clias elo
Chaco observei Citte as m1i]l1eres 11ão so1nente ã.fas~rn as ar111as c1t1anclo os l10111e11s co111eça111 a ethr)riagar-se i11as tar11lJé111 ar\1arranir os
braços e pernas elos bebaclos 1Jara- evitar qt1alqt1er des§,raça. .i.i\liás,
110 Brasil ta1n lJétr1 é o f icial111er1te· j)r-0il:iido d~t agt1arcle11 te aos indios.
A res1Jeito dessa i1roibiç~~o t1a A1nérica do Norte co·nvé111 co11s-!derar
qu.e "11á J)Ottcos a11os as 11.elJidas alc-&olic'as estavan1 proibidas a todos
os l1a.bitantes, incltrsive os b-r ancos. 1\lén1 disso, representa p1ai$
·o u r11e11os a única tt1tela especial .sô1Jre ·ós índíos exercida. pe1o Govêr110. Goza111 êles, p·o r outro laclo, de vários; privilégios cô1110, }JQt
exen1plo, o de não i1agar in1pôsto sôbre st1as terras. É verdade,
por·én1, qt1e tên1 ele 1)restar serviço n1ilitar. De Je111ez morrera111
seis eon10 soldados na segunda gt1erra 1nt1nc1ia1.
Ao lado do fàgão esta\ra se11tada 1J1na Iinclª' jevem com dt1as
crianças de· cêrca de un1 ano-.. Foi a pri111eira vez na i11i11ha \ 7ÍC1a
qt1e vi indiozin:l1os desta idacle não só de cor1)0 cobePtp à et1ropéia,
rt1as tan1bém t1sando i11ei<.1zinh~s e s·apati11hos. Os adulto~ trajados
à no-s sa 111oda, isso não 111e st1r.preende,t1 lnais. Pelo n1enos· eln Jemez, ci1jos l1abitantes n2.o se teria111 ·clisti11gui.clo, pela ro111)a, dos
camponeses 1)ra11.cos; se alg1u1s velhos não le1rassen1 fita ver1nelh.a 110
cai)eío. Conf e . o, poré1111 que vieran1 ai11cla s11rprêsas para n1i n ei11
Albuqt1erc1ue, capital elo E , taclo de .ovo . íéxico.
Lá me dera1n 1)ara 1norar t11n l)o11ito apartan1e11to ({o clt1be da
I~ndia·1i . .)cliool. !E:s ta casa. e os ·Ot1tros gra-ncles éclifícios da es'.t ola
sect1nclária i>ara jov e'ns de an1bos os sexos das tribos, v·izi11has.; esta'rarr1 sittta:clos nt1111 i11agr1íf ico pa·rque. Qt1a11do pass~~r\ra por entre
as árvores, as alu·n as rodaratn ao m·et1 e11contro. Na-t u.r almente fiquei
surprêso per achar ínclias rodantes... .A patinagem no 1)avi111ento- elas
alatnêdas e.r a o esporte favo rito d:essas 1noças.
1:11it.as de1as já esta'"ªm e111 vias cl~ torr1ar-se grossas e reta11gt1lares cd1no a,s n1ães. ~'.Ias l1a·vja tan1bém belezas esbelt;\s e111
ictacle ca acloura. Tôda~ tin~a111 os lábios pintados e não f)OUcas
~an1bén1 .a s u11·has.
i\s grã:-f inas - parecia1n, ser nt1111erosas 11a ia111 transf orn1ado pot 1nei~9 de pern1ar1e11tes. o cal)elo liso. d(~ stta
ra.ça. lJn1a q11arta a t1111a têrça parte das se11h'o ritas usava calças.
co1npridas en1 vez de s~tia, pro1J.orçã.o que tal\rez corre·s pondesse à
t}tte, se111a1ías antes) eti ti11ha ''isto nas r11as de Nova York.. Aliá.s,
11ão apenas a gera.ç ão j ove1n anela 110 1ne_s1110 passo que a mocidade
branc,a das cidades. 1~a1nbé111 ·c ertos cac~qt1es de iclad:e 111adt1ra são
inuito diferentes clac1t1ilo c1t1e eu e os leitores de James F enin1ore
.
Coor;er costtt1na111os imaginar co1110 cl1ef e .de índios. Falei co1n un1
qtte, pelas atitudes e ·pela l}arriga poclia set perfeita1nénte freguês
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ii1veteradp clL1111a cerv'ejaria de l\1I t1nicl1. .Não sei, i)orérn, se tais
bávaros- são tão .adia11tados c·omo êie etn ni-atéria de óculos, }Jois os
qtte t1sava o figurão 1)ueLlo era1n elo último tipo.
N.os séculos pas.$ado:;, a ·f acha;d a f or1nada pe1o catolicisn10 ser,riu
a _êsses Ít1di.os de~ para-cl1oqt1e c11lturàl ean si1as :relaç_ões co1n o bta11c·o .
Ai11cla 11=oje a 111a.ioria_ dé-les declara'.'"se católica, exercenclo as cliver.s-a s. seit_a.s prote:Stantes r]i111i.11uta in'flt1ê.ncia~ ~ías as i11vesticlas à
cu1tt1ra Itueblo at1111e11ta·,-a111 rà1)icla~11e11te nos a11os 11Tais· ref'e11tes.
De1)ois. de teren1 ·v isto e ·apre11clido 111u.ita coisa ele 011tr.a ge11te e·
o.µtras terras, voltar~JTl para ~uas- aldeias os _soldaclos da se.gu11daguerra 1nt111.dial. Prb,rà vel111ente não 111en:os tra11sf.o rmados que êstes
são os jovens c1t1e ct1rsara1n as escolas ·d e í11dios ei11 Santa F·é e Albtlqu~rque.. Os alu11os- proce:C.ientes de aldeias de idiomas cliferentes
~onversavam e1n inglês.
I-la c·asos e111 que o uso dessa lí11gua-geral
nãó se li1nita ào a111bíe11t e escolar, 111as continµa 110 seio da tribo.
:S ão os casos e1n c1t1e 'o· núrrie,ro dos participantes da conversa nã_o
exceda a dois, disti11g'1.1if1do-se êles não só pelo iélion1a f-alado en1 casa
elos pais senão tanTbén1 pelo se.x o, de mod_o que a conver$a acaba
6-tn casan1ento. U1n l1abitante da alde.i a de San J11an, po1· e;xe111.p lq,
que i11e .t ecebet1 m11ito ben1 em stta casa, esta-va casa.elo com 1nuJl1er
ele 0L1tra aldeia puelJlo e· de ô11tra Ií11o:ua. Ti11h.a111-se co11heciclo t)a.
hig.h sc.Jiool .de Sa11ta F 'é e falavam in.g lês entre si e co1n. os fi111os,.
qt1e apte11clia1n cdm as ·cyutras crianças de San Jua11 o idioma do pai.

Ot1tros f atôres c1e desloc:a ção em direçã0 à ct1lttrra d.os bra11cós
são o rádio, os semanários ilustrados e as relações cacla vez 1i1ais
estreitas to-m as cidades vizinhas . e com os nu1nerosos tt1ristas._ O
at1to111óvel, qu:e pelas r6fin1as estradas· (ie r~odagetu passa ·p or' quase
tôdas a.s aldeias, at1m-en.ta os contatos. Nesses trônt·os ro-clo11iários
t1ãv 11á ,parte re~ervada J.1ara a ()'ente que ·a nda a pé 011 mo11tada.
Mes1no 11os peq11e11os ca111i11l1os não calçacfos en1 ·que se rami f ica111
é raro encontrar t1111 .cavaleiro 1 oi. até os lavradores pouco ·re1nediados preferen1 -o '' jeep''.
Todo n1t11}.do,. ao ref erir-s:e aos índios dos Estados U r1iclos, costu111a ·falar na con1ercialização ele tradicionais as1Jectos de sua cultura, de 111odo que, na i11ente de 111uit9 ser índio 11aq t1ela 1)arte
elas _i\111éricas cl1eg.ou a ser -u111~ .profissão con10 qualquer ot1tra, ro1110
aJfaiate, 'p or exe111p 1o,, ou \re11dedo_r de queijo. Tal indio 1)ro,fissio11al
viveria à espera de t11ri~tas 1>ara, à vista do dólar, enfeitar--ce ele
penas e clanÇélr. Rea1tTfer1te, à Câtnar,a de Con1ércio de .l~lbt1querque
distribui u11-1 cale-n d.á rio irtdita11do. não só a.s datas e os 110111ês das
<ilanças dos í11clios de Novo México, 111as ta1nl1é1n os can1inl1os para
o loca1 de S·U à reálização a çlist:â11cia da capital e a:s co11cliÇões- pa.ra
1
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·.t irar fotografiias. Em 12 casos ê permitido,, pelo c11efe da ~~Jcleia,
fotografar mediante o pag-ame11to d·e t1ma tax.\a, eni_ 2 caso_s é de ·
;g·raça e en1 B· é alJsolutar11ente proi'biâo. Pela 111inh·a ex.p~eriência,
êste últi1no r1ú111ero pode s:er áinda at1111entaclo pois na_ fes.ta anual
·de N ambe a que assisti, era vedado tirar fotos e 11âo, co1no af ir111a
'º citado· c:a,le11dário; permitiélo ·aos que .p agassem taxa.. Ver as (lanças
é inteiran1ente gratuito, não existindo, en1 .g eral, 111aneira algu1na ·de
.aproveitar con1ertialn1ênte os dia·s de cerin1ônias. I.>or outro lado,
<:> pvóprio ·c alendário ·adverte. -de .q~e há alg,umas dq.nças inace~síve.is
.ao p"i1bliGo:. Por preço algu1n o estrai1ho co;iseg;ue e-ntrar nas ret1niÇ)es
secretas realizadas na chamada K.iva, constru.ída_·~specialme11te. ·p a,r a
tal fi111. Tudo isso mo.stra. se·r em êsses costume·s tão pouco ati r1gidàs
pelo 111ercantilisruo que mesmo a mencionada taxa aparece mais como
u1n rr1eio de restri11gir a- impertinênoia dos fotógrafos do que como
font e de renda; Por o·n tro lad-o, l1á arte·fat,os produ,zidos para serem
-ve11didôs, to'tno as magníficas lou·ç as d.e -várias ald·e jas dos P{tehlo,
-as jóias de prata. e tttrquesa em que se e_sp·ecializaram os N?vaho,
ou as cobertas tle lã tecidas tanto e11tre êste.
con10. entre certos
. ..s
Pueblos.
-

"

~'

A inf l11ê11cia d.os turistas sô.b r·e a cultura dos ír1dios aprese11ta,
. p ortai1to, aspectos cliversos : co11tribt1i .para a co11serv"'a·çã o claqt1elas
iridústrias tradicio11ais e- també111 para a aqt1isição de novos t raços~cultura:is dos brancos, se11do, por ér11, ii1sig11if ica11te ein rela<são à vida
ceri111 onial.

e

A aldeia mais Rróxin1a dCJ. ·~apital de Novo :Th.1éxico
Isleta._
Dista três tnill1as apenas. A inf orrna~ão oficial de 1946 dá como
1.402 o número de habitantes..
Homens velhos andan1 ainda co·m
-f r ontaI vermell10 e o cabelo tão - comprido como antigamente. Anciãs
~ontinuam usando todQ o vestuário tradicional. 1'Ias na _
a ldeià fun-cionam rádios,, s.e us habitantes' empreg·a m tratores 11a la vo11r-a e "ª
geração adolescente c.onserv.a o hábito de leitura mesmo depois de ·
ter ·con-clµíclo os cursos da e_scola. Apesar de tudo isso, co11servam:se, perfeita111ente a _cre11~a 11a feitiçaria e muitas cerin1ô11ias, co1no a:s
1·ealizadas por oca,s iã.o çle dar no111e. . O morto leva ainda para a
:Cova água eiJ1 vas9 de barro .
Co11vers.ei em Isleta çorn 1\1iss l{uhrtz, enfermeira do lndian
Se1~vice. l\!fora e traball1a lá l1á vi11te e três anos. Disse que nesse·
ten1po, a aldeia aUtTJentdu de popt1lação (·provàvel111ente pe.l a introdução de 111edidas higiênicàs), 1n:a s dimin11iu de f.eliciclade. É - que
a bo11dosa senl1ora de ca'belo branco e oll1os a-zuis trata ta11to do
conpo co1110 da alr11a de ~eus pu.p ilos. Entre 1940 e 1946 a desin.
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tegração social, ·p or ·múltiplas razões, chegou ao ponto de haver
pa11cadarias na rua e janelas queó.radas com pedradas. O regresso
dos ·solçlados da s~gunda guerra n1t1ndial .contríb1iiu para o distancian1ento das gerações. A proxin1idade da cidade torna-se cada vez
m-ais sesível, senclo .o núme·r o de habita11tes de Alburquetque avaliado., no. ano ·d e. 1940, em cêrca d~ 35.000 e, 11ove anos \Í'epois, em
mais do dô.bro~
De1)ois de eu ter visitado aquela alde.ia situada ao sul da capital,
fui avisado de que um i11dio a. serviço do Govêrno 111e levaria. par·a
a cidade de S:anta Fé. e a algun1as aldeias do no1·te. No dia seguinte,, pontualmente, à hora ·r11arcada, Cl.parecett o l1on1en1 1nais ele. gante que vi no Estado de Novo México. Mr. A]vin \l\Tarren, de
46 ·anos de idad·e, era alto e es})elto, de fisio110111ia fina e a.g radávTel,
óti11ias ma·n eiras, terno· n1arro11 escuro e camisa bra.t1ca d,e colar:inho·
duro iinpecávelmênte lin1pos e passados'. G·uiava um Po11tiac· novo,
usava bo11itá.? luvas de co11ro e, qu·an.do veio ao ine11 er1contro, tirot1
a direita para cun1pi;i111e'iJtar--n1e. Cabelo e olh.os não negavan1 sua
·procedência índia, apesar rJe t11n de seus pais ter si<.l o ·n1estiço.
l'vfr. Al\rin vVarren, portanto~ 111dio por três qtJartas- 1)artes, a1)rese11tou -se log·o co1n0 pr0cede11te do-s · Chippe\.\ray~ tribo do ·.n.orte·.
Era legaln1ente ca.saclo c:on1 uma Pueblo, tendo filhas. At11ava a
vida e. a hit1nanidade.. Pe,rceb't a e apreciava as l1êlezas da 1)aizageh1.
-T .ornava-se_m~ísfico <:tpe11as qua11do ràláv.a na S_G!l\ração do 11').l111do. pela
adaptação aos itleiais- pacifistas da _ética dos í11aios. Gostei tanto
desta bela c:re11ça r1ue não fui ca11~~ de peclir a classifica.ç ão etnográfica d·os donos· do àlt1âiclo có_tligo móral.
Acho .ciue Mr. ·w arren
se referitt, principalmente, aos P.tr~blo. Em toflo caso, peJas .suas
OJ:)Í111ões n1ostra\ra-se i11teira111e11te solidário com o inclío. etn ·geral.
E esta atitucle ac1quiriu i111portância especial por ser o seu cargo
no ser viço do Go,rêr110, o de ii1s1:>eto-r ele educação~ Aliás, t ive longa
ó1)0rt t1nidade de ol)ser\rá;-lo i1essa fu11ção e ·verifiquei que, alé111. de
ser gra11de t ra'l1alhaa or, er a 110111e111 qt1e sa1)ia o que qLteria. S a1Jia-ú
t a1nbé111 e111 relação a ass11ntos t1ão liga(Jos, propria111el1te, à ··vida
escolar. Certa. \ rez, por ex etnplo, ein qtte almocei co111 êle-, 11um rest ãt1ra 11te da ,c ida(le ele_Sa11ta F .é i11sj tit1 e111 não dar -·or g·et a . Con10
freq·i:iê-11te111ente aco11 .ece r1os -1 star:lo·s 1 ·11iclon n,ão havia g·ar çon, mas
:·ó n1t1111eres para serv·ir os fre ·t1ese. . A ·co1J1ida era óti111a. 11:r·.
\ \7ar.re11 gost ott 1111Jito delt1, 1nas acl1011 a 1noça
pot1co ate11ciosa.
"<Ela U'OS ,d -ixa esr)e1·ar, t1e1r1 se eles t1Jpa, 11e111 se uer· 111ostra u111
sorriso. Se f ô. e ad i11e11os bo11ita :
f L1lher f eia 11ão te111 direit o ele
1
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comportar-se assim''. Isso disse o senl1or Chippe"W··ay, e nãu d:eu
nem 11111 cent à .senho·r ita brancà .
Ind.o de Albuquerque a s ·a nta Fé, vimos. na l)eira da rod.ovia,.
de,p ois de ·a travessada a vila de Bernalillo, cobertas multicores penduradas debaixo de abrigos de palha. Eram; a especialidade de
S·anto Domin·go e hal>itante clesta aldeia paeblo pr·ó xima tinham -a
mercadoria exposta para ven(lê-la aos tttrista.s .
Ao visitar,, de1)ois, na cidade .d e s·a11ta Fé, ·a n1agnifica escola
de índios, fr:.eqiietitada por me,m bros de diver·s as comunidades, pude
obse-r va.r outra ~omercialização de artes tradicionais. Havia lá uma
loj-a on-cle se comprava~11 ·as n1aÍ$. ,rariad·a s manufaturas indí,g enas.
M0tivos ,orn.·a1nentai~. pueb1o de f~ndo mitológico, estavam r,e produzidos em arti~os pa.ra· senhor·a s l)ra-nc~s, isto é, en1 broches de prata,,
botões de barro e .b ôlsas de couro. N·a s oficinas da escgla formavam~e os, artífices,.
Certo$ alt1nos pintavam q·u adros para vend.e r.
Outros lavravarn en.feite-s de prata não raro c0111 turquesa, embuJida~
Alunas fabrica\ram ci11tas, fiando à 1n0(ta antiga, co111 o fuso ·p.i>sto
en1 rotação na coxa e tecendo con1 peqtteno· tear segttro entre ~as
duas mãos.
De Santa Fé seguimos v·i agem para o norte, sem.p re no Pontiac
gt1iado por Mr.. War ren.. Atravessé11n os paisag~e·m clara de areia,
, ·cu.j o caráter monta11l1oso 11os surpr·ee11deu ei11 cada ci1n·o eom outro
matiz .d e. côr no horizo11te. As st1aves varia,; ões de luzes e linhas
têm algo de irreal para 1nim,. são como doces cenas de sonho.
Estávap1os
margeanclo a região onde se fabricam bom.bas atô111icas.
.
Fomos até San Juan. Mr~ ·vVa·rre11 tinha vários assuntos
a trAtar na est:-ola clesta aldeia,
Por o·casião. da nossa visita,, San
Juan contava l . '100 haó·i tantes, senda que a info,r maçã,o oficial de
1946 in·diea sô 732. Defronta.n do-s'e e· a pouca distânçia, há duas
igrejas católicas·: un1a edificacla flOí missi on·á rios de lín·gt1a espanhola,. otttra por franceses. Atualn1e11te, alén1 dt11u sacerdote católieo norte--am·ericano vivem várias f rce iras _11a aldeia. E, para
. CO'n1pletar O ch,o·qt1e da. nossa civilização sôbre S~t1 Juan, estab.e leceuse lá .o '' span.ish people' sob a fortna de algumas fq.n1ílias de ÇºO ·merciantes, cuja p·resença. é .assi~alada já pel.o estilo diferente de
stt.as casas.
'
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No dia seguinte f amos .pai:a N arn lJe-. ,E ir a 4 de outubro, . data
da festa anual (lesta a-Ideia. Fiz qt1estão de ~ ir cedo a fim de nada
perder de interessante. M·a s ao che·gar111os às ·o ito da manhã fica~
n1os sabendo· .qtte a 1nissa de São Francisco só ia co1ne·ç ar lá pClas
dez,. nada havenclo de especial antes dela .
,.
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Aproveitamos então
~ttas horas vagas pç1.ra ver .San Ildefons@, aldeia célebre pela sua cerân1i.c a. S.egi111do a it1forma.ç:ã.o oficial de
1.9 46 ·o núrr1ero de habitantes é 161. Todo mundo parecia dorn1ir
ai11da, .q11àn<lo passa1nos pela praç_
çi ce11tra1. 1'1inl1a atenção fei logo
atraída pela kiva, no m·e:io, con-sfruÇão redoncla e be1n feehada em
que se realizam cultos: esotéricos. lVf r~ ·w arren exn,lica qtte só com·
-

'

-

='

'

-

licença (ló chamado ''governador'' ela alde-ia c! possi\,el ·p enetrar
nesse sahtt1ário. f ótnos procitrar o condutor d.o.s desíi11os de San
Ilâef onso, cµja casa está um pouco afastada (las outras. Ninguém
se mexe a.o bat:ertnos no portão cio jard-irn da frente. Depois de
vários rui elos p.rodt1zi'tlos p·o r nós e um cacl1_o rro, a_pçirece u111a j overn
senhora, de óculos, tipo de mulher irttelee;tualizacla, \restida e penteada
à ma11eira das bra11cas, mas de rosto ben1 p11ebJo. Faz-no·s entrar
na grande _sala bem n1obiliada. I-Iá poltron-as e t1n1 sofá con1 di...
versas -a lmqf adas, uin r~dio ·e fotograf ia·s ampliacias dos membros
_d a família, en1 1:>arte traj;ados à n1ôd·a dos antepassados. O gover. .
nador nos dá a 111ão com corte~ia explicando estar a -sala desârru- ~
mada por ter-se realizado, na noite pass_ada, cons,elho muito prolongad·o. Olho ao rec1or se111 notar desordein alo-uma, pelo nie11os em
co.t nparação co1n a orclem que reina na n1i11ba sala de traba1110.
Talvez o governador estivesse usa11do linguage1n de do11a de c~sa
alemã para n2o dizer qtte aca1Ja ele leva11tar-se tão tarde. É 11in
jovem -bonitão, de aparência 111uito ct1idada e atitttdes decisivas.
Pend.u ra las na parede, as. i11síg11ias de seu cargo., dois bastõ;es, sendo
um ainda dq te1npo espanhol e o outro ela época do d-omínio n·o rteamerioano. Pergt1nt'o se ·os posso ver de perto_ e;, Si1n '', clíz o governador, ''1na;; s.e1u tirá-los do l11g-ar, pois isso nã0 é permitide''.
~1J·. \'!y-rarren lhe transmite co1n pofidez m'e u: desejo. de ver a kiva por
dentro: O jov.e m chefe nega redonclamente, na cara do superz•is_or
of education do l ndian Service-. Quando, n1ais tardeJ estive a sós
con1 ~Ir. \f\Tarren, êste. deelarot1 ter entrado, durante crs cleçênios de
contato co11tínuo com .o.s Pueblo, apenas uma única v~ez 11u1na kiva:
e.ra a ki-va ·d a alcle-ia de sua mttlher.
Por muito favor, o governa.dor de ·san Ildefonso concorda ern
mostrar-nlas a igreja, edifício sin1ples que 11ada te1n de antigo e de
puebfo. Até OS_ sa11tos são louros de olhos azt1is, portanto angloamericanos, e ele fabricação 'r>arata e re'cen.te. Nas missões_ do Paragt1ai, onde os jesuítas,. nos séculos XVII ·e XVIII, .des:en11)enhararr1 , na co11servação de certas_ tradições guar~ni e f o-rtnação do sincretis1110, papel semelhante ao dos franc-isc2.ilO_s, na n1es1na época, en1
relação _à c11ltt1rca p"u-eblo, os santos tin,!1a1n .e-ara- de ínclio. Ainda
hóje a Igreja Católiça n1ostra a mesrr:.a flexibilictade a êsse res1Jeito~
1
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Adquiri no Congresso Eucar1stico de· São Paulo 11111 cartão de pro:paga nda. das ·missões entre japoneses. . R·ept esenta ca:r:acte1Jístit:as.
dun1a halJitação no país do 111icado e 11este a1nbiente a .S anta Família
com ro,stos e vestes· japoneses, te11do ·d e ii11.p ortado ap·enas às auréolas
.e a post11ra adorativa. P oclemos le11-ibra.r, ta,111bén1, o aprêç·o de q11e
goz?m, t10 Br~sil, as i1nage11s de S ão Benedito e d.e N ossa Senhora
Aparecicla, an1bas ele rosto bastante preto. ]\fr. \tVarre11 11unca tinha
""isto., i1as alcleias de tribos uorte-an1ericanas, santos co111 cara .de
índio. Ao vfsitartnos juntos, n1ais tarde,_o n1useu ele Sant a Fé,
cha111ei s11a atenção p·a ra a coleç·ã o- de santos das a11tigas i11issões
,f ranciscaí1qs da r·e giã'o : ·p areciam ter- ca-r.a de. Pt1el)l<;J""
Teaç1o -eu co11duzido a conversa to.n1 o, _governa.d or para a disct1ssão de tais as1)ectos da aculti1raçã:o, tentei aproveitar a oportunidade para a\ eriguar algttn1~i. coisa sôbte cre11ças não cristãs. Mas
o jo,,retll s·e11h'or, Ct1jas atitttdés nã o cleixavan1 de ser, ei11 geral, de
pesso~ a111ável, intelig·ente e culta~ f ecl1ot1-se ii11ediatame,nte, 11egando~
se con1 er1ergia a dar qualqu·e r inf otn1aÇão sôl1re assu11tos secretos.
:Êste 1110 o f orr11aclo e111 escola st11)etior "<~ cúl11 a,parêr1cia e 1n a11eir,\\S
cl 1111 r 1 r se11ta11te be111 eclucaclo da 'mell1or socieda·de '' lJranca '' segt1it1, 1 rta11t , 11e e ca ~o, .o con11)ortar11e11to aclotad·o pt)r todos· os seus
a11tepas ados lescle o prir11eiro ei1contro (la c11ltura }Jueblo c.om a
nos a. St1a 11erso ·1a1iclade 1Jõe ei11 dt1\ricla a segt1inte conclusão t1ra,da
por l') alpl1 Linto11. (A - ultt1ratio11 i11 Seve11 A r11erica11 Inflia11 Trib.es,
Ne\\r York 1940,, f). 4-62) elo estt1do feito; de 1936 a 1937, por
\l\TjJJía111 ~Tl1itma.t1 ( ''The Sa11 Ildef 011so of. N ew J\1exico'', ipideri1,
Pl). 390-460) : . . . it is noted that nQ young -peor)le .are being t~aine-d
to tal\:e the piace ·o f the .otd ones~ I t-. seeÍ11~ ·probable that the nex:t
f e\\r y ears " íill see a eoll.af)Se of the esoteric aspeGfs o.f th~ ·ct1ltufe
a11(l a tapid aceulturatio11 of tti.e society''. ( 1)
_,
E · o jo1re111 líder 1)ar:ece ser u111a g-arantia pa.r a a c.onserva<jã:O
não só dos ele111e11tos ·i11acessíveis à ct1rio,sida·de do tt1ris.ta, i11as ta111bé111 do belo c1ue l1á gerações, en·c anta estetas de dive1 sas 1::iar~es
do 1n 11ndo. É filho da i11elhor cera1nis't a de -S an Ildef 011so. Faz-nos
ei1tr·a r r1t11na peqtren.a casa onde expõe os 1)rodt1tos da mãe, e t:~a
c1ual '"'le i) ró1:Jrio tra1Jall1a e 1n p,r ata. É oficina, loja e n1ttse11, pois
11en1 t "·elas as louças e. j óias aí f)Ostas, ià vista são 11ara vender. Há
t a111b·é111 ,,.árias ·qu·e r)or preço algt1111. são co1n1)r_áveis,, sendo '' 1iJ~1ito
'lell1a8 e, clesde te1u-po r e111otos, pro1)riedade çla fa111ília' .
1

1

1

J\...:>ul · ação e1n Sete T·rihos de Itld1os An1 eri ca t'1os~ N ew Y'ork 194-0J . p. '462) .;
estu do feito de 1936 a 1.937, por \ ;v-illia1n '.\:V'hitn1an (The Sq.,i1 ILdefO' so o'f New
l

d~ó

I\.f.e ico, ihiden1, pp. 390-,160: . . . tlo a.-s~ que os jOv e·rts 11ã-o estão ~e·n<lo prepa:1-ados pàr a
"i 11.>st itu ir
os velho .
Parece provável q ue os próxinJos a nos a ss!stii-8.o ao colaí)sO dos
a.spet cs esot.é,r ico da cult ui·a e a 1tma. ac111 turaçfto r á pida ·d;a s oc i cd~de ';.
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Às dez esta1nos itovame11te en1 N·a1nbe. É uma das me11ores
-a ldeias d.a regi~d. A inf orn1ação gf icial de- 1-9~46 11-:ie dá apenas 150
·ha1)itq11tes._ Dize111,_ airtcla, set st1a popttlação mistur·a da co1n ge11te·
de orig_e1n esp·ànl1ola ('' spa11isl1 people''') e influenciada .p or esta ao
p·o nt0 de tér pe_rdido tô.d a a antiga cultttra pueblo. ?Yir. Warren
veio cd11vencido de qt:1e· a ant1nciaàa dança de cervo (''elk'') seria.
t1111a coisa se111 intêresse:- Acresce gtte etn N ambe, h.<.i cêrca ele quinze
anos não se realizava1n mais clanças í11d·jas e há 1nuito· ter111Jo 11ão
. têm ''cacique''. ~ste têr1110, provi11Glô do aruak de 11:-ajti, é us·aclo
em nov~o N!éxi'r110 1)arà designar o sacerdote 011 c1aefe ele cetimôri,ias
dos Pue1Jlo e não, como 11a An1é'rica Ce11tral e JVIericlioJ1al, o cl1ef e
político c1u111a aldeia,_·óu tribo.
Logo ao ·Ghegar, pt1semo-nos ao redor, d.a lin11a l{iva qt1e se encontra ei11 f r·e nte à igreja católica. É reclo11cla e está f echa·da. U n1a
ptaca avisa não se·r pern1itid(J tirar fotog·ra.f ias. Por outro la.do.,
11ada se paga para assítir à festa. Não f ora111, poi~ta11to, 1nercantis
as razões .qLte le\rara111 a realizá-la. Aliás, relativar11ente 1_)0Ucó:s visitantes viera111 de a11to1n,óve1. T,a11to 11a 111issa co1110 de1)ois n.a.s
da11ças, a n1aioria da as~istê11cia consistia de ''e l)a11l1óis'' da circt111v1zi11l1ança, c1 tte viera111 a p,é. T odo o at o na igr eja é c·o1110 eln
q t1alc1t1er ot1tra i çrre j a católica, sendo o sermã o prebado en1 espa111101.
Pot1cos í11dios entre os OU'VÍntes, a1gt1ns v~ ell1os e vell1as~ Os 1noços
de Nambe estão se p,r eparanclo para ·a (iartça. Ottvin1os, aliás, que
já à n·o ite ·p assada 11ouvera t1n1 ·s ervjço _religioso na igreja. Talvez
ten11an1 realiz.ado. també1n uma çer'in1ô11ia de pt1rificação dos da11ça . .
rinos co1no, segundo Mr. \Var.ren, ~ ·costt11ne .en1 outr<rs aldeias
pueblo.
A clança -c.ome<ià pouço cle.p.ois de· acabar a missa. É inteiramente
índia. Os dançarinos usan1 tanga· e ~-nfeites~, calçant 1no<:asins e tê111
o rosto e o corpo, até .a cint11ra'- pintados.. O único preduto .d e
outra ·c ultura, nessa :r:oup·agen1, é un1 relógio-pulseira qtte descubro
no bra,o nu de t1m dêles.
Os da11ça,rin,os movem-se ein fila d11pla um atrá,s do ot1tro, sendo
escura a pintur-a de corpo· de tt1na das ·filas e vern1elha a ela outra.
Vão corre,n_
do em rá,piqo passo de da11ça, partindo dt11na casa pegada
à kiv'a, onde deixaram sua'S" calças e camisas, trans.forma11do . . se na~
q11ilo· que. de,reríam ser 11a dança tlG> c·ervo. Dirigem-se pri_n1eiro a.
u1n lt1ga1: a ·p9uca dj~rtâ11cia 'da ald"eia e daí para a grande -praç~ 110
meio clela. Realizam a dança en1 diversos pontos dêste largo:, sériclo
urr1a vez 11a portada cla igrej-a,. .Cada un1a d·e ssas fases dura cêrc.a
çle dez mi11t1tos e depois de três quartos de hora os clança:rinos se
retiram para o vestiário, não entrando, porém, na kiva.. 'rambém
'
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a entrada daq ttela e.a sa _é rigorosan1ente 1'.)toibida à · pessoas estra11l1as.
Ao c·a rreretn 9.s d.a11ç'}.rinos. ])ara fora da aldeia.~ ot1vira111-se clêles
gritos estridentes e111 f alsete. . Cada fase de dança era ei1cerrada
co111 gritb sen1elhante ei11itido p,elo. primeiro de cad·a fila, o· qual se
distittg~uia co111p condutor tamb.é·m ·pela intensidade coi11 -que se agitava. 1"'a1 uso elo falsete acon1pa11ha igualme~n. te da11ças de tribos
tttpi co1110 os T·a pirapé e Gaiuás, sertdo ai.n-da encontradiço e11tre :OS
paragt~aios, povo de tanta influ-ê ncia gt1arani~ Aquêles í11dios do
centro e st1doésté do · Brasil n1e vie:rar11 à le111b~rança, tetnbé111, pela
ma11eira de cantar em so11s graves e soturnos qu·e ·pareciam rosnares
an1eaçâdores expeliclos con1 violê11cia. En1 .Namb·e a. âa11ça foi
aco1111)a11l1ada .co1n canto por- aigu11s home11s .d e idacle t11adura vestidos à et1ropéia e caracterizados. co1110 ' 'índios?' ape11as 1)or t1111 traço
ver111ell10 pirtt(!.do 110 rosto. Dois .clêles us:ava1n ócttlos e· quatro
i11arca'\ran1 o co1111)asso de seu. ca11to toca11do ta111bores.
·Ü § dar1çari11os são nieninos e 1noç_os, variando -a iâade entre _
clez e trinta a11os. ·Circu11cÍados por êles movi1ne11tan1-se .incii11ados
os dois 111ascarados de cervo, segttran·do etn cada 111ão tm1a vareta
enfeitada corn qt1e tocam O· solo co1110 'se andasse1n de quatro patas.
E11tre os dariçarinos con10 entre os cantores há vários de '' sangL1e espai1l1 l' , t111s co111 1naís, ot1tro, cotn n1enes.
Mas todos êles,co1no ta11i.bét11 todos os es1)ectadores 111os.tran1 a rri~sn1a seried.a de· e
ate11ção. Não l1'ci .brii1cadeira e abs-oluta111et1te nada r)ara rir ·ou
sorrir. Assi111 con10. antes a missa cristã reunira 'i-ndios, brancos e
1nesti<;as i1u1na devo~ção a1)arenten1ente- sí1i1ilar, assi111 age, ag_o ra o
cerin1onial -pu·r.an1ente indígena. Não é possível falar a, êsse re·s 1)eito ~em '' cl10.que oultuva.l''. Trata-se, pelo co11trário, de tt11ião
espontânea realizada 11or todos.
Depois de du_a s horas, segundo i1os disera1n_, teco111eçarão as
clanças, que se tepeten1_ três -vêzes, con1 it1tervalos ele cluas ho·r as.
I\1t. \Vartert ·te111· ainda algL111Ja coisa a fazer e111 Sa11ta Fé e co1no
ête e ot1tros 1ne afirmà111 gtte as ire1)eti-ções 111ostrarão exata-inente
o n1es1no q11e já vi, coi1forino-n1e co111 ó r~gresso para a cià.a d-e.
No .c arro., Q compa11heiro conta set o resst1scitado,r do ~erimonial ·
ele Na111be ur11. i11dio co11siclerado l)ebeclor de viriho e h _ol11e111 P:O\tco
·sério. 1\1:r. \'!Varren, 1)e·b edor de coca-cola, está. 111uito surpreendiqo
om éssa volta para a ctiltt1ra dos antepassados e resolve 11Je11c.io11ála d,e \ idan1e11te ei11 seu re1atóri_o oficial. O tJroblet11.a é salJer porqt1e tôcla aqt1ela }JOI ulação (' espa11holiz.a da'' <lã aldeia retotrJ:OU de
livre vontacle ao culto pueblo. Será c1~1,e u111 dos fatôres dessa renasce11ça seja cotlseqiiência das observações- incessa11ten1ente feitas-
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1)elos l1abitantes da odios.a discriminação entre a11glo-an1erica11os e
l1ispano-america11os, observações que prodttzetn serltímentos de su. .
perioridade em to'tio'~ .que tên1 a si 111estr10 ppr índios?
A tarde co1Tv~rs~i sôb-r e. tais ass1111t9s .co111 .o Dr. Ferdon, an·t ropólogo do Miiseu d_
e . Santa. Fé~, Conta-n1e êste que rnemb1~os elas
tribos da região aparecem 11a biblioteca dêsse- esta1Jeleci111ento a fim
de tirar 11otas acêrca ele suas danças a11tigas, aproveitan-d.o -se depois dos dados P:ara fiscalizar · ot1 resta11rar o cerí111on-ial. Surge
aqµj .mais ur11a utilidade da literatura et11ogtáf ica :~ 11ão só c.o ntribui
para .a consérvação da cultura· $er1ão tambén1 aj11da a retorn.ar a
ela. Por que qu-eté1n ínclios alfabetiza,dos tal tetôrno? Eis u1n
probletn-a complexo.
I

-

.

•

Quando, dois· dias n1ais tarde, me encontrei entre os N avaho,
outro ·anjo tutelar to1nou conta. de _m im. Embora contrastasse com
1'1.r. \V'arren pela aparência ''nórdica'' {louro de olhos azuis), Mr.
Wal-t eF D. Olson, assistente do s.Ltp.erintendertte_, foi tão a·m ável e
móst;-av~-se tão carinhosamente interessado pelos íi1dios quanto o gtãfino ''cl1ippeway''. Viu, como eu, o caminho para a felicidade dos-índios
no n1aior isolatnento possíveJ, con-sid'erando, portanto, pr·e judicial o
Congresso dos Es_tados Unidos ter ô11torgadó grandes quarttia:s para. a
cot1strttção de estradas de rodagen1 através da '' res.erva~', facilitando,
com isso> a penetração ·aos turistas. Como i-10 Brasil, também na
América· do Norte os in:digenistas estão divididos entre os que se
batem pelo isolamento e os que. falam na '•i11tegração à Nação'"'.
.. . esta u, 1tima
.
. a d· e ''· nac1ona.1zaçao
""
1· - '',
ten d....
: enc1a,
E ca,, e a,c o1'a pre dom1na

nos tespectivos s 'erviços âe Rr·o teção aos índios.
Há, -ait1da, outras setn,e lhanças entre -estas duàB repartições públicas federais. A maioria dos, func-Í()nários de a111ba:s nã.o tem prep'are>
etnológico e estabelece severos limites e.n tre si e .s uas famílias, de
t1m lado e os índios de outro. E-in Santa Isabel, a aldeia -carajá
estava separada das casas do I->ôsto por arame farpado. No Novo
México, e no Arizona, os índio·s e os funcio11ários m.oratn tão longe
uns- d.o s outro,s e en-i am l)ientes tão dif ere11tes qtte não pode1n ·s er
chan1aclos 11en1 seq_tter .de vizinhos. A discrin1inação estende~_se até
as cria11ças lJra11cas. e_11avaho que freqüentan1 as 1nesn1as aulas: fora
da escola 11ão há contato entr-e elas.
A1111)0S os '' Se1-viços'' se parecen1 tan1bém r)ela t11al-e.n tendida
tolerância. a res1J"'eitd ·d e catequistas. Mr. Ols,011 e ett concordamos
co:n1 -in.terpretat a liberd,a de das religiões co11cedi(la pela co11:stituição dos Estados U .n idos não con10 o direito de 111issio11ários ·d as di' rersas cre11ças arremessare1n-se aos ínclios, m.as coi110 o dever de
respeitar, da n1es1na forma, tôdas as religiões, inclusive as it1d_ígenas •
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satisfação, p-o rém, te.m o meu inteligente g11ia e111
mostrar-me a gigantesca serraria dos Na'rabo, con1 suas 111áquinas
n1ais i11odernas e de diferentes fu11ções. Tra_ball1am nela q~uµ,se exclusivamente meinbros da tribo. A maioria dê1es nãó fq.la inglês.
Há,, aliás, relativa1nente pot1cos Navaho qu-e entendem oµfra língu,a
alé1n ela sua própri6 e nem todos aq uêles· que pre.stt{tram ser-v~iço
i.nilitar aprerldera111 o idion1a dos brancas, ainda q11e, por ott_tt'o lad9.,_
-dois dêle~s te11ha111 chegaclo a ser, d-u rante a s·egu11da guerrq. mundial,
capitão do ex_ército 11orte-a1nerica·no, alcançando um, até, o pôsto
d@. maj-or.
No dia segt1i.n te tive· oportunidade de ver -011tra n1agníf ica
-r,ealização de In·dia;n Service) i1a ''"r eserva''- dos Nav'.a110: o hospital,, i111pone.n te. ,p ela perfeição de ~uas instalações e nu:m er.osos especialistas, 110 qual e11co11trei _não só· doente·s ·d os arreddres mas também de outras. tribos. _Quem '1- eio de terras n1ais longínquas era
ttm_ Sit1ox. Havia~ ainda, _ Hopi e Zti-ni. A 1naioriq" naturalmente,
ço11sistia de N ª""ahos. Surpreendentemente bem .p erceptíveis eram
as diferenças -e ntre ·a s tribos tantõ· n-a ap:a.rêncía_física con10 ..no ·com:porta111ento. O Sioux, con1. seu rosto estreito, ti11ha_:as feições n1ais
f ii1as e o Zu11i, 'co1n seLt sorriso aberto, mostrava-se o mais afável.
Para ' índios tt11Jercu1osos h{i U111 11os1)ital se1)arado ein Albttquerqtte ..
A- tarde do dia 7 fo111os ele \i\Ti11clovl Rocl< a Sl1iprocl{. vVihdbi;v
Rock, a sed,e dei. ad111inistração da ~' reser\.ta''-, está situado no Estado
de Arizona e deve seu 11om.e à gra11de jan~la aberta pela natureza,
no. alto de ttn1 dos enorrnes roclled'o s verntelhos oara<t:terísticos· da
região. Até Shiprock, que. fica no :Nevo MiéxicoJ perto da fronteira
de ·C olorado, o- ca·r ro rodou três h,e ras atr.a vés -duma planície deserta
~ de vez em quando ladeada de espaçadas aglom.erações de pe.hhascos .
Ao chegarn1os, muitas · centenas de, Nav~ho- já est~vam ret1nido·s para
4ssistir à célebre feira anual na qual se vendia111 tecidos e cavalos .
Havia tan1bé1n um rodeio de terceira categoria e uma exposição
não n1t1ito bem feita de pr,o d-u tos agrícolas e hortí~olas ct1ltivaclos
aparentemente sob influência do Jndian Servi-te. A atração principal era a reunião acompanhada de danç-a s -que. começou às dez da
noite e continuo11 até a -m adru-g ada. Para isso, cêrca de, trê·s mil
N avaho se reu11ira1n- 11u111 a111plo círculo, ho111ens, inulheres e crianças, a 1naior-parte sentada na areia e o·s outros de pé. As mulperes
n1o·stran1-se pelas preg.u eadas e· col11prídas -s aias de algodão e blusas
de velttdo, co11s:e r·vadoi:'a s dum traje tomado das bra11cas no s_éc·ulo
passado ou,, talvez, já anteriormente~- Le1nbram 1 a êsse re~peito, as
índias . l(aingang do I va í para as quais ~o brasileiro pa$sa,. ainda
.hoje, por ''1)o·rtug11ês'', e cujo ·vestido largo qtte en1 algui?J&S al1
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ca11ça igualn1ente ~quase o solo, v~e111 pro,;-;à\1 eln1enteJ do te1npo, do.
_i111tpério ou, fJ,té, rla c·olônia. As N ,a vaho levantalll ta111bém, co1110 ·
algt~tnas dessas I<aingang, o· co111'prido ,cabelo ,po-r trás, en1l)ora. difiram· destas pela 1~~a11eira d.e $e.g u.r4-lo 11a cal1eça.~ Possue1n 111uita.
coisa ,q ue não se enc.011tra entre a.titreles· selv]colas do Estad.o ·
do Paraná: as N a\1aho usan1 no pescoço, n~s 1nãos e nos braços~
enfeites d~ turqt1esa e.n1b~t'id-a en1 prata; en·\rolve1n-se ,e111 co:l)ertas·
n1ulticores fabrica.d~s _especial111e11te para. elas }Jelo ho1netn braticp

( e111

,..,,,
.,

1

..

Pe1~dleto1i) ~

-v·árias delas tê1n nas suas éaba11asc um rádio e
ot1ttos po11tos cul111inarlte·s da técnica tnoder11a; al,gu1na$, por f i111,.
chêga111 à feira de S-11ip,rock guia11clo pessoalme11te seu e1egante atrtomó·v·el. O.s ho111ehs estão, geraln1ente:, em traje de '''covv·-boy'', ·con1
gra11des c·h~píétts de feltro. A ret1nião forma un1 q:u adro p·i totesco.
N en·h uma das colJertas· de c··ôres 1be~rranfes postàs nos otn1Jros, s·eassen1elha a 011tra. !E· ·ap·e·s ar da àp:a rência .e~petâc.ul~r é tudo bonl.
gôsto e simplici~ade. A n1ultidão olha com prazer para a pêquenâ
turma de ·dançari11o·s ,q ue bat-e· estática1ne·n te com o péj ern·i tind·o sons
con1 ê·11fase -b ravia e senclo ·c.onstante111ente círcu·n girada por dois,
1ilascarac1os -cô111icos. Ou o·s três n1il Nava110 ot1\re1r1 sile11ciosa1

.....

n1ente um orad.o·r (111e nt1n1a corr,e11te l}t1ase infinita ele palavras go· teja~ co111 voz ca1111a, salJecloria peclagógica e· sôlJre politica i11ter11a,
_ .até a, co1111Jetiç_ão ele ca11to corr1eçar de 11ovTo. I111ediata111ente atrás
. ,., . f t111crona
.
•
.
de ven da e1e '' h~· ot .d og ',.
t1n1 esta1Je1·ec1mento
da assiste11c1a
que corresponde tanto literaln1e11te ·c·o tn.o de fato ao nosso ''cach'orro·
quent.e "' O preparo e ·a - e11trega dêsses pãe·z inhos c_o m a, salsicha
aquecida são feitos c01n a téc11ica mais requintada. lvias esta re-·
prese11taç·ã o higiênica da no:s sa ci,rili~ação· torna-se no decorre.r da.
noite, cacla vez inais, um '' fenômeno 1narginal'·' da real v·i da india:
que se 111anifesta a. po11cos 1)assos ·de distância. Na n1at1e'ira de
cantar e d~tn.ça.r 11á 111uita co.i sa q11e liga tan1bé.i11 os N avaho a- tnibos~
do Brasil. 'Ü costun1e de di.sc11rsar lo11ga111e11te et11 voz n1on.óto11a
e ouvir tais ·dis·c ursos se111 ii1te,r ru-p·cão é ·e11contradiço ·e ntre índios
.d e :cli,rersas partes ela .t.~ln.éríca elo N OFte ·e do s·ut. o mesll}Q_ po.d e
ser dito acêrca do ,hábito· .de inclicar qu,a lquer o.t)j eto 011 pess·o·a sem·
usar a 1não:- 011 o dedo in-dicador) n1as· n1ove11do- o c1t1eixo e· os lál)ios
na respecti,ra dire.ç ão.
i

,

1

No dominge~ .d ia ·9 de outttbro., fui, através ele neve e nevasca,
do,s N avaho aos Zun·i. \T árias casas (lêstes conservam 11ada ou· 1n11itopot1c·o· ,d o estilo pt1ebio. A kiva rtão é-, como -a s de Nan1be e San
Ildefonso, reclio
' nda e isolada, mas, te.m o i11esn10 aspecto das ·casa.s
vizinHas retangt1lares,I com as quais f or111a conjunto·. A gra11de
aldeia dent1ncia n1uita influê·n cia elo 11on1e1n bra11co. Atrás do vi--
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sÍ-v'el, poré111, reag~ o invisíve1~ Desde a 11rin1ei,r a i11etade do século
X\Ti o cristiar1isn10, sob di,rersas f orinas e e i1'l diferente, oca,s iões,,
t entou conqt1istar a al111a zt1ni. Apesa1· clisso. o visita11te 11ã0 acf}a
-no cen1itério, ao lado da igreja em ruínas, u111a cr.u z sequer ou 011tro
·ól)j'eto para a: ,,itiala1· os tún1ulos. O·s t1rortos são sepultados u1n
e r11 ci111a do outro acunJtila11do-se cada ' rez 111ais terra t10 me$mQ
lugar. 01Jser·v·ei se.melha11te costun1e no cen1it~rio dos Kaing~IJ:g de
Palmas . no IEstaclo do Paraná~ O longo contato co111 idéias do
-Velho Mundo não conseguiu pel'õtt1rbar aq11il.o c111e ab Zu11i se apre-se:n ta 111ais importante que prod.'utos de indústria: ~s suas relações
1

•

.co1n o sobrenatttra.1.

Zuni típico era Mr . .Teddie,. co111

qttt;m

co·n vetsei t11uito.

C0~

a.titudes patriarcais 1novimenta··v a- se nas suas te.r ras ·e na su.a grande
·casa. Esta_, de, índio só ti11l1a o antigo símbqlo z1111i - pehdurado no
teto da sala .P rincipal e es.p·all1ados 11-ttma mesa alguns enfeites de
turqt1esa elnb11tida. 1vf·r. Teddie.. alétp de agriculíó.t_, trabalh'a va em
prata. ~le mes1no se d·esignav:a cotno e.xen11uo de· trad·iciônalista.
Luto.u nos ca1111Jos de batalha na Fr~nça, dura11te · ~ pri1neira guerra
1nt1ndial, conhece ainda outras partes do mt1ndo e hit1itas crenç':ls· e
'Opi11iões elos respectivos povos, n1as q.credita incondicional1nente só na
religião dos pró1)rios antepassados. Faz con1p·a rações eruditas co1n
·a bíblia 1)ara rnostrar a equivalê11cia da doutrina zuni. Argu1n.e nta
de maneira pacata e não se111 algt1111 ' ' sense o-f hu111ot1r' 1 • Na despedida, i)ara qtte e1J pudesse estrever-.lh~, deu o seu ei1der.ê'ço ·impresso en1 papel de carta. O papel bonitinl1·0, côr de. rosq, co1n· letras
azuis, poderia se.r , entre nós, peculiar a uma ca,ipirinh.a do interior.
Lia-se nela, porém: ' 1 Teâdie We·a hkee, Zuni, N·e w Mexico'':
r

Nas 1ninbas viagens pela AniéJ;ica do Súl conJb pela An1érica
do Norte, sempre procprei eornpteenqer aquilo qt1e os et!}ólogos chamam de '' cu:ltura ''. Eu não estava interessado en1 acrescentar ao
grande ·n ú1nero das defi11ições ·d:êsse conceito mais t1n1a ou duas.
Q11eria saber por experiência própria, queria verificar a f ôrça da
''cultt1ra''. Q·uando, en'l 1947, visitei nas selvas do Brasil Central,
1)eq11ena tribo con1 a qual convivera doze anós antes, vi-ine rodea·d o
:de caras novas: qua.se todo$ os amigos: tinham n1orrido e as criançils
de 1935 !)assaram a co11stituir o grup-o elos adt1ltos'° não se le1111)rando
mais de 1ni111. A ct1ltura porén1, 11as· suas expressões g:e rais, tinha
per11..,a11eciclo a n1esma. N i11guém ignora ·que a cultura de ttn1 povo
sobrevive ao incli,fiduo_. Apesar disso, o <ltte tnais n1e impressionou
e111 1947 Í·oi encontrar em ge11te 111ais ou menos desco11hecida~_ 111odQs
n1t1ito familiares de falar, ca11t~1r·, d:anç-a t, 1)intar-- se e fazer outr-a s
coisas consideradas necessá:rias-.
mundo c-u ltural de doze anos
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at rás IJÇt.recia estar intato e só tin1-1a i11t1dado da habitar1tes. E n1 1949~
o i11çii~ adn1irá1rel P?-ra 111i.n 1 foi 011tro aspecto da ·força da ultttra : a
resi~t€11cia de uma cultt1ra co11t ra O\li'ra n1uito superior 1ia don1it1ação té:t nico-mate,rial do an1bie11te f ís-ico. Os Ptteblo e Navahó aceitan1 e dig·ere111 .ná. ~ua cultura a -edttcação e.rn escolas·, 1)rirr1ária e
secu11_dária, revistas ilusftadas, rádio e automóvel, conserva11do, ao
t11esri10 tei11po, 111elhor as tradições dos antepassados do que os
Kainga11g, 'I'éreno e ot1tras t ribos L·r asileiras tuteladas lJelo nosso
Se·rviço de Prot eçã1?t -a:os índio.s.. Há q11en1 fale en1 f enô111enos de
desintegraçã;o -social s-u rgidos et1tre ·os ii1díge11as do sudoeste dos~
Estados Unidos em co11seqliência da segu11da gue·r ra mundial. Creio
qt1e ·serão passageiros. Quando nu1na aldeia . índia é possível" como
-suce.de entre os Puehlô, ·o consell10 ad ministrativo consistir tanto de
e11carr·egados de ·assuntos sobrenaturais como de ot1tros . qu.e tr.a.tam
âe it.riga'ião e eletrifica;ção~ há esperança de qtte ·m uitos choques
ct:1lturais- -aínda sejam neutraliza.tfos.
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