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Seus trabalhos bem demonstram a erudic;:ao do autentico mestre que
é, a despeito de sua excessiva modéstia.
Prosseguindo na publicac;ao de novos trabalhos, eis que nos surge o
volume Novos rumos no estudo do fado, indispensável ao conhecimento das origens e posicionamento desse genero musical, bem como
as conferencias O artista e seus problemas e Verdadeiro caminho,
nas quais desenvolve conceituac;:oes em torno da carreira da qual é
exponencial figura.
Como se nao bastasse toda essa valiosa bagagem cultural no campe
bibliográfico, a ela se associam composic;oes musicais, reunidas em
livros e partituras, além de manifestac;oes outras de sua vasta cultura
folc-m usical ...
Com este volume, Os Cariris do J\lordeste, a Editora Cátedra insere
em sua colec;:ao de estudos brasileiros, já tao expressiva no seu conjunto, mais urna valiosa contribuic;:ao de Baptista Siqueira a cultura
nacional.

FERNANDO SALES

~editora

cátedra

"JOA.O BAPTISTA SIQUEIRA foi, entretanto, arrebatado pela glória. Dotado de extraordinário talento, representa expressao
da música contemporánea. Possuindo conhecimento de musicologia nao desprezou a riqueza da
fonte folclórica", afirmou Joaquim
Ribeiro sobre o autor que agora
entrega ao público esta obra monumental sobre a etnia, o folclore,
os costumes, a cosmogonía dos
CARIRIS DO NORDESTE.
Basta consultarmos o sumário
para compreender a extensao das
pesquisas e das informa~oes apresentadas por Baptista Siqueira sobre um dos ran1os dos primitivos
brasileiros, que tinham sua própria língua, urna cultura específica e espalharam-se por vários Estados fugindo dos curraleiros colonizadores que os enxotavam de
suas terras para transformá-las em
campo ele pastagem, porque a pecuária exigia que fossem exterminados. Guerreiros que enfrentavam
as bandeiras) organizados militar1nente, e, ao aceitarem a catequese·
e a conseqüente acultura\ao, deram inicio a urna miscigena\fiO da
qual resultou o caboclo do Nordeste.
OS CARIRIS DO NORDESTE é obra que se incorpora, a
partir de agora, a bibliografía sobre nossas origens e passará a ser
obrigatória fonte de consulta para
quantos queiram entender esse
caldeamento de culturas da ra\a
brasileira.
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Entre o Rolclore humoristico, em cujo prefacio o mestre .Joa·
quim Ribeiro acentua que o autor, "possuindo conhecimento de
musicología nao desprezou a riqueza da fon te folclórica", e agora,
este ensaio sobre a civilizac;ao dos carirís, Baptista Siqueira situa sua
obra em plano que bem lhe assegura o renome que grangeou no
campo da pesquisa, a que se dedicou com extremo devotamento.
Assim, ao seu livro de estréia, hoje considerado raridade bi·
bliográfica, sucederam-se A lnfluéncia amerindia na música folclórica do Nordeste, trabalho debatido e aprovado no I Congresso Nacional do Folclore, e ,\1.odinhas do Passado, ambos esgotados de há
muito e que mereceram da crítica e melhor acolhida.

..

\

.

' "

..

"·

Logo depois, o maéstro e musicólogo publicava Ernesto Nazaré
e Trés vultos históricos da música brasileira, nos quais focaliza al·
guns dos mais belos instantes da criatividade artística do país, se·
guidos de um outro ensaio de natureza científica, a que deu o tí·
tulo de Estética musical.
Já professor catedrático e Doutor em música pela Estola de
Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da qual foi Di·
retor no período de 1971 / 75, publicou Baptista Siqueira os volumes
Lundun versus Lundu, Hino Nacional (História e Estética) obra oficializada pelo Ministério da Educat;áo e Cultura -, e .Penta·
modalismt> N ordestino, os quais vieram confirmar o éxito alcan~do
por seus trabalhos anteriores, frutos de eficiente e meticuloso estudo,
realizado a sombra das bibliotecas e dos arquivos, sem outra preocupat;áo que a de servir a cultura de seu país.
Seus trabalhos bem demonstram a erudit;ao do autentico mes:.
tre que é, a despeito de sua excessiva modéstia. Prosseguindo na pu·
blica~áo de novos trabalhos, eis que nos surge o volume Nóvos rumos no estudo do fado, indispensável ao conhecimento das origens
e posicionamento desse genero musical, bem como as conferencias
O artista e seus problemas e Verdadeiro caminho, nas quais desen·
volve conceitua~óes em torno da carreira da qua! é exponencial fi.
gura.

l:l
\

Nestas ligeiras linhas, nao nos anima, por certo, a pretensao·. de
apresentar Baptista Siqueira. Anima-nos, apenas, o desejo de aqui
fixar alguns aspectos de sua personalidade, movidos que somos pela
admira~ao que a ele nos prende e por la~os de afetuosa estima.
Como se nao bastasse toda essa valiosa bagagem cultural no
campo bibliográfico, a ela se associam suas composi~óes musicais,
reunidas em . li'YfOS e p~rtituras,· além de manifesta~óes <?Utras de
sua · vasta cultura folc-musical, tais como as conferencias versando
sobre Música contempordnea, A Música na sua limita~ao artística ·e
Música no Rio de ]aneiro, antes e depois da polca.
Com este volume, a Editora Cátedra insere em sua cole~ao de
estudos brasileiros, já tao expressiva no seu conjunto, mais uma valiosa contribui~ao de Baptista Siqueira a cultura nacional.
FERNANDO SALES

EXPLICA~AO

INICIAL

Por que Cariris do Nordeste?
Esclaré~amos razóes: é que, para muitos, além da extin~ao, pura e simples, dos índios Cariris - duvidosa ·afirma~áo
- nao existiria sentido sua pesquisa fora das áreas geográficas nordestinas.
Todavía esse pensamento que sintetiza fato tao relevante,
náo representa a verdade histórica.
Por outro lado, o estudo científico da lingua de um povo
sempre se efetuou, embora sem a presen~a física do homem
ou da sociedade de onde promana.
Diante deste conceito, -a rraigado no espirito humano, é
que vários etnólogos se tem empenhado, vivamente, em desvendar a procedencia desses ameríndios que, em pleno século
do Descobrimento habitavam casas de taipa, recobertas de
folhas de palmeiras. E suas buscas recaíram, justamente, em
remanescentes brasilíndios do Norte do País.
Através desses importantes estudos, acerca da peculiaridade da língua Cariri, soubemos de certas afinidades que
podem sugerir novas investiga~oes como aquelas de Hervás
que precisam ser ampliadas sobre culturas Caribes.
Até mesmo o Boróro Oriental apresenta, em seu acervo
tradicional, palavras semelhantes em sonoridade e significa~ªº que convém ressaltar: marido, mará, Ware.
Dai a limita~áo que o titulo imediatamente sugere.
. OUtro aspecto que merece destaque: maneira diversificada da grafia usada no registro do termo Cariri ( Kiriri):
duvidosa origem ...
documentos históricos consubstanciando variedades gráficas.
.
1Q

2Q -
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Dai surgiram observac;óes que parecem interessar, vivamente, no e·s.t udo das variac;óes sincrónicas ou correlativas de
linguagem.
Além desses aspectos aqui relembrados, devemos assina·
lar, ainda, topónimos que tiveram penetra~áo inegável alca.nc;ando, inclusive, o cancioneiro popular: Cariris-velhos, Cariris-novos, Cariris-de-fora, que representam áreas etnogeográficas dos Estados da Parafba, Ceará e Pe·rnambuco.
Outra questáo emerge da esfera semantica colocando o
estudioso frente a problema sutil: a prevalecer a origem tupi
e a significa~ao. de Kiriri, haveríamos de considerar a questáo
teórica da reduplicac;áo do plural. Porém essa premissa colldlria, por sua vez, comos dados culturais e etnológicos esparsos
em trabalhos valiosos cujas conseqüencias seriam: inúteis. tentativas de proscric;óes. Os cientistas que tratavam do assunto,
prevendo, por certo, derivantes numerosas, náo tiveram dúvida
em escrever: "as tribos Cariris". Seguiam, porém, as famosas missóes francesas que haviam registrado "Na~óes Kariria".
É evidente, pois, a existencia de formas evoluídas que náo
se pode·m submeter a aspecto irreversfvel de inflexóes grama·
ticais.
Mudar tal praxe, sem motivos bastante fortes, pareceu-nos
temerário e, mais do que isto, indisfar~ável pedantismo.
Há, por último, a obrigatória substituigáo do k por neéessidade de aplica.~áo da reforma ortográfica, encontrando-se,
em Serafim Leite, o termo atualizado - Quirirl..
Finalmente cabe uma ressalva sobre a inclusáo de expre&sóes no Vocabulário, assunto já criticado no trabalho de Gon~alves Dias; aqui continuará por tratar.se de obra de divulga~ao. É qu~ existem defeitos bastante sérios nos dados pretéritos, os quais suprimidos, a nosso ver, prejudicariam, sensi·
velmente, o sentido extensivo da obra específica. E a razáo levou-nos a concluir: melhor será o prolixo que o perfeito omisso.
A estrutura do Ensaio foi concebida na forma de Partes
que estao subdivididas ero se~óes orientadas no principio geral
das ciencias afins. E quando, tivermos de informar sobre fatos
1

14

históricos ou de vigorosa expressáo anímica, recorreremos, sempre que possfvel, as recopia~óes sumárias, buscando atingir a
meta principal que é a convicc;ao firmada de quem busca saber.

• • •
Para evitar o tom_académico e mecanicista das descri~óes
formais dos Pre§.mbulos, empregamos a dinamica do'S sumários que, precedendo as Partes, orientam a locallza~áo dos temas já desenvolvidos.
Com essa norma adotada tivemos oportunidade de complementar assuntos de duvidosa aceita~áo normal, nesta ou
naque·l a peculiarldade.
Ideµtico propósito tiveram adendos e notas, que destina~-se, exclusivamente, a ilustrar a temática sem qualquer
obj~tivo que pudesse dar ensejo ao burll do pollmento estético.
Se tudo resultar fecundo será prémio aos que se· tém dedi·
cado a exaustivas pesquisas procurando divulgar escondidos
tesauros das incógnitas questóes étnicas cujos tra~os indeléveis se afiguram viren.tes a se ent.rela~ar, qual orquídea rara,
nos emaranhados das imagens telúricas, singulares, míticas,
convergeptes ~e alma e vida de nosso futuroso Brasil.

15
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diferentes vezes citadas: "Cariri é língua de duvidosa afinidade".
Lorenzo Hervás, entretanto, aventurou (com sua autoridade), certas semelhan~as léxicas coma língua dos Moxos, levando assim, a questáo para o topónimo Moxotó. Seria, entao,
uma frase: Moxo to cuja interpreta~áo daria, antepassados

Moxos.

INTRODU~AO

A identidade das coisás reflete-se, certamente, na memlr
ria ,q ue governa o compo·r tamento humano, criando padrees
de hábitos que se generalizam e expandem; transmitem-se sem
reconhecer linhas divisórias ou fronteiras ...
Assim pensávamos quando, ao ler George Gardner, encon- ,
tráramos expressóes numa espécie de p:recau~áo desconfiada:
preconceitos talvez resultantes de usos e costumes herdados
dos ancestrais. Diz ele, ao observar fisionomias reticentes, tndaga~óes sobre o conceito restritivo que, de sua operosa a~o,
no campo científico, faziam certas pessoas responsáveis, porém mal informadas quanto a utllidade prática da fauna e da
nora: "Acabada a cuidadosa leitura das cartas, entramos no
assunto de minha visita a província; mas foi-me impossivel
fazer-lhe compreender que minhas cole~óes botA.nicas pudessem servir a qualquer outro propósito que nao o de se converterem em remédios ou folhas secas''.
Esta era, todavía, a opiniáo preponderante dos homen.s
que haviam galgadp posi~5es salientes num País que, muito
antes, recebera miss5es científicas do porte daquelas dirigidas
por von Spix e von Martius. Imaginemos a opiniáo que deveriam ter com respeito as investiga~6es no setor etnológico! ...
Pensando assim é que reconhecemos, previamente, o destino de trabalhos como o presente representativos de tradi~óes
e culturas de pavos desaparecidos - extintos ou vencidos!
Tem sido assim e assim será, até que finalmente, se desvane~am ignorancia e presun~áo de que nada existe além do
positivamente material.
As dúvidas científicas, que os termos recolhidos pelos jesuitas ou religiosos do século XVII causavam, estáo sintetizadas nas palavras de um von den Steine ou Paul Ehrenreich

Certas conce~ües pessoais, baseadas no prestígio dos sábios, precisam ser reexaminadas - através da compara~ao de
elementos objetivos e sensíveis dos vocábulos grafados pelos
missionários. É preciso, antes de tudo, bastante independencia e comedimento, além de espírito de renuncia as vaidosas
inten~oes, próprias da sabedoria, para que o resultado da análise possa atingir as realidades culturais e etnológicas necessári~, sem referir enganos sobre origens e tradi~0es, em benefício da ética. Sáo esses os tra~os de vida - indispensáveis
a configura~áo dos fatos que acabam dando substancia as prerrogativas da história.
'
Confusóes existem na avalia~áo dos casos, com efeitos negativos para o conhecimento. Entre os muitos, que precisam .
ser averiguados por especialistas, destacaremos o impacto intelectual dando em resultado erras que se fixam por causa de
grafias semelhantes de fonemas ou morfemas de sentidos opostos, em dialetos dessemelhantes. Enquanto no Cariri, por
exemplo, ubí é o verbo ver, no Tupi o dissilabo é variante de
ubá. E quando aquele dizia aca, tu amas, para este, significava chifre, ponta, etc.
Está claro que um estudo dessa ordem nao poderia ser
continuado nos limites de um prefácio, mas, por outro lado, a
inteligencia está a exigir algo que possa ilustrar melhor os
verdadeiros postulados das ciencias.
Nao vamos citar aqui nomes de sábios ou estudiosos de
elevado mérito que ·se enquadrariam nesse esquema nada lisonjeiro.· Preferimos guardar o respeito devido as leis éticas
sem ferir, mesmo de leve, a crítica que nada representaria diante de espíritos que tanto contribuíram para o desenvolvimento das ciencias, malgrado alguns pequenos deslizes motivados pela carencia absoluta, de informa~oes corretas.
Prosseguindo na mesma orienta~áo cautelosa, de nao atingir escritores desaparecidos, .tomamos como fantasia, caso re17
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gistrado, como aquele de que fala Elias Herckman a respeito
da lenda Gramame, a qual significarla Gara-ma-ma: "meu
Gará querem matar-te!". Basta ver o início do termo (gr) para
ficarmos precavidos sobre ele; nao parece Tupi, nem Cariri.
Outro:
A expressao Bodocongó, topónimo do Estado da Paraíba,
é, talvez, resultado de Bode-congo, sendo assim urna assimila<;ao variada multo comum no trato do Cariri. Como vem interpretado: corruptela de boi-to-cogoi, nao nos parece co~a razoável! O Cariri costumava se apropriar de termos de outras línguas e os usava em forma de aicultur~áo. Isto foi obsetvado
por von Martius, em Pedra Branca (Bahia, segunda década
do século XIX).
A respeito da procurada identifica<;ao, através dos processos modernos da linguagem, quatro distin~oes parecem haver conduzido as convergencias observadas:
lQ 2Q 3Q 4Q -

"tribos vencidas" de que dá exemplo frisante, no século
passado, P. Théberge ao falar sobre a Ibiapaba;
"tribos aliadas de guerra" contra vizinhos incómodos
- "Guerra dos Bárbaros";
influencia de missionários e seus "línguas" numerosos
os quais foram trazidos, muitas vezes, da própria Europa ( Couto de Magalhaes) ;
conceito abstruso de tndios de língua travada.

Sobre este Ultimo item: o Dr. P. Théberge, em Esbor;o
Histórico, o de·f iniu com precisáo. "Tapuias que falain inumeráveis dialetos todos diferentes uns dos outros". O mesmo autor ensina, além disso: "O maioral de uma na<;ao tinha, algumas vezes, muitas tribos· da mesma ra<;a debaixo de sua dependencia, assim como tribos aliadas ou vencidas".
Outras origens tem as confuséies acerca da cultura do
povo Cariri. Urna delas reside nas transmigra~6es das tribos,
por düerentes motivos e causas, levando o pesquisador a adotar
sistema ou método de análise que desvirtua a conclusao. Dá-se
a colisao por faltar relacionamento entre o tempo e espa<;o. Isto
seria fatal pois jamais foram levados em considera~ao os movimentos migratórios inevitáveis, como ainda hoje se observa,
nas épocas das secas periódicas.
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Náo se sabe, até hoje, como os Moritises (importante grupo étnico Cariri), chegaram as margens do Rio Real, no século
XVII.

Finalmente referimos fato que pode ser constatado a qualquer momento; expansao do nome Cariri (geograficamente)
a tribos que jamais conheceram tal nome. É o caso de indígenas da categoria dos Tremembés e outros até de origem tupi.
Essa atrapalhada converteu-se, depois, em fato apreciável porque generalizou-se nas recopia~6es sem o devido cuidado que
o acontecimento exigía.
.
Nao há dúvida de que essa ocorrencia verificou-se por forma indireta, onde Cariri passou a sinónimo perfeito de Tapuia.
Tomou-se a generaliza~ao pela peculiaridade.
Nossa participa~ao se justifica precisamente por motivo
de ser o Cariri resultado de· grupos etnológicos da mesma origem, embora encontrados esparsos no território nacional.
Entre suas originalidades estao os fatos da estética fantástica indispensável aos estudos específicos da musicología.
_Eis porque razao áchamos singulares esses ameríndio.s do
sertao do Nordeste, notadamente em suas práticas míticas:
exibiam dan<;as de caráter medicinal, ao mesmo tempo
exaltadoras dos vaticínios dos "Bisamus";
2Q - realizavam cantos (waiua,ca) de efeito positivo nas doen~as dos membros das coletividades, usando-se o fator
sortilégio;
3Q - emprimiam sugestOes, buscando v.alores empíricos onde
tem destaque o curandeiro, que faz vir, a sua presen~a,
a figura de Nhewo (duende), com apresenta~oos de diferentes formas;
4Q - conhecimento e prática de instrumentos musicais cujos
detalhes foram omitidos pelos religiosos porque eram
sempre interditados as mulheres, por sua qualidade religiosa. Daí surgiu o festival pavoroso a que se referem
os capuchinhos - Soponiu (Soponhiu) onde se exercitava o
waiuaca, cadenciando nas dan<;as sagradas.
. O baf!,á, pouco esclarecido, era urna espécie de oboé .p rimitivo como aquele denominado poare, doo Boróros. A cabacinha, por influencia do missionário, virou polvarinho, e carrapeta, nos brinquedos infantis. O mesmo podemos dizer do
adjé, instrumento aéreo que, ao rodopiar no espa~o, produzia
1Q

-
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eq~v~lente a
beso~o mangangá.

uma interroga~ao. Imitava o zumbir do
Era tido como fatídico e os meninos somente poderiam usá-lo nos dias de Serra-Vell~a. Entretanto
para os Cariris tinha o dom de fazer despertar Poditá nos dias
de eclipse total do sol.
Tudo isto, reunido em conjunto objetivo, vem constituir
subsidio valioso para a reconstitui~áo de perdidas tradi~é>es
dos chamados Tapuias Mansos do Nordeste. Suas ' ~abusóes",
na expressao singela mais eloquente do padre Mamiani, deveriam ser combatidas com o máximo rigor. Nao fossem os dados
contidos nas "rela~0es" de autores referidos, estariam perdidas, para sempre, tantas sugestóes valiosas, advindas de práticas aborígenes nas cabanas sagradas e em terreiros preparados para a descida de Podita, irmao gemeo de W arakidzé~ Os
apontamentos da Arte da Gramática e do Catecismo, apresentam esses mesmos elementos porém desvinculando-os das festas orientadas pelo nascer das Pleiades ou da presen~a vivificante da Constela~ao de órion.
Compree·nde-se, assim, que os dados etnológicos, quando
se referiam a problemas do espirito, sobretudo a compulsóes
mágicas, mereciam dos sacerdotes, por motivos óbvios, tratamento cauteloso que, de certo modo se justifica, por constituir
motivo procurado de .encultura~ao religiosa.
Entretanto nas entrelinhas (nas confiss0es, principalmente), esta.o gizados alguns modismos da magia, nos dois sentidos·opostos: branca, para o "Bem", negra para o "Mal".

som

Vegeta~ao

Xlque-xique (deslgna~áo popular: rabo-de~rapo
sa). Encol!-trado no alto sertáo do Nordeste.
Ve-se, no fundo, a caatlnga.

......

das caatingas do Nordeste

Xique-xique (e er u s
gounellel) . Espalhado
mas de tendfulcia ascendente. Serve de
forragem, nas secas;
quelmados os esplnhos.

. I

~

.
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PRIMEIRA PARTE
I -

Culturas evolutivas

(Agao missionária: "descidas", aldeamentos)
Esta parte destina-se a estudar tragos de cultura, vestígio
de usos e costumes, oriundos dos antigos Cariris, através de
termos ou expressoos registradas no período da catequese, nos
sertOe.s nordestinos.
Os dados arrolados servirao, certamente, de apoio as investigagoos destinadas a esclarecer fatos ainda obscuros ou con~
fusos em razá.o da distancia das ocorrencias no tempo e da
indiscutível falta de docume·ntos históricos específicos.
Ao término de cuidada reflexao, persistentes análises, por
certo chegaremos a alguma conclusa.o válida e talvez seja
possível alcangar e entender alguns modismos ( 1) daquela
recuada época, os quais se revelam, inesperadamente, como o
faiscar de pirilampos iluminando trevas, no campo do saber.
A regiao sertaneja do Nordeste é, em verdade, sobremodo atraente pois ali as aspiragé>es humanas estao sujeitas a
fenómenos alternativos de sol e chuva, - fazendo condicionar a vida a fatores climatéricos conhecidos, no folclore regional, como "tempo do verde" (2 ) "época da magrem" (3)
transformando o pensamento em agente de idéias fixas de
um fatalismo inclemente. (4 )
A agao do homem se tem mostrado impotente para resolver as adversidades, resultantes da brutalidade dos efeitos
das calamidades gerais. Ambientes carismáticos (5 ) perdidos
nas caatingas e agrestes, quando ali aparecem os flagelos,
oferecem quadros impressionantes de estoicismos e crengas
ante a ampliagá.o doo males comas epidemias e incendios devastadores! É aí que o espírito ingenuo ou religioso do ca·22
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boclo volta-se para a contemplagao a Fé herdada do bergo e
acom~ado ao fat.al~o, descobre: entre a poeira e o pas~
sacio, imagens fugidias de heróis ancestrais cujos atos de corage~ ~ suprema. resignagao restituem as esperangas: volta
da feb~1dade perdida. Dai um passo as liberagóes de traumas
e~cond1dos que espontaneamente se manifestam em habitua6
lis~s .( ) q~e pei:sistiram desafiando a agao buriladora do
c~n~~v10 soci~l. Sao, . por fim, relembradas as "santas missoes ?nde f1gu~as singulares, quase fanáticas de religiosos
cat~u1:8tas, corr1am os sertoes na busca de aventuras espirituaJS vigorosas.
Desde a época da conquista (antes e depois dos holande~es em Pern~mbuco) , missaes religiosas - s·o bretudo jes~1tas e ~apuchinhos - prestigiadas pelo Governo Central se
v1ru,iam impondo a confian~a dos silvícolas pela lealdade de
carater de . um padre António Vieira.
. Era. confusa, porém, a idéia que tinham dos Tapuias (7)
d? 1n~r1or. O termo generalizava etnias de índole e procedenclas diam~tralmente ·apostas. Nao havia, é certo, rigorismo
nos con~e1tos. de ra~a ne!ll tao pouco o envolvim·e nto de interesses imecbatos. Questóes de ordem interna por vezes levavam grupos da me~~a origem a empreender '1utas ingIÓrias
de verdade1ro exterminio.
Obse.rvando a dife~e~~a de linguas os religiosos europeus
reconheceraip. que Car1r1 estava fora da unifica«;ao classificado!~, do tupi da costa, _e que dois de seus "modismoo culturaJS devenam ser considerados:
a) respeito ~bsoluto ao asilo nas caigaras; (ª)
b) reco~hec1mento de marcos representados pela cruz. (9)
Expliquemos melhor: os Cariris náo atacavam pessoas
protegidas por paligadas.
Qua~to a linguagem os próprios padres compreenderam
que ~avia conf~sao e balbúrdia e procuraram subdividir os
Tapuias em ~01~ grupos: Tapuias Mansos, Tapuias Brabos.
F_?ram estes ultimos que ofereceram, aos curraleiros, motiva<;ao para a chamada . "Guer;a dos Bárbaros" que tingiu de
sangue o solo nordestino apos a restaura~áo de Pernambuco.
O pr~stígio da. conheci~a "Língua Geral" chegou a pen_etrar ate nas aldeias do baixo S. Francisco alastrando-se sertao a dentr?· Po!. isto, taJvez, ainda hoje grupos étnicos nao
podem ser identificados de maneira absolu~a. Viu-se, no iní23
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cio do século XIX, na missáo de frei Vitaf de Frescarolo, ( 1º)
que diferentes grupos étnicos podiam ser aldeados num mesmo local, segundo exigencias de ordem social e religiosa. ( 11 )
É muito possfvel que · as condic;0es do meio houvessem
influído nos processos ~de· assimilac;óes de vocábulos de diversas procedencias que foram notados entre os Cariris do Geru
e de Aracapá. ( 12)
Das reservas, constatadas pelos missionários desses grupos nativos, puderam ser destacados: o terror das bandeiras, ( 13) as asperezas dos caminhos nas ribeiras do Moxotó e
do Pajeu, bem como a agressividade do Woyen ou Tapuias
~~OO.

.

O certo é que, desde o início da catequese, houve urna
orientac;áo de cultura que os cientistas modernos consideram
altamente nociva aos postulados da etnologia: incentivo aos
neologismos, justaposic;óes, peregrinismos e hibridismos que
tiveram de ser constrangidos, muito depois, através da ac;áo
direta .do Governo da Metrópole receiosa que estava das conseqüencias da falta de unidade nacional. Foi entáo proibido,
terminantemente, após a expulsáo dos religiosos, o uso de outro idioma que náo o portugues. (11)
Era tarde, porém, para subtrair do convfvio do povo, certos termos primitivos insubstituíveis no trato popular.
Vejamos desse fato eloqüente a presenc;a da palavra mode
(por vezes como expletivo), aparecendo na contextura da frase de sentido peculiar. É modismo sertanejo que acabou se generalizando em expressóes como: mode coisa que náo viu! ...
Justificando a presen~a do fato encontramos, as páginas
56 e 63 do Cateci.srrw de Mamiani, com diferentes interpreta~óes, os seguintes textos cariris traduzidos:
Mode si¡xité - de que maneira morreu?
Mode docohó -onde ficaram?
Mode cuné wó - e entáo donde foi?
Passados mais de dois séculos Gustavo Barroso registra
(1911), em Terra de Sol, gozadissima "mentira de cac;ador", o
termo, do seguinte modo: "Credo meu Deus, que homem pru
mode se esquecer das coisas que se passou! ".
O mesmo fez Leo-nardo Mota em Cantadores (no Elucidário):
Mode- a fim de. Ex.: aparec;a mode nós conversar;
Mode- por causa de. Ex.: Eu náo vou mode ele;
24

M ode que - parece que. Ex.: Voce mode que é doido !
Mode coisa que - parece que. Ex.: Voce mode coisa que chorou.
A gente chama ele e ele nem mode coisa" ...

E, finalmente (escapando a monotonia) vejamos C. Nery
Camello em Alma do Nordeste, citando urna ocorrencia em Alagoinha do Es.tado da Bahia. Aconteceu numa feira em que o
escritor, ao passar, foi confundido com um comerciante atacadista de fumo de rolo: - Compra mode vamice ganhá dinheiro!

• • *
Um segundo modismo, no falar do gentio Cariri, residia na
assimila~áo de termos de procedencias várias, com certeza pela
influencia da imagina~áo, favorecida, ainda, através da plasticidade fonética do idioma : (15)
Da observ~áo arguta percebeu que o gado caprino tinha
gasto particular pelo umbu (imbu), nome que em Cariri equivale a obó. Tivemos, desse fato, o hibridismo vocálico Cabrobó.
Assimilada a palavra Congo (preto) logo apareceu variad.a
na pronúncia Congó. Conservada a significac;áo correlativa,
deu-nos, pelo mesmo processo, o topónimo Bodocongó ( 16) que
vem servindo de referencia nas datas de terras do século XVIII.
Da mesma forma o termo Bode, que sugeria a presen~a física
do animal-importado, foi servir de topónimo (por justaposi~áo)
aserrado Badopitá. ( 17)
Nos lugares frias os caprinos ao berrar expelem verdadeira
"fuma~a" visivel a distancia, dando como resultado a antonomásia de fumar. ( 111)
1

•

• * •

Tal era a variedade e singeleza com que esse gentio usava
o processo ·da mi.gr~ao ·vocabular que surpreende náo tenha
sido objeto de investiga~óes anteriores. ( 19)
Urna simp~es expressáo (trazida da serra da Baixa-Verde
por José Pereira Sobrinho, af por 1947), chamou a nossa aten~áo para caso que, após, ficou confirmado pela existencia do
fenómeno no rol dos termos divulgados por Mamiani. Trata-se
de pequeno refráo demonstrativo de interesse onomatopaico:
ral>o cuia (o r soa como se estivesse entr~ vogais). Entretanto
configura, simbolicamente, um hibridismo Cariri-Tupi. (20)
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Veja-se que existe o termo crobecá (cuia, cuieira), no dialeto Cariri, mas o texto, para maior elegancia prosódica,. repeliu a fórmula nativa. O primeiro elemento aparece como corruptela de raebo, palavra designativa de gesto de cumprimento
com acenos da máo.

* * *
Terminemos este bosquejo com urna interrogac;áo:
Será que tem razáo Alfredo Moreira Pinto e Esteváo Pinto
quanto a modificac;áa: do final babé para babel, no registro do
vocábulo antigo Sorobabé ou Zorobabé? (21 )
No caso afirmativo teríamos uma justaposi~áo de soro-babel resultante de fenómeno de confusa.o lingüística na regiao.
O hibridismo estaria claramente configurado.
II -

Homofonías, acultura~oes, enculturagoes

Esta parte destina-se a estudar certos aspectos da linguagem cariri onde angulas de comunicac;áo se estruturaram baseados no principio do amor a palavra, veículo, que sempre foi,
do pensamento criador. Aliadas, talvez, a elementos básicos de
significativa expressao arcaica (de singular beleza, influencia
mareante de interlocutores estrangeiros, superabundantes naquele tempo) , encontraremos, segundo tudo indica, estratifica~óes de modismos e usanc;as que revelaráo vivencias de hábitos
peculiares aos nativos sertanejos e seus descendentes diretos,
·
os caboclos do Nordeste.
Parece-nos indiscutível (no caso), o encontro de arcaísmos
léxicos, sobretudo pela presenc;a de portugueses, jesuitas e seus
emulos, como daquele silencioso franciscano que percorria, a
pé, os sert0es nordestinos fazendo questao de guardar o ma.is
absoluto anonimato. Talé o caso de um frei Martin, no início
deste século.
Se assim nao fara como justificar as aglutinac;óes numerosas que ficaram no folclore místico do alto sertáo de que se fez
modelo "elegante" o vamece, aliado.a cumprimento respeitoso:
toque da mao na aba do chapéu de folha de carnaúba?
As linguas de etnias distintas - sobretudo daquelas formadas por termos onde cada som articulado, silábico ou dis-·
silábico, pode ter significac;áo própria - estáo suj eitas a osten26

tar fenómenos de antítese semantica. Vem a ser isto o sentido
oposto notado entre palavras cuja sonoridade P!l~ecia ident!fi..
car idéias, quando, na verdade, revelam ao contrario, expressoes
sem qualquer vínculo _tradicional. Essas homofon~as, qua:ido
examinadas sem a dev1da cautela, podem dar enseJo a equ1vocos lamentáveis! O certo é que ao confrontarmos determinadas palavras Cariri (do vocabulário difui;tclido pelos jesuít~,
com outro idioma - o tupi) , tivemos confinnada a autonorma
das duas línguas. Em tempos passados esse aspecto serviu de
motivo a comentários e análises erróneas daqueles que julgavam poder reduzir a um denominador comum, Tupi e Cariri.
Defendiam, como se ve, tese perfeitamente ilusória, tendo por
fundamento suposta analogia idiomática realmente utópica.
Depararam, de passagem, coro vários grupos fonéticos ou
morfológicos em que a similitude sonora parecia f~vorecer a
suspei~áo; isto, porém, 1!ªº auto:~ava a q~e. alg~em pudesse concluir pela afirmac;ao categor1ca da un1f1ca~ao das duas
linguagens. A clistinc;áo entre te~o~ motívico~ veio co~pro
var a integridade de cada um dos idiomas nativos. Hav1a, de
fato diferen~a nas origens étnicas possibilitando a existencia das numerosas acultura~óes e enculturac;óes observadas.
Antes de entrarmos no mérito desta questao, vejamos os
elementos principais que tiveram a máxima importancia no
processo de evoluc;áo cultural do sertanejo nordestino:
•

t

.o$

'1q -

2Q -

3Q ·-

.4Q -

missionários europeus que dominavam a chamada
Língua Geral (ramo Tupi), impondo-a, sempre que
possível, com utilizac;áo premeditada; ( 1)
mágicos do grupo Tupi incorporados a tribos diferentes. Pessoas altamente dotadas e evidentemente bilíngues (2)
prisioneiros de guerra ou cativos das ciladas que, condicionados ao viver em comum no meio estranho, se
adaptavam as novas circunstancias; (3)
aliados de guerra que estavam em contacto permanente
por necessidade de comunicac;ao: (4 )

Para ampliar esse quadro, por ventura ilimitado, exis~ia
o fator psicológico do Tapui~ Manso. Eram, comumente, mdígenas de índole pacata de origem desconhecida e fala pe1culiar. (5)
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Por outro lado os Cariris, afei~oados a seus Bisamus na<>
tiveram dúvida em. transferir ess~ crédito ancestral pa;a os
sacerdotes, aos quais passaram a chamar Waré, assombrados
com seus estranhos rituais públicos. Deram-lhes também
designa~áo paralela de padzú (possivelmente modtfica~ao d~
"pai") . E aqui uma pergunta se impóe: que espécie de pai
era esse que incluía raiz primitiva de água e morte? Seria
esse padzú uma encultura~ao ou referencia ao batismo de moribundos que logo sucumbiam?
Vimos, por exemplo, que os Cariris da ilha de Aracapá (6)
nao relacionavam o termo Tupa com Deus. Após um certo,
tempo aceitaram a encultura~áo, substituindo o vocábulo
Nhinh6 que vinham usando em vez de Tupd.
. Com. os. galináceos a acultura~áo tomou aspecto generahzado ating1ndo Tupi e Cariri: no primeiro, güyrassa¡mcaia,.
no segundo, sabucá, com evidente trocado p pelo b que sugere erro prosódico ou influencia estranha. No cas'o houve,
porém, o ~~cessário relacionamento da idéia-conceito: aquele
desusado Jeito de cantar. Como quer que seja, uma forma evi~ente de encul~ura~áo se operou na maneira de comparar: a
arvore Sapucaia, (*) com esse canto da cria~ao doméstica e
os gritos dos animais quando presos nas combucas de qu~ é
motivo principal o provérbio: "macaco velho nao
a mao
em combuca".
Pro.sseguindo essa aprecia~ao chegamos, agora, a palavra
"cavalo" que tanto foi absorvida pelo Tupi quanto pelo Cariri, dando, respectivamente, cavaru e cabaru (troca de labiais). (7)
.Aqui, além da encultura~ao, talvez tenha havido o en·
volvimento de prosódia defeituosa.
. 9S exe~plos se avolumam, mas cada qual traz sua contribu1~ao particular: a cruz, símbolo por excelencia deu em
Tupi, curussá (8 ) e em Oariri, crudzá e cru~á.
'
'
Nas ilhas do S. Francisco, onde estavam os capuchinhos
no século XVII (franceses, italianos), o .termo cabra era pronunciado como cabará.
Observa-se, ainda mais, que certos vocábulos próprios do
culto sagrado, espontaneamente se integravam nas express6es
regionais. É o caso de "santo" transformado em Santoá. Aqui,

Poe
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Lecyth is Grandeflora

a pronúncia nativa fez destacar o caráter genérico do neologismo, pela inclusao do plural, através do sufixo oxítono re-:
presentado pelo a craseado.
Para variar, um pouco, essa exegese, quebrando-lhe amonotonía patente e notória, ternos um caso que precisa
ser atentamente examinado. Trata-se de anhiwonhé (almaanjo) que Mamiani traduziu como Anjo-da-Guarda. (9) Era,
sem dúvida, assunto desconhecido dos nativos, antes da co.nquista.. Tudo leva a crer que esse Anjo-Bom (Wonhé) seja
adapta~ao. Vem refor~ar essa hipótese a idéia de oposi~áo do
Bem ao Mal garantida pela perfeita composi~ao anagramática saida de Nhewó, que significa demonio. Nao é urna suposic;ao incauta, pois se arrima no vocabulário de Bernardo de
Nante,s onde diabo (cri&tao) , está registrado como Nhienwó.
Nesse caso estaria prejudicada a composi~áo em ·forma de
.anagrama.
Outro angulo do problema: as vezes a migra<;áo vocabular
passava do Tupi ao Cariri por influencia dos bons línguas~
Esse talvez seja o caso, da assimila~áo caraíba que deu, finalmente, caraí (homem branco).
J á o termo Cayacú, ( 1º) de que se serve Mamiani, em sentido figurado, é Cariri legítimo, formado de caya-cú. Refere.se a noite, a lua e daí, ao mes. ( 11) Entretanto esse mesmo elemento possivelmente com troca de vogal deu caiacu que aparece como 'topónimo de serra no Estado da Paraiba ( 12). Nesse
plano podemos colocar a interpret~áo cariri do utensílio eur opeu caixa; passou a ser designada carameuá, em Tupi, e cram emú, em Cariri. Em ambos os casos destacam-se tendencias
de ordem ancestral, malgrado influenciadas pela sugestao missionária subentendida. E, ao que tudo indica, constituí um
neologismo ou pelo menos assimila~ao positiva.
Provavelmente esse processo .se teria manifestad.o da mesma maneira que aquele da palavra abábora que deu jurumú
(Tupi) e eremú (Cariri).
Por vezes esses fenómenos tinham ambito restrito, como
no caso do feijao, guinhé. ( 13). Resultou certamente do conhecimento do negro da Guint, foragido no recesso da floresta.
Considere-se, também, a influencia messianica de que ternos
prova indiscutível na cultura da mandioca ou muicú. Aqui,
necessariamente, houve interferencia do Bisamu, ou de outros mágicos incógnitos ...
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Quanta vez aconteceu! Confusao provocada por informantes for~ados a contactos diretos e eventuais, com outros individuos, produzindo idéias conexas! ...
Referimo-nos a certas denomina~óes anatómicas específicas, pouco usadas por esse grupo étnico, que acabaram se
fixando no trato - linguagem tribal.
Vejamos, que, pelo visto, o cariri aceitou a palavra nambidzé, sugestiva de nariz, que talvez tenha vindo, por corrup~ao, de nambi, da Língua Geral. Mas como ai a significa~ao é outra, passou, ampliada, para o folclore, através do ciclo
do vaqueiro. ( H)
A re~peito desse mencionado órgao nasal vejamos essa interroga~ao contundente que vem no Catecismo Kariri de Bernardo de Nantes: "para que póem a saliva nos narizes?" (15)
Bastante curioso é o conceito onomatopaico das cartas e
dos livros, que para o índio, desse grupo, traziam confusóes ou
noticias que "afugentava a calma": tororá.
· Nao estará ai o brasileirismo tororó? (16)
,
É .mister salientar o ódio que certos europeus com~aram
a destilar contra os Cariris e ~apuias Brabos, logo designados
"indios de corso". Essa animosidade acentuou-se ainda rnais
com as noticias das ~óes de determinados gruPos indígen,ru;
do Nordeste, junto aos invasores holandeses. Veio dai a Guerra
dos Bárbaros, ampliada pela ganancia dos curraleiros.
. Finalmente focalizaremos a questao das anomalias prosódicas notadas no falar das popula~óes das ribeiras e dos agres...
tes. Tei:n rela~ao inegável com os antigos amerindios daquela
regiao sertaneja. Ocorrem, por vezes, obliteraQóes fonéticas•
que se projetam vinculadas a maneira de expressar idéias entre os crista.os iletrados.
Alguns exemplos puderam ainda ser recolhidos em Te"a
de Sol e Ao Som da Viola, de Gustavo Barroso. É que nas Lapinhas, onde o profano se une ao religioso, ressurgem arcaísmos
vocabulares que merecem ser citados para justificar sua vivencia no folclore:
pastó (pastor), fó (for), ofertá¡ (ofertar), morá (moral), pagá
(pagar), altá (altar), Natá (Natal). Sáo, como se ve, extens0es de velhos habitualismos oriundos da mesma fonte que
deu santuá.
<• > Influencia da língua travada
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So1WridJade da Língua

Hipocorísticos, onomatopéias, imagens de características frisantes.
.

Sendo a pa~avr~ um produto de elaboragao cultural que
surge da comurucagao - onde pessoas de urna mesma coletividade se agi_tam, vivem, criam - nao há dúvida de que proc,essos evolutivos se operar~m 1>3:ra garantir a integridade da
hngua,_ como elemento primordial dos entendimentos. Cada
poVQ distingue sua pátria através da fala de características
frisantes cuja origem está na temática primordial das etnias.
Trat~ndo-se, além do mais, de grupo isolado que tenha vivido
em llberdade ampla, obedecendo mais a impulsos instintivos
que ~ ordem social, apelos e atos coercitivos, claro está que
se ~ao pode esperar possa ter alcan(!ado nivel ideal ou estágio
muito evoluido. Sendo assim, jamais chegaram hordas como
a. dos Cariris, ~quele periodo em que as image~ e conceitos,
g:zados no r~fmamentq e na pureza das idéias, lembrassem
voos condoreiros.
Eis como o padre Luiz Vincencio Mamiani dela Rovere situa a P?Si~ao daquela língua cariri .no conjunto dos dialetos
d? Brasil : "os verbos simples desta língua, todos sao monossilabos,: se houvesse quem ~udesse alcan~ar a for~a de todos
os vocab~los, tenho para mim que alcan~aria que toda a língua consiste em vocabulos monossilabos que servem de rafzes
para formar os compostos, como na língua hebrea". o certo
é que "os mais dos nomes e verbos que tem mais de duas silabas, de ordinário, sao compostos" (Arte de Gramática p. 76
Lisboa, 1699).
'
'
, . Obsery~-se que; o.a~tor de~ar~ absolu~amente claro que o
1nd10 Kanri possuia idioma proprio, ou se1a, diferente daquele que era chamado Geral. Eis a comprova~ao: " ... Nao é para
se estranhar em urna língua que nao é natural ao autor que
nao tem livros por onde se aprenda". ( 1)
'
Entretanto a transmutagao vocabular, as colisóes culturais, ine~i~áveis no .período da catequese, influíram na enganosa posi~ao assumida por aqueles que julgavam ver no Cariri
um simples dialeto Tupi.
Já se disse que inúmeros termos, por interferéncia da chamada Língua Geral, invadiram áreas culturais de outros gru-
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pos, transformando aparencias em suposi~óes, criando clima
favorável as pretendidas hipóteses. Hoje, talvez ninguém tenha m~s a coragem de alimentar tais dúvidas!
Para ampliar aquele quadro, frrmado nos dialetos, apresentado pelos jesuítas do século XVII, ternos recentes concep~5es que admitem, para certos assuntos primitivos, o emprego
do conceito moderno da abstra~áo nas idéias e um aceno claro
a psicologia da linguagem. Em t6do caso, certas estratifica~oes teogónicas, que teimosamente refluíram do banimento
áspero e propositado, estáo aí ·para ajudar no levantamento
de tragos de cultura que pareciam relegados ao mais profundo esquecimento, so~retudo porque surgiram interligados
a "abus0es" que eram claros · uames de "heresias pagas".
Quem sabe se esse Politá (Poditá) Cariri, náo representa
urna alusao de fugidia imagem do deus Plutiío dos antigos?
A tradi~áo convenceu-nos de que esse assunto é muito
mais importante do que realmente parece ...
Pereira da Costa diz, a pág. 63 de Folklore Pernambucano,
o seguinte : "a Mitologia, porém," deu-lhe nome de Plutáo e a
soberania dos infernos" associando-o a fisionomia convencional.
Para os indígenas da ilha de Aracapá, conforme os dados
fornecidos por frei Bernardo de Nantes (p. 212) , o deus Politáo era tido entre os cariris como um "formosíssimo mancebo",
"senhor da ca~a e da pesca".
Esses ameríndios, além do grande respeito a essa entidade
mítica, acreditavam na sua autenticidade ancestral ; . . Talvez
por isso tenham sido chamados de "adoradores do diabo". E
esse hábito de adorar a Politá estava ampliado entre os índios
da serra da Ibiapaba, coµio fazem crer informa~5es do padre
António Vieira. Note-se que aí os indígenas eram do grupo
Tupi, ou Língua Geral.
·
Dentro desse limite, onde se desenvolve a magia primitiva,
tivemos notícias muito curiosas de procedimentos singulares
desses e outros silvícolas da margem dorio S. Francisco. Destaquemos essa cisma do cariri: usavam fazer vinho, e saudar o
terreiro, derramando um·pouco na terra para esse mito poderoso e familiar. De onde teria vindo essa tradi~áo, de cumprimentar ao "encantado", tido como visitante inefável da Cachoeira de Paulo Afonso?
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Voltando ao assunto da epígrafe consideremos como características frisantes, no idioma cariri, os finais em ó e ú ainda remanescentes no falar do caboclo sertanejo. E, passando
diretamente, aos hipocorísticos, superabundantes na forma~ao
vocabular - com visiveis "raízes-fio" - chamamos a aten~ao
dos estudiosos sobre a ocorrencia de Sinhá, (2) equivalente a
sucessora que, por influencia popular, reduziu-se no Siá, modismo nordestino, generalizado.
,Em Florilégio da Poesia Brasileira (3) encontramos, em
versos de Gregório de Matos, a contribui~áo valiosa que representa Cobé. É morfema que tem curso no Cariri e no Tupi,
mas configurando distin~é>es semanticas.
lQ 2Q -

Cobé, testa·em Cariri;
Cobé, locu~ao adverbial, em Tupi.

A versao utilizada por Gregório de Matos, equivale a filha mesti~a de india e europeu. Da mesma classe é o termo
Cotó, (curto) muito comum no modo de designar animal sem
cauda. Todavia o poetá baiano dá outra versáo, que allás é
pouco conhecida. Diz ele: "em lugar de Cotó, arco e taquara".
Aqui, talvez, esteja por antonomásia de "virote", como interpreta-o Mamiani (O termo vem com esse sentido em Lacerda) (-i).
É ainda um hipocorístico cariri que vai ser empregado por
Gregório de Matos, consubstanciando outra expressáo: "cortesia com o pé direito". Trata-se de habitualismo mímico do
povo cariri ainda vivo nas atividades dos zabumbeiros do alto
sertao. A palavra correspondente é Torá (Toré). .
Como atestado vivo de que Gregório de Matos tratava de
assunto cariri confiara-se a alusao direta ao grupo étnico
Payáyá. (5)

Estamos, nesse caso, diante de um aspecto singular, fortemente figurativo que teve suas semelhan~as transferidas para
as atividades dos Bisamus.
É indispensável frisar que Gregório de Matos tomara conhecimento da importancia que representava, para a arte popular, a contribui~áo da língua Cariri, táo amplamente falada
no Rio Sao Francisco. De Lisboa chegara, nesse mesmo século
XVII, um dos maiores conhecedores dessa língua que, na
época, era leigo: J oao de Barros; depois apóstolo dos cariris.
33
\

Uescendente de indígena, do Estado de
Pernambuco, preparado com seu maracá de culté .·para a dan~a do to·ré.

.

Caboclos da Paraíba,

~ando o toré. :t
ta penetra~áo

.
.
dan~an

assunto de mulno f olqlore do
Nordeste.

A esse famoso catequista, cuja biografia jamais foi escrita, é
quem Serafim Leite, em Hi$tórixL da Companhia de Jesus, atribui (talvez com exagero) a verdadeira autoria da Gramática
Kariri (6) conhecida como da lavra de Luiz Mamiani. Sobre isso
a história nada comprova. Sáo routpetas contempor!neas. O
certo é que o fato veio após a expulsao dos holandeses. Nela o
Estado da Babia teve participa~ao muito important.e onde se
destacam tropas de índios aculturados cuja presen~a ficou assinalada pelos comentários do Valeroso Lucideno.. Ficaram af
famosos os Rodelas, que lutaram sob as ordens de Felipe Camarao. (7) Esse assunto é um dos mais eloqüentes pois alguns
indígenas nao eram ainda crentes e, ·por isso, deles se servlram,
inteligentemente, os conquistadores batavos.

·N ada ·resta a comprovar a¡)ós esses dactos $obre a ·incursao
do grande poeta satírico, da ·Babia, no dialeto cariri; ganha,
com isso, a primazia do uso de palavras.des$e idioma na poesia
nacional.
.
. . .
Roquete Pinto, em RondOnj.a, destaca, em aguda-sintese,
fato de inegável importancia cultural: certos .i ndígenas tinham idéias do relacionamento de tra~os de um ~esenho,
comparados com objetos naturais. Tal atribui~ao nao tem sido
negada aos nossos primitivos: imita~áo por simpatia, chegando a té as a~oes nas artes mágicas. Essa mesipa fa-se que denota processo evolutivo, já haviamQs notado _no grupo cariri do
Geru. Veja-se, por exemplo, o termo eró, corda, rio. Note-se a
objetividade da compar~ao, tendo-se em vista o aspecto dos
contornos físicos dos dois agentes. Por isso talvez, no Piranhas,
como no Maranhao, tivéssemos Riacho da Corda, Bom Jesu.s
da Corda e Barra da Corda, respectivamente (8 ). É momento
oportuno para· falarmos de Croá, termo cariri que tem sido lamentavelmente confundido com caruá, evidentemente do Tupi,
que deu-nos gravatá (talvez impropriamente).
.
Croá, palavra carreta (malgrado a vaidosa critica de certos puristas), cuja signific~ é plural de cordas, . "é uma
vergóntea que, posta 'd e molho nas águas dorio", e· beneficiada, produz" fibras tao macias e resistentes quanto as do c!nhamo," segundo dizia D. José, Bispo de Olinda, no início do
século XIX. (9)
Do exposto compreende-se que a forma~ao vocabular no
Nordeste evoluiu lentamente guardando certos radicais-ou antigos modismos que iam servindo as similitudes, as sugestóes
plásticas, enfim, fenómenos físicos interpretados espontaneamente pelos nativos e cabocl~. Vieja-se, por exemplo, tití que
equivalia a tremer, ou seja, configurava o medo; titi-tiba, além
disso, .o fenómeno da queda (bá), sugerindo o terremoto ou
coisa parecida.
É fruto dessa sutil observa~ao, a enorme quantidade de
palavras com significagao simbólica. .
. Fonemas e morfemas de tipos semelhantes, podem ser,
a1nda agora, sumariados pata urna exegese elucidativa: Bó,
Bocó, Bé, Becó, etc. . . E talVJez, coro base na raíz dzú - urna
das mais salientes distin~6es desse idioma, e mais, que representa elemento principal na garantia da vida (água) - tenha
provindo daí a tendencia para o final em ú, que avulta na to-

34 ,

35

-ponímia sertaneja. ~ntre diversos apelativos d-.l género destacamos Cayú (noite) e Acaú (amor, rio) . Ambos merecem ligeiro comentário: Cayakú, lua; Caya-dzú, rio escuro; de mata
ou floresta. Acá, quer diz~r amor; Acá4zú, amor, rio.1: assunto registrado por Ellas Herckman na lenda do Gramame.
Convém salientar que dzú, água, e crú rio, aparecem sintetW.S.dos em crud2á que é um cesto oblongo, feito com fibras
do croá. Note-se que aí o sufixo ú exprime, por elisáo, a :r aíz
dzu, interllgada a água. Por isso tivemos dúvida de que, no
principio, o to:pOnimo pemambucano Pajaú, estiv·esse confundido com Pajeú, hibridismo adotado por evolu~áo, como originário de Pajé. Assim pensava Halfeld ( 1º) quando seguiu a pronúncia generalizada entre os caboclos da ;regiáo.
Nesse caso "rio ...:.... feiticeiro", talvez porque corre para o·
Ocidente (acima), procederia, aoque tudo indica, de Paiá ou
Pajá; por redu~áo do nome da tribo dos Payáyá, que Serafim
Leite identifica coro os amerindios denominados Cariris. ( 11 )
Nota-se, entre remanescentes, que houve, de fato, a substituigao de Bisamu possivelmente por causa da violenta oposigiio exercida pelos missionários do século XVII. ( 12)
Conforme se tem visto, através dessas consider~oos, es.ses
e outros fatos, relacionados coma linguagem, focalizam conota~oos entre diferentes fenómenos singulares, e, em razao disto, conferem autenticidade a determinadas expressoos regionais dos "ciclos de cultura", ostentando belezas inegáveis. Daí
a otimista posi~io de autores locais que, assumindo posi~ao de
destaque na sociedade, passavam a enfrentar verdadeiras contrariedades. Alencar passou crises dessa ordem apesar do nome
aureolado que tinha.
Voltando ao tema:
Igual destaque merece ser dado (a nosso ver), a interpret~ao idiomática do resplendor ou clarao, tal como se apresenta espontaneamente na Natureza.
Necessário torna-se, assim o evidenciar locu~0es .onde Simé
(resplendor,.luz), e Siné (ausencia de clarao), venham confirmar o valor fonético do i representando sugestao de vibragoes:
sipi equivale a reluzir. Daí acharmos que o temor, a que alude
titi, está vinculado ao pavor causado pelo relampago. Essa contingencia fez nascer idéias repassadas de características atávicas as quais se projetaram no "Deus te guie zela~ao", dito com
reverencia pelo caboclo nordestino quando observa a passagem
de uma estrela cadente.
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O ruido do trováo, teria, necessariamente, que influir nessa concep~áo ancestral ;mas parece que a vogal onomatopaica
aí preferida tenha sido ú ( água). Assim por extensáo ou prática, tivemos a palavra buibú, imi~áo do que faz a cab~a ao
e~cher, quando mergulhada no po~o do rio. Essa conjetu!1l
nao é desarrazoada pois, com o conhecimento do cao a que
chamavam cachorro (por idéia mítica talvez para evitar confusáo com Q tinhoso), deram-lhe o apelido de bucú que era a
onomatopéia relacionada com o ladrar. O porco doméstico também teve interpretado seu grunhir como vocábulo curé. Enquanto que, a água da chuva, quando se desprende do alto,
caindo sobre obstáculo, acompanhada de ralos e coriscos deu
por compara~ao, a dicotomia ti-d.zó. 1:, aoque parece ir <Íizen~
do, no prosseguimento: "dádiva mitigada de Polttá dono absoluto das caatingas, agrestes, frutos e mantimento~."
De tal magnitude, somente Badzé, o deus do fumo, dos
"encantamentos"! ...
1

IV -

Tapuia niío é

distin~áo

étnica

concepgáo arraigada e coerente dizer-se que a Costa marítima do Nordeste esta.va, a patir do século XVI ocupada por
silvícolas dos grupos que falavam a lingua Tupi ~ seus dialetos
- conheci~os como Língua Geral. Quanto, porém, aos indígenas inter1oranos a questáo é bem diversa. Mas os escritores
da época (sobretudo os viajantes e cronistas europeus, diante
de dificuldades informativas), arrimando-se em dados precários, arrolaram tribos de.falas diferentes e variadas, num meSmo esquema que se náo baseia · na realidade histórica. Aconteceu isto por absoluta falta de comunica~5es ou quando nao
pelo desconhecimento total do problema.
'
'
Adotaram o cognome Tapuia para designar (amplam€nte) todos .?s. in~ígenas do i~terio! do País, sobretudo aqueles
que eram 1mm1gos dos Tupis da Costa. A confusao nao se fez
esperar! ... É que, em muitos casos, inimigos eramos próprios
gentíos que falavam dialetos semelhantes como no caso do
Potiguara e Caeté do Nordeste ( 1 )
'
Alguns observadores, prevendo a balbúrdia que claramen~
~ se est~belecia, tentará.In esclarecer detalhes' usando, para
isto, duas design~~oes p~incipais: Tapuia. Kiriri~· T(lpuia.KariN..
Buscavam, com isto, evitar transtornos mareantes. Perisou-se,
É
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do. uso de a~ornos como. o
tembetá sem ·resultado decIS1vo, poIS esse modismo era mu1t9
general~ado,' ·tendo talvez; origém . ou influencia messianica.
· Daí outra inc·ongruenciá. observada : aleive empregado
com o termo BotocudQ como objetivo de particularizar grupo etnológico'. (2) Já no século .XVII essas ques~óes estavam
na ~uta das. infrutífer~s discussóes sobre o assun,t~. E ta~to
isto é verdade que Simao de .Vasconcelos, em Noticias Curiosas e Necess4rias etc. (original de 1668) diz, textualmente, o
seguinte:
· ·..
.
.
"Esta· reparti~ao que f~o é conforme o uso das ~entes,
entre as quais.·nao se chama. nagao d~versa, a que. nao tem
diversa lingua: (3) Para ampliar esse quadro pecullar e suas
contradi~óes nao pensara~, os informantes, no esclarecimento dos fatos concretos. Recorreram, é certo, a as~tos que
julgaram convenien~s tais como determinadas t~a.di~oes avcengas, mas, por outro lado, descuraram do conv1vio em coletividade onde agentes estranhos agiam na mesma atmosfera
e ambiencia. E nesse setor, urna saliente atividade, julgada
inexpressiva, se encarregou de iludir aos incautos : foi ela a
~ao dos místicos no meio tribal.
Quanto aos.Cariris este enclave deve ter destaque primordial porque sempre foi questao pacífica esta informa~ª?: o,b~e
ciam eles, cegament·e, aos Bisamus, nome que os m1ss1onar1os
aliaram ao feiticeiro, ao diabo! .. .'
Estudada, coro isengao de animo essa posigao, veri~ica-s.e
que havia mais que um simples excesso! Um absurdo inormnável!
·
A partir do momento em que os Catiris aceitaram a catequese, por sua indiscutível flexibilidade, passaram a vigorar
dois planos culturais simultaneas: Cariris aculturados (caboclos); C'a riris acossados pelos curraleiros denominados "índios de corso". Aí come~a a grande balbúrdia porque os que
assim eram reconhecidos podiam, ou nao, ser do grupo Cariri.
Viu-se, inclusive, através dos documentos oficiais do século
XVII, requisi~ao de Cariris para o "combate sem trégua" ru;>S
restos de tupis egressos da Ibia.paba, arrolados entre o "gent10
bárbaro''. (-4)
·
Os verdadeiros cariris, notoriamente contrários a guerra
sem quartel, buscavam, sempre que possível, o missionário
atencioso. Outros, menos prudentes, enfrentaram as bandeiapós, na

diferen~ia~ao at~ayé~

ras cometendo uro verdadeiro suicidio, p ois os curraleiros con-

tavam com enormes reservas de silvícolas organizados militarmente em· determinadas miss5es religiosas. Outros embrenhavam-se nas montanhas, .matas e florestas de acesso quase
impossível a os elementos estranhos. Mas a pecuária exigia o
extermínio do gentio para que o gado pudesse pastar livremente.
·
·
Certos aldeamentos eram tao vigiados pelos religiosos e
seus auxiliares que os ameríndios preferiam vagar, sem rumo,
a suportar a prisao espontanea da Aldeia militarizada. (5)
Sobre o nome Tapuia e sua impropriedade especifica desde o século XVI compreendeu-se acertadamente. Basta ver as
incertezas das ·palavras de Gabriel Soares de· Souza ao falar
desse termo: "o rio Grande .é extremo entre tapuias e potiguaras (p. 48).
Adiante refere os Tapuias Maracás, "de fala diferente dos
gentios da Costa", p. 338) .
Sobre os Cariris, a primeira noticia que conhecemos é a
registrada por Fernao Cardim em Tratado da Terra e da
Gente, nos seguintes termos: "outros pelo sertao, que chamam
de Cariri, tero língua diferente". Até aí, segundo diz, eram
esses ameríndios amigos dos portugueses.
Está, porém, ero Ellas Herckman a informa~ao definitiva
sobre os Canrys localizados no Estado da Paraíba (1639). Nao
foi possív·el ao cronista fugir da tradigao que se generalizava;
da utilizagao de dois termos para garantir a identidade desse.
grupo étnico: Tapuia Cariry. No fim do século a mesma coisa
fez o padre Mamiani no Juru· e frei Bernardo de Na~tes nas
ilhas do médio Sao Francisco. Este último, buscando esclarecer aquilo que pareceu omisso, juntou um terceiro elemento
de prefixa~ao tribal: Kipéia, para os Cariri.s do baixo Sao Francisco. * e Dzubukúa, para aqueles das ilhas a cargo das missóes
francesas.
Todos estes pertenciam a grande família de que fala o
escritor holandes acima referido de que era Rey o célebre
Janduin que deu nome ao grupo dos Cariris Velhos. Estavam
localizados no altiplano da Serra da Borborema.
Foi aí que tivemos uma no~ao mais profunda do valor
desse grupo étnico pois, em plena Guerra holandesa, se deixou identificar em tres ramifica~óes distintas:
<*)

Classifica~áo arcaica
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lQ 29 -

Cariry, cujo Rey era Keriou-Keiou;
Caririuazes - que tinha como Rey Karu-potó;
Cariry-;ouos (está confuso). Parece que desse grupo era

3Q ·chefe o célebre guerreiro Janduin. Pelas palavras de Ellas Herckman náo se tem urna. certeza absoluta desse fato: "Conhecemos a nac;áo dos Tapuias chamados Cariryou; Janduin é o
R9Y de uma parte dela e Caracará da outra. Os dados referem-se a regiáo onde hoje está Cunhaú. Existe ai indiscutivel
acultura~áo do tupi, registrada em dois vocábulos de sua lingua: Caracará e CUnhá-ú. Apenas o final pode ser considerado oriundo do Cariri. Com efeito, já nesse tempo, estava havendo unificac;áo para efeito da Guerra dos europeus no Pais.
Vejamos, finalmente, como se ampliavam as· impropriedades:
19 - assimilác;io direta do tupi com ligeiras variantes;
29 - dúvidas quanto as pressóes que 06 nativos recebiam
para aquele viver forc;ado entre inimigos tradicionais.
Rompiam-se, com isto, ou melhor por necessidades momentAneas, trac;os culturais e etnológicos que talvez pudessem
permanecer nio fosse essa circunstancia que, além do mais,
acentuava a desconfianc;a, infidelidade, desrespeito as normas
tradicionais das tribos "contactadas".
Era secular a usanc;a do povo Cariri de nao atacar pessoas que se refugiavam nas palic;adas, bem como dentro das
residencias. Foi assim objeto da mais veemente censura o procedimento de alguns bandeirantes penetrando dentro dos templos para cativar gentlo, como foi feito contra o Paiacu, no
atual Estado do Ceará, conforme ensina o padre Francisco
Menezes. (6)
Portanto o processo de traic;ao guerreira foi introduzido
entre es.se gentio pelos fazendeiros que desconheciam talvez
o valor da norma ancestral.
Outra coisa que precisa ser destacada é o lado moral desse
grupo étnico: tanto os homens como as mulheres traziam escondidos os órgaos da reproduc;ao. Essa noticia quem nos fornece é o cronista holandes, repetidas vezes nomeado (7).
Portanto certas ciladas e traic;oes de que acusam os
Paiacús e outros chamados Gurgueia (Gurguá ou Guegue,
Guaguá), dizimados na chacina de Kuoucalencó, na ribeira
do Pajaú, na célebre "cilada da Missa" (8 ), é urna simples
represália.
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Um fato digno de nota verificou-se quando missáo bem
d , gida chegou a regiáo dos Sapoiás. Ai encontrara como
chefe do grupo um mesti~, de branco e indio, fotte e elegante, com barba bem feíta, cujo nome era Jaguararl, de
origem, necessariamente, Tupi. É mais urna prova evidente
de que ~ Bisamu, em razáo de sua utilidade, poderla pertencer a outra horda até de lingua diferente. .O que interessava
eram os oráculos que fizesse em benefi~io da coletividade que
passava a dominar como se dali .h ouvesse surgido. Quantas
vezes isso aconteceu com alguma crian~a apreendida no furor
da guerra!
Precisamos saber, antes de tudo, se esse elemento incorporado a forc;a ao grupo ou tribo, era ou náo considerado feiticeiro, segundo a concepc;ao dos cristaos. Pelo menos esse
Jaguararí o era. No sertáo do Nordeste ser adivinho era condi~áo indispensável ao condutor dos amerindios. Através dele
é que sabiam ·que orientac;io tomar. Neste particular os missionários averiguarall}. que esse Jaguararí conhecia, mais do
que qualquer outro, os caminhos e as condic;óes que iria enfrentar quem se dispusesse a seguir além do Sao Francisco.
Buscavam os padres, naquele momento, os Moritises que estavam em reg~óes inacessíveis porém, multo tempo depois,
chegaram, corridos pelas secas, as cercanias de Juru sendo aí
aldeados pela deligencia dos jesuitas de Sergipe. De onde
vi.eram é coi~ que nao se conseguiu saber até agora. Existe a
h1pótese de terem vindo do lugar hoje conhecido como Mauriti,
do Estado do Ceará.
Com isto focalizamos: migra~oes, ret.iradas, deslocaméntos, que se seguiam ou precediam as medidas sobre aldeamentos, a que os jesuitas chamavam "descidas". Tudo nao passava
de .retirada em razio de calamidade inevitável. Certos Tapuias,
porém, estavam fixados em zonas onde as secas náo obrigavam ao abandono da terra natal. Asim é .que a história destaca o caso dos Curemas e dos Quixelo, os primeiros na Paraíba,
os segundos.no Ceará.
Nao devemos esquecer que os indígenas viviam em guerras
contínuas; que urna tribo, para atravessar fronteira, precisava descobrir que a vizinha, desesperada, abandonara o território em que pelejava. Assim é que as tribos do interior, somente muito tardíamente, chegavam as margens do grande
Rio Sao Francisco, ponto final de sua jornada de miséria. E
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acomp~nhando

a ribeira encontramos Cariris ben: distant~
do riac.ho da Brígida, numa evidente demonstrac;ao de qué,
dominados os antigos silvícolas pelos brancos, de repente, surgianr outros vindo~ de .distantE:s terras. ~ra ocupar aquel!
lugar sonhado que 3ama1s poder1a ser at1ng1do sem o exterminio .dos inimigos Jocais.
. Portanto o nome Tapuia sempre foi uma indefinida palavra destinada a resolver problema ocasional mas que,. ac.abou
servindo de base as confusóes de nomenclatura e balburd1a na
classifica~áo étnica.
·
Para o Dr. P. Théberge em seu Esbogo Histórico sobre a
Provínc-ia do Ceará (edi~ao de 1870), Tapuia é sinónimo de
índio de língua travada, ou de ra~a vencida. Segundo esse
criterioso autor do século XIX, os Tapuias ocupavam quase
todo o interior do Ceará, com exce~ao da Ibiapaba, do vale do
Jaguaribe e da Costa marítima.
Esse conceito, apesar de valorizar a súmula, _nao representa a· verdade etnológica uma vez que a ;xpre~sao. línf?'ll:'1' travada a.inda hojeé motivo de interpretac;ao nada c1ent1f1ca.
Esse mesmo autor relaciona o Curerna como índio !1e lí_:igua geral, o mes~o fazendo com. o Xocó. Ora, sendo assrm nao
eram Tapuias. Porém que ~utorida~e. ou documento co~pro
vou que o povo Curema nao era ~ar1r1? Quanto ao,Xo~o ( e~e
mento de dúvida quanto ao Soc·o e ao termo Tsoco~, _e mu1to
provável que a informac;ao ~obre esse f~to ~ere~a rev1sao. Le1,!1bremos que as línguas ou dialetos dos ind1genas do alto sertao
foram consideradas "cerca de cinqüenta" de diferentes vccabulários.
Frei Plácido de Messina, em seu livro Trabalhos Apostólicos (publicado em 1846), d.iz o seguinte sobre os Cure"!'-as:
"Segunda aldeia - Piancó, no Boqueirao, dos indios Tapuias; de Na~ao Curemes (Capitania d~ i:ara:í~a), bispado .de
_Pernambuco. Nela estiveram cinco m1ss1onar1os, em vár1os
tempos. Edificaram Hospício e ~greja, e,,ed"!caram e:x;ell}plarmente os índios por espa~o de 01to anos. Nao ref~re a hngua
que falavam.
·
Para este religioso os indígenas aldeados em S. José de
Piranhas eram Tapuios, de N~iio Fagundes. (Do mesmo modo
evito~ referir a língua que falavam).
Aqui fornece documento de real ~~portancia, ao fB;lar da
Missáo de Miranda (Crato) nos Canr1s Novos onde diz tex-

tualmente: "índios Tapujos das
b~as,

Cariris, Assus"

(9 ) •

Na~Oe.s .

9ariris, Afojas, Cala-

·

.. Nao. deixou de referir o trabalho excelente de frei Vital
de Fre8carolo <*> que acabou dando como resultado a fundagáo· da atual cidade de Triunfo (Pernambuco) . Vinha ele. da
missáo do Jacaré, na altura de Cabrobó. Achamos conveniente, que, na parte referente aos misticismos caboclos, seja copiado. o .t exto .correspondente a urna procissao no interior da
Igr~ja '.com cenas de desespero dos novos católicos.
Igual importancia te·m o trabalho de Luiz Acioli de Miranda, Henrique publicado em 1831. A página 13 faz urna referencia aos Cariris-Novos e Cariris-Velhos de S. Joao d'Elrey,
na Paraíbá.
A vila de Cimbre é segundo ele, "urna pobre Aldeia que
ainda .conserva seu carta.o-mor daquela ra~a' ~. "Os índios que
aí existem conservam de memória" sua antiga origem: Sucurús e Patachós (Xicurus, Paratiós).
Eni Notícias do Brasil (1587), Gabriel Soares de ·souza
descreve o tapuia como inimigo dos demais indígenas, coro
base nos termos da Língua Geral. O mesmo podemos .concluir
das palavras dos Diálogos das Grandezas (1618).
Entretanto já o padre Antonio Vieira, em Voz Histórica,
dá urna· versao mais ampla do apelativo: noticia de atrito entre silvícolas amigos dos portugueses e inimigos entre si, chamando-os, Tapuias. E diz textualmente: "dificultava a embaixada, o caminho de cem léguas, atalhado de muitos rios e infestado de diversas nac;5es Tapuias, feras, indómitas, que a
ninguém perdoa". Por aí verifica-se a dificuldade em resolver
esse pequeno mas intrigante ponto de complicagoes teóricas.
Muito se tem escrito com o objetivo de solucionar o caso,
porém, as citac;é>es históricas minguadas, em oposi~ao as crónicas e as referencias literárias, impossibilitam tomada de
posic;ao imperativa, no sentido de esclarecer fatos ainda
obscuros.
Nossa posi~ao nao poderia deixar de ser esta: atel,lder as
exigencias documentais sem tomar qualquer atitude que possa, mesmo de leve, significar aceno a parcialidade.
( •) ~ talvez injusto atribuir-se a frei Angelo de Niza a funda~o de
Triunfo, ·quando, em 1804, já encontrou os Cariris aldea4o e com
plena atividade catequética.
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V-

andar; devem ser carregadós em redes. Contudo sao tidos em
grande conside~io".

Estágios de cultura material

Daremos preferencia, neste caso, as transcrl<;0es de textos:
de indiscutfvel valor informativo.
· .
Para assegurar essa norma foi mister recorrer aos contextos insertos em public~é>es coevas, mormente nas crOnlcas dos
séculos XVII e XVIII
ve-se que os objetivos da iniciativa estáo claramente definidos. Assim supomos esteja garantida a convic~áo do leitor
através dos meios ideais de que, no momento, dispomos.
Os grupos Cariris, das diferentes regióes do Nordeste, onde
foram, sem sombra de dúvida, localizados, ajudaráo a nos fazer
compreender a repercussáo que tiveram na forma~ao cultural
das glebas onde outrora campearam. A míngua de documentes
foi sempre aspecto negativo, no processo do esclarecimento histórico, que jamais pudemos deixar de prever. De modo que,
quando nos referirmos aos Cariris aldeados o faremos, sempre
que possfvel, por meio de notas correlativas, indicando, igualmente, as fontes onde nos abeberamos. Com isto pretendemos
assegurar a confian~a de quem·nos le e a nossa própria garantia
de haver atingido o objetivo almejado.
Diante do exposto observamos, em primeiro lugar, as descrif_;OeS que, do aspecto físico dos cariris, fez Elias Herckman:
"Este pavo tapuia é robusto e de grande estatura; os seus
ossos sao grandes e fortes e a cab~a é grande e espessa; sua
cor natural é atrigueirada, o cabelo é preto e, de ordinário, o
trazem pendente sobre o pesco~o, mas por diante, até acima
das orelhas, cortam-no igualmente, o que faz parecer que trazem um bonet sobre a cabe~a. Contudo alguns deixam cortar
todo o cabelo no modo dos da nossa na~ao. Tem ·o cabelo mui
grosso e áspero (1) • Nao usam barba nem trazem cabelo em
alguma parte do corpo. O cab~lo do Rey é cortado na cab~a
como urna coroa e, em ambos os polegares ele traz as unhas
compridas, o· que, fora dele ninguém mais pode trazer.
As mulheres sao, indiscutivelmente, pequenas e mais baixas de estatura do que os homens. Sao também de cor atrigueirada, mui bonitas de cara".

Algo sobre crian<;as:

"Os meninos come~am a andar quando tem nove ou dez
semanas ( ! ) e o que é mais para admirar, lan~am-se entao
nágua para aprender a nadar, pois entre eles nao se acha um
só, seja homem ou mulher, que náo saiba nadar com perfei~ao".
~se fato ainda hoje pode ser averiguado comos caboclos
do alto sertao da Parafba, como vimos com admir~ao nas margens do Rio Grande. Quanto ao caso das nove semanas talvez
.exista engano do escritor pois o tradutor chamou a aten~ao
para tal fato julgado extravagante.
·
Simáo de Vasconcelos em Notícias Curiosas e Necessárias
(p. 86), confirma a. longevidade dos tapuias dizendo:
"88.o vivedouros, e passam muitos de cem anos, e cento e
vinte; nem entram em cans, ~nao depois de decrépita idade".
1

RegiOes onde faram identificados os Cariris autenticas:
1 - Missóes Jesuíticas - Informa~óes de Serafim Leite (2)
.a) grupos encontrados ou "descidos" para as proximidades do

Sao Francisco
(Rol de 1702) :
-...
Natuba - Aldeia com cerca de
Saco dos Marcegos
Cana-Brava
Juru (Geru)

O total, segundo o escritor, era de quatro mil e oitocentos

Cariris.
JI -

Missé>es dos capuchinhos (franceses, italianos, 16711709).
orienta~ao é o número
cument~~ao extraviou-se :

Aqui a

Sobre os velhos:
"Em geral eles atingem a uma idade mui avan<;ada; alguns
contam 150, 160 e 200 anos (sic), de ·sorte que já náo podem

600 indígenas
700
"
800
"
400
"

b)

das Aldeias po-is a do-

as Aldeias estavam geralmente nas ilhas do médio Sao
Francisco, por questao de seguran~a mútua:
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Dados indispen8áveis sobre os Capuchinhos francés~s:

Aldeias em que se encontravam:
19 2Q 39 49 -

Aracapá (Auracapa) - Martin de Nantes, 167~; .Bernardo .de Nantes, 1682 - ilha do Río S. Francisco;
Pambú - N. S. da Conceic;ao;

s.· Félix. -

ilha dos Cavalos;
Irapuá (Arapuá) - ilha do Rio Sao Francisco.

Todas foram consideradas da Freguesia de Rodelas
Os capuchinhos italianos substituíram os franceses quando estes foram desterrados. Essa transferencia de missiónários
transcorreu em 1709, tendo, nessa época, sido ampliad.as as
responsabilidades dos barbadinhos coma anexac;ao de grupos
de "índios silvestres" que, foragidos das Aldeias, andavam perturbando os moradores. Surgiu, entao a Aldeia de Xat:á ou
Axará).
.
O rol dos fndios Cariris do século XVIII, nessa regiao, ficou assim organizado:
.Ira'/)1.UÍ
S. Félix
Aracapá
Pambú

Arruca (Axará)

200 indígenas
cariris
,,
,,
200
260
360
660

"

"
"

",,
"

Chamamos a atenc;ao para a conveniencia que representa,
para nosso estudo, a inteira certeza das informac;oos:
No Estado da ·Paraíba destacam-se:
J anduins - indicac;ao expressa de Elias Herckrnan;
Cariris de N. S. do Pilar - Obras franciscanas (Taipu);
Cariris Novos - Missao de Miranda (1740-1750) - 1774 Capuchinhos em terras de Santa Cruz p. 369.
"Grupos silvestres" cujas línguas ainda nao foram estudadas nem classificadas: Voue, Xocó, Pipipan. Talvez o grupo
Umii, da serra desse nome em Pernambuco seja, realmente,
Cariri.
Vejamos, em seguimento, as aldeias e habit~oes:

Como iremos tratar de assunto do indígena em processo
nao há necessidade de admitirmos a omissao
de enculturacao
"
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para prevenir a _carencia absoluta de informac;oos acercá dos
aldeamentos do baixo e médio Sao Francisco. Aí, pelo que sabemos, existiam Aldeias-Quartéis, chegando a haver nelas -instruc;ao . militar intensiva de finalidade guerreira, causa de
·.
espanto e terror, sobretudo de mulheres e crianc;as.
· Ternos urna descric;ao completa desse fato nas crónicas
missionárias de sao José de Mipibu, que, apesar de n·ao ser
o;ganizada com indígenas Cariri (propriamente ditos), constituía norma geral adotada entre os silvícolas entregues aos
conquistadores europeus (3)
Aldeia de capuchinhos:

Feíta "a maneira de prac;a de armas, com todas as casas
ligadas en~r~ si a semelhan~a de um quartel de soldados,
numa planicie ?astant.e extensa, com casas para oficiais; nos
cantos das Aldeias, mais altas que as demais com duas portas
urna em frente a.outra para entrada e saíd~. Há urna igreja
regularmente grande, com todas as alfaias necessárias ao
cerimonial.
Alojam-se os índios escolhe-se o Capitao-Mor. Seguem-se
as patentes inferiores. Nes.sa Aldeia havia duas companhias,
cada urna com 140 homens, os quais faziam muito bem os
exercícios militares." Já af distinguiam-se caboclos e tapuias.
"Ao alvorecer dois tambores percorriam o arraial despertando a todos. Essa tamborilada durava cerca de meia hora.
Depois tocava ·o sino convocando para o servic;o divino".
.
A tardinha a mesma convoca~ao para as rezas noturnas
(Rosário) . Isso acontecia no ano de 1671 (-.)
Observa~ao importante: diz frei Plácido da Messina
(1846), que os indígenas da Aldeia de Mepibu falavam a língua
geral (5), porém documento anterior, devido ao Governador
Cezar Menezes, explica o fato (ainda no século XVIII), relatando que nessa missao haviam sido reunidos indios de Iíngua travada e grupo da língua geral.
Seguem-se outros informes que serao devidamente numerados:
19 -

Casa de tai]Ja ( 1587)

Das descric;oes sobre os Cariris, encontradas em diferent~s obras literárias, ternos, conforme as regióes e as circunstancias, pelo menos quatro tipos de moradas ou ranchos:

1Q - Casa de barro - a mais antiga - pelo que inform9.
precisamente freí Bernardo de Nantes. Já no século XVI Gabriel Soares de Souza em Tratado Descritivo do Brasil (p. 340)
dizia dos tapuias: Vivem estes tapuias em suas Aldeias em
casa bem tapadas pelas paredes, e armadas de pau-a-pi<Jue,
a seu modo muito fortes, por amor dos contrários, as nao entrarem e t~marem de súbito, nas quais dorm.em em redes,
como os tupinambás, com fpgo d i·l harga, como faz todo o
gentío desta comarca."
2Q - Casas de '¡XLlha

(Palh~as):

Documento: Idéia da Popula~áo da Capitania de Pernambuco - Governo, José Cezar de Menezes - 1774.
Vila de Cimbres de indios do alto sertáo (p. 37) :
"É situada em um alto; as suas casas sao de palha; tem
casa da ca.mara, Cadeia, Pelourinho; capitáo-mo.r ; _Direto:
res. Igreja Matriz de N. S. das Montanhas. yJ.gar10 Jos~.
Ribelro." Pertencia a Freguesia de Santo Ant~o da Mat~;
Cimbres, Aguas-Belas, Navio, Pipiio, Arapuá, Sertoes do Paja.u .
3Q -

Ranchos para as cagadas coletivas

"Os abrigos de uns sao umas pequenas choupanas, armadas a máo em quatro paus, cobertos... de palh~, ou ~,alma, como
aquelas que boje servem e amanha se que1mam . Isso para
evitar o reconhecimento dos inimigos que, ge·r almente rondavam pelas vizinhan~as. (Ver Noticias Curiosas de Simao de
Vasconcelos, ano de 1668).
4Q -

Aldeia-residencia

Está em Simao de Vasconcelos obra citada p. 77:
"Outros que tem mais semelhan~a de comunidade humana formam cabanas ou barracas compridas, desde o princípio
até o cabo, sem repa~timento algum; entremeio alojam dentro
vinte e até trinta casais· destes cada uro se arrancha de um
esteio até outro, coro ~u cao, e fogo que sempre tem consigo" etc.
·
eremos que aí se encontram as principais inforlll:a~0es sobre as moradas dos grupos étnicos denominados Tapu1as, onde,

embora impropriamente, se incluem os Cariris, que constituem
grupos isolados. ·
5Q -

Guerra, a constante básica, onde tero destaque as
empluma~óes.

Diferem os Cariris, por exemplo, dos Aimorés, ambos
considerados Tapuias, pelas condi~0es que o meio exigia. O
Cariri era, absolutamente, ribeirinho, por isto as crian~as come~avam a nadar prematuramente, como refere a história.
A primeira descri~ao da arte plumária entre os Cariris
tivemos por informa~ao indireta de Elias Herckman. Diz ele:
" ... Cobrem o corpo de penas de arara, papagaios e periquitos".
A missao que procurava os Moritises e os Amoipiras (*)
ao deparar coro os Sapóias e Paiaiás os encontraram cobertos
de penas de aves como a seguir veremos:
"Aldeia do Paiaiá: ... apareceram os padres diante dos
Bárbaros. Pintados de várias cores luzindo as suas penas, variegadas e brilhante~, com dan~as e cantos a sua maneira".
(Serafim Leite, V,p.275). (5)
Pintavam-se, esses ameríndios, de urucu e jenipapo, segundo consta das informa~óes do século XVII, confirmadas, no
início do seguinte, por Bernardo de Nantes, em seu famoso
Catecismo Cariri.

6Q -:--

Arma~

de guerra

"Usam urna arma feita de pau-brasil, plana e aguda de
ambos os lados, no meio um pouco grossa e levantada, na
frente tero a largura de urna máo grande e é mui penetrante,
coro a qual arma tocando eles alguém, esse nao se levantará
mais do chao. Usam também de arco e setas, e igualmente
azagaias, com que podem fazer muito dano entre os seus inimigos, porquanto lan~am-nas coro muito ac~rto. Para isso
servem-se de urnas madeiras leves, que em comprimento fazem
iguais a metade das azagaias; abrem em ditas madeiras um
rego, onde colocam as azagaias, e as atiram com tal velocidade
que, náo encontrando nenhum osso, atravessaráo o corpo de
um homem nu. Usam, ainda, de pequenos machados de máo
como cabo comprido, como arma contra seus inimigos".
(• >

Grupo TUpl, após aldeado
. ..
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(Elias Herckman, obra citada, pp. ·281, 282) . (6 )
Esses dados concordam exatamente com aqueles encontrados nas obras de Mamiani e Bernardo de Nantes.
7Q -

Sortilégios guerreiros, divulgados por Elias Herckman:

"Para esse fim tem eles os seus feiticeiros, que sao tidos
em grande considera~ao. Quando saem a guerrear contra os
seus inimigos e querem saber como lhes sucederá a empresa,
ou quando se acham longe dos seus amigos e desejam saber
como eles passam, ou quem será morto ou nao, esses tais
feiticeiros sabem vários modos de fazer vir o espírito ter com
eles debaixo da forma que desej am, mas geralmente com a
sua própria figura, como se fora também um tapuia. Deixamno também correr o seu corpo sob a forma de urna mosca ou
de outro animalzinho para lhes preclizer cousas futuras que
desejam saber, e com toda seguran~a se fiam nas palavras que
o espírito lhes diz.
Quando os soldados ao servi~o da Companhia das indias
Ocidentais foram , sob o comando do chefe Artiszoski, conquistar a barra do Cunhaú, no Rio Grande, auxiliados pelos
tapuias do rei Janduin vários capitaes neerlandezes viram e
testemunharam que eles faziam vir a sua presen~a o diabo
soba figura de um tapuia, mas tendo urna perna somente e
falando com urna voz muito fina, como de mulher, e nao podia
aliás, ser conhecido deles."
Antes havia explicado:
"Quando saem a combater o inimigo", o rei sai a frente,
com toda autoridade! (7)
Aquela tendencia do éspírito para as impressóes fortes
esteve, sempre, presente nas áreas geográficas onde estavam
os grupos Cariris, sobretudo nos socavoos do altiplano da
Borborema.
Destacaram-se nesse aspecto de um misticismo singular,
que variava, inconstante, da maior expressao anímica as manifesta~oos cruéis da ignorancia, criando certo ambiente próprio, indo das "Santidades" e "Encantamentos", aos rasgos
de heroísmo revelados em episódios como aquele da resistencia
suicida de Canudos.
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Estágio cultural evidente dos Cariris.

(Súmula das achegas)
Dados objetivos :
1Q -

2Q -

3Q 4Q -

59 -

69 -

79 -

conhecimentos das cores principais :
vermelho (encarnado), cut~
azul (tido como oposto), cracu
verde (amarelo, verde que foi), erá (raíz rá, teITa
campo).
preto, iró (irocotgo, preto vestido);
negro, tapuinua (Dzubukuá);
branco caraf (homem); cuu, alvo ou branco (cor)
utensílios domésticos:
·
cesto, setu; .cesta, dudé, tinhé;
cesta de fibras (aió), dubé;
balaio, bará; abano, winá;
cuia (coité), prebú; cuia de caba~a, crobecá
fuso, buruhu; tear, woncur6;
rede de pescar muhé; rede, pité;
machado, bodz6; espeto; babasité
.
embira de amarrar ou corda: dzitu; peneira kiniki;
panela, runhú; etc.
objetos feítos de barro:
prato de barro~ aribé (aribá);
tipb de prato: bepi; cachimbo de barro, paiáwi
material da pintura. mágica:
urucu, bukencré (Kipea) bukéké (Dzubucuá);
jenipapo, Mé (Kipea e Dzubucuá) ; ,
osso para furar ou pintar, kibú (tainbém osso da
garganta);
alimentos dos rituais:
carimá, seküci; bolo de mandioca, saredu; · ·
bolo já assado, woudu;
beiju de farinha waraer6
brinquedo de -crian~:
corrupia, tereré; peteca, -pepé;
pequena agricultura:
milho, ibú; feijao ghinhé; abóbora, eremú; banana,
bacobá; mandioca, muicú; algodáo, endi.
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petrechos de guerra:
flechas, iarú bolsa para carregá-las yaru;
arco, seridzé; ma~a ou clava, tconcupy;
palheta de jogar, bybyté;
Mocó. Importante anii:nál do Nordeste.
Teve enorme influencia na chamada civillza~ao do couro. o vaqueiro, daquele
tempo buscava, para morada, lugar onde houvesse pedreiras altas e bastante
mocó. Servia para a lndústria do queijode-coalho. Era, também, urna espécie de
a~ugUe_ pois fornecta a carne indispensável a adimen.ta~ao, suprimindo-se,
desse modo, o abate das reses.

Pedrel.ras próprlas do
habitat dos mocós. Euclides da Cunha regis-

tra a presen~a desse
roedor dando-lhe a
devida importancia, co·m o j á havia felto A.
Saint-Hllalre.

VI -

Cultura material,. inclinagoes, comportamentos

Redigimos esta parte como seguimento da anterior, com
base nas obras da bibliografia, dentro do período que val de
1616 a 1709. Insere-se aí etapa julgada importante; compreendida entre 1639 e 1699.
Evitamos, tanto quanto possível recopiar informa~óes que;
no correr dos anos, se mostraram desarrazoadas e até incríveis,
como aquela da crian~a que come~ara a nadar e andar, aproximdamente, após setenta e dois dias do nascimento (9 semanas) ...
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Foi notada uma certa analogia na rela~áo de grupo e
ordem, entre o "porco montes" e as cabildas de certos Cariris
instáveis; isto quanto as organiza~OeS das hordas, justamente
na maneira de marchar em bandos, nas veredas. E nao somente nisto: importa ressaltar, também, a confian~a que depositavam no chefe, o qual sempre seguía na dianteira. O fato parece revelar a sugestao instintiva da defesa, pois enquanto
resistia o "Rey' ~ , nenhum elemento poderla fugir; mas, caído
o maioral, no combate, era momento certo do "salve-se quem
puder".
Se outro motivo nao houvesse para sustentar essa observa~ªº cabocla, bastaria ver,. no V ocabulário Cariri a raíz ·W ará ·
no nome do porco do mato. Sua - rela~áo como ouricuri e deste
como Warakidzá, vem refor~ar. a hipótese. Destaque"'.'se ainda:
Waré é, também, mágico de tribo, passando dai, ao padr.e.
Na língua Cariri Murawó (Murawó), porco selvagem, tem
importancia pois o termo está formado com dois elementos
radicais: mú - rawó, sendo o primeiro indicativo de raiz, dando muicú (mandioca), e rawó, grupo de cruµinho. . . A ca~ada
a esse animal (talvez toten), era feita, de preferencia, ria época
ero que o ouricuri estava amadurecido. Por isso havia sempre
interferencias, consultas e. augúrios dos Bisamus, geralmente
interrelacionados coro .o ritual do W arakidzá. Observe-se que a
"cabana nova" ero que se manifestava o deus Poditá (Politáo)
deveria ser construida em lugar reservado e com folhage~
nova.
·
Quanto aos dados dessa informa~áo estáo eles disfar~ados
propositadamente, nas obras missionárias do século xvII. '
Em verdade a luta mais ferrenha que tiveram de enfrentar
os cateq-uistas foi, necessariamente, o combate ao ritual do ~ar<f1:idzá: l~mentave~e~te confundido coni manifesta~óes
d1abollcas, co1sa que os 1nd1genas desconheciam. Muitos Bisam~ e mulheres que cultuavam tradi~óes avoengas, perderam
a vida por essa ferrenha convic~ao! . . . (1)
Usaremos, daqui em diante, elementos quer da cultura
objetiva quer da simbólica.
Os grupos etnológicos denominados Cariris, localizados no
século XVII, nas ribeiras de ·rios tributários do sao Franci~co
praticav~m intensivamente, a coleta de víveres, ou seja, a busc~
de mantrmentos que a Natureza lhes oferecia. Cuidavam, pois,
da ca~a e da pesca e, simultaneamente, de urna agricultura
limitada. (2)
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Para s·eguir norma coerente vejamos (a princípio), que
eles tinham n~Oes de cultivo da mandioca (muicú), do milho
( masiche) , da abóbora (eremú) , do feij ao (guinhé) . Eram
esses os alimentos básicos desses grupos, em épocas predeterminadas. (3)
Frei Bernardo de Nantes fez referencias aos presentes que
recebia, tais como melancias (behedzí) , e .até dos frutos do
mandacaru ( madiquí).
Estamos, já aí, referindo-nos, sem nos apercebermos, aos
produtos oferecidos pela flora e, entre eles, devemos destacar
os cajus e os umbus, tao comuns que dispensam comentários,
a respeito; (1 )
Prosseguindo no atendimento a epígrafe, els como os
autores coevos descrevem uma ca~ada dos Tapuias (Esse termo, em diferentes lugares vem, nas obras antigas,
como sino.
nimos de Cariri) .
Das particularidades da cagada coletiva é mister destacar,
inicialmente, a participa~ao indispensável do Bisamu, considerado, pelos padres, elemento pernicioso, intruso, feiticeiro !
Na verdade ele nada mais era que. um orientador de misteres
simbólicos ou místiéos das tribos Cariris. Os Bisamus, segundo informam os próprios religiosos, previam os · lugares onde
abundava a ca~a e a pesca e diziam preliminarmente, quando
ganhariam, com certeza, a guerra ofensiva. ~elo vi~to o povo
Cariri, nesse aspecto em pouco ou nada d1ferenc1a dos demais "apanhadores de víveres".
·
Mocó. Importante animal do Nordeste. Teve enorme influencia
na chamada civili~iio do cauro. O vaqueiro, daquele tempo,

buscava, para morada, lugar onde houvesse pedreiras altas e
bastante mocó. Servia para a indústria do queíjo-de-coalho.
Era, também, uma espécie de a~ougue, pois fornecia a carne
índispensável a alimenta~ao, suprimindo-se, desse modo, o
abate das reses.
Pedreiras próprtas do habitat dos mocós. Euclides da Cunha

registra a pré.sen~a desse roedor dando-lhe a devida importancia, como já havia feíto A. Saint-Hilaire.
Vejamos, a seguir, esta descri~ao de ca~ada Tapuia:
"É para ve~ a brevidade e facilidade com que ca~am.
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_ Ajuntam-se os .cagadores (todos que vem a ser muitos),
vao-se ao lugar destinado, seguindo oráculo de seus feiticeiros;
despedem alguns deles, os mais destres, a vigiar as covas e
j~igos das cagas, os quais achados, !oltam e, dado o ponto,
vao todos e cercam _o lugar, e, como sao em tanta quantidade
e destros na arte, nao lhes escapa fera alguma, por mais ligeira ou manhosa que seja; porque se fogem das maos ou dos
arcos dao na boca dos caés cagadores (bucú).
Concluida a caga, logo, com grande festa dao com toda
ela (ca~a) no meio de seus ranchos, cantando e bailando;
saem-lhe ao encentro, na mesma forma, as que ficaram nas
choupanas.
3
Desentranham as feras (as vezes cem ou .mais), e, feitas
grandes
covas, cobertas por dentro de folhas ' metem nelas os
.
.
an1ma1s em pedago e, cobertos com folhas, enterram, pondo
fogo sobre elas, na maneira que acima dissemos. Ficain cozidas ou assadas como em forno.
Forram o chao de folhas e comem a carne com as raízes e
legumes que tinham ajuntado". (S)
Certas ca~as, como a do mocó (Bani), que vive nas grandes penedias nas matas, florestas e caatingas, nao pode estar
enquadrada nesse esquema geral e coletivo. Esse animal, que
era o verdadeiro "agougue" da Serrada Baixa-Verde e que tem
sido confundido de diferentes maneiras, é muito semelhante
a cotia. Foi' a base do queijo-de-coalho da época áurea do
"couro", no Nordeste. As habitagoes dos Car~ris se orientavam
pela existe.ncia do mocó, nas redondezas.
Esse quadrúpede, que foi confundido pelos estrangeiros e nacionais que e·screvem sem respeito a verdade - era ca<:;ado com flechas, usando o nativo, a exploragao da curiosidade espantosa do animal. ·Chegavam as pedreiras contra o
vento, e aí, com arremedo dentro da boca, imitav~m a cena
do mocó a~nhado pela on~a, fazendo ruído, ao quebrar gaIhos ressequ1dos·. T-0dos saíam das tocas, para ver o que ocorria, sendo entao abatidos pelas flechas certeiras.
Quanto as Aldeias construidas pelos Kiriris (Geru) e
Kariri.s (~acapá),. nao ternos indicag6es precisas sobre sua
organizagao. Todav1a alguns tragos foram deixados, porquanto, para atende-r requisi~ües militares, os missionários mantin.h am áreas fechadas ao contacto dos silvícolas das adjacenc1as. Isso é assunto indiscutível porquanto consta de referen55

cías de Documentos Históricos, entre eles o publicado no Volume 45 pág 52. (Documentos da Biblioteca Nacional, sobre
"perturba~óes na Aldeia do Juru"). Todavía certos grupos, aparentados dos Cariris, como é o caso dos Paiaiás, puderam oferecer alguns detalhes das suas Aldeias: "Havia, antes da chegada as choupanas, guardas de caminho, cautelosos mas atentos". O Chefe "foi mandado chamar pelos missionários e veio
logo a seguir'', demonstrando que residía nas proximidades da
Aldeia central. Todos estavam pintados e emplumados como se
fossem a guerra.
.
No falado Milagre de Nazareth, ou seja: Conquistas dos
Orizes e Procazes tivemos conhecimento de que os Cariris nao
atacavam as pessoas recolhidas as suas casas ou protegidas por
pali~ada, como fizeram ver os jovens aprisionados que foram a
causa principal da concilia~áo. Nesse episódio, realmente célebre pela repercussáo que teve, ficou em destaque a Serra
Nhumarama (Hoje, Uma). Este termo Cariri representa urna
ora~o completa embora sem a ordem que esperamos, através
do vernáculo. Literalmente significa: Nhu (filho), Mara (guer- ·
ra), Umá (Serra). Numa versáo aproximada resulta: lugar dos
filhos da Guerra.
Convem recordar que Frei Vital de Frescarolo, em 1802,
conseguiu aldear restos do pavo Uma e o fez onde hoje está a
cidade de Triunfo, do Estado de Pernambuco. (6)
Como os Cariris, até ao século XVIII, viviam em regiOe.s
inacessíveis aos cronistas e viajantes, pouco ou nada sabemos,
realmente, de suas vivendas; eram elas feítas em lugares onde
as condi~óes do clima nao permitiam estabilidade. Havia um
verdadeiro antagonismo entre o viver da Serra e nas caatingas
do sertáo nordestino. Luga;r mais ou· menos habitável era o
chamado Cariri-Novo, onde os brejos, do pé da Serra do Araripe, ofereciam condi~óes favoráveis a vida humana.
Triunfo - Pernambuco
Nos demais territórios os rios (fara do inverno), está.o
sempre completamente vazios servindo seus.leitos de caminhos
para as .migra~óes indígenas, nos períodos de calamidades, ou
seja, secas periódicas. Tres dire~óes poderiam ser tomadas pelas hordas de silvícolas em fuga das áreas onde faltavam todas
as condi~óes de sobrevivencia: descendo o Pajeú até as mar.
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T~unfo

- Pernambuco

gens do Sao Francisco, nas proximidades de Sorobabé, Tacuruba e Cabrobó; outra através do leito do Moxotó e, última, seguindo o "riacho da Brígida".
Por coincidencia, talvez, existiam:
Cariris-Velhos, Cariris-de-Fora e Cariris-Novos, de acordo com
urna certa coerencia revelada pela cronología histórica.
Nao há aí, nessa observa~áo, nenhuma norma inflexivel,
sabendo-se que os Cariris-de-Fora eram aqueles que nao estavam incluídos nos grupos formados no altiplano da Borborema
c.onhecidos como Cariris-Velhos. Depois, com o aparecimento
de novos grupos para os lados da Terra Nova, tivemos a classifica~áo genérica de Cariris-Novos.
Os grupos encontrados no território da Bahia ou Sergipe,
eram relacionados com aqueles referidos por Elias Herckman.
Os Rodelas, que estavam em boa harmonía comos Cariris
aldeados no baixo S. Francisco, e que até lutaram sob a chefia
de Felipe Camarao, contra os holandeses, segundo informa frei
Plácido da Messina, eram parentes dos Paiaiás (7). Já havia
Serafim Leit~ identificado esse parentesco através do ritual
do Warakidzá. (B)
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Pelos dados recolhidos na obra de frei Bernardo de Nantes, capuchinho bretao que substituiu a frei Martin de Nantes
nas Miss0es dos Cariris das ilhas do Sao Francisco, es.ses ameríndios conheciam e praticavam a navega~ao em pequenas
canoas ou no ajoujo, * que consistia na jun<;ao de madeira
leve em forma de balsa para atravessar o rio. Apanhavam
peixe ora nos covos, ora com anzóis (objetos de encultura~ao)
e, finalmente, empregavam o entorpecente chamado tingui.
Possuiam, ainda, potes de barro e uma espécie de alguidar em que faziam frituras, segundo afirma Bernardo de
Nantes. O fruto da cabaceira servia, além de utensílio doméstico, para representar o ídolo Poditii, na Cabana nova
feita de palmas de ouricuri.
.
Com o conhecimento do fuso, para beneficiar o algodao,
passaram a produzír redes de diferentes modelos; chamava
a aten~ao pelo acabamento, considerado de elevado mérito.
Tivemos, assim, notícias de trabalhos manuais verdadeiramente artísticos realizados por Cristina e Leonor Pereira, índias catequizadas, cujos trabalhos valiosos deram motivo a
denúncias contra os capuchinhos, que repercutiram na Corte
portuguesa, sobre explorag0es dos servi<;os das nativas das
Aldeias do Sao Francisco. ( 9)
. Dos produtos naturais devemos destacar o umbu que
possibilitou a conhecida festa de regozijo relacionada com a
entidade mítica do Badzé, deus do fumo e protetor das florestas. (1º)
Com a introdu<;ao do gado, dos diferentes tipos, as preocupa~5es aumentaram na regiao sertaneja do Nordeste: para
os silvícolas o gado - caprino ou vacum - prejudicava sensivelmente, porque ambos destruíam os imbuzeiros jovens, que
se desenvolviam nas regioes abertas dos agrestes, (campo)
sem possibilidade de protegao adequada.
Por outro lado, praga que jamais havia sido notada agora
surgia atacando a pequena agricultura dos indígenas. Apareceu, entao, a dos ratos, impressionante pela devasta<;ao que
causara nos mantimentos acumulados, nas ilhas do médio
Sao Francisco.
Incompreendidos nas razé5es que ofereciam, os silvícolas
eram duramente acusados de indolencia, numa evidente con( *)
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O Rio Sao Francisco, Dr. Theodoro Sampaio> p. 27

fusao entre o ato de recusar trabalho e o reconhecimento da
inoperancia da a<;ao em meio adverso. Além do mais era costume o trabalho coletivo a noite, para ajudar a passar o tempo, julgado ocioso, no ambiente nativo.
É preciso relembrar que os indígenas viviam em constantes vigilias para evitar surpresas e ataques inimigos. Por isso
alguns podiam dormir tranqüilamente enquanto outros cuidavam de trabalhos manuais para, no dia seguinte, dormirem.
por sua vez.
Frutos do umbuzeiro

Citado por Gabriel Soares de Souza
- Capítu1o LIII "Que trata da árvóre dos umbus, que se dá pelo sertáo
da Babia". Euclides eta Cunha em
Os Sertóes focaliza essa tradic;áo do
jagunc;o num combate desigual.

· Fruto do urn.buzeiro. Planta muito
comum nas encostas da Borborema. Era motivo de festas do recolhimento em certos p~ntos distantes e de guerra entre tribos vizlnhas. Ficou do umbuzeiro a tradic;áo da emboscada, por motivo da
prot~áo que oferece a planta ao
homem de tocaia. Táo importante
-era que o termo ambu, em Cariri
significa toeala.
1

O comportamento desses indígenas, visto pelos observadores que com eles conviveram 23 e 25 anos (segundo revela<;ao que espontaneamente fazem), pode ser considerado normal. Falam, é certo, de murmura<;oes, praguejamentos, resistencia aos castigos corporais, mas é preciso levar em conside59

ra~áo

que eles, ora estavam confinados em Aldeias, ora em
ilhas, recebendo admoesta~Oe.s contínuas de velhos sacerdotes chocados com a inusitada cultura aborígene.
Inclinados as festas de regozijo, visitas aos amigos e parentes, faziam o Soponiu ( 11 ) que os religiosos consideravam
rito pagáo porque nele havia muita bebida fermentada, onde
era saboreado o cágado do rio, substancioso alimento de ordem coletiva.
Ainda hoj e existe, desse famoso Soponiu, topónimos nos
sertfies do Nordeste e deles tivemos conhecimento pelas informa~fies de Homem de Melo e l. Joffeli. ( 12 ) Trata-se da expressáo sambaquixaba.
Deitados em suas redes confortáveis, os mais velhos da
Aldeia recebiam suas visitas e davam consultas que eram tidas como de validade indiscutível.
Era, também, na rede que o pai recebia as manifesta~é>es
pelo nascimento dos filhos.
No primeiro caso o cachimbo era instrumento indispensável e dele ternos, no vocabulário desse grupo etnico, pité e
pitá.

Segundo informa~6es do alto Piancó, do início deste século a bebida fermentada obtida da quixaba era violentamente inebriante! ...
É provável que "samba-quixaba" seja um dado cultural
de elevado valor porque registra a coleta e distribui~ao do
cágado do rio como alimento primitivo. Essa hipótese tem
muita probabilidade, revelada na existencia da expressáo sintética samba-quixaba.

v----·. . . ,.___,. ,_.,. . . . . ,. . , ,. . ,.,. . . ,

Arvores sagradas dos Carirís, pouco estudadas. Samba-quixab.34 l··· . ,·
do cágado a fruta. Emburana-decambáo - árvore-lacre. Euclides
da Cunha em Os Sertóes: "urna
quixabeira alta, sobranceando a
vegetac;áo franzina". E adiante:
"as quixabeiras de folhas peque- ·
ninas, e frutos que lembram c~nt~
de onix".

Quixabeira jovem, da caatlnga sertaneja.
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Emburana-de-cambio (n o m e

popular no sertáo da Paraíba >.
Arvore preciosa nos trabalhos
de imagens artisticas de santos. Trabalho artesanal iniciado pelos capuchinhos italianos.
Servem, agora, para trabalhos
de encrustac;óes em madeira,
contrastando como marfim vegetal que fornece o pereiro-davárzea. :t madeira leve e resis
tente. Seus galhos recurvados
deram motivo ao uso, no tempo da fndústria dos currrais, do
"cambáo" que era colocado no
pescoc;o dos antmals habituados
a invadir ~ados. Existe a im~
bur.a·n a de eheiro (Camaru)
que produz madelra para a
marcenarla.

VII -

Restos de tribos em processo de

acultura~áo

Trataremos aqui, de preferencia, da mobilidade vertical
do denomil].ado "grupo silvestre" que durante cerca de meio
século, após a, expulsao dos jesuítas e desterro dos capuchinhos franceses, resistiu a encultura~áo ·européia, asilados nas
regioes desertas do alto sertáo do Nordeste.
A partir do século XVII tivemos notícias indiretas, de indígenas agrupados e esquivos, os quais, sob vários nomes, alega~6es e pretestos, abandonavam as missé>es religiosas onde a
vida co·m um os obrigava a cumprir ordens, contrárias as suas
índoles. Isso acontecia sobretudo, nas miss6es do S. Francisco.
Eram elas as mais atingidas nesse processo de resis.t encia pacífica. (1)
Nos documentos da Marinha de Ultramar, publicados
pela Biblioteca Nacional, encontrani-se informa~óes subsidiárias a cerca desse fato, que estava ampliando o complexo problema das descúl.as dos aborígenas das serras distantes. Já
em 1717 existiam referencias aos Xocos (Tsocós), Umá que,
justamente em 1802, apareceram buscando miMonários nos
altos sert0es de Pernambuco. Assunto registrado gra~as as car61

tas trocadas entre frei Vital de Frescarolo e D. José, bispo de
Olinda. (2)
Certos grupos menos conhecidos apenas foram citados r~
pidamente pois estavam afastados das áreas pertencente~ a
Casa da Torre, responsável pelo avassalam~n~o da .terra. Tiveram esses silvícolas, ensejo de buscar m1SS1onár1os por sua
própria canta. Nesse caso específico encontra-se, o .grupo Inxu,
do riacho da Brígida, reduz1do após ataque estup1do das bandeiras. A maior parte desses ameríndios já havia estado em
contacto comos barbadinhos ;outros conheciam seus métodos
de catequese por meio de notícias favoráveis, que corriam de
boca emboca ... Como circulavam nas adjacencias das Faze·I?-das estavam constantemente sujeitos a surpresas desagradavei~. Vez por outra encontravam vaqueiros tao selvagens· como
os próprios Tapuias. Com efeito muitos haviam saído da mesma horda, em tempos ~sados. (3)
Adotavam os senhores das terras, o salutar principio da
divisa.o dos ge~Íios para que pudessem governar sem constrangimento !
Nessas circunstancias o desaparecimento de urna res fazia
recair suspeita contra os "índios silvestres", que, embora desarmados eram acusados de matar o gado, senda por isso, barbaramente assassinados, sem qualquer constrangimento.
Essas acusa~óes, sem prava algu~a, val~am como testemunho táo eloquente que, sem apela~ao, serviam para condenar o infeliz.
Conta-nos o padre Francisco Menezes, em Lamentagao
Brasílica o caso de vaqueiro, cujo nome era José Montes, o
qual pas~ando no caminho, viu um indio, jovem ainda, tomando banho num po~o do rio onde estavam seu pai, mulher e
filhos tendo descarregado a arma contra o mogo dando-l~e
mort~ instantanea! A família apavorada correu para a Alde1a
onde o pároco nada. pode fazer por tratar-se de elemento
poderoso e intocável. (4 )
Diz o padre Francisco Menezes que esse crime hediond.o
ficou impune, mas o efeito, entre os indígenas, foi traumat1zante chegando a notícia ao Piauí e Minas Gerais.
O certo é que o ódio entre vaqueiros e "indígenas ~ves
tres", aumentou consideravelmente causando apreensao as
autoridades responsáveis, da Capitania de Pern~mb':co. Alegavam os habitantes das caatingas que a mot1va~ao dessa
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querela estava, justamente, no Alvará em Forma de Lei que
mandou doar terras (limitadas), aos indígenas do interior.
(1968) .

Esta conquista fara dos religiosos, por intermédio do ~a
dre António Vieira; chamara a aten~ao daqueles que reconheciam nos sertóes do Nordeste (como até ali se via), apenas
campos apropriados as pastagens de rebanhos.
Nessa época, na margem direita do Rio S. Francisco, os
atritos sobre po-sse de terras, envolveram personalidades históricas da maior responsabilidade .. E, justamente quando
o Govemo da Metrópole solicitava, com maior assiduidade,
índios Cariris para completar as entradas, mais importantes,
apareciam bandeiras (organizadas no Brasil) "dando fortemente" nas Aldeias missiónárias, em processo de acultura~áo.
Convém notar que a degola dos Gurgueia do Pajeú (aliados dos Paiaiá) , ordenada pelo Governador Geral a Francisco
Dias de Avila e Domingos Afonso Sertáo, foi executada, fielmente, ficando como verdadeiro trauma, segundo refere frei
Vital de Frescarolo. (Doc. NQs 333 e 334 - Anais, Vol. VIII
p. 363).
Esse processo iniciou-se quando a Casa da Torre, conseguiu, em 1658, 1659, novas terras ao lado do grande rio S.
Francisco.
Foi, entao, poderoso grupo Cariri, recha~ado do Morro do
Chapéu, cedendo lugar aos conquistadores. Essa é uma das
notícias registtadas por Pedro Calmon em Hist6ria da Casa
I

da Torre. (S)

·
Esclareceu-se, nessa época, que Paiáiá, Gurgueia e Ro-

delas, falavam o mesmo dialeto aproximado do Cariri (p. 83,

Calmon)
Esses silvícolas, sob a chefia de Francisco Rodelas, já
haviam prestado servigos a Coroa portuguesa, atrávés da a~áo
eficiente dos Jesuítas do Juru (Geru) (6)
Dos Paiáiá, era capitáo, provido, Manuel Hinojosa. Anais, vol. IV p 357) .
Entre os indígenas em processo de acultura~áo, no século XVIII, estavam aqueles conhecidos como Na<;ao Caririjó,
do Rio S. Francisco.
.
.
Diz, o padre Francisco Menezes que esses amerindios
eram mais claros que os demais. Consta, ainda, que foram
vítimas da inveja dos colonos tendo caído numa cilada que
os fez vftima de injusto martirio.
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Elias Herckman foi o primeiro a reconhecer que esses
indígenas estavam localizados transversalmente a Pernambuco.
o nome Cairijó ~m sido escrito de diferentes maneiras,
conforme o autor: Carnijós Carerijuós e Carijós, senda que
esta última fórmula estabelece confusáo com outros grupos
distintos da regiáo Sul do País. Por isto, aquele que diante de
dificuldades de pesquisas recorre a Gabriel Soares de Souza,
encentra outras tantas dúvidas criadas (no sec. XVI) por
circunstancias da mesma origem local.
Muitas coisas tem sido esclarecidas pelas informa~oes de
Elias Herckman e do padre Francisco Menezes. Este, fez de
tema principal urna suposta Lament~ao Brasílica para ressaltar o fenómeno de indígenas cristianizados que eram, posteriormente, massacrados. Causa: acusa~oes levianas de interessados nas poucas terras que a Metrópole consentiu (a
pedido dos jesuítas), em lhes doar.
Entre essas destaca-se a dos Caririjós por ser das mais
horrorosas, envolvendo distribui~áo de aguardente com perversos intentos. O atrito ardilosamente preparado repercutiu
negativamente nas miss6es jesuíticas e em outras ordens ligadas a religiáo católica.
O pretexto foi urna missa a que os indígenas chegaram
atrasados, porque vinham de muito longe! "Ignorantes sobre
a possibilidade ou nao de um sacerdote poder celebrar duas
missas seguidas, solicitaram do clérigo que celebrasse outra
missa para poderem assistir. O padre, sem explicar nada,
"rezou Ladainha e Salve Rainha". Os indígenas já batizados
e cristáos acharam-se iludidos. Houve reclama~oos e isso foi o
bastante para correr a noticia de que os Caririjós estavam
amea~ando atacar o sacerdote. A multidáo caiu sobre os infellzes que acabaram morrendo degolados. Outros que conseguiram escapar ao massacre caíram prisioneiros e, como tal,
cativos. (8 )
Combase nos documentos referidos, sobretudo do Estado
do Ceará, temas as seguintes informa~6es dualistas:
1Q -

29 -

indígenas de língua travada,·
am.eríndios de língua geral.

Busquemos explicar, com
índios de língua travada:

recopia~6es,

o significado de

Esbogo Histórico sobre o Ceará - Dr. P. Théberge (p. 2) :
"Nunca empregaremos o termo Tapuia senao como sinOnimo
de indio de língua travada, ou vencida".
outro documento (p. 4)' declara, expressamente, que os
Paiacús, de N. S. da Concei~ao do Rio Choró, sao índios de
língua travada. (Idéia - Governo Cezar de Menezes). Já o
Dr. P. Théberge (p. 5), diz que o Paiacu é indio de língua
Geral. Está aí a balbúrdia formada!

Logo a seguir ternos outra informa~ao duvidosa desse
autor: "Os Canindés, Quixel6 e Baturité sáo índios da ra~a
Tapuia. Nao diz, textualmente, que sáo índios de lingua travada. (9)
Ora, nao há qualquer dúvida sobre Canindé que era

chefe de indios Cariris.
Será que o dialeto Cariri também é considerado Zíngua

travada?

Recorrendo a nossos verbetes dicionaristas encontramos
neles uma saída pela tangente: "Língua travada - cada um
dos falares dos Tapui.a s da Língua Geral!" ( 1º)
Vejamos, através das Vüas e Cidades, alguns dados sobre
a língua dos indígenas, urna vez que essa exigencia consta de
instrumento oriundo de Lisboa. Nossa pesquisa será exclusivamente sobre indígenas de Zíngua travada. (Documento de
Pernambuco) :
" Vila de ,M onte-Mor Novo - N. S. da Palma, situa~ao: na
Serra de Bat urité (Ceará). Habitavam aí indios da N~ao
Genipapo de língua travada; (Paiacu) ;
Monte-Mor Velho. SituG,Qá<>: margem do Rio Choró, ponte da
Vila.
Aquirás. Indígenas do grupo Paiacu, de língua travada;
Povoagáo Arneiró - Na~ao Jucá. Extremo do Estado; sao

índios de língua ~ravada (Giucá).
Vila do Crato - N; S. da Penha - tndios de língua travada;
N G,Qao Paiacu que sáo indígep.as de língua travada;
Vila de Porto Alegre (RGN) . - Na~áo Paiacu de língua travada,·
Nagáo Pega- S. José da Paraíba- índios de língua travada."

. Essas informa~oes encontram-se no pequeno livro organizado pelo Governador José Cezar de Menezes, da Capitania
de Pernambuco, que abrangia diversos Estados do Nordeste,
a té o século xVIII. A obra tem o nome de I déia da Populagao
,
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da Capitania de Pernambuco. (1774). Serviu de base a nossa

iniciativa constituir instrumento oficial (do Governo Local) .
Todavia onde o trabalho está melhor apresentado é quanto
ao "Ceará Grande", que o documento assinala como Govemo
subalterno de Pernambuco. (As referencias encontram-se das
pp 3 a 13 da obra referida).
.
·
Um outro livrinho de 1831 esclarece alguma coisa sobre
Cimbres, nessa época Vila e ca~ de Comarca, que come~ava
a ser superada pela Povoa~ao de Brejq da Madre de Deus.
Cimbres, como aí se informa'', era urna pobre ·Aldeia de
:fndios das tribos Sucurú e Pataxós (Xicurú e Paratiós). Brejo
da Madre de Deus estava ero melhores condi~é>es sociais, eco~
nómicas e topográficas: "suas ruas sao estreitas, nao cal~adas,
com multas tavernas e lojas de fazeridas". "A Povoa~ao é cortada por dois ribeiros, sendo as ruas construidas na Vá.rzea
onde existem fontes perenes de água cristalina, principalmente tres, cujos nomes sao: Pingo, Taioba e Prata". Daí,
possivelmente, o nome de Brejo. Havia sido descoberta, em
1757, como diz o documento aludido.
Das preciosas informa~ües de Luiz de Moura Accioli de
Miranda Henrique, impressas em Pernambuco, na Tipografía
Fidedigna da Rua das Flores, nQ 8, em 1831; destaca-se, no
caso presente, aquela que fala dos limites de Cimbres com os
Cariris Velhos (Cayriris) da Borborema. Carapató que era
urna tribo que deu nome ao topónimo ali referido (pág. 31.)
OUtra achega valiosa encontra-se a página 34, quando o
autor menciona o Distrito de Misericórdia (Paraíba), e seu
limite com os Cariris (Cayriris) Novos, ao tratar de Serrinha.
Até entao, a Vila de .Sao Joao era nomeada Vila de Sáo Joáo
do Príncipe.

Registra apenas Inxu (Exu) nas proximidades da Serra
do Araripe, como pertencente ao Julgado de Cabrobó.
Finalmente, Misericordia era parte do Julgado de Tacaratu incluido, também, o Riacho do Navio. (11).
Cabe destacar, desse pequeno livro de inform~óes oficiais, de 1831, a súmula sobre o arbusto Pereiro, das regióes
do alto sertáo do Nordeste:
"É muito vulgar, em todo o sertáo, um arbusto conhecido pelo
nome Pereiro: suas folhas sao curtas, lisas e ponteagudas nas
extremidades; no mes de mar~o reveste-se de novas folhas,
e pouco se demora que nao brotem pelas bastes, por meio de
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exuda~óes,

urnas vesículas esbranqui~adas da figura de um
semicirculo com as extremidades para cima, cujas vesículas
derretem-se ao fogo com facilidade; e semos socorros da arte
fazem os habitantes, para seu uso, urnas velas alouradas frá~
geis e suceptiveis de qualquer polido; ardem bem da~ boa
luz e exalam de si um cheiro agradável (p. 10).
'
O Pereiro está integrado no folclore com a seguinte
achega:
"Todo pau fulóra e cai,
Só o pau Pereiro, nao! ... " ·
Nestes Pereiros c?stumam os inxus (colmeias), fazer suas
casas nos troncos; a1 os iam colher as mulheres das tribos.
Traziam na cabe~a os grande favos, em forma de abas onde
o mel era depositado. Coleta na época das aroeiras ~hum"
badas. (12)

O movimento revoluciÓnário denominado Cabanos deu
margem a que o missionário capuchinho italiano freí Plácido
da. M~ss~a publicass,a algo sobre os indígenas das dez Aldeias
pr1nc1pru.s que estavam sob sua responsabilidade como Prefeito em Pernambuco. Vem as inform~é>es a página 7 de
Trabalho Apostólico (I Tomo).
Certas crises, geradas pelas próprias autoridades eclesiásticas, dentro das Aldeias, tal como o uso de flagela~óes impostas e castigos corporais que os indígenas nao admitiam,
foram causas de abandono e fuga de silvicolas em processo
de catequese. Desde o século XVII, quando os franceses chegar.am as ilhas ~O Río S. Francisco, essas deser~OeS foram
ass~~ala?as. ;Entretanto ~omente multo te·mpo depois as consequenc1a:> f1zeram surg1.r causas, identificadas pela presenc;a de indios em lugares 1ulgados isento deles. Nao somente o
grupo Inxú, q:ie subiu ? riacho da Brígida, mas igualmente,
os Voues, Umas e Xoxos, que se haviam refugiado na Serra
Negra, passara~ a ser notados pelos fazendeiros ressabiados
com essa presen~a julgada estranha. (13)
Resta-nos falar sobre o aldeamento de Pedra Branca e

Caranguejo. (H)

Os _documentos do Arquivo da Marinha de Ultramar de
1?6.1, dao conta da ere~ao da Aldeia desses indígenas, ne~es

sar1os nas estradas que levavam as Minas Novas (Babia).
As referencias feitas pelas autoridades, sobré esses indígenas, sobretudo os de Pedra-Branca, sao absolutamente fa67

voráveis: tratavam da agricultura julgada indispensável naquela regiáo.
_
_
Ao visitar o grupo aludido o grande sábio alemao von
Martius dá informa~óes inteiramente opo-stas a essa v~rdade
contida nos documentos oficiais. Os indígenas constru1ram a
matriz fizeram suas casas de taipa cobertas de palha, e os
menin~s com~aram a aprender ofícios com mestres trazidos
da Bahia.
von Martius diz textualmente que esses indígenas sao
do grupo cariri, juntando a design~áo, Pedra Branca, Sabujá. Foi esse caso motivo de refer~nc.ia feita por R?~º!fo
Garcia sobre identidade desses amerindios com os Kirin e
Kariri, respectivamente, do Geru e de Aracapá.
VIII -

Sincretiz~óes,

tendéncias . ..

A Antropologia Cultural estuda a sincretiza~áo at~av~
de elementos de dois sistemas distintos, buscando ating1r
"conjunto novo". Observa-se o fato dando importancia ao
contacto permanente de europeus com os Cariris do babeo e
médio s. Francisco, num período de tell?-po ,que pode estar
compreendido, aproximadamente, em me10 seculo. Um novo
"e saliente processo verbal" come~ou a desenvolver-se naquelas regióes separadas, totalmente, urnas das outras, pelas
grandes cachoeiras, principalmente a de Paulo Afonso. (1)
Concep~o es int.eiramente ecléticas avultando, ent!e
elas o caso das expressoes inversas - comec;aram a convergir,
por exemplo, entre o portugues e.º cariri. O P.rob}ema apresentou-se possivelmente, do segu1nte modo·: ind1genas anciosos por conhecer os segredos dos brancos (caraí), e estes,
por seu turno, procurando ent.ender ? genio da tribo para
levá-la, pelas impressóes fortes, a aceitar os dogmas e conquistá-la para a religiáo. Encontraram ~í, porém, urna eno!me barreira: estranhos e complicados d1aletos de penetrac;ao
d 1.f.ic1'l.1ma .' .. .
A impooic;áo da chamada Língua Geral, no início, serviu
apenas para confundir missionários e catecúmenos. Atrapa:.
lhou o mais que póde, urna vez que "os iín~uas",.,tr.azidos para
facilitar tarefas ficavam, vez por outra, tao atorutos quanto
os que dominavam apenas sua líi;igua de origem...
As missóes comec;aram a regIStrar termos car1r1s e organizar "rudimentos da língua para o necessário exame de cons-

ciencia", procurando urna orienta~áo menos comprometedora, pois os aborígenes come~avam a desconfiar de que os poderosos "Abarés" eram menos hábeis no entendimento que
eles pois facilmente apreendiam frases da lfngua desconhecida, em contato cfireto. (2)
Esta, talvez a razáo principal porque certos missionários
jamais esclareceram o dialeto falado pelos grupos étnicos de
suas responsabilidades. Quando era possivel (dada a concep~ao
de Tapuia Manso), a lingua que falavam deixava de ter importAnci~ relevante pois, o que faziam primeiramente era tentar um entendimento através do tupi variado ...
A evidencia desses fatos, resultantes de contingéncias naturais, semente a partir de 1759, come~ou a se tornar bastante
clara e positiva. Já nessa época o Governo da Metrópole proibira, terminantemente, o uso da chamada Língua Geral (3)
Essa derivante havia colocado a etnologia em sérias dificuldades que, se pode dizer, eram inesperadas pois os indígenas
de lfngua peculiar comec;avam a procurar repetir te1mos
novos assimilados, indiretamente, para com eles conseguir
o entendimento comos intérpretes a servi~o das mwoes. Essa
assimilac;áo ou acultura~ao, nao foi entendida pelos observadores que falavam com os Cariris, em decadencia, como
grupo étnico. Veja-se que extensáo poderia ter tomado esse
processo ou falsa posi~áo daqueles que tratavam da cultura
usando método estranho aos dois elementos interessados!
Nem falavam Tupi, nem Cariri. Adotavam um meio suasório
de comunica~áo do valor daqueles entendimentos comerciais
usados nas caravanas . ..
Invertiam-se, além disso, os fatores : o nativo é que precisava ser bilíngue, como aconteceu como falado Capataz do
X ocó, na missao da Gameleira, em '1802. (1 )
Todavía coisa piar estava para acontecer: a expulsáo dos
jesuitas do território nacional (1758).
Isso possibilitou modifica~áo completa da política missionária ~ Aquilo que isoladamente vinha servindo como urna espécie de profilaxia dos costumes - afastamento do indio fora totalmente suprimido. Nesse processo de insulamento, os
indígenas é que eram sacrificados; para.eles seria indispensável con.tinuar a manter o intercambio com seus parentes e
amigos, coisa que estava, a pretexto de disciplina, senda evitado a todo custo ! .. .
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Somente o capitao da tribo, ligado aos padres, tinha regalias amplas e com isso os demais ficavam submissos c0n10
num grande presidio. Esses detalhes acham-se transcritos nos
paralelos sobre jesuitas e capuchinhos, publicados nos Anai s
da Biblioteca Nacional. (5)
Agora, ero contrapartida, criavam-se novas condi~óes ~ara
a comunicac;ao e comércio entre indios e caboclos, com a instituic;ao das feiras semanais, conduc;ao de boiadas, e travessia
do Rio S. Francisco a cargo dos "gentios" aculturados. Nesse
documento acima referido, está demonstrada a servidao disfarc;ada das mulheres indígenas "que para ganharem o céu
viviam no purgatório" das ilhas, fabricando redes que era1n
vendidas no interior para as constru~6es de templos suntuo·
sos, para os respectivos lugares. (6)
Abertas novas estradas, sobretudo para as Minas, o mercado do sal, extraído das proximidades .do ria (dos depósitos
naturais), exigia medidas para o transporte, rumo as nascentes, em canoas e barcos dirigidos pelos índios das missoes. Ao
mesmo tempo atendiam-se as necessidades dos fazendeiros e
criadores das cercanias.
Dois processos de sincretiza~oes foi possível· ar~olar,
através do convívio de frei Bernardo de Nantes que, nas Ilhas
do médio S. Francisco, missionou durante vinte e cinco anos.
Como fator de cultura parece-nos possível identificar dois
fatos ideais bem estruturados:
lQ - confissé>es no. mato;
2Q - Auto-flagela~ao.
Tal era a· importancia dada pelos missionários as confissé>es e o zelo coro que dela falavam os sacerdotes, que idéia
básica ressurgiu no meio tribal: o velho processo de levar o
moribundo, idoso, a floresta para o processo de cura que os
clérigos denominavam" confissé>es no mato".
Reunidos os membros da familia Cariri e o doente diante
da grande floresta onde necessariamente deveria estar o
duende Badzé ou seu filho Poditá, o enfermo dizia o que talvez houvesse feito que o tivesse levado aquele estado. OUtros,
da mesma linha, emocionados, notando muitos erros cometidos, pediam perdio aos protetores jurando nao mais continuarem na prática de tais maldades!
A essa simples manifestac;áo primitiva ou ancestral os
missionários reagiam violentamente chamando de "confissoes
feitas ao diabo ! "
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Diz Bernardo de Nantes, a página 328 de Catecismo Kariri
. te :
'
o segu1n
"Deus assim o mandou; mas ele vos proibe fazer confissao
antiga no mato, aonde levais os vossos doentes; diante dos quais
vos confessais de vossos pecados, cuidando que por esta confissao lhes procurais a saúde. Deus nao instituiu esta confissáo,
é o diabo, o qual como bugio quer arremedar as obras de Deus
como antigamente quiz ser semelhante a Deus no Ser".
'
Nem se tratava de diabo nem de confissáo mas de um ato
mítico diante da suposta personalidade de Bad2é. Essa maneira de curar por meio da impressáo ainda hoje é motivo rele·
vante onde existe doente de-senganado.
No caso em foco, havia o Bisamuye dado a doen~a como
resultante de trabalho de magia negra feito no recesso da mata.
Somente aí poderia ser tentada a cura.
Passemos ao segundo caso, isto é, a~áo que levou o gentio
a reviver cultura semi-apagada: surgiu entao a nova fase denominada auto-flagela!;aO.
É muito provável que o Cariri, dado as práticas místicas,
tenha ficado bastante impressionado comas explicac;é>es sobre
as teorias de Santo Agostinho, que sobre penitencia ensinava
frei Bernardo de Nantes: "Penitente" é aquele que se ira contra si mesmo, para que Deus nao se ire contra ele; se castiga a
si rigoroso, para que Deus lhe perdoe misericordioso". (7)
Por isso refloriu com tanto ardor e prática da flagelac;áo de
que faz comentário, por mais de urna vez, o padre Luiz Mamiani quando fala sobre a m.issao do baixo S. Francisco. (ª)
Essa auto-flagela~ao era praticada desde tempos imemoriais com a urtiga ou cansan~ao mas tinha efeiio de cura de.·
males nervosos ou de alguma endemia desconhecida que causava pruridos na epiderme.
~ curandeiros, depois, passaram a usar chá da urtiga
(urtica urens - Veloso), para debelar as erup~é>es cutaneas.
Já a erva cansan~ao usada em aplica~ao direta pelo Bissamu
era segredo inviolável de modo que jamais foi possivel saber
o uso que faziam, realmente, dela. (Vide Loasa parviflora Schrader).
Sobre as tendencias do grupo étnico Cariri é muito difícil
um pronunciamento correto e construtivo. É que mal comega~a a ser ob~ervado quanto aos diferentes aspectos culturais,
ve10 a expulsao dos jesuítas e desterro dos capuchinhos fran71

ceses. Desse modo as duas regióes onde os indígenas estavam
sob rigoroso controle e experiencias, ficaram em situa~áo precarissima, como indiretamente o atesta Caetano · Pinto de
Miranda Montenegro na viagem penosfssima que fez pelo interior de Pernambuco, partindo de Goiás. A correspondencia,
a esse respeito, está publicada a p. 111 de Protesto e ContraProtesto - Memorial, robre disputa entre Pernambuco e
Babia.
Esclarece que desceu duzentas léguas pelo S. Francisco chegando a longinqua Cabrobó da margem do S. Francisco. Daí
subiu o rio Pajau ~té a Povoa~áo de Flores.
E, adiante, faz a seguinte revela~ao:
"Defronte de Cabrobó há mais a vila de Assun~ao, em uma
ilha do mesmo nome; vila de indios que está ero grande ~e
cadencia". Referiu·se, também, a ilha de Santa Maria, que
tendo, no século passado, 270 casais de indios, boj e nao chega
a 12 casais".
Estranhamente náo faz qualquer referencia as ilhas ·que
estiveram controladas pelos capuchinhos italianos.
Deixou sem comentários a extrema miséria que reinava
na regiao antes florescente do baixo e médio S. Francisco. Da
contenda entre os poderosos da Casa da Torre, de um lado, e
dos missionários da outra, quem perdeu foi justamente o indígena que desapareceu como por encanto ...
Recorrendo a história fomos a José Cezar de Menezes,
1774.
•
Encontramos sobre o assunto os seguintes e parcos da·
dos:
"Vila de Cimbres, de. indios:
Seus povos vivem de plantar alguma lavoura para seu sustento e de se alugarem por tangedores das boiadas que passam
para a Babia e Pernambuco" (9)
Repete (quase sem modifica~ao) informa~óes quando fala
de "Aguas-Belas, de indios do sertao".
Dá-nos, entretanto, informa~ao preciosa sobre o destino
dos indios do Rio Real. Houve desmembramentos, pelo que
consta da aludida publica~áo:
"Freguesia de N.S. da Concei~ao de Porto Real, 1763. Af estao
indios Cropot6s reunidos a Cariris os quais vivero da agricultura".
1
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No livro Idéia, p. 60, encontramos outras achegas:
"Da barra do Pajau para cima existem muitas ilhas até o
pontal grande as quais sao deli~iosas (sic) e muito povoadas
de xnoradores, com muito gado vacum e caval.ar, fartura de
pescado e abundantes lavouras. ·Nestas ilhas tiveram os franciscanos 4 missóes e os barbadinhos 6. Uma chamada Pambu,
é a presente vila de Assun~ao, outra de Santa Maria como
abaixo se mostrará"
Vila de · indios das ilhas de Sáo Francisco - Assun~áo. "Foi
da dire~áo dos capuchinhos do S. Francisco. Tem agora vigário interino. Seus habitantes vivero de suas lavouras e da passagem de Canoas e Barcas, nas Cachoeiras, gados para a cidade da Babia."
A mesma tendencia registrada quanto aos índios cariris
de Santa Maria (ilha).
Von Martius registra, no início do século XIX, aquilo que
julgou engano dos Governadores: "encontrar nestes infelizes
desprezados uma voca:~ao para a vida náutica e, abrigando-os
a serem marinheiros, deles se aproveitam para o servi~ costeiro entre Bahía e Pernambuco e Rio de Janeiro" (Através
da Bahía, pág. 32) .
Comparando-se os anos de pesquisas de Bernardo de
Nantes, Joáo de Barros e Mamiani comos apontamentos de
von Martius ,vemos que este nao foi justo no avaliar a capacidade do povo Cariri. Ele próprio diz:
"Ocupamo-nos durante algumas horas em escrever, ouvindo
da boca desses filhos da natureza, os vocábulos de suas línguas e tivemos ensejo de nos convencer da grande variabilidade
e imprecisao das mesmas".
A seguir critica a índole do Cariri dizendo que no seu
falar nao existe o termo · amigo. Ora amigo é palavra portuguesa e nao Cariri. Herendi termo da língua é que pode ser
traduzido como camarada ou "amigo". Destaque-se que
Kamdra significa canto, música.
Von Martius encontrou as tribos de Pedra Branca e Caranguejo (Sabujá), em plena fase de assimila~ao. Havia; pois,
mais que simples aculturac;óes. O número de caboclos era
considerável, já nesse inicio do século XIX.
Mas basta recorrer ao Katecismo índico da Lingua Kariris de frei Bernardo de Nantes (pág 152) para verificar que
a palavra Canto tem tradu~áo correta por Kamara.
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Por outro lado cliziam os indigenas que as mulheres sem
compromisso eram chamadas carnarada-mulher, que se trc
duz por Dzidé como fez o padre Mamiani. Lago o sentido de
"Camarada" nao é o de amigo como nós o entendemos. ( 10)
Apéndice
Cultura, enculturagiio, folclnre. ·

. Nao há eJq>lica<;ao, por mais sutil que possa ser, para
fazer desvendar o segredo da razao final de tanto acetto num
idioma. usado por nativos, numa fase evolutiva que se aproximava da incipiente agricultura. Falta, sem dúvida trabalho
pretérito que possa servir de apoio as considera<;6es (acerca
do raciocínio) , sobretudo nos empregos dos neologism.os.
Isto que observamos neste dialeto, recolhido pelos missionários jesuítas, no fim do século XVII, nao é, absolutamente, privativo desses aborígenes do Nordeste. Nao! O fenómeno
tem sido observado· genericamente com espanto dos cientistas
e teólogos que se tem ocupado do palpitante problema da glotologia primitiva no Brasil.
Quanto mais nos aprofundamos nas pesquisas lexicográficas,
nos trabalhos sobre os Cariris, maiores perspectivas se nos
apresentam configuradas no elenco de termos recolhidos pela
diligencia dos catequistas que atuavam nas áreas hoje compreendidas no interior dos. Estados de Sergipe, Bahia e Pernambuco. A penetra<;ao aguda, no falar do gentío, possibilitou o ensejo de alcan<;armos valores étnicos que hoje se apresentam em processo iITe\'ersivel de desaparecimento.
Consideremos, obviamente, para limitar propósitos, casos
onde certas evolu<;óes parecem existir capazes de ilustrar o
pensamento do investigador, porque nelas incidem concep<;oes sugestivas que fazem ressaltar a importancia da matéria
em proje<;ao.
Através das palavras correlativas - portugues, cariri ir wí; e vir, té; tivemos oportunidade de verificar quanto
acerto mostrava possuir a forma<;áo .das express0es sumárias,
nas quais os verbos passavam, por sua vez, a exprimir ora<;óes
suscintas.
Servindo-se da partícula cri (suf.) equivalente aquilo que
está realizado (já) e deixando implícita a coisa finita, forma- 74

va-se o termo wicri que significava: que foi. .. O mesmo fato
repete-se, em paralelismo, na literatura oral com o verbo vir,
(té, em Cariri), aparecendo, por justapooi<;ao, tecri, na correta acep<;ao de veio, cuja interpreta<;ao estava na lógica do
tempo verbal. Já aí representa aquilo que se realizou; fun<;áo
precípua do morfema cri, no dialeto em análi$e retrospectiva.
Prosseguindo na exegese vamos encontrar o hipocorístico
reré interpretado como equivalente a "poucos". Perguntamos:
que razao haveria, no caso, para a formagáo do vocábulo tereré
correspondente a corrupio?
Nao querendo levantar polemica nem assumir responsabilidade no penetrar em seara alheia, vejamos a contribuigáo
de tereré, ou seja, do utensílio que servia de brinquedo para
as crian<;as daquele tempo. .
Era, esse corrupio (tereré) feito com uma pequena cabaga (polvarinho), na qua! entrava, como matéria principal,
para ocasionar a rota<;ao, táboa de reduzido tamanho e largura relativa, sendo Qastante delgada. Barbante de algodáo
fazia a pe~a girar sobre si mesma tal como sucede coro o piáo
comum. E mais: para causar ruído suave, orificio, na parte
superior, que, ao atritar com o meio circundante, provocava
as esperadas vibragoes sonoras. Para encanto da "meninada",
o bico de madeira, depois de circular em derredor, fazia ponto
num lugar determinado onde após, terminava de revolver.
Nao fícou, aí nesse tereré (como iniciativa única), o acervo dos brinquedos infantis, dos antigos silvicolas e seus herdeiros diretos os caboclos do sertao. Outra contribuigáo encontramos através do radical wí (ir) o qual, justaposto a icrae
deu-nos woicrae, pensamento equivalente a "cavalo-de-pau".
Esse objeto diversivo era feito com urna vergóntea retilínea
de arbusto pouco estudado, impropriamente denominado
marmeleiro.

Nesse folguedo, até mesmo a imita<;áo da cabega do animal
importado era sugerida, com o respectivo cabresto de grosso
barbante. Imitava-se algo mais do cavalo pampa fazendo-se
riscas curiosas, por meio de cortes nas cascas da madeira verde-escuro. Os lavares eram visíveis a distancia pois o cerne
branco fazia contrastar violentamente, com o fundo escuro
da haste trábalhada.
As criangas se exercitavam, correndo nos. caminhos, no
simulacro do animal, vencendo, na disputa, aquele que de75

monstrava pernas mais ágeis e resistencia física incomparável. Tradi~áo ancestral do grupo étnico ...
Realizava-se uma espécie de ciomáquia singular na sugestáo heróica do vaqueiro.
Encultura~ao, Integr~áo.

Dois pontos essenciais este trabalho tem o mérito de distinguir, no período de um século:
lQ - que, enquanto foi possível (de 1657 a 1757), os jesuitas se empenharam a fundo na conquista do elemento
nativo usando, de preferencia, o processo da encultura~ao imposta;
2Q - que, paralelamente, os reinóis e descendentes miscigenados (como é o caso de autoridades aliadas ao Morgado da
Casa da Torre e bandeirantes paulistas, cuja política indianista era diametralmente oposta), empregavam o método violento da integra~áo servil.
Amplia-se o quadro da conquista trazendo, para o cenário, onde outrora "campeavam as na~óes Cariris", os capuchinhos franceses e italianos, náo menos eficientes na especifica~áo. A fase histórica dessa evolu~áo pode ser focalizada de
1671, com os Cariris do Pilar (Paraíba), até a Regencia, quando foram, os barbadinhos, finalmente, expulsos e.las Missóes,
porque teimavam em seguir na ordem severa de cristianizar
a seu modo, o elémento aborigene. Foram esses religiosos que,
a custa de verdadeiros sacrificios, co·nseguiram pequenos terrenos para aldear "tribos vencidas", em desespero, que continuavam em correrlas sem tréguas, perseguidas de perto por
homens adestrados e caes de ca~a, quando j á nao tinha1n
condi~óes sequer de resistir! Coro elementos assim (oprimidos
e subnutridos) formaram-se diferentes vilas nos Cariris-Novos
- como o demonstra a história - onde era usado o terror,
pelos curraleiros e seus prepostos, como motivo de Lei ...
O choque cultural, resultante da supressao abrupta da
língua paterna, tendo os naturais de falar via intérpretes,
deve ter sido, realmente, formidável!
O homem nesse estado indescritível era compelido a assistir a cerimonias religiosas estranhas levando-o a abstra~óes
que estavam muito acima de sua capacidade de julgar. Acir76

rados pelas exorta~óes dolorosas trazidas do sofrer cristáo tornaram-se de um misticismo tal, que tratado algum jamaÍs poderla registrar.
I -

Notas -

Culturas evolutivas

1 Modtsmo. Termo empregado por Joaquim Ribeiro, em Estética da
Língua portuguesa, como contribuic;áo de Joáo Ribeiro em Frases Fet.-

tas, nas seguintes expressóes: "modismo e dizeres" "modismos antigos

e modernos" e "curioso modismo popular". (Obras citada pp. 6, 205).
2 T~mpo do verde. Frase da estilística popular. Foi empregada wr
Euclldes da Cunha em Os Sertóes. Significa a época das chuvas.
.3 ~poca da magrem. O mesmo autor escreve a expressáo popular em
sentido aposto, isto é, tempo em que o gado náo encontra o que
comer. <Ver p. 38 obra citada.)
4 Fataltsmo do sertanejo. Nada melhor para justificar a contingencia que a estrofe do folclore pernambucano:
" :S: asstm que se conhece,
Todos nós devemos crer !
Nao se pode desmanchar,
O que Deus tema fazer'-'.
5 Ambtente carismático. Combinac;ao harmónica que fascina pelo
conteúdo, isto é, pela colocac;áo do vocábulo na frase transformando-a em elemento de beleza, por vezes, com algum termo exdrúxulo.
Euclides da Cunha focanza esse aspecto com indiscutível autoridade, ao tratar dos "jagunc;os de Canudos". Depois em Beatos e Cangacetros, amplia-o Xavier de Oliveira com o Beato da Cruz.
6 Habttualtsmo, proveniente de hábito.
7 Tapuia. Termo empregado, desde o século da conquista como
designativo de índio nao tupi: Tratado Descritivo do Brasil' e Diálogo das Grandezas do Brasil. ~imao de Vasconcelos, Notícias Curiosas e Necessárias (1668), atribui ao termo o sentido de língua diferente da tupi. "'Vide p. 95, Parte l) .
8 ProteQáo nas pali~adas. Sáo várias as informac;oes sobre · a norma
de respeito ao individuo asilado na palic;ada, com respeito ao povo
Cariri. Basta ver o caso da conquista dos Orises e Procás. Anais da
B.N. Vol.1 (1876/1877).
~. ~~reos e cruzes. História da Companhta de Jesus, s. L. Vol. v.
10 Correspondencia entre o Bispo de Olinda D. José e frei Vital de
Frescarolo. R_ev. do I.H .G.B. Tomo 46 P. I - Cartas, pp. 103 a 119.
11. Pipipáo (Pipipam) Indígenas encontrados em Cabrobó por frei
Vital, em 1802. O grupo náo foi, ainda, suficientemente estudado.
Parece que esteve em contacto com os Rodelas ou Patáiás do médio
S. Francisco. Eram conhecidos como sllvícolas, e dados as brigas.
1~ AsstmilaQáo. Diz frei Venancio Willeke OFM. "Os textos de cantigas pagas cediam o lugar a outros de caráter cristáo conservando-se, porém, a melodia típica e querida da tribo". (Obra ~itada p. 63).
13 . Terror das Bandeiras! Ver traic;áo de Morais Navarro. Serafim
Leite, obra citada, p. 531 e P. Theberge, p. 91.
14 Proibic;ao do uso da língua geral. Rev. do I .H .G .B . p I - Novas
vtlas e lugares (1758/1759).
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15 Plasttcídade uttomática. Equivale .~ mut3:bilidade na linguagem.

(Ver Joaqulm Ribeiro, obra citada: plastic1dade para criar vocábulos".
.
__
16 Bodocongó. Possivelmente um hibridi~mo de bode-.congo, ou sej~
bode preto. Bodocongó aparece em Spnopsis das Sesmarias de I. Joffeli,
como topónimo do Estado da Paraiba.
17 Bodo- pttá (Talvez formado por bOde-ptt á) No Vocabulário Cariri
existe Pitá rede; lugar onde se fuma o cachimbo.
18 Anton~másia. Fumar por fumac;a. Joaquim Ribeiro, obra citada.
19 . Migrac;áo vocabular. Joaquim Ribeiro, obra cit ada, p. 116.
20 Hibridismo, o mesmo que peregrinismo. É, p~r vAen~ura, un:i _neolo~
gismo figurativo . O termo apresentado traz b1valenc1a, Car1r1-tupi.
Raebo~cuia .

Sorobabé (Grafia sugerida por intelectuais: Sorobabel). Entretanto vasconcelos, refere-se a u·m célebre guerreiro de nome Cerobabé. (Vasconcelos, obra referida, p 100- P. l) .

21

n -

Notas -

Homofonias, aculturac;óes.

1 ·Língua geral. Tupi evolutivo. Vocabulário organizado por Gon~alves

Dias. Rev. do I.H .G .B ., 49 trimestre de 18542. O Gover_no de LISboa,
após considerou a Língua Geral urna invenc;ao verdade1ramente diabólica". Rev. do I.H.G.B. Tomo 46, P. I, § 69, p. 124.
2 Sapoiás. Primeiras notícias em S .L ., obra ~i~ada p. 273 <vol. 5.~) ·
Gregório de Matos cita os Paiaiás que eram VlZlnhos desses Sapotas.
Florilégio da Poesía Brasileira, Varnhagen, pp, 81 e 154.
3 Os cariris também usavam o processo de cativar prisioneiros de
guerra, principalmen.te os Tapuias Sapóias, conforme nos diz S .
L., p. 275, obra referida.
A.
,
4 Confusoes gene·r alizadas entre palavras Cariris: topon1mos, hngua, povo. A.inda para confundir mais ~em o termo Tapuia, em alguns casos, substituindo a palavr~ especifica Ca~i~is.
.
,
Topón1mos : Cariris-de-Fora, Car1ris-N ovos, Ca~1r1s Velhos , . Lmgua
do povo Ktriri (KJpea), Kariris (Dzubucúa) ! 9utriris (JaI_ldu1ns) etc.
Povo carlri de Pedra-Branca, Jacobina, Medio S. Francisco, Estado
de Pernambuco e·tc.
,
Para agravar o assunto aparece a expressáo índios de ltngua travada
extensivR. ~.os Cariris do Nordeste.
5 Tapuias que ficaram com os portugueses na guerra de rest~ura~áo
- Rodelas do s. Francisco e grupo Tupi de Felipe Cam~rao. P~r
necess~dade imperiosa, passaram a contar COlll elementos ,a1nda nao
comprometidos com os holandeses. (Após a Guerra dos B arbaros em
que a confusáo foi aumentando, gradativamente. . .
.
Há farto material sobre o assunto em o Valeroso Lucideno, pp.
181, 207, 283.
.
6 Deus cariri : Documento em frei Bernardo de Nantes, Nhinho.
Teogonia: Badzé, Politáo; Warakidzá (Warakidzé) .
_
Os padres tentaram impor o termo Tu~am poré!Il, .em razao de

ter origem no grupo tupi, foi causa de mu1ta resistencia. Basta ver
que frei Bernardo de Nantes somente muito adiante, no decorrer de

sua obra, acaba registrando a palavra Tupam que era repelida com
d~cisáo firma pelos Dzubucúa.
Esses indígenas eram muito versáteis e assinülavam as pa1avras
novas que ouviam dos religiosos, com bastante cuidado, mas adulterando quase sempre, a pronunciac;áo. Algumas vezes os religiosos.
de industria, empregavam vocábulos da língua geral como sapucaia,
em lugar de galinha e galo. Os Carirls adotaram um termo intermediário sabucá.
7 O termo cavalo foi absorvido e transformado em cabaru. Confirase no Vocabulário de frei Bernardo de Nantes.
8 Absor~o e apli~ao do t ermo eruz que deu, aos indígenas desse
grupo, a palavra crudzá .. No Geru tivemos, cru~á que é puro tupi evolutivo.
9 Anhivonhé. Termo que parece neologismo jesuítico, foi empregado com Anjo da Guarda. É anagrama de nhewo, que $ignifica demonio na opiniao dos religiosos.
10 cayacu. Encontramos esse termo no Catecismo Kiriri (Mamiani) .
No grupo Dzubucúa (Dhas do rio S. Francisco) cayacu tem equivalencia aos termos lua, mes.
11 Expressáo cayá-cu, isto é, noite, em . rela~ao com o dia e o mes.
12 catacu. Encontramos como topónimo em Synopsis das sesmarias
de I. Joffeli, Tomo 1, p. 62 n Q 100. Trat a-se da Serra de Catacu.
É,em verd~de, urna .éxpressáo que pode ser interpretada segundo
os vocabulários anexos.
13 Guinhé. (ghiné, guimhé, guiné), Tudo indica tratar-se de interpreta~aó da palavra em uso comum entre os europeus, talvez sobre
negro da Guiné. No caso equivale a feijáo. Assim permanece a dúvida sobre a origem da palavra.
14 Nambidzé. Aqui notamos outra assimila~áo vocabular. Vem esse
termo no Catecismo de frei Bernardo de Nantes.
15 Nambi. O te rmo existe, também no tupi, porém com outra signifiCa<.fáO. Gustavo Barroso, em Terra de Sol, registra o vocábulo como
o entendemos caboclos do Nordeste: nambís que tem orelha cortada.
Veja-se na p. 89 da obra aludida.
16 Tororá - Assimilada talvez de tororó. Veja-se em Anais da B.
Nacional, vol. XXXI (1613/1762) p. 212, rio T-oror6 que entra no
Paraguac;u (Bahia) , perto da "Dha do Frances".
III -

Notas -

sonoridade da Língua.

1 Arte de Gramática - padre Luis Mamiani; p. s/n: Ao Zeitor, final.
2 A palavra Sinhá em Cariri significa senhor, sucessor. Ver obra

acima indicada, p. 20. Ed. Lisboa, 1699.
·
3 Trabalho referido, p. 80, Tomo I Nota Preliminar de Afránio
Peixoto.
4 Cotó. Esta palavra, em Cariri, quer dizer furtar. Ent retanto esse
furt ar parece encobrir urna tradi<;ao tribal que consistia no rapto de
mulher de outra clan, ocasionando, por vezes, guerra entre vizinhos.
5 Grupo aparentado dos Cariris. Está focalizado em S. L., História
da Companhia de Jesus, vol. 5 p. 273, e seguintes.
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6 Obra citada p . 326. S. L. atribui a Joáo de Barros os trabalhos
do Catectsmo
Arte de Gramática, publicados por Mamiani.
7 o Valeroso Lucideno, vol. II p. 181 (Ed. Cultura) .
s Riacho da corda. Dicionári0: .Corográftco do E. da Paraíba - Coriolano de Medeiros, p. 40 Topónimo de Bonito de Santa Fé.
9 croá. Diz D. José, Bispo de Olinda (1802), que _"croá é urna vergontea da grossura de um dedo". Faz, assim, referencia a uma planta que dava fibra. Nao é o crauá ou gravatá? Rev. I.H .9-.B·.· Tomo
46, p. 105 Parte I. No Brasil esquecemos mu1to; hoje n1nguem fala
em "cordoaria do Imbé".
10 Atlas e Relatório concernente d Explora~áo do rio Sáo Francisco. .
Gullherme Fernando Halfeld (1860) Aí registra o termo Pajau, conforme a pronúnc1a do povo da ribeira, naquele recuado tempo. A
palavra terla origem, assim, no vocábulo Paiá e nao em Pajé.
11 Obra citada, p. 276
12 Vejam-se os 11 Paralelos. Anais da B. N. Vol 31.

e

IV -

Notas -

Tapuia náo é distin~ao

1 Dtálogo das Grandezas do Brasil. séc. xyrr - Brandino p. 339.
vem aí escrito petiguaras. Notícia do Brasil - o .abriel Soar~s d&
Sousa registra: potiguaras, em luta com , os taba1aras, !lªs ag.u~s
do rio s. Francisco: na p. 20 f ala dos caetes arrasados a pos o episodio com o Bispo Sardinha e Duarte Coelho.
.
2 Os Botocudos - Viagem pelas Provincias do Rio de Janeiro
Mtnas Gerais, Tomo JI p. 139 - A. Saint-Hilaire (Brasiliana, nQ 126
(lQ e 29 vols).
3 Notíctas Necessárias e Curiosas - Simáo de Vasconcelos (1668)
p. 95, nQ 95, nQ 154, vol J.
4 Anais da B.N . - 1668, p. 154.
5 i;: o caso dos indígenas Umá voue e xocó que, já no inicio do sé:
culo XIX procuraram os barbadinhos italianos para aldeamento. Fre1

Vital de Frescarolo que em correspondencia com o Bispo D. José de
Olinda, Rev. do I ~ H.G.B, Tomo 46. Há noticias deles em George
Gardner e Freire Alemáo. Esta.o considerados entre os elementos dos
grupos Cariris.
.
.
6 Veja-se o livro inédito Lamatagáo Brasíltca do padre Francisco
Teles de Menezes. I.H.G. B . Tomo I. Vol L pp. 238 275. (Parte publicada com o título Jnscrigóes lapidares.
7 Trabalho do séc. XVII traduzido por José Higino Duarte. É o
primeiro documento realmente importante sobre os Cariris do Nordeste.
8 Este fato está registrado na correspondencia de frei Vital de Frescarolo, diferentes vezes citada, ali vem a respectiva indica~ao bibliográfica.
9 Ptabalho Apostólico dos Capuchinhos I talianos Freí Plácido
da Messina, Tomo X P. I p. 6.
V -

Notas -

Estágios de cultura

1 Descrigao Geraz da Capitania da Paraíba -

Obra referida.
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Ellas Herckman.

2 História da Companhia de Jesus - S. L. Vol S9 p. 572.
3 Capuchinhos em terras de Santa Cruz (séc. XVll) pp 173, 178,
179. Obra reimpressa em 1940.
4 ~fere-se a obra citada p. 194.
5 Trabalho Apostólico do padre frei Plácido da Messlna - 3'1> Aldeia
dos italianos, p. 6 da ed. de 1846 <Tomo I.>.
6 Dtálogo das Grandezas do Brasil (autor anónimo).
7 Ellas Herckman, obra citada, pp 280 a 281. Existe correla~áo etno-

lógica com os dados referentes aos totens Carir1s. Veja-se, em Mamiani: Abus6es. Registra, ele, o fato da crian~a que o pal estrega no
porco-do-mato para ser bOm ca~dor, ao crescer. Há um caso que
pode ser relembrado que talvez seja tabu, encontra-se no segredo
da flauta. Ver Ellas Herckman quando fala do membro viril do homem que é escondido e que aparecendo é motivo de escándalo.
o caso do totem caitltu ou queixada é indlscutivel. Esses porcosdo-mato (principalmente o caititu), eram domesticáve1s.
VI -

Notas -

Cultura matertal

1 Ver Paralelos (11) Anats. B. N. documento assinado por Jerónimo
Mendes da Paz, Tomo 31. Bispado de Pernambuco, pp 444 a 454. Aqui
a referencia é ao Paralelo 29
2 Essa informa~áo está bem clara nos trabalhos missionários do
inédio S. Franci.sco. O mesmo fato acontecia nas Aldeias dos Jesuítas
do Geru e das demais vizinhan~as.
3 Ver Catecismo lndtco da Língua Karirls , frei Bernardo de Nante8,
p. 342.
4 Umbus (Espondta tuberosa. A. Cámara> . Gabriel Soares de Sonsa
f ez referencias ao fruto do umbu (imbu, na yersáo popular). Ver
Tratado Descrittvo do Brasil, (1587) Cap: 53, ll Parte p. 192. Notas

de Varnhagen.
5 Simáo de Vasconcelos, obra mencionada.
6 Revista Trimestral do I .H .G.B. Tomo 46 Parte ·1 p. 110.
7 Trabalho Apost6ztco, frei. P.. da Messina Parte I p. 6. S. Joáo orago
dos Patáiás.
8 Hts~6ria da companhta de Jesus, S .L. Tomo V. p. 276.
9 Vide os 11 Paral.elos. Anais da B. N., nQ XXL Doc 4481.
10 Badzé - Deus principal da teogonia Cartri - Bernardo de Nan-

tes.11 Soponhiu, festa considerada pagá, com bebidas e comidas mágicas. B. Nantes, p. 301. Muito vinho com bebedeiras seguidas: Yeru
mó Soponhiu: meu vlnho da festa.·
12 Samba-quixaba. Topónimos do Nordeste que relembram o povo
Cariri. Tradu~áo de samba-qutxaba: cágado, fruta. Encontrados em
l. Jofeli p. 165, S11nopsiS; por igual em Rev. I.H.O.B., Parte II Tomo
35 (1872) F. I Marcondes Homem de Melo, Encontrou o topónimo
na Serra da Ibiapaba - GeOgra/ia Fisica da Provincia do Ceará,
ano de 1866.
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VII -

Notas -

Restos de tribos.

1 Fuga dos indios Cariris de Natuba. Anais, B. N. Vol. XIll. (1677/

1678).
Capitáo-mor da jornada Domingos Rodrigues Carvalho (Aldeia
Natuba). Mamiani refere-se, indiretamente, a esse epjsódio; Foi encarregado de reduzir os lndios, o Capitao Agostinho Peretra Bacelar,
o Governador da conquista era Esteváo Ribeiro Baiáo Parentes. Aldeias
visadas: Itapicuru-de-cima, Massacará, Natuba.
2 Existem várias cartas trocadas entre o Bispo D. José de Olinda
e frei Vital de Frescarolo. Rev.. do I.H.G .B . Tomo 46, pp 103 a 119.
3 Indios Enxus (lnxus, Exus). Pertenciam a grupo localizado na
fralda da Serra, do Araripe, riacho da Brígida. Dele fala-nos 'frei
Plácido da Messina, como sobordinados da Casa da Torre.
4 Sobre a família Monte e sua rival Feitosa, veja-se EsbO<;o Histórico do dr.Theberge (1870), pp 126 a 146.
5 História da Casa da Torre, Pedro Calmon, 2~ ed. J. Olimpio.
6 A Aldeia referida vem· escrita de diferentes maneiras. ver História
da Companhia de Jesus s. L. vol. 59 Existem outros dados em
Documentos Históricos da Marinha de Ultramar (B.N.) p . 412 Jeru
( Geru) , 1674.
7 Na~áo Caririjó, como escreve Elias Herckman, _p. 279. Há também
a grafia cariways que pareee representar Caririuases, como era comum escrever no século XVII. Veja-se Paiaiases, Sapoiases etc. Ainda
seria possível encontrar o tipo físico do Cariri do Nordeste 'no grupo
de Aguas Belas, Pernambuco.
·
8 Lamenta<;áo Brasílica, I, ll, Ill Tomos pp. 351, 352. (Inédito no
I.H .G .B.).
9 Ver EsbO<}o Histórico, dr. P. Theberge.
10 Dtcionário da ltngua portuguesa, vol. IV, 3~ ed. Laudelino Freire
p. 3196.
11 Synosis das Sesmari as, I, Joffely, p. 174, ribeira do Planeó, no lugar
Misericórdia (ltaporanga) Era distrito de Tacaratu, em 1831 Ver
Luiz Acioli Miranda Henrique, cel. de 2~ linha (E. .de Pernambuco).
12 Aroetra chumbada: com frutos maduros, em forma de cachos de
sementes pequeníssimas. Sáo comparadas ao chumbo usado nas espingardas. O Riacho da Brígtda, refere-se ~ ·viúva D. Brígida de Cabrobó, parenta da heroína Barbara de Alencar (1752); Dados em Joáo
Brígido, Irineu Pinheiro e dr Theberge (sec. XIX ) .
13 Frei Vitál de Fresc.a rolo diversas vezes referido.
14 Através da Bahia, vom Spix e von Martius - excertos da obra
Ret.se in Brasilien, Bahia, 1916.
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1 o Río de Sáo Francisco, ¡ e a Chapada Diq,mantina. T. Sampaio.
Obra de 1879. Traz informa~óes locais sobre a grande seca .de tres
anos-(1877 a 1879)'. O ri9 Moxotó, seco e com as águas salgadas.
2 Neologismos apresentados por · Mamian! e Bernardo qe Nantes:
santoá, cru~á, cabaru carneiró, cabrá, etc ... .
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3 1759 - F..Kpulsao definitiva dos jesuitas do Brasil. Proibi~o do
uso da Lingua Geral em todo o País. Novas Vilas e Lugares, Rev.
I.H.G.B. Tomo 46 P . I pp. 121 a 171.
4 lnforma~óes de frei Vital de Frescarolo. Aldeiamento dos indios
silvestres Umii, Voue, Xocós, na serra da Borborema. Ver também
J', C. Brane:r;. Rev. I.H.G.B. Tomo 49 vol 148 p 363.
·
5 Vide os 11 Paralelos da denúncia de Jerónimo Mendes da Paz.
6 Trata-se aqui do Paralelo n9 7.
7 Catectsmo índico dó Padre frei ·Bernardo de Nantes, p. 318.
8 Catecismo Kirtrt padre Mamiani (jesuíta) , p. 92 Sobre Kiri ver
Lourern;o, de Franklin Távora, e sua rela~áo com kiki da flagela~áo).
Sobre esse último fato vieja-se S. L. obra citada, p. 312.
9 No livrinho do Govemo de José ~r de ·Meneze8;· 1774> aparece
o nome Simbre por Cimbres. Jdéia.
10 Dzidé. Camarada mulher. p. 19 Arte de Gramática, -Mamiani. Eín
frei Bernardo de Nantes encontramos Jdzéanhi que equivale a fantasma da m ulher.
- .Em Cariri anhi, alma, inha morte. C.atecisma · Kirirt, dos · missio.nários jesuitas. Anhi e inhá ·parece fenómeno semelhan'te a Nhewo
Wonhé. sao verdadeiras anagramas. Compete aos . especialistas
cxame mais profundo ~obre esse acont ecimento filológico.
··
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SEGUNDA PARTE
IX --,- Etnologia Carirt
Do étimo ao étnico
Tendo em vista a utiliz~áo prática que desejamos dar a
este estudo, pensamos na contribui~áo de John C. Branner
Ph. D., escrito no século pa.ssado e publicado na Rev. do
I.H.G.B. Tomo 49, Vol. 148, pp. 563/ 565.
Eis os termos do referido pronunciamento, sobre os
Carnijós (Caririj~?) de Aguas Belas, Pernambuco:
"Em Aguas Belas, no interior de Pernambuco, encontrei,
urna vez, durante urna hora apenas, um individuo pertencente a uma dessas tribos que vio desaparecendo, o qual falava
fluentemente, o portugues e era mais comunicativo do que
a sua gente costumava ser. Era um velho de sessenta anos,
ou mais, se bem que lépido e ativo, e que, quando necessárlo
funcionava como intérprete para mernbros de sua grei. Lamento, assás, que tendo-o encontrado a ~oite, depois de longa
e fatiganté jornada, eu náo tivesse podido obter dele mais
notas referentes a sua linguagem e a de seu povo. Os brasiIeiros, em Aguas Belas, chamam Carnijós a esses indios; mas
eles se apelldavam a si próprios, em sua lingua, Fiirni6, ou
Iacotóa, para se distinguirem das outras gentes".
Após falar sobre certas peculiaridades léxicas passa aos
números, fomecendo dados etnológicos coincidentes corn aqueles do século XVII, re.colhidos pelos jesuitas do Rio Real: "Os
números vio somente até dez; dai em dlante é chamado multo.
Diz, com propriedade, o seguinte: "Eu chamaria a aten~ para a ausencia de labiais nestas palavras, .se bem que
isto seja naturalmente devido ao pequeno ~ númer<? ~elas. Parece, entretanto, A vista do fato "notado, -qúe· esseS·.::mdios usa- ·
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vam, primitivamente, ornato para os láb_ios, tais como o sáo
ainda agora usados pelos Botocudos, e que tornarla iinpossível
ou multo difícil pronunciar as labiais" (1)
J\qui se faz mister urna explica~io elucidativa: frei Bernardo de Nantes, a p. 212 de seu famoso e raro Katecimw
íniti,co da Língua Kariris, faz a seguinte revela~io que vale a
pena recopiar: "Politan vos fazia levar a sua marca do batoque nos bei~os, que ele vos mandava furar com sensiveis dores,
em sinal de vossa escravidio". E ainda:
"O vosso antigo deus Politan (Poditá), que tfnheis por
um formosíssimo mancebo, é um deus falso; cUidaveis que ele
tinha o poder de deparar a ca~a, de vos fazer afortunados para
a pescarla. Nao há tal!". ·
Sobre os fundamentos dessa tradi~ao já o padre frei
Martins de Nantes, Relagáo Succinta etc., falara, ligeiramente, de reunióes dos meninos de 10 anos, co~ o orientador
tribal. Porém o fato estava descrito com minúcias na obra
de Ellas Herckman: "reúnem-se os amigos e o mais velho
deles levanta o menino e o mantém suspenso, de modo que os
outros lhe abrem um furo·no lóbulo ou parte inferior de cada
orelha, bem como, no lábio inferior, acima do queixo, onde
introduzelJl urna pedrinha verde, branca, preta ou colorida e,
nos huracos das orelhas, pauzinhos adrede preparados. Estes
sao os sinais de sua virilidade. Em seguida as mulheres fazem
a festa com gritos e lamenta~oos do costume".
Está esclarecido este caso, de certo -modo duvidoso - uso
de batoque primitivo dos antigos Cariris. Isso nao vem, todavia, demonstrar qualquer relacionamento com os Botocudos do Sul do País, posto que o mesmo batoque era usado
pelo grupo étnico conhecido como Boróro Oriental, de que
ternos notíci~ carretas no excelente trabalho dos missioná~
rios salesianos de Mato Grosso. (2)
Prosseguindo na aprecia~ao que faz Branner vejamos suas
palavras sobre os vocábulos recolhidos:
"Entre as obras publicadas sobre linguas indígenas do
Brasil nao pude encontrar nenhuma destas pa.Iavras. Por
causa de sua simplicidade tenho· usado a soletra~ao portuguesa, sempre que possível: .
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Voisas notávei$:.

Ató - meus olhos,
Itó - olhos de outros,
Tócano - dois olhos."
Estas palavras sáo, sem somb:a ~e dúvida~ do dialeto
Cariri, cujos termos recolheram os . 3esu1tas do ba1xo S. Francisco: .
Confere com a Arte de GramáAtó por ar>ó;
tica de Mamiani.
Itó por ipó
Tócano por Pó wachano
Na Nota d~ ápresentagao, redigida sobre a responsabilidade da Rev. do I. H. G. B., Tomo .49 Vol. 148 pp: 364/365,
diz-se, textualmente, que esses indios Iacotóa eram CaririS.
Contudo alguns yocábulos da pequena rel~c;~o de Branner,
sao inteiramente estranhos ao falar dos Car1ris do S. Francisco. Dá até a impressao de que t·r ata-se de grupo étnico que
estivesse em contacto permanente com os Cariris, sendo, e~
tretanto · de outra origem, como sucedia com os Rodelas. Tínham a' mesma simpa.tia e conservavam relac;ao de amizade,
com. os Paiáiás.

.... Eis· (num .reduzido ·esquema), a confrontac;ao de palavras
decisivas dos tres grupos vinculaqos ao: importante problema,
.tendo por o~entac;ao o portugues:
Carnijós
Kariris
Portugues
Kiriris
(A. Belas)
(Aracapá)
.. (Geru)
Fogo

Agua

Máo
Nariz
Barriga
Sal

Toch

CUsú
Dzú

Oyé

Mysa

Mysa

Retá

Naemb'y
Byró

Nambidzé

·Cusú
Dzú

Nhtanhi

Ichitá
Iókilh

O.bservagóes:
Duas particularidades destacam-se aí:
1Q - Em Cariri nao é comum o termo iniciado pela letra O;
29 - Yé significa, precisamente: grande.

E difícil compreender-se divergencias tao profundas, ca·
pazes, por si sós, de retirar qualquer autenticidade a semelhanc;a dos grupos étnicos cariris, comparados comos Carnijós.
A distancia no Tempo e as enculturac;0es fazem supor parentesco, de qualquer modo, indefinido.
É admirável, porém, a facilidade com que o cientista
Branner, organizou a súmula vocabular divulgada, pois declara que fez em urna única noite, em lugar sem nenhuma condigao para tal empreendimento.
Lembramos, além do mais, a falta de conforto, e a ausencia de luz suficiente para a coleta de dados de caráter etnológico.
Contudo, apesar disso, fornece urna achega bastante valiosa, isto é, divulga palavrás corretamente relacionadas com
órgaos e elementos do corpo animal, assunto omisso nas obras
dos barbadinhos e jesuitas, pelo menos naquelas de que ternos
conhecimento, nesse dialeto:
Boca, tchi (txi em Cariri) ;
Carne, ountchi (ctodzó em Cariri);
Dedo, mínimo, tchocu . ..
Dedo polegar, tchosú - tradic;ao da unha do chefe supremo; (3 )
Seio, dhóhó, nao tero correspondente ...
Esse grupo indígena de Aguas Belas (de 1886), que se
auto-denominava Iacotóa, conhecia, pelo visto, · tradi~oes arraigadas e particulares dos Janduins (de 1639), relatados, no
século XVII (início), por Elias Herckman. Referimo-nos a
importancia das unhas dos dedos, senda a do polegar privativa
do chefe principal. Tem-se como inter-rela~ao como Caracará
que, aoque tudo indica, seria um antigo totem desses ameríndios, servindo, possivelmente, de herói civilizador, ou reformador mítico. (4)
Urna dúvida emergente encontramos em Branner:
Há (quem sabe?), por motivo da brevidade da coleta de
dados, algum engano perfeitamente justificado. Assim pensamos por causa daquele tulli equivalente a todos; tem-se a impressao de que houve absor(!ao do vocábulo, italiano das mjssoes, levando a assimila~ao de tuti, que é, inegavelmente, expressao exata para significar todos. Sabe-se a influencia que
tinham os capuchinhos, italianos naquela regiao do Nordeste,
sobre o povo Cariri. (5) .
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Colocado o analista num angulo de observa~áo equanime,
encontrará sérias dúvidas sobre o assunto, inclusive porque
certas raizes, aparecem modificadas, além de trazer sentido
oposto. Isto deve, naturalmente, desorientar o pesquisador
pois sabido é que existem tres grupos étnicos com esse apelativo Cariri, tal como o demonstra Elias Herckman (1639).
Como todos sabemos Kiriri que, possivelment~, deu-nos
Cariri, é termo de origem tupi, sendo certo que nem o Kipea,
Dzubucúa o Y acotóa se nomeiam tribos Cariris. Aceitam o
apelldo como assunto inevitável. Fato semelhante observa-se
entre os grupos denominados Boróros Orientais. Agravando a
posi~ao do estudioso está o fato da Aldeia visitada por Branner,
no final do século passado, encontrar-se "bastante acultura-·
da", sendo particularmente do Yacotóa evoluido.
o· espirito engenhoso desses ameríndios levou-os a batizar
cavalos, vacas, etc. com palavras originais (ou neologismos),
fazendo o mesmo com a designa~ao genérica e ampla de
gado. (6) Os missionários respeitavam, porém, essas culturas
que sabiam originárias do Ocidente. Por isso os jesuitas do
S. Francisco e barbadinhos da mesma regiao, registraram termo único, equivalente a gado, carne, vaca, boi, através de
cradzó; cavalo se exprimía como em portugues (com final
modificado) assunto que nao escapou a argúcia de. von
Martius. (7)
É preciso insistir nessa afirma~ao: os indígenas encontrados em Aguas Belas, (1886) por Branner, eram parentes
dos silvicolas dos grupos étnicos denominados Cariris. O mesmo se nao pode dizer daqueles visitados por Mário Melo, embora estivesse·m relacionados com os conhecidos Carnijós de
Aguas Belas. (ª)
Dos vocábulos, neste. caso, designados da Ungua iaté,
nenhum sugere filia~áo com o elenco de locu~oes divulgadas
pelos catequistas das miss0es do século XVII.
Talvez, baseado nesse material, tenha o eminente Pompeu
Sobrinho negado semelh~n~a desse grupo de Aguas Belas, com
os antigos Cariris nordestin0s. E tinha sobradas raz0es para
isto.
É o caso dos especialistas da matéria, empreenderem sérios
estudos sobre a verdadeira origem desses Iacotóas. Restos de
tribos incorporadas, que falavam esse dialeto iaté, com novos
radicais, nao pertencem, absolutamente, ao Cariri do Nordeste.

-
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O Iacotóa (sugere resumo de pouca solidez mas pal-

pitante):
lQ -

29 -

3Q -

'

e~te

a palavra Yacó no vocabulário Ktpéa, cujo sentido pode ser interpretado como descontentes, enfadados;
por . igual temos o verbo cotó ou furtar, num sentido
bastante amplo; tanto que Mamiani o conjuga integralmente em Arte de Gramática. Note-se o uso do "furto
da noiva" entre esses amerindios, por imposi~0es de
regras ancestrais dos clans;
a expressao Iacotoa - com afixo ou sufixo ve·m a ex·p rimir, precisamente: eles furtam. . .
'

Achamos conveniente que se nao esque~a a tradi~ao referida por Cildo Meireles sobre os indios de Aguas Belas: "por
motivo do casamento de um rapaz da cabilda dos Foklasá,
co~ uma donzela Fulnió, .~urgiu séria divergencia que termmou em guerra; os ,F ulnio clerrotaram os adversários". Sugere ainda a hipótese ·de terem os vencidos ficado no Brejo
dos Padres (ver em Esteváo Pinto, Muxarabis e BoJ,cóes,
pp. 37/38).
Para complementar pesquisas ternos alguns dados que,
embora reduzidos, consideramos importantes. Vem eles no
Relatório do Engenheiro L. E. Dombre (1874/1875). Trata-se
da Viagem, ao interior de Pernambuco, que precedeu a Branner: "Aguas Belas - Aldeia de índios que foi extinta e os 60
indígenas se refugiaram em Alagoas (p. 40). "As choupanas
eram de ouricuri. Constru~oes sólidas ~ bem feitas". (9)
Era engenheiro chefe., E. Beranger.
É possivel que certas incongruencias notadas possam ser
expl~cadas nos motivo~ regionais que .Ievaram, depois, a necess1dade de demarca~oes de terras. Junte-se a este raciocínio
a missáo do Engenheiro Dombre. Estava ele, justamente fazendo demarca~0es no interior de Pernambuco destacando-se
as ~?,S indi~enas de Aguas Belas. No Govern~ da Regencia
(Fe1Jo) hav1am, os barbadinhos do sertao sido expulsos por
motivos políticos.
'
O documento publicado pelo Governo José Cezar de Menezes (1774), nenhuma referencia faz a índios Cariris na aludida localidade. Por igual a pubica~áo de L. N. A. Miranda
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Henrique (1831), nao traz qualquer esclarecimento sobre os
fndios de Aguas Belas.
Buscando a história do município de Aguas Belas encontramo-la relacionada com os sertOes de Garanhus. Passamos daí ao documento Idéia (Cezar Menezes, 1774), ·para ver
a correspondencia com aquele "Sertao de Garanhus": com
efeito lá existiam quatro vilas onde se encontravam muitos
indíg~nas:

"Cimbres (dos índios), Aguas Belas, Riacho do Navío e Pipipan. Destaca-se, no caso, entre os demais, os que procediam

do rio Ypanema o qual, por seu turno, descia da serra do
Arobá. ( 1º) Aí se abrigaram diferentes grupos indígenas. Acrescente-se, para complemento de dados, que, no século XVIII,
essas vilas da regiao, pertenciam ao Termo de Olinda (Ver
pp 86, 87 obra referida) .
O rio lpanema é o principal desaguadouro da regiao e
se lan~a no baixo S. Francisco, nas proximidades da ilha dos
Prazeres.
As notícias que tivemos dessa zona, em 183'1, dao conta,
nominalmente, de índios Sucurus e Paratiós, residentes na
vila de Cimbres. ( 11 )
X -

Simbolismo e herói civilizador.
(Festa e ritual do Warakidza)

. Os Paiaiás e os Rodelas da Bahia, foram identificados
(nas atividades dos missionários) como indígenas amigos e
aliados dos Cariris.
Tal parentesco havia que os capuchinhos informaram
ser o dialeto, usado pelos dois grupos citados, o mesmo dos
Procazes ( 1). Estes, por seu turno, eram amigos dos Orises,
também relacionados com os Cariris do S. Francisco. Essa
conclusao ficou estabelecida após exaustivas pesquisas nos
diferentes setores da catequese. Nao houve, porém, um só
documento, de indiscutível valor de autenticidade precisa,
capaz de liquidar, de urna vez por todas, qualquer engano
preexistente. Nem se diz, de modo claro, qual era o dialeto
do povo Rodela. Muito menos foi examinada, em profundidade, a estrutura da língua dessa conhecida gente. Entretanto Francisco Rodela, que foi capitao da tribo, serviu na
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guerra holandesa, as ordens de Filipe Camarao (2). Daí supor-se que conheciam, os Rodelas, pelo menos, rudimentos da
Iíngua geral. Constatou-se, já no século XVII, que vários indígenas falavam duas línguas: a nativa, do grupo étnico; o
tupi ·popular, imposto pelos "línguas das missóes".
Frei Vital de Frescarolo, no fim do século XVIII, registrou esse fato divulgando-o após na correspondencia que manteve com o Bispo de. Olinda, no ano de 1802.
Havia um interesse muito particular dos religiosos pela
divulgagao .d a língua que fora adotada por Nóbrega e Anchieta.
Entretanto Cariris e Rodelas entendiam-se perfeitamente
através de um sistema isolado de termos privativos, de tal
sorte que jamais os jesuítas e capuchinhos precisaram fazer
disto distin~ao ostensiva. Com o grupo Paiaiá havia a mesma
coerencia. Esse comportamento ficou evidenciado através de
prática quase semelhante nas festas do Warakidzá. (3)

Tipo da mulher Carlri e fllha . Pesquisa de
E. Pinto.

Tipo de mulher do grupo Rodelas, com dois

descendentes. Pesquisa de E. Pinto.

Os jesuítas, mais evoluídos, rompendo preconceitos des.cabidos e, por isso mesmo inconvenientes, registraram, para
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a história, o festival étnico dos Paiaiás e dos MOritises. Estes
últimos eram autenticas Cariris egressos das secas e aldeados
na regiáo do baixo S. Francisco, sobretudo em Natuba.
Para dar maior autenticidade as informa~óes etnológicas,
mister se t orna apresentarmos o material idóneo divulgado
por Serafim Leite, em História da Compa1!hUz: ~ .Jesus, V~l.
v. Serviu-se ele segundo declara, de rela~oes ined1tas dos Jesuítas padre ~tónio Pinto e Manuel Correia. O primeiro divulgou dados referentes aos Paiaiás; o segundo revelou. achegas importantes dos Moritises, distribuídos nas Alde1as de
que era catequista o padre Joáo de Barros.
Festa ·do Warakidzá dos Paiaiás

(Serafim Leite)
Os Paiaiases sáo muito submissos a~s seus pajés a que
chamam Visamus. Náo tem ídolos, nem divindades, se exceptuarmos urna semelhan~a de idolatria, no que chamam seu
deus Eraquizá [Erachisam], cujo dia festivo, anual, se celebra
assim: Fazem urna pequena cabana náo muito distante da
Aldeia. Juntam-se nela os.:pajés. mais velhos. Vestem ao Tapuia o seu vestido, tecido de fólhas de palma, de 15 (quindecim) pés de comprido, todo de pregas e franjas, as quais caem
um pouco acima dos joelhos. Na cabe~a até os omb~os t.e~ o
diadema, que termina para o alto em ponta. Na mao dire1ta
urna flecha afiada. Antes que entre na cabana sagrada (a
narrativa latina diz aqui templo) do deus Eraquizá, fazem
os pajés . ingente alarido, e fogem todos os outros Tapuias
para dentro das casas.
Logo sai o Eraquizá, de horrendo e disforme aspecto. D~
volta a toda a Aldeia, e 8e encentra .alguém mata-o com a
seta aguda, que leva .na máo direita, para o castig~r da sua
irreverencia, que se atreveu a enc.o ntrar-se com tao grande
deus.
Feito o reconhecimento, pára diante das casas, toca a
flauta (tíbia) diante delas, sinal para as oferendas de comer,
e vai sentar-se no meio do terreiro, esperando-as. Saindo entáo cada um de casa, leva-lhe com grande respeito as oblatas
e presentes. Concluída a cerimónia recolhem-se de novo as
casas para que náo os ache o Eraquidzá, que se levanta e dá
outra volta ao redor da Aldeia, e dirige-se a cabana sagrada,,
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donde saem a correr os pajés, apanham as oblatas e presentes e voltam a cabana a banquetear-se."
Resumo dos principais aspectos da festa e cerimonia do
Warakidzá do grupo étnico Paiáiá:
lQ - cabana nova, feita de palma de ouricuri, com terreiro a frente, nas proximidades da aldeia;
2Q comparece um Tapuia (geralmente Bisamu-ye),
em quem se incorpora o mito Poditá, deus que habita órion;
39 - escondem-se os Tapuias quando esse encapu~ado,
de aspecto pavoroso, aparece no terreiro do "templo''.
4Q - proibe-se a qualquer pessoa deparar com o deus
Podita; isto seria funesto;
5Q - o duende, incorporado no Tapuia, faz urna visita ao
adro da cabana percorrendo, também, todo o terreiro (Reconhecimento do terreno). ·Af toca a flauta (instrumento sa.grado), dando sinal para as oferendas. Nesse momento está
sentado em lugar predeterminado;
6Q examina os 'presentes que sao, geralmente, comes·
tíveis;
7Q - nesse momento podem as pessoas sair para colocar
as oblatas nos respectivos lugares;
8Q depositado no terreiro, o alimento, saem os Ta- /
puias e o duende marcha para a cabana sagrada;
9Q - ai chegando é o momento dos Bisamus safrem a cor·
rer para apañhar as oferendas, que levadas para a cabana
seráo por eles comidas, em honra ao deus Poditá;
10 - depois seguem-se as demais cerimonias de cura,
de avisos, destacando-se as que versavam sobre matéria de
defesa contra inimigos das vizinhan~as. Sio dados oráculos
.sobre acontecimentos futuros os quais os indígenas recebiam
como assunto integralmente positivo. OUtra maneira curiosa
era o aconselhamento para que tivessem· muito cuidado com
os sonhos após essa reuniáo festiva a que comparecera tio
grande e poderoso deus.
Para um entendimento correto da posi~io dos Cariris,
do baixo S. Francisco, é indispensável recopiar os textos informativos sobre suas peculiaridades.
Foi bastante difícil localizar esses Moritises que, segundo tudo indica, procediam dos cariris Novos, obedecendo
aos ciclos ou periodicidade das secas do Ceará. Nio existem
i~indiscut~ve$.:SóJ;>re;.&.. P9~~ .~~ em que atrayes'." --.. ,
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savam o Rio S. Francisco, marchando sobretudo para o lugar
denominad<: Natuba (Bahia). Outros acham que o grupo dos
Moritises procedia de Natuba (Paraíba), regiao considerada dos
Cariris de Fara. (i) Nesse caso teriam descido pelo rio Moxotó
ou em caso ccntrário, através do Ipanema, chegando até as
margens do S. Francisco. Contudo isso nao passa de sugestao
.
auspiciosa. (5)
Eis alguns dados etnológicos dos Moritises que estavam
aldeados nas missóes catequéticas dos jesuitas da Bahia:
a)

Moritises do grupo denominado Cariri

(Serafim Leite)
"Os Moritises (em latim Moritizii), outro genero de Tapuias, coiocavam também nos seus Bisamuses, toda a sua esperan~a, e os chamavam logo que estavam doentes. A cura.
constava de cantilenas desentoadas, f~iga~ao e aspira~ao,
e com gestos descompostos, atribuíam enganosamente a ·c.ausa das dores do padecente, ou a eles ou aos SE'.US parentes do
lado paterno para que julgassem que morriam por feiti~o e
deixassem como em testamento aos filhos, o desejo de vingan~a. Desta maneira quase todos cuidavam que morriam
por causa dos seus inimigos, e assim, cada morte se tornava
sementeira de outras. E nao poucos, por estes crimes alheios,
eram queimados, p3r insinua~áo dos feiticeiros, sem temerem
castigo entre os Bárbaros estes semeadores de discórdias e
autores do mau conselho.
Coine~avam a contar os anos pelo nascimento das Pl~a
des. Metiam-se no rio, nessa ocasiao, para colherem mu1tos
mantimentos. No dia da ·Festa tomavam certa bebida para
terem muitos filhos; e os filhos acabados de nascer lavavamnos na água em que tinham cozido ca~a para que saíssem bons
c~adores. Metiam os cadáveres dos seus mortos dentro de
um pote e os enterravám, para que depois, nao tendo quem
lhos desse, nao sentissem a falta de vasilha para cozinhar a
comida. Era seu costume quando morria algum na Aldeia,
espalharem cinza a roda das casas para que o genio mau n·i o
levasse da casa do que morreu para as outras, a febre ou outra
doen~a, e que eles cuidavam o impedia a cinza. Também quando·morria a mulher de algum, o viúvo corria logo para o mato,
e cortava o cabelo no cimo da cabe~a e aí-ficava algum tempo
escondido Quando voltava a Aldeia era a vez de fugirem to-

dos dele e de se esconderem no mato. Estavam persuadidos
que o·primeiro que se achasse com o triste homem, contrairia
a doen~a mortal, e nao duraria muito.
Quando iam ca~ar diziam que se nao levassem tabaco nao
achariam ca~a: se o levassem nada tinham que temer dos
contrários, e que com a presen~a dele se acalmavam os animes perturbados e se dissipavam as iras das bebidas.'>
O Ritual do Warakidza, era urna festa primitiva de ca""'
ráter religioso, que praticavam os Cariris dos diferentes grup~s. Dive~ge em alguns pontos, daquele usado pelos Pqi.áiás.
Sao mant1dos, porém, aspectos que identificam a origem tribal. Eis, na íntegra, a descric;áo feíta pelo padre Manuel
Correia:
·
b) "Costumavam, na Aldeia do Juru, antes do estabelecimento dos Padres, quando ali se· acolhiam os :fndios vind.os
d~ m8;to, cele~rar a festa de Varakidran (sic), a que acorriam
nao so o gent10 de outras aldeias, mas muitos outros que andam pelos matos, e at~ muitos tndio.s cristaos, que- já estavam
~as ~deias dos padres e ali iam as escondidas, e era preciso
1mped1r com palavras, ameagas e castigos para se absterem
.
·
·
dessas supersti~óes.
O rito da f~sta do "Varakidran" era assim, e talvez ainda
seja. algure-s, entre os gentíos, e é o único que os tndios veneram.
·
·Ergue-se em terreno largo e aberto, uma cabana maior do
que as outras, cercada por todos os lados com muitos pause
palha das quais pendiam muitas esteiras tecidas de folhagem
nova .. No centro da cabana colocava-se uma caba~a oca é seca
e com vários orifícios, que eles, notadamente rudes, tinham
por urna cabe~a humana. Debaixo dela acendiam fogo com
l~nh~ ver~e. O fumo sub~a pela caba~a e saía pelos orificios em
d1re~oes _
diversas. Os maIS velhos da Aldeia punham-se a roda
dela, e entre eles o Pajé principal, a quem os Varakidrenses
chamam Pai. Todos eles chupam o fumo de tabaco, de tubos
º?. c~ch!mbos de barr.o (e fistulis figlinis), que guardam com
d1hgenc1a para este d1a; ao mesmo tempo abrem a boea e sorvem o fumo que sai daquela cabaga furada, ou ldolo. Até que
ficam como tontos e embria.gados.
Enquanto isto se passa dentro da Cabana no terreiro ·os
~o~os mais robustos, todos emplumados de várÍas cores, e com
riscas negras no corpo, andam a roda das esteiras, que fecham

a cabana, em dan~as desordenadas e gritaria desentoada. Os
chefes da dan~a e do coro, trazem cabac;as vazias e furadas
<liante do rosto, e usam flautas de osso de certas aves, mais
para sibilar do que tocar, cujos ossos tem em grande estima,
e guardam com grande venerac;ao, durante o ano. Desta maneira se estende a festa por tres ou quatro dias, até que saem
da cabana os velhps ébrios do fumo e concluem a festa com os
seus vaticinios. Voltam-se para a gente que está a roda, e
comec;am a predizer o futuro, que os ouvintes tem por mais
verdadeiras do que a própria verdade: se o ano há-de ser de
seca ou de abundancia; se háo-de apanhar muita ca~a ou
pouca".
Os Moritises orientavam-se principalmente pelas Pleiades (Constela~áo), enquanto os Paiáiás deixaram claro que
conheciam o mito do Paditá, habitante de órion, senda herói
civilizador desse grupo etnológico.
Súmula·sobre os Moritises:
Esses silvicolas estavam no fim do século XVII, em grande
número, alµeados no Juru (Geru), acolhidos pelos jesuitas
como ~'4l.dios vindos.do mato".
Náo havendo monografias sobre o assunto, tudo que se
tem dito acerca da origem desses Moritises é hipotético. Uma
pergunta talvez jamais respondida: teriam, os Moritises, alguma relac;áo com o to¡>animo cearense da fronteira com a
Paraíba, na incógnita de Mauriti?
Teremos, assbn, que nos contentar em fazer um resumo
da grande festa. do WaraJcidzá que, segundo os informantes
missionários, era a verda(ieira tradic;io etnológica:
Diferiam .esses Moritises dos Paiaiás nos seguintes pontos:
. . lQ - grande cabac;a representava o duend~ fantástico de
horrenda figura, dos Paiáiás;
/
2Q - importancia primordial da defumac;io bem como da
saudac;ao ao mito, derramando um pouco de bebida em lugar
determinado do terreiro;
39 - importancia do fogo e da cinza: um para afugentar,
·o utro para servir de isolante mágico;
4Q - grandes cachimbos sagrados que eram guardados
para a festa e ritual, na. cabana sagrada;
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5Q - participac;ao dos jovens da tribo que, do lado de
fora da cabana sagrada, estavam em pé de guerra para a hipótese de um ataque de surpresa;
69- Havia, nesse caso, a func;ao de cantores e do Bisam1%·
ye (grande paiá);
79 - aspirac;oos de fumac;a, diretamente da cabac;a-idolo.
A festa durava tres ou quatro dias consecutivos; ao término, os
vaticínios julgados infalíveis.
8Q - exorcismos, curas e demais fun~óes de caráter social
e religioso.
Precisamos, ainda, apresentar outro trecho da mesma fon.te, em que tomaremos conhecimento de certas peculiaridades
desses antigos ameríndios:
c) "Tudo o que os velhos sonhavam durante a noite, era
oráculo para os novos.
Depois do primeiro parto da mulher, o marido abstinha-se
de muitos alimentos mais que religiosamente, e o tinham como
necessário para a saúde do filho; espalhavam cinza nas encruzilhadas dos caminhos para que saindo da barraca nao
fossem para o m:ato mais próximo, e os que se enganavam no
caminho nao pudessem tornar aos seus. Fugiam da doen~a e
da morte a maneira de aniniais silvestres. No tempo da varíola,
que para eles é peste, retiravam-se para o mato mais longinquo,
observando-com cuidado o caminho, náo seguindo vereda direita mas em espiral e apagando na terra os vestígios da passagem, para que a morte nao visse o caminho batido, nem a
febre os fosse descobrir nos seus esconderijos". ( 1)
Diz Serafim Leite, na obra citada:
"Tanto os Paiáiás como os Moritises, como os Quiriris (Cariris),
tinham o mesmo culto do Warakidza (6).
Os religiosos consideraram o culto do Warakidzá como
cren~a mágico-religiosa do tipo especulativo com elementos
sensíveis. Sao dois esses enfoques da arte mágica:
1Q - Um Ser (Tapuio mascarado e jovem também), trazendo essa característica. Essas máscaras eram feitas de uma
espécie de cuia de cabac;a;
2<> - Idolatria da cabac;a-símbolo para representac;ao física do mito; defumac;oes para descarregar impressües negativas; finalmente: representar o deus Podi ta, filho de Badzé,
deus do fumo e das florestas.
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O mito do Podita (Polit&J, como escre·veu Bernardo de
Nantes), surgiu de idéia bem achada; possivelmente concebida
por alguém, em estado onírico - levando-se em consideragao
a obstinada condenagao dos religiosos - quando nao em profundas cogitagües, mantidas por via tradicional. Esse deµs poderoso dos Cariris estava cercado de mistérios e sutilezas que
chegavam a intrigar pela ordem e temporalidade com que era
venerado no recesso do mato. Tinham os indígenas como coisa sagrada guardar os ensinamentos do d~us, conservando
segredos que jamais foram revelados a quem na-0 era do grupo
étnico. As entidades míticas manifestavam, continuamente,
as inten~óes dos catequistas; essas advertencias eram no sentido de chamar a aten~ao de que eles acabariam proibindo,
definitivamente, aquelas arraigadas lembrangas dos antepassados! Am.ea~avam, também, com enérgicos castigos aos que
vacilassem, condenando-os ao cativeiro, isso inevitavelmente
os esperava. E alegavam que os próprios mi.ssionários, responsáveis por aquela violencia contra aquilo que desconheciam,
também pagariam na mesma medida! ...
Todos os Bisamus da tribo dos Moritises (verdadeiros Cariris), colocavam seus mistérios nas Constelacoes das Pleiades
e de órion. ve-se que esse povo nao estava mÜito impressionado com os movimentos do Sol e da Lua, fazendo deles marca<;ao dos días e das noites: daí meses e anos.
Podita. ao chegar a Terra, baixava num Tapuia de altos
dotes espirituais trazendo na mao duas coisas: a seta mortífera, para castigar os descuidados e atrevidos, o instrumento
para prefigurar a imagem da luta que deveria ser apavorante
do inimigo. Por isto os Cariris, quando faziam guerra, a barulheira era maior que a mortand~de.
Havia um relacionamento impressionante como coqueiro
ouricuri, alimento primordial do porco-do-mato época da coleta de mantimentos de frutos do campo e marcha tradicional
nos caminhos das ribeiras.
·
A figura impressionante do deus Podita faz lembrar certas correla~úes Iendárias: a flauta de osso da ave totem, recorda, certame·nte, aspectos da temática do deus Pan, ( •) também muito querido na antigüidade. Haverá aí alguma influen·
cia incaica?
'*)
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Náo se trata da flauta de Pan, mas de urna espécie de avena

Lorenzo Hervá encontrou certas semelhan~as léxicas com
os Tamanacos do Orinoco, assunto que vem robustecer as inf ormagoes de que esses indígenas davatn, sobre sua origem
remota, num lago do Norte. (7)
Lamentavelmente freí Bernardo de Nantes, que recolheu
informag0es orais sobre a existencia do grupo étnico Chumimi
"deste Brasil" (Norte), deixou, entre muitas omissóes,' essa do
esclarecimento sobre a regiao onde, realmente, habitav~m. Se
houvesse investigado convenientemente arrancaría a e~plica
~ao que está faltando, cuja importancia hoje nem mais se .pode
avaliar!
·
Esses Chumimis, parentes dos Kipéa e Dzubucúa,: poderiam, quem sabe, constituir o elo que falta na. corrente de
idéias para o desenvolvimento do problema da origem do pavo
Cariri, outrora dominador dos vastos sertoes do Nordeste.
XI -

Teogonia Cariri

(Lenda: Pai e dois irmaos)
A mentalidade da época da conquista, cheia de complexos
enormes, agravados por problemas de consciencia, fizeram
coi:n que os religiosos das miss0es do Nordeste, pouco ou ,nada
revelassem sobre as lendas dos índios Cariris. Todavia, frei
Bernardo de Nantes, precisando motivar alega~0es condenatórias das tradig5es amerindias, através de sermóes evangélicos,
acabou trainao as regras gerais, divulgando a Zenda dos dois
irmtios que vivera guardada na memória coletiva dos "antigos
fndios Chumimis; nao localizados, mas parentes daqueles habitantes das ilhas do médio S. Francisco. (1)
.
Eis as palavras com que, cercado de cautelas refere a lenda do grupo Dzubucúa, no momento em que evoc~va entusiaamado, a bíblica história da Ascen~ao de Jesus Crist~: . ·
"Deste mis~ério, e do~ ~recedentes de que já vos falei, parece
que os tnd1os Chumimis, deste Brasil, vossos parentes, tiverai:n, ~ntigamente, al~ma notícia; diziam eles que Deus tinha
doIS f1Ihos; que o ma1s mo~o brigara com seu irmao mais velho, que por isso o d~ixara. Fugira da casa do Pa.i (Céu), para
esta Terra; que depoIS de muitos anos, o irmao maior sentindo
a ausencia de .seu irmáo, disse a seu pai que queri~ c:lescer a
Terra em ~us~a dele; o P~i lhe dissera: Embora, filho, id~ buscar vosso irmao; que ass1m mandado do Pai, viera a Terra; o
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achara com todos os seus descendentes, os quais o recebera~
multo mal; porque depois de_ muita afronta com que o maltrataram lhe fizeram sofrer mu1tos tormentos; aoca~, o ataram
a uma árvore onde morrera de sede de que sua Mae ficou sentidíssima. Que depois de sua morte ele lhes apareceu por diversas vezes, ora ero um lugar, ora em out~,' que, finalmente,
o viram subir ao céu, do cume de um monte
Esta (diz ele) "é a tradi~ao antiga dos índios Chumimis".
Adiante (p. 356) volta, frei Bernardo de Nantes ao tema
dessa lenda da seguinte maneira:
"Diziam, antigamente, os vossos antepassados que o seu Deus
Politao (Poditií), filho de Badzé, os sustentava deparando-lhe
a ca~a".
. .
Ora no próprio Katecismo tndico da Língua Karir;s,
waraqutdzií é companheiro dos demais deu~es. Ternos ass1m
definida a trilogia Cariri, de modo indiscut1vel:
Badzé , Pai ou Padzú , Politiío (Poditií) .Filho maior;
. Warakidzé
(Warakidza) irmao menor, companheiro e amigo. .
· Haviamos encontrado aí, sob a forma popular interrogativa (p. 129) textos confirmativos dessa tradü;ao: "lembrai-vos
de vossos antigos deuses Badzé, Politao e W arakidzé?
Seguincio norma mais ou menos semelhante frei Bernardo
de Nantes foi dando informa~6es muito particulares das "abus0es dos antepassados": "lembrai-vos, por ventura, das supersti~s- antigas? nao tereis cantado o waiwca, que é canto supersticioso ou outras cantigas de pagao~? Pin~as-te-v~ de
jenipapo e de urucu? fostes cantar o Sop~niu que e canto d1ssoluto, bárbaro, quandq vos banqueteiam ?"
.
·
Dando conta de que a entidade mítica vinha a Terra, d1sse contrariando a prática dos Paiáiás e dos Moritises, que
"Politiio era um formosíssimo mancebo" sendo respons~vel
pela marca do batooue no lábio inferior dos futuros guerre1ros.
outro reparo a faier diz respeito a rela~ao ~xistente ent~e
Padita e waraquidzé: para alguns grupos étnicos, dessa or1gem, constituíam, justamente, os dois irmaos da "lenda da
Ascen~ao' '.
Era Poditá poderoso deus das c~uvas, das ca~as, da '!>Jnan~a. Herói civilizador do grupo étruco, o qual casti~ava, rmpiedosamente, até com a morte, aquele que desrespe1tasse as
regras ditadas pelos Bisamus. (2)
.
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Como os Moritises (inegável parcela da gente Cariri), foram aldeados nas quatro principais localidades da jurisdic;áo
dos jesuitas - Canabra~ Geru, Soco-dos-Morcegos, N~tuba
- há evidente demonst~ao de que representavam quant1dade
numerosa de sllvicolas dessa procedéncia. ·
Foi assim que, embora debaixo de subterfúgios, vieram-nos
noticias curiosas sobre a teología Cariri.
Mamiani, com indiscutivel ajuda de Joáo de Barros (apóstolo dos Kiririsr) divulgou, sob o titulo de "Abusóes dos avós",
os seguintes tr~os etnológicos dos Moritises. Estao dispostos
na forma dialogada, muito querida dos informantes do século
XVII. Ainda assim a coleta nio foi das maiores, nem mesmo
satisfatória porquanto ao missionário interessava, imensamente, destruir supersti~óes que julgava prejudiciais a moral dos
grupos aldeados.
Nao sendo lícito conjeturar, em matéria de tal ordem, passemos, diretamente, aos termos dos textos a que nos estamo-referindo. Encontram-se eles, a pág 84 do Catecismo Kiriri de
Luis Vencencio Mamláni:
"Abus6es dos antepassados:
"Curar os doentes com assopro, com palavras ou cantigas.
Pintar o doente de jenipapo para que náo seja conhecido de
Nhewo (diabo), e o nao mate.
.
Espalhar cinza a roda de casa aonde está um defunto,
para que Nhewo daí náo passe a matar outros. Botar einza no
caminho, quando se leva um doente para que Nhewo nio vá
atrás dele.
Esfregar urna crianc;a no porco do mato e lavá-la coro aluá
para que quando for grande, ~.seja boro cac;ador e boro ~bedor.
Nao sair de casa pela madrugada, n~m a noitie para nao to}!8.r
coro as bexigas no caminho. Fazer vinho e derramá-lo no chao;
varrer o adro da casa para correr coro as bexigas".
Nessas "abusóes" estáo os fundamentos básicos da magia
branca de que fazia parte a cerimonia da pintura como jenipapo. Daí concluirmos que Badzé, genio bom, ensinou o modo
correto do grupo evitar contamina~6es e, também, isolar os
malefícios empregados pelo duende Nhewo. Havia outro mais
cruel de nome Idziné. (3)
Coro as cinzas espalhadas faziam correr com as doen~,
desnorteavam os demonios e; finalmente, neutrallzavam o ambiente suprimindo a possivel contamina~ao coletiva.
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Aqui destaque-se essa tradi~ao- importantíssima (referida,
com insistencia) :
"esfregar ·a crian~a" no totem das tribos desse grupo étnico;
mas no· porco caititu ainda ·vivo; com isto viriam energias
desconhecidas dar qualidades excepcionais ao futuro guerreiro. Se ainda .houve&se alguma dúvida sobre essa manifesta~ao
totemica dos Cariris (Kipéa) essa referencia ancestral (nao
apenas guardada ·de memória, mas aplicada, com pontualidade, seria suficiente para consagrar ·a hipótese que se tem
usado da maneira mais cautelosa. Porém os fatos tem ampliado as conjeturas: marca para a guerra, na mesma ordem
em que se exerce a disposi~áo . das varas; o chefe a frente do
bando e, caído este, a inevitável.retirada estratégict.
Elias Herckman chamou a a ten~ao dos observadores sobre aquilo que denominou grupos desordenados, tendo o chefe
a dianteira. Fornecera, indiretamente, é claro, um adendo ao
motivo ·principal da correla~ao dos Cariris com o porco-do-mato.
A cabana de ouricuri, (4 ) é outra manifesta~ao inter-relacionada com es.se aspecto reditivo da antigüidade. O vinho que
faziam dos frutos do ouricuri e da quixabeira jama.is alguém
con~eguiu saber como era, realmente, produzido. É tradi~ao
arraigada de que quand9 o coco dessa palmeira estava maduro os porcos-do-mato desciam a sua procura. Seguiam, assim,
orient~ao instintiva possivelmente compartilada pelos bandos silvícolas.
· Atente-se mais: na "cabana sagrada", tudo, que era ritual e cerimónia, exigia material virgem recolhido do coqueiro ouricuri. E, diga-se de passagem, o Warakidzii era
marcado em época predeterminada pelos Bisamu.s, justamente
pa~a coincidir com a coleta do 'fruto do coqueiro misterioso.
Depois dessa explica~ao deixamos aos estudiosos o processo de investig~óes documentais, relembrando que a palavra ouricuri, tal como a usamos atualmente, nao é Cariri.
O termo correto seria, Eri-cUré (E-ri-cure). Está a expressa:>
formada por: E, prefixo; ri, mastigar, curé, porco montes. (5)
Murawo, que os padres recolheram como porco-do-mato,
parece· ser uma das muitas maneiras de evitar difusa.o d&
idéias nao convenientes aos catequistas.
Tudo nos leva a crer que esse Murawo seja um símbolo
de ·animal totem. (6)
.
Para urna exegese útil vejam-se os étimos da expressao
Murawo: mu, raiz; ra, radical de Terra; wo, caminho.
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Outras "abusóes gentílicas dos indios Cariris. .
(Katecismo índico da Língua Kariris) ·

"Adivmhar as coisas futuras; agouro do canto de certas aves·
ir buscar feiticeiros para curar doen~as; fazer supersti~óes n~
mato;, consultar bruxas para adiviriharem; andar as escondidas dos padres pelas casas curando enfermos com seus assopros sobre o doente."
Existiam diferentes magias: negra, feita com o sa1JO e a
gia (7), porém evitou-se, sempre, divulgar o caso como recurso
para banir sua propaga~ao.
· No combate a tais tradi~óes muito arraigadas, os religiosos, no início, ·mantiveram posi~ao conveniente. Porém, com
o correr do tempo, as proibi~óes tornaram-se violentas porque, em verdade, os índios nao queriam abandonar completamente suas tradi~5es avoengas. Contudo os jesuítas, durante
perto dé um século, mantiveram política de certo modo suasória: proibiam, sem maltratar fisicamente. O mesmo nao
suced~u com os barbadinhos italianos que, com excegóes limitadas, consentiram nas repara~óes mais violentas sobretudo com respeito aos chamados feiticeiros das tribos de língua
Cariri.
.
Após a expulsao dos jesuítas o Sargento-mor Jeronymo
Mendes da Paz - homem da confian~a do Governo - em
documento assinado, e publicado nos Anais da· Biblioteca
Nacional, denunciou, sem rebu~os, martes de indígenas tidoo
por feiticeiros, sem qualquer julgamento formal sob a responsabiidade de missionários da época.
Eis os termos de algumas dessas graves acu.sa~óes, constantes dos onze Paralelos que se acham . impressos nos Anais
(obra citada pp 444 a 454). Os fatos ocorreram em 1761.
Documentos números 5352 a 5358:
Desde o Paralelo 2Q aparecem acusa~óes frontais aos barbadinhos, das ílhas do S. Francisco, verdadeiramente estarrecedoras, que julgaríamos infundadas nao fossem as circunstancias em que tais denúncias foram divulgad.as.
Trata-se, além do mais, de documentos oficiosos isto é
oriundos de autoridade de inegável valor da Capit~nia d~
Pernambuco: Sargento-mor Jeronymo Mendes da Paz. Aquele
mesmo grande senhor que fora mandado para resolver graves
problemas nas Minas Novas do Ceará. Foi ele outra vez que,
4e ordem superior, executou as deligencias nas missóes das
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ilhas do S. Francisco, após a expulsáo dos jesuitas. Concluiu as
pesquisas incriminando determinados capuchinhos itaUanos
pelas violencias praticadas contra indios batizados e residentes nas missóes. Considerados feiticeiros sofreram o martirio
e, após, tiveram seus corpos queimados sendo os restos mortais
cobertos de terra em locais impróprios.
Citaremos poucos dos muitos casos ali revelados de pessoas conhecidas de todos e sacrificadas por praticarem atos
considerados de feiti~aria (1717):
19 caso: "Morreu de a~oute e capa~ao,, que se lhe fez em
tronco, o indio Joáo da Costa, como referem os companheiros
de Pambu, os quais ainda vivem, e o seu cadáver foi levado a
rastos como de um cao e langado. em lugar que estava lenha
pronta para a fogueira e depois de reduzido a cinzas, foi coberto de terra".
29 caso: "A india Theodora, mulher de indio Joao Vaqueiro,
morreu de a~outes, e seu cadáver foi arrastado para o campo e
queimado". "A mesma sorte tiveram: a velha Narciza, mulher
do indio Paulo; a india Francisca~ a india Andreaza, e a india
Izabel, solteiras".
É claro que este relato aqui recopiado tem finalidade precípua, isto é, serve para demonstrar como, apesar das re~óes,
eram arraigadas e fortes as tradi~0es desse deus Podita.
Quem desejar maiores esclarecimentos sobre os casos, nao
divulgados, neste trabalho, os encontrara.o nos Anais da Biblioteca Nacional, Tomo XXXI, pp. 444, 454 - Archivo da Marinha de Ultramar - Lisboa.
Rest.a-nos, nesta altura, voltarmos ao aspecto mítico do
problema e fornecer os últimos dados que nos ocorreram a
memória, sobre os opostos das entidades teogónicas.
Observaram, os padres das missóes, que os Cariris conheciam, sem contudo saber a origem, dois espíritos malfazejos:
Nhewó, demonio, instigador das murmuragóes, das pragas,
das doen~as ;
Idzené, comparável a Satanaz dos cristáos, porém o verdadeiro
espirito da morte.
Para evitar os perigos da magia simpática (benéfica, maléfica) recorriam ao poder da cinza: costumavam espalhá-la
nas encruzilhadas dos caminhos para desorientar os genios
do mal, e, para maior seguran~a, fugiam do lugar onde mora104

vam para o mato, muito distante, seguindo t rilhas e veredas enredadas e neste caso, iam apagando os rastros com c1nza preparada. Sendo exímios rastejadores ( Upebawi) , "enganavam"
sempre ao deus dos malefícios. (8 )
QUEIXADA E CAITITU

Difere n~ a fundamental : quelxada tem uma f aixa branca no queixo e
anda em malor número nas varas - caitltu: tem urna falxa que vai
do lado esquerdo para cima até as costas e anda em número
menos nas razias .

Queixada (Tagassu pecari). Também chamado tirirlea, queixadaraiv&.4

Caititu (Tagassu tajucu). Conhecido como ca.teto, porco-do-mato.
É domesticá vel e se af ei~oa ao dono acompanhando-o como um cáo.
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Mito e gru'/)Os s<iciais

Vicissitudes de toda ordem, registradas "na memória das
tribos" ou como diziam os antigos "das na~óes indígenas''; incidem, diretamente, sobre as inclina~óes naturais do Ser
determinando, insensivelmente, urna nítida tendencia para
as manifesta~óes de certos deleites. Este ousado de~o de co-·
nhecer segredos, de atingir objetivos imarcess-fveis;· e fato indiscutível do espírito humano. Amplia-se, desdobra-se, dá
asas ao pensamento, na esperan~a de encontrar meios com
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que póssa coagir a Natureza a responder indaga~oes ansiosas,
as quais chegam, por vezes, a ponto de ir além: tentar descobrir processo eficaz na tentativa de obrigá-la a transigir no
atendimento de firmes vontades. Do exercício, das experiencias empíricas ( a princípio solitárias, logo a seguir coletivas)
passam aos atos públicos motivadores de apelos ingentes
que vao crescendo, em forma e conteúdo, envolvendo manifesta~é>es desconhecidas, atra.vés de agentes carregados de
energias de incrível íor<;a dinamica, quando nao indómita.
Nascem os impulsos e com eles as compul~oes mágicas cat:sando impressoes tao fortes e profundas que ~caba::-.a gcrur.do convic<;oos ilimitadas: espécie de árvore gigantesca, , de
abismos insondáveis, tornando impossível imaginar-se· onde
estariam raízes e frondes. Lembremos a .grandeza ."dos universais" * diante da humílima figura do homem! É este o vigoroso quadro que sentimos da possante configura<;ao mítica.
E tao firme e penetrante era para os nativos do Nordeste,
que ficou simboUzado no "encanta~ento" da Cachoeira de
Paulo Afonso - tomada como exemplo entre muitos - para
onde se dirigiam os espíritos de todos os grandes heróis que
tombavam defendendo a emancipa<;ao dos aborígenes. A acá
( ocá, actuá) revive no canto e, nos seus olhos de fogo, a lembran<;a de que os malignos" serao destruídos, como o sao as
serpentes venenosas! ...
Numa das concess6es de terras na Paraiba (1704), aparece o nome Oculi, designativo de lugar. Já no ano seguinte as
sesmarias registravam, como topónimo local, o río Ocá, que
está em Sin&pi,sis, 34. Logo a seguir vem Riacho Ogan parecendo corruptela da palavra agoureira (p. 46). Concedía-se, depois, para urna fazenda de criar gado, terreno mais amplo em
acuhua (p. 42).

·

Ora, essa divergencia de pronúncias ·do nome da mesma
ave da regiao, provavelmente resultou de dados fornecidos por
informantes locais que, muito justificadamente, conservavam
aquele receio de divulgar segredos míticos, sabido como era que
corría perigo de vida aquele que relatava certas ·"abusé>es totemicas." Nao seria qualquer um que se atrevería a falar de
um totem que fornecia as cascas de ovos para a massa isolante
Pequena História do Pensamento Científico lana, p. 42
(*)
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que iria riscar a Meca (equivalente a vera-perma). Que sinal
era esse que relacionava os participantes das festas Sa.gradas? (2)
·
Náo é novidade essa cautela em disfar~ar o nome da entidade hedionda! · O sertanejo jamais diz diabo mas, diacho,
diale, cao, cáo-coxo, pé-de-pato etc. A comparac;ao é eloquente
e vem justificar a variedade sincrónica do neme do "comedor
de cobras". Seu habitat primordial, segrindo versao antiga, era
a Cachoeira de Paulo Afonso. De forga descomunal, sobretudo
na época das cheias, confería autenticidade a consagragao popular da idéia. Para grande parte dos moradores das ribeiras
do Pajeu, Moxotó, Ipanema, naqueles abismos viviam fantasmas ou "encantados" geralmente, violentos, cujas a<;6es causavam horror, apenas no ato de imaginar sua carranca. Para esse
lado da Meca é que se batizavam, a moda da terra, os recémnascidos; levantando a crianga na diregao do lugar sagrado.
Diziam, com muito orgulho! jamais corpo vivo atravessou aquela~ quedas sucessivas! tudo ali se despedaga! ...
Mas, dessa fonte de energias, onde outrora se desenvolveram sugestivas "estórias de encantamento", nada sabemcs
documentadamente. Apenas as tradig6es guardam certas achegas que, dia a dia se apagam na memória coletiva. De tudo
resta aquela silenciosa cabaga que iria representar Podita. Teria descido a cachoeira de Paulo Afonso ficando a girar nas
águas rema~osas do grande rio? (3)
Dois fatores positivos ficaram em evidencia para ajudar
na avalia~ao do mérito e dos conceitos abstratos dos Cariris:
1<> - medo incontestável do sobrenatural, visível nos duendes, sobretudo da Cachoeira de Paulo Afonso;
2Q - indagagé>es, festas, cerimonial onde a cabaga-ídolo e
cabaga-máscara, serviam no Warakidza. Depois ouricuri).
O fenómeno chamado "encantamento", em que o Bisamu
se poderia transformar em qualquer animal, é muito generalizado e dele fazem referencias os estudiosos da mitografia
ameríndia. eremos que todos os famosos gentios do Brasil acreditavam nessa metamorfose, de que ternos descrigao meticulosa
na cultura dos Boróros Orientais. (_.)
Encantados e encantamentos

Nas regióes do Nordeste onde os fenómenos naturais sáo
marcados de maneira profunda, em razáo de diferentes fato107

res, entre eles os ecológicos, os nativos (silvicolas do século
XVII), estavam sujeitos a observar, com multa prudéncia, em
benefi~io da coletividade, insólitos fenómenos que aconteciam
rapidamente.
Duas contempla~oos tornaram-se intrigantes: o sol, a chuva - equivale dizer: seca, inverno.
Come~am as elabora~oos subjetivas:
1 - peitica cantando insistentemente, em determinados
momentos, noutros náo; bandos de anuns brancos passando
rasteiros sobre os casebres com aquele "grito" de alarma;
2 - bem-te-vi mudo e quedo olhando como se fosse um
louva-deus!
.
3 - bandos ·de marrecas passando, em grandes altitudes~
dando a nota certa: retirada para· o Norte!
Todas essas usan~as chamadas "abus0es" náo deixavam
de representar experiencias seculares que passavam de gera~áo a gera~ao determinando o momento exato da imigra~ao
das tribos. Duas coisas foram, porém, confundidas por homens
inteligentes nomadismo e migra~ao for~ada.
Mas, em verdade, nao se entende por que razáo os missionários evitaram registrar esse admitido fenómeno da metempsicose. Tanto eles existiam, em grande escala, que chegou até nós através do Lagoa encantada. Caso muito focalizado no inicio do século XIX, em que esteve envolvido o conhecido Silvestre.
A "Pedra Bonita" veio, a seguir e, tinha, igualmente,
base no encantamento de D. Sebastiao. (5)
Havia, necessariamente, histórias de "encantamentos",
metomorfoses que se operavam nos lugares ermos. Neles estavam incluidos os mitos .ou divindades primitivas:
1 - o Deus Poditii, habitante de órion, vinha a cabana
sagrada, em época certa para liberar a coleta dos frutos para
o Soponiu, sendo ai cantado o waiuaca;
2 - determinava essa mística dos astros a forma de evitar o "encantamento" dos animais que precisavam ser abatidos mas que eram protegidos por entidades menores;
3 - as festas, as cerimonias, as vestimentas, as dan~as
dos jovens mascarados (fora da cabana), significavam obrig~óes pará como poderoso deus da mitografia regional;
4 - o simbolismo das Pléiades estava aliado ao mundo
invisivel dos mitos ancestrais:
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a) Badzé - Pai - Padzu - Deus do fumo, das florestas e do sonho;
b) Poditii - Filho - Nhú - formoso mancebo mará
que exigia enfeites e plumagem, nos momentos da luta;
c) Warakidzé - companheiro, amigo, símbolo do grupo
que luta ao lado, na defesa da terra e da tribo vizinha;
d) Popó - irmao maior substituto eventual do pai;
e) Byrae - irm·ao menor símbolo da inconstancia;
d) Crorobae - mito dos gemeos, nao incorporável;
e) Nhinhó - origem dos índios Cariris (Deus) .
Esses silvicolas desconheciam o Deus Tupa dos jesuítas
e por isto foram acusados de nao possuírem idéias .de um
.s er Superior. Frei Bernardo de Nantes semente aplicou o termo Tupa, equivalente ao Deus dos cristaos, muito depo~s dos
primeiros capítulos de seu Katecismo Indico.
Toda essa série de informa~oes (resultantes de práticas
através dos anos), observadas entre esses indígenas, foram conseguidas de maneira particular pois representavam segredos
invioláveis das tribos. Os padres, depois do estabelecimento
das confissoes obrigatórias, muito souberam por informa~0es
confidenciais, tao secretas que, caso descobertas, acarretariam a morte do delator. Vieram, entao, as violencias sob a
forma de disfarce de um e outro lado: O Bisamu reconheceu
que estava com os dias contados e disso nao fizera segredo,
declarando plenamente aos grupos a que estava ligado. Havia
duas espécies de "feiticeiros" conforme o registro da época:
Bisamu, curandeiro, feiticeiro, autoridade espiritual; B.isamuye (raro) malabarista ou ilusionista (era capaz de es~a
motea~oes incríveis), que chegava a iludir aos mais argutos
chefes militares. (6 ) Essa classifica~ao está, todavia, sujeita
a reparos, porquanto se baseia em informa~Oes de · pessoas

AVES TOTENS

Acauá, acauan, acoan, ocan (Herpetothers cachinaus). Está citado por Gabriel Soares de Souza
(1548) ·Cap. 85. "As cobras fogem do seu canto".
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nao muito afei~oadas aos indígenas, além de pertencerem a
credo diametralmente aposto. (7)
O assunto era tao relevante que, apesar de todas as represálias e castigos inflingidos aos crentes de tais apari~óes e
avisos futuros, ainda, em 1829, voltou o Kiou a regiao da
Borborema com inúmeros adeptos cantando o waiuaca "que
era canto dissoluto'' segundo frei Bernardo de Nantes.
Apesar de haverem banido totalmente a festa do Warakidiza, por estar relacionada com um deus pagao, jamais conseguiram o mesmo com a cabana do ouricuri, interligada ao
totem das na<;oes Cariris. A no~ao do Crorobae e do Irmao
maior fez com que existissem sempre grupos étnicos da mes.ma origem ou amigo.s inseparáveis, residindo nas vizinhan~as
para a defesa comum.
A terra também favoreceu a tais eventos. Tome-se como
exemplo a "lagoa encantada" de que nos fala Sebastiao de Vasconcelos Galvao: "ao meio dia perde toda a água e, no dia seguinte, está cheia" (p. 298).
Canta Elias Herckman que os capitaes neerlandezes viram
os Cariris trazerem a sua presen~a o diabo em figura de um
Tapuia, " de fala fina e tendo urna perna só". (8)
Concluindo:
Além da Acaua totem de vida noturna, ligado, ao que tudo
indica, a idéia que tinham os Cariris do mocho (móxo), existiam as aves predadoras de serpentes, as quais, dada a estima
em que eram tidas, levavam vida sem constrangimentos. Den-

TOTEN DOS CARIRIS
Caracará (Poliborus pl-tnoous basiliensis). Ave
de gande valo ente os caboclos. Há inúmeras
estórias sobre essa ave, que, pnr motivo óbvio,
náo podemos aqui ~umariar.

tre elas destacava-se o caracará (termo tupi assimilado), que
passou a representar o totem do chefe supremo, o qual deixava crescer a unha do polegar senda esta prática vedada a
qualquer outro indivíduo do grupo etnológico.
·11 o
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Origem duvidosa

~o~olfo Garcia, .na Ex'l?osiqáo (VII a XXXIX) da edl~ao
fac-s1m1lar do CateC'bSmo Kiriri, do padre Luiz Vincencio Mamiani, faz ligeira referencia aos dial etos de Pedra Branca e
s~_bujá. !1~alisando a posi~ao de van Martius, externa opin1ao_ equaru~e nos seguintes t~rmos.: "apurou-se que o Quiriri
(as~1m tamb~m

escreve Seraf1m Le1te), constitui grupo irredut1vel de or1gem desconhecida, que deve ter classificagao a
parte dos outros grupos brasileiros ou americanos". (1)

~apa. resumido da regiáo conhecida: Chapada
D1aman~ina.. Vemos_ aí o import!lnte rio Paragua.9u

que, apos a expulsao dos jesuitas teve prote~áo
do grupo Cararí da Pedra Branca' e de seus vizinhos Sabujás. As tribos foram visitadas por Martius no inicio do século XIX. Destaca-se também, a vila de Maracás que relembra o grÚpo ind~gena que aí esteve ao tempo de Gabriel Soares
de Souza (1548). - Quem sáo os Maracás? (Capítulo 184). As informa~óes desses Maracás concordam exatamente reom as tradic;óes dos Cariris.

Von Martius no início do século XIX, visitou os Cariris
de .Pe~ra Branca. e deles fala-nos assim: "resolvemos visitar
os md1genas n!i v1Ia de Pedra Branca, légua e meia a SSO da
Tapera onde t1nhamos armado o nosso rancho". (2)
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E adiante:
"Encontramos algumas fileiras de casas babeas de taipa, e no
centro, uma igreja da mesma constru~áo, só se distinguindo
pelo ornamento pobre de um altar.
"Os indígenas brasileiros que aí moravam há cerca de trinta
anos, .r eunidos sob a dire~áo de um juiz brasileiro e de um
escrivao, pertencem As tribos Cariris, e dos Sabujás". Já aqui
temas duas informa~óes que tem sido incautamente confundidas. Von Martius nao considerou o grupo Sabujá como pertencente aos Cariris em sua origem. Esses Sabujás estavam
no lugar chamado Caranguejo, num local ao sul da vila.
Diz o eminente sábio: ·
"Atualmente, formam um município de cerca .de 600 almas".
Eis outra declarac;áo preciosa:
''Ambas as tribos - Pedra Branca e Caranguejo estao em
recíprocas rela~0es amistosas e se nao distinguem, nem pela
·conformac;ao do carpo, nem pelos costumes e hábitos, mas
apenas pela diferenc;a da língua".
Aí está, com toda clareza, a explicac;ao formal de que os
Cariris de Pedra Branca nao tinham a mesma língua dos
Sabujás.

Estavam, esses silvícolas em adiantado processo de aculturac;ao o que se comprova pelas palavras do sábio alemao:
" ... frequentemente procuravam sair-se. de embarac;os dando
as palavras do portugues terminagóes indígenas. Este assunto
já havia sido focalizado tanto pelos jesuitas quanto pelos capuchinhos franceses.
Retrocedendo ao século XVIII ternos, nos documentos da
Marinha de Ultramar, dados que nos fornecem subsídios importantes sobre esses indígenas, aldeados em lugar conveniente a garantía dos transportes para as Minas Novas (Doc. NQ
5534> Babia, 1761. An(lis)
Os entendimentos para a erec;ao de Aldeias na regiao citada se vinham proces.sando desde o ano de 1759. Na época
fora nomeado o padre José Silveira Brito, pároco das duas
Aldeias. Autorizava-se, por outro lado, a constru~ao de nova
matriz de N. S. da Assunc;áo. É curioso notar que antes se
tratava da igreja de N. S. de Nazareth. (3).
Demos a palavra a von Martius:
"ocupamo-nos algumas horas em escrever, ouvlndo da boca
destes filhos da natureza, os vocábulos de sua língua e tive112

mos ensejo de nos conv€ncer da grande variabilidade e imprecisáo das mesmas". ·
Nada esclarece, coisa que seria de desejar, como apareceram esses Cariris em Pedra Branca. De onde teriam vindo?
Recorrendo aos documentos publicados nos Anais da Biblioteca Nacional encontramos dados que ajudam na pesquisa especific~.
·
As referencias feitas pelo encarregado de aldear esses silvícolas, eram as melhores possiveis, pois tratava-se "de índios
domésticos".
Sao boas as informac;oes sobre o comportamento dos
Cariris de Pedra Branca contidas na docu1nentac;áo da Marinha de Ultramar: "sao incansáveis no trabalho da igreja que
estao construindo e andam acabando de cobrir, somente de
madeira". "Esses silvfcolas tinham boas roc;as que prometiam
muitos frutos". Serviam, pois, "aos viajantes das estradas desta América". A localizac;ao das duas Aldeias - Pedra Branca
e Caranguejo, ficava "tres léguas de distancia da Estrada"
das Minas Novas (Babia). (-t)
Para garantia do progresso, o pároco levou artífices de
várias especialidades "para o ensino dos meninos indígenas".
Todas estas informac;óes sao de l761.
Antes de prosseguirmos levantemos outra _q uestao:
os documentos oficiais falam de urna igreja de madeira e
ven Martius encontrou edificac;oes de taipa.
Como explicar tal coisa?
Confirmamos apontamentos históricos, o comunicado do
padre José da Silveira Brito ao Governo da Babia:
"Cheguei ao lugar onde V. Ex. detenninou se fac;a a nova
matriz de N. S. da Assunc;ao para os indios das duas Aldeias
Pedra Branca e Cara_nguejo".
"Os índios estao bem doutrinados e domésticos, dando
indício de que podem aproveitar muito como filhos da igreja.
Os Caranguejos, ainda estao resistentes" (Doc. 4481). Nao
fala, de modo algum, em Sabujá!
Observe-se, além do mais, que os elementos contidos nos
arquivos públicos do século XVIII, nio relacionam esses ame·
ríndios como Cariris (Pedra Branca), nem Sabujá (Caranguejo).
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As informac;óes progressivas, século XIX, pertencem a
von Martius. Neste caso os assuntos tornam-se confusos pelo
seguinte:
lQ Existia urna "igreja de madeira" feita pelos indígenas e von Martius encontrou aquela de taipa; 2Q A de madeira
era dedicada a N. S. de Nazareth, sendo a de taipa em honra
de N. s ..da Assunc;ao.
Diante disso surgem hipóteses as quais permanecerao em
discussao até que seja possível responder as indagac;óes formuladas.
Vejamos esta que se destaca pela sua natureza específica:
Os Kariris, da ilha de Aracapá, deram noticias da maior
importancia; fato etnológico de primeira ordem que infelizmente nao foi possível identificar.
Trata-se do encontto de informes sobre os antepassados
Chumimis que deveriam existir para as bandas do Norte de
onde diziam provir o povo Cariri.
Somente frei Bernardo de Nantes registrou este fato dizendo que eram "indios deste Brasil", sem fornecer n{eios
com que se possa solucionar questáo de tal relevancia.
Voltando aos "índios domésticos", referidos em Pedra
Bran_ca, (po!qu~ aí estavam localizados um ano após da expulsao dos Jesuitas, 1759) vemos que existe suspeita de que
houvessem eles abandona?o a grande ilha da Assun~ao, (S)
obedecendo a plano anteriormente organizado. É boro relembrar que daí o capitáo-mor Jerónimo da Paz lancou ·os célebres paralelos contra os capucinhos. Senda Msim esses "indios aculturados" aceitaram a movimentac;ao para aquele local, como novo habitat pois aí existiam imensas reservas de
pescado, além da proximidade das florestas onde ' necessaria.
mente, abundariam as cac;as apetecidas. Tudo talvez tenha sido
feito para garantir as estradas que, reabertas conduziam as
Minas recentemente descobertas. (6)
'
As terras de Pedra Branca e Caranguejo foram doadas
pelo C),pitao Joaquim da Costa Cardoso para este fim determinado. E tudo isso aconteceu no ano do cometa de 1759
coinc~dente com o fato da expulsáo, motivo de infundada~
.s~spe1tas de casti~o coro o aparecimento do astro, que nao
t1veram reper~ussao. ·As terras doadas se ajustavam aos termos do Alvará e Instru~óes para a erec;ao de novas vilas. Preparava-se, deste modo, cautelosamente, a saída dos missionários.
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Tao ignorantes eram esses indios domésticos, quanto ao
comércio e indústria, que o capitao Joaquim da Costa Cardoso
recebia, por eles (para evitar conflitos e desconfianc;as), as
remunerac;óes pelos trabalhos que realizavam na nova vila.
Isto consta dos documentos oficiais publicados, na íntegra.
Ainda urna corre~o (final) precisa ser feita:
Von Martius escreveu que esses amerindios se alimentavam de "ratos de lajedo", tendo o tradutor, em nota de pé de
página, explicado que se tratava do mocó) Par€ce entretanto
que o cientista falava do animal chamado Punaré. o mocó
nao tero cauda para ser confundido co-m os ratos, e, além do
mais, vivem em pedreiras bastante altas, escondidos nas locas
das pedras. Sao, mais ou menos, do tamanho de urna cotia.
Jamais poderiam ser confundidos coro "ratos do campo".
Seriam, finalmente, esses indígenas de Pedra Branca,
Cariris?

·

Capistrano de Abreu (1892) em Notas sobre a Paraíba,
obra da autoria de Ipneu Joffely, presta informac;óes preciosas sobre a questao. Escreve textualmente:
"Nao fora a descoberta de von den Steinen, .no Xingu, do
Bacahiry do grupo Caraíba, e hoje seria impossível separar o
Cariri do Tupi". (7)
Refere-se aí as informa~Oe.s precipitadas e, por vezes complexas de von Martius, entre outros. . .
·
Eis o pronunciamnto do dr. Carlos von den Steinen:
"Nelll: , urna tribo me deu mais trabalho que a dos Kiriri,
Sabu1as. Apresentam um enigma altamente singular que entretanto nao consegui resolver".
Essa preciosa contribuic;ao foi ampliada coro as palavras
de Paul Ehrenreich: "os Cariris constituem grupo sem classificac;áo".
Destaque-se, para a história, que foi na ilha de Assunc;ao
(ou Aracapá) que frei Bernardo de Nantes escreveu seu raro
Katecismo Indico da Lfngua Kariri, onde fez referencias
etnológicas da maior importancia, embora de maneira indireta. A citac;áo dos Chumimis ainda pode ser considerada auspiciosa embora tenham sido inúteis nossos esfor~s em localizá-los.
O caso da expulsáo dos jesuitas, em '1759, esvaziou, ao
que parece, a ilha de Assun~áo no rio Sáo Francisco; haveria
correlac;ao com outros acontecimentos motivadores a erec;áo
das Aldeias de Pedra Branca e Caranguejo? Parece que sim! ...
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Os excessos disciplinares contra aqueles índios Cariris,

acusados de propensos a feitigaria, inclusive pelos capuchinhos, nao tiveram solu~ao adequada porque as "curas as escondidas", coni sortilégios, eram consideradas crimes de superstigao, feitigaria, magias. "Agiam ao sabor do temp:::>, muito severo e inclemente em julgar e castigar tais fatos". (ª)
A expulsao que recaiu sobre os jesuítas, coro o Marques
de Pombal teve incidencia quanto aos capuchinhos italianos
do médio sao Francisco, algum tempo depois, sendo todavia
menos rigorosa.
Foram, os barbadinhos dorio Sao Francisco, retirados por
ordem do Governador da Capitania de Pernambuco. E obispo
D. Francisco Xavier nomeou para as Aldeias ero que estavam,
párocos ou sacerdotes leigos (9) • Era essa a maneira usada, na
época, para cumprir as instrugoes sobre a eregao de novas vilas ein Pernambuco.
Apurou-se após, através da rela~ao sumária das palavras
recolhidas por von Martius (no início do século XIX), que os
indígenas de Pedra Branca eram, sem qualquer dúvida, Cariris aculturados. Os Sabujás, entretanto, nao podem ser incluidos nesta súmula, pois, conforme diz o grande sábio alemáo, falavam Iíngua diferente, conservando, embora, tradig6es, usos e costumes de seus vizinhos Cariris. "Vejam-se tribos vizinhas e vencidas". (•º)
Era muito comum, aliás, entre os denominados Tapuias, o
reconhecimento da condigáo de tribo vencida. Por questao
ainda nao explicada em profundidade, esses indígenas, derrotados na guerra, tornavam-se verdadeiros servos dos vencedores, obedecendo-os sem constrangimento.
Entretanto a origem duvidosa desses Cariris de P.e dra
Branca permanece como dantes urna vez que nao foi possível
descobrir de onde realmente procederam. * Para agravar as
coisas nao existe mais o topónimo Pedra Branca, na regiao
aludida.
No ano de 1759, os reflexos das expuJs6es dos religiosos
manifestaram-se claramente. Multas Aldeias de indios aculturados sentiram-se em completo abando~o, inclusive sem assisténcia material e espiritual permanente, sendo eles cristiani( *)

zados. Outros foram banidos por suposta simpatia comos clérigos desterrados.
Consta porém, de investiga~6es mais recentes - universitários da Babia - que os indígenas de Pedra Branca e Sabujá
dfiSpoja~os de suas terras "fugiram para o Sul" ...
Esqueceram-se os civilizados duas coisas muito importantes: 19 - que as Aldeias de Pedra Branca e Sabujá tornaram,se no correr de mais de meio século, preciosas pela visita de
sábios internacionais a esse verdadeiro labo·r atório culturalista ·
'
2Q - que esses brasileiros - pois já haviam assimilado
dons espirituais iguais aos nossos - garantiram a passagem
das riquezas imensas que desciam da Serra das Lavras Diamantinas.
XIV -

Notícia etnológica -

Falo

~upo~a.mos

a curiosa inter-relagáo que, tudo indica,
devena existir entre a flauta de Poditá (feita do femur da
ave totem) e a compostura masculina do Cariri adulto. ( 1)
Quando, em determinado momento, aparecia o mascarado na
Aldeia representando a entidade descida . de óriOn ou das
!'leia{tes, todos os indígenas, · se~ exc~ao, fugiam para o
interior das casas. Preservava-se, com isto, a visáo fatídica
para as mulheres e crian~as, daquele instrumento interdicto:
O Tapuia "camuflado" representante do , deus poderoso
antes de ~ntrar no terreiro. da Aldeia, sentava-se, em Iuga;
predetermmado e tocava smgela melodia que memorizada
por alguém, servia de eficaz meio de curas máglcas. Sentado,
no ponto escolhido, completava a cena da chegada; vinham as
oferendas, que os homens colocavam destacadamenté de tal
modo que pudessem ser vistas pelo deus.
',
. _A fla~ta, convém ressaltar, era primitiva, tocada em pos1~a? vertical acompanhando a pose do homem de pé, para
servn., talvez, de alusao ao mistério da origem dos indios ou
mesmo da gene.se da tribo. (Falo).
O guer_reiro válido era, pojs, o responsável pela vida, ficando a mae em plano secundário.
Por tal. ~otivo esse ~rupo é~nico denominado genericamente; Kariri ( 2 ) escandia, por igual forma, a razáo maior
que .era o orgao sex1:1al masculino. Considerava-se falta grave
ocasionar, por descuido, o seu aparecimento em público.

Sua influencia na pecuária foi decisiva como queijo de coalho.
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Eis como Elias Herckman, em palavras simples, dá a co.nhecer a particularidade: "Puxam a pele sobre o membro
viril, e o prendem com atilho, de modo que fique to~o.meti~o
no corpo". E adiante: "soltando-se ou rompendo-se, e ISto tao
escandaloso, para eles, quanto seria entre nós descobrir, alguém, as suas partes pudendas". (3)
Havia entre esses aborígenes, um particular trato quanto
aos ossos (e mesmo certo emprego) de que ternos referencias
curiosas.
o autor. acima referido nao deixou de focalizar esse aspecto incomum dentro das explica~óes atribuidas aos ancestrais dos Tapuias ou Cariris; e o fez sem distin~óes:
Diz, no documento mencionado:
"Os ossos depois de queimado.s, pisados e reduzidos a pó, misturam c~m sua farinha e assim comem". Nao deveria ser
coisa tao generalizada! Tanto isso é verdade que outros informantes ampliam a descri~ao com detalhes cronológicos.
·
Os jesuita$. que tiveram oportunidade de tratar com os
Cariris de Janduin, que erarn os Tarariou, nada referem a
esse respeito. Ternos fato rnais O\l menos semelhante relatado
pelos .p adres rnissionários, comos indígenas do grupo Paiacu.
· É a seguinte a informa~ao correlativa:
"Quando os · Paiacus, mais valentes, que durante a refrega
andavam fora, voltaram a Aldeia, procuraram os ossos dos
seus mortos, cujos corpos os Icós tinham queimado, e 8:in?a
nao eram batizados; e encontrando-os trouxeram ao m1ss10nário o qual, do lado da fora da Igreja, as escondidas, os enterrou para que eles os nao reduzissem a pó e tomassem nos
seus comeres e beberes condimentados com mel silvestre"... (4 )
(~ses Paiacus viviarn em guerras permanentes contra os
Icós e os Tarariou de Janduin).
Pergunta-se, entao; essa tradi~ao seria extensiva aos
Cariris dos grupos Kipéa e Dzubucúa?
Nao ternos qualquer memória a esse respeito! Todavia os
termas Mecá (sinal) e Kibú (osso) registrados por Mamiani!
dao muito o que pensar. Decompondo-se, por exemplo, Meca
em seus componentes básicos ternos: mé, jenipapo; cá, chamar ... Observe-se, porém, que Mecá significa, estritamente,
sinal no corpo, feito com o fruto do jenipapeiro. · Fala, também, aquele jesuíta, ern pintura feita coro um osso.
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Assim parece nao haver dúvida de que os religiosos evitavam esclarecer, com precisao, o assunto por conter algo de
magia. Era parte do cerimonial mítico em que se incluíam
cantos e dan~as rituais enquadradas no registro sumário das
"abusóes". (5) .
Mas a importancia dos ossos nao poderia ser reduzida de
tal maneira, porque inclusive, existia o osso que servia no
ato de perfura~ao da orelha dos guerreiros ou na tradicional
marca do lábio inferior, atribuída a imposi~0es dos ancestrais (6), que frei Bernardo de Nantes explica ser originário
do deus Poditá, para dar formosura através de ornamentos.
Podemos verificar que a tradi~ao desse uso (pó dos ossos
dos finados distintos), nao era peculiar apenas aos Cariris
do alto sertao. Com outro aspecto, talvez, existiam vestigios
nos tres grupos principais: Kipéa, Dzubucúa, Tarariou.
Do exposto compreende-se que a persistencia dos Paiacus
referente a ingestao de pó dos ossos dos semelhantes nao era,
de modo algum, generp.lizada. Nao sabemos informar, por
falta de monografias sobre o caso, se houve evolu~áo, assimilaºªº ou retrocesso no procedimento imposto a continuidade
dessa prática que, em pleno século XVIII, ainda estava viva
na lembran~a do grupo étnico denominado Paiacu. EJias
Herckman nao esclareceu a que grupo de Tapuias se referia
precisamente, quando focalizou o assunto.
Chama a nossa aten~ao o fato de o autor de Diálogos das
Grandezas do Brasil, tao caprichoso no informar, nao haver
feito qualquer referencia a essa particularidade. O mesmo já
haviamos notado co:qi respeito as Notícias Curiosas e necessárias, da lavra de Simao de Vasconcelos.
.
Os Capuchinhos, apesar de bem intencionados, po'lica coisa puderam revelar acerca da etnologia do povo Cariri, dadas
as condi~óes que se lhes ofereciam como membros de institui~Oe.s religiosas que, por sua vez, estavam sujeitas a condicionamentos disciplinares. Por outro lado os aldeamentos,
através da a~ao dos padres seculares, encontravam-se num
estado precário ainda mais lamentável. As "descidas" dos
indígenas para as proximidades do mar onde havia maiores
pos&i.bilidades de mantimentos, representav.a.m verdadeiras
capitula~0es; era como se fossem "tribos vencidas".
Mesmo assim frei Bernardo de Nantes, no início do século
XVIII, indiretamente, coloca o povo Cariri, do médio S. Fran119
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cisco, numa pos1<;ao favorável quanto a incipiente agricultura, estágio do covo, do moquém, do piláo, da rede (pescar
e dormir), filia<;ao manual do algodáo para as necessidades
artesanais das tribos, indo a planta<;áo de generas que parecem de origem européia, como é o caso do meláo. Contudo,
apesar de já existir entre eles a constru<;áo da casa de taipa
(de que falara Cardim), evitaram, os religiosos, divulgar as
condi<;óes da linhagem do grupo Dzubucúa. Tudo indica que
o Cariri também adotava o patrilinearismo mas, em verdade
os escritores coevos disso náo trataram. Tudo aquilo que se
referia as famílias dos indígenas era sistematicamente censurado. . . Até as condi<;oes materiais das Aldeias estáo sem um
apoio histórico de real mérito. Parece que adotavam o mesmo
princípio daquelas indicadas no mapa do livro Raziio do Br(/¡sil; mas tudo nao passa de cogita<;áo quando havia necessidade de convic<;áo, coisa que somente o documento é capaz
de proporcionar.
Fica-se, como que, no ar sobre a verdadeira posi<;áo social
e fun<;áo do pai de "família", sabendo-se menos ainda quanto
a existenci~ ou náo da exogamia.
O roubo da mulher ficou totalmente encoberto como verdadeito tabu que precisasse desaparecer em benefício da catequese ! Entretanto quanta importancia havia ~esse simples
procedimento tribal com respeito as clci.s ou linhagens hereditárias!
Há urna lacuna imensa nesta questao do roubo das mulheres de tribos vizinhas que causavam verdadeiras guerras
de extermínio, até entre tribos da mesma língua.
Apenas se pode lamentar um tal aspecto que representa
urna verdadeira reticencia, tao difícil de descrever como aquela
que levou Joao Ribeiro a interpreta<;ao literária de uma simples fermata.
Entretanto urna palavra única quanta vez tem servido
para sugerir pesquisas que acabam sendo bem sucedidas, em
proveito da ciencia que é saber.
Nos referimos, precisamente, ao termo Cariri Torá que
significa "cortesia com o pé", peculiaridade mímica, ainda
boje viva, e·ntre os pifeiros do Nordeste.
Na verdade, a referencia mais remota a Banda Cab~al
(Zabumbeiros) , segundo nosso conhecimento, encontra-se em
George Gardner ( 1838) quando se refere a urna festa religiosa
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Zabumba -

Fo-

tografia de 1943
- Princesa Isabel - PB. 2 plfelros,,
calxa
<tambor) Zabum-:
ba. Os instrumentos sáo construidos no artes a n a. to local.
Também conhecido, o conjunto,
como banda-demúslca,
banda
caba<;al.

na vila do Crato, Ceará. Ora é sabido que essa cidade cearense surgiu da transforma<;áo de Aldeia Cariri em vila, e desta,
passou, como tantas outras, a categoria de cidade. Ainqa é
nesse célebre autor estrangeiro, que se encontra, a respeito,
informa<;áo bastante eloquente: "toda a popula<;ao da vila
chega a dais mil habitantes, na maior parte indios ou mesti<;os dele descendentes". E adiante: "os habitantes desta
parte da provincia, geralmente conhecida pelo cognome de
Cariri, sao famigerados no país por sua rebeldía as leis".
Eis, as palavras com que focaliza a presen<;a do conjunto
regional,, numa festa de igreja:
"A pouca distancia tocava uma banda de música, com dois
pífanos e dois tambores (7) mas a música era desgra<;ada,
bem a altura do fago de artificio entáo exibido".
Com efeito essa Banda Cab~al ou Cutilada, como era
chamada na serra da Baixa-Verde, no início do século XIX,
consta de dois pífferos (grafia italiana), um tambor surdo
e a grande zabumba. Todos os instrumentos sao do artesanato regional. A "bateria" era feita com a pele da cor~a. O
arco dos tambores (grande e pequeno) deveriam ser feitos
com urna vergóntea do cipó-de-cruz.
Para fazer a zabumba o melhor material é a árvore denominada "barriguda''.
Os sertanejos pronunciam o nome pije sendo, assim,.urna
abreviatura carreta de piffero. (B)
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Para que esse conjunto se pudesse tornar popular, foi
necessário substituir o Toré, flauta rústica direta, pela trazida da Europa, cuja execu<;ao náo colidia com as tradi<;óes
Cariris, por ser transversal ao corpo. Assim deixou de ser tabu
para as mulheres (9 ) • Em Alagoas, esse conjunto popular, que
vem desde tempos imemoriais, recebeu o apelativo de "esquenta mulher". ( 10)
Estágios étnicos evidentes

(Súmula das achegas)
Aspecto subjetivo:
1 - "Os Dzubucuas se diziam saídos de urna Lagoa que
está na parte Norte" do Brasil. (p. 194)
2 - Lorenzo Hervás: "Os Paiacus tinham língua distinta do Cariri''- "Colaboravam, porém, nao eram da mesma origem, Rodelas e Acarás".
(Martin de Nantes. História das Missóes)
3 - Premuni<;ao vitoriosa de frei Martín de Nantes.
"A Casa da Torre da Bahia sofre prejuízos avultados e
tendo crescido e prosperado a custa dos pobres índios nao
creio subsista por muito tempo". Rel. Sucinta.
4 - Tradi<;ao dos Dzubucua - Marcavam certas ocorrencias íntimas com nós em delgadas cordas. Haveria alguma rela<;ao com os Incas?
5 - Na<;ao Tacuruba (Cariris). Aliou-se, por contingencias a Casa da Torre.·Permaneceu escravizada-até o fim (1831).
Era seu capitao o índio .António que esteve na Ilha de Sorobabé
na casa dos padres da Companhia de Jesus, quando se deu a
destrui~ao das Igrejas. Eram, porém, índios de paz.
6 - Refe·r encia: Gado caprino: Itapicuru, Vaza-Barris
e Cabrobó. Parece identificar o topónimo Cabra-obó. Vide
Vocabulário. (Theodoro Sampaio - Estado da Bahia, p. 37.
Elementos objetivos:

.

7 - índio Sargento-mor da Aldeia de Curumambá de
nome Francisco Pereira Rodelas (S. Leite, vol 5Q p. 302)
8 - Domingos Afonso Sertao (mafrense) era aliado de
Francisco Garcia de Avila, e simpático dos Jesuitas;
Domingos Jorge Velho era bandeirante paulista, que
atuou na "Guerra dos Bárbaros".
122

9 - Capitao Thomaz Ururá, dos índios Cariris das ilhas
do S. Francisco. Esteve em Natuba (Babia). Foi obrigado a
atacar os Gurgueia por ordem da Casa da Torre, após o acidentado episódio da marte do Cap. Agostinho Pereira. Era
Cap. anterior o índio Christovam (1674/ 1676)
10 - Um Paiáiá, do grupo Cariri, da Cachoeira, de
nome Manuel Hinojosa, ficou as ordens do Governador da
conquista Esteva.o Baiao Parente ( Anais B. N. vol 4)
11 - Origem do nome da Cachoeira de Paulo Afonso:
"Náo passaria D. Pedro II por Alagoas sem ver a Cachoeira de Paulo Afonso, na sesmaria do padre Paulo Viveiros
Afonso, na qual está abrangido o sítio de· tanta fama.
Wenceslau de Almeida estudioso de saudosa memória encontrou ·o documento da sesmaria (1725. Escragnolle Doria Rev. da Semana, 5/7/47 p. 24.
.
12 - Os indios Cariris pagavam dízimos aos padres da
·C ompanhia de Jesus. Essa notícia está no Catecismo de Mamiani.
13 - Capitao dos 'índios Cayayós (hoje, Carnijós): Alfredo Gomes de Barros. Doc. Hist., '12, 1666.
14 - Nao confundir Mirandela · (Rodelas, Bahia), com
Miranda nos Cariris Novos, Ceará, hoje C:rato.
XV -

A roda do kiri

(Trac;o.. etnológico)
Mais um elemento tradicional oriundo das áreas geográficas antigamente ocupadas pelos Cariris, se vem incorporar
a: outros acervos para a descoberta da verdadeira origem do
termo Kiriri, re~trado, nos meados do século XVII, pelos
jesuítas encarregados das missóes, nas circunvizinhanc;as do
médio Sáo Francisco. É certo que a primazia do feito pertence,
sem dúvida, ao padre Fernáo Cardim, também membro da
poderosa Companhia de Jesus.
Até aqui tem sido questao pacífica a origem do termo
como proveniente do Tupi, tendo significac;ao coerente pelas
conotac;0es com certos hábitos dos grupos denominados genericamente, Tapuias. · Corre como matéria indiscutível que
os Tapuias apareciam silenciosamente nas Aldeias de outros
grupos, deixando seus componentes atónitos porque tal a~áo
correspondía a aparic;áo de fantasmas de diferentes configu12~
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Desse modo nao se tem certeza se esses Tapuias silenciosos que surpr€endiam, eram, ou nao, do grupo étnico
Cariris. Estes, pelo contrário, quando faziam surpresas .era
no caso de roubo de mulheres, inclusive de tribos da mesma
origem mas de outro cla, levando, por vezes, a guerra de
extermínio.
Veja-se aquilo que a história registra: os Cariris e _seus
aliados faziam estrondos, barulheira, algazarra como motiva~ao de pavor com a finalidade de afugentar os inimigos,.
circunstancia observada nos momentos de luta.
·O Coronel Francisco Dias de Avila levando a Bahia, entre
soldados de linha, grupos de índios domésticos, dessa procedencia, teve de recuar de seus intentos porque os indígenas
nao puderam suportar, por muito tempo, o silencio e expectativa indispensáveis a as.saltó ardilosamente preparado (4 ).
Por outro lado existem determinadas palavras do dialeto
Cariri que sugerem auspiciosas hipótieses: nao teria o nome
Kiriri sido urna extensao de Kiri.? OU, ainda de kiri-Jci,ri
(gaviao), por onomatopéia do canto? (*)
A imagina~ao amplia os objetivos sobrepujando o cauteloso modo de julgar. Mas quando o observador recorre ao
Vocabulário Cariri lá encontra razoável amparo: Keri (Kiri)
animal; Kiki, apostema; Kipéa, grupo Cariri do Geru; K.ixó
(Quixó), armadilha para pequenos animais; Kixezo (Quixeló)
·
- grupo étnico (2); .
No andamento das pesquisas nao esque~amos que é comum na etnografia brasileira, urna tribo desconhecer os
apelidos que lhes davam os brancas ou vizinhos inimigos.
Roquete Pinto, em Rondónia, refere-se a caso semelhante
ao do conhecido exemplo dos Boróros Ocidentais:
"Pareeí nao é nome nacional; a si mesmo, eles se denominam
Ariti, e só usam daquele apelativo quando estao conosco".
Está suficientemente explicado, nesta súmula, a complexa
questao étnica.
Vale a pena relembrar que ·os Kiriris (Mamiani), e Kariris
(Bernardo de Nantes), se nomeavam, respectivamente> Kipéa
e Dzubucúa. Aqui convém salientar: o início das expressoes
tem valor léxico de ponderável importancia. Ki (Cariri) sugere
síntese de Flora e Fauna; Dzu é elemento designativo de água.

ra~ües.

( *)

Uttartti -

Roquete Pinto -

Rondónia.

No primeiro caso equivale aos silvícolas residentes· outrora em serranias ou vales; no segundo, corresponde a t~ibos
ribeirinhas.
. Entretanto o grande cientista Rodolfo Garcia (ou quem
rev1sou seu trabalho) , na edi~ao fac-similar do Catecismo
Kiriri (Explicagao, p. XVIII), substitui o grupo de cuja presen~a é da maior significagao nesse idioma. (3) A ressalva
que "fa~mos nao vale como censura ao mestre, pois, tal é a
elegancia com que trata o assunto que seria injusti~a nao
louvar o mérito que, indiscutivelmente, sabemos merecer.
A palavra Keri (pronúncia nordestina, Kiri), que pode ser
vista no· Vocabulário Cariri, teve maior emprego quando ao
.Brasil,. chegaram os primeiros animais de carga, surpreendendo
os nativos. Eram "tocados" nas estradas, sobretudo por almo.crev~, com vergónteas resistentes, sendo preferidas as que
prov1nham do pau-ferro. Com a evolu~ao, antes da indústria
desenvolvida do cauro, os viajantes usavam varinhas finas e
retilineares colhidas do. pau-ferro, para espica~ar os muares.
Quando tangiam boiadas, os naturais empregavam o kiri
longo e reto, resistente e flexível.
'
Seguindo a li~ao do teólogo Joao de Barros (apóstolo dos
Cariris), ternos na expressao kiri, duas palavras: ki, vergontea
para animal; ri, dificuldade de corte. (i)
Franklin Távora, em Louren~o (5 ), cita urna frase que
enc"on~rou no livro Synopsis de Abreu e Lima (6 ) a qual faz referencia ao século XVIII quando existia a vergonha do castigo corporal com a denominada "roda de pau". Constava, se*undo º. autor referido, de urna ".'iolenta represália usada por
natura1s de Pernambuco", especialmente contra reinóis e europeus, na época da "Guerra dos Mascates".
Entre os nacionais daquele recuado tempo a "surra de
kiri" equivalía por urna demonstra~ao de for~a para humilhar
desafetos.
Os crimes de trai~ao, que ocasionavam tais rancores, eram
de ordem política, sobressaindo contrariedades aos movimentos de liberta~ao. Mas a tudo sobressaiam as dela~é>es e covardias.
Vejamos como Franklin Távora focaliza o assunto dando
inclusive o local preciso, o Rancho do Kiri. O nome provinha
da grande quantidade de árvores do pau-ferro nas proximidades. Descreve com sua incorporável lisura a cena dos a~oites
dados num traidor:
·
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"Ao meio do círculo fora arrojado o espiao, nu da cintura para
cima, com as mao-s atadas atrás das costas".
E adiante: "era isso que chamavam roda-de-pau".
Kiri como o conhece o povo da Serra ~os Cariris, (Pernambuc¿) , é uma vara de inconf.undível plasticidade. ~a árvore da família do pau-ferro (Dialium ferrum) dando ideia de
t er origem aí o topónimo Quiridalho (Kiri-dalho) .
o pau-ferro fornecia armas aes indígen~s brasileiros, senda que o tupi préferia o termo jucá. (7)
Essa aplicagáo do Kiri na "roda do pau" tern qualquer
coisa de aculturac;ao. Possivelmente está relacionada coro as
mortificac;oes purificadoras. . . Essa ,a~irmac;ao ~ase~~-se na
é.nfase que frei Bernardo de Nantes da as fl~gelac;oes Ja ~ue o
Cariri era violentamente infenso aos castigos corpora1s. As
equimoses e hematomas produzi~os. pe~as varas de Kiri, confundiam-se (quem sabe se· por ass~m1.la~ao?), com os a: postemas
originários de enfermidades trop1cais. As ?1arcas de1xadas ?º
corpo pelo Kiri, eram motivadoras de. ac1rraln:entos de ódios
e vinganc;as! Elas permaneciam, por diversos d1as, rele1!1brando a "desmoralizac;áo" da pessoa humana! O constrangimento
nativo em matéria dessa ordem, era coisa muito séria!
D~ reac;áo violenta, por tais causas, ternos noticias exatas através das palavras de Serafim Leite: ·
"Os Quiriris procuravam ter também paz entre si, uns comos
outros dentro do mesmo grupo, nada propensos abrigas.
A~ mesmo tempo eram jndividualistas e melindrosos. Nao
se podia castigar nenhum por falt~ pequena ou grande que
nao levasse a mal, fugindo para o mato.
A qualquer amea<;a de castigo respondiam com ameac;.as
recíprocas" etc.
.
.
Essa ojeriza aos castigos corporais, no hornero, a1nda ho1e
é tradicional em todo o Nordeste.
Como flagelac;áo, ligados a religiosidade, tem ·outra concepc;áo.
_
.
. _
.
Quem nos fornece informac;~es com .ma1or l?r~c1sao é fre1
Bernardo de Nantes quando expli~a a or1gem rmt1ca da flagelac;áo. Os apostemas tinham na língua Cariri, como expressao,
o termo Kikí . Como surra, num indivíduo d:e maior idade é
1
. ....
out ra coISa
É conhecido o horror que causa a noticia de um espancamento, considerado, por todos como "desmoralizac;áo irrepa-

rável". O hornero que, por infelicidade do destino, "leva urna
surra", tem duas opc;6es imediatas: matar o responsável ou
fugir para nunca mais voltar!. . .
1
Essa notícia que aqui registramos está arraigada, inclusive, na tradic;áo popular, nos "versos da literatura de cordel
sobre o cangaceiro Joáo de Arubá (8). Esse caboclo do "Pajeude-Flores", depois de ter sido agredido como "pano de reps"
pelo soldado da fore; a pública do Estado, foi para casa, se d~s
pediu da mulher, e, apanhando a lazarina, viu que descia,
pela rua, Mané Fulo. Carga certeira acabou com o agressor,
fugindo Joáo de Arubá para as hostes dos cangaceiros da
regiáo.
Joáo Brígido (!>) dá-nos notícia bastante eloquente sobre
cangaceirismo no.século XIX. António Thomaz, originário da
Paraíba fazia suas correrías nos Cariris-Novos, no Estado do
Ceará.
Passemos as palavras do cronista referido:
"Antonio Thomaz, c~ngaceiro do Piancó, corn exercício em
Jardim, vinha com sequases e carta de empenho, n~ intuito
de libertar o preso, um dos seus guarda-costas que se dizia
j á ter morto pessoa da mesma família de seu senhor.
Após inúteis peditórios, urna noite Antonio Thomaz subornou o guarda e furtou o preso. Mas em vez de seguir viagem, logo que transpós o rio, levou o resto da noite a sambear". ( 1º) ,
Foi perseguido e, reagindo, acabou cometendo outro delito, se,n do, por isso preso.
Voltemos a epígrafe para urna conclusáo adequada:
Os Cariris, segundo ternos visto, usavam certas palavras
cuja sentido difere do sistema europeu que adotamos.
Para eles alguns termos representam verdadeiras imagens
de figurac;áo recíproca: quando viam, por exemplo, um rio
seco, cheio de pedras e coleante, davam o mesmo nome de uma
grossa corda de caroá. Esse léxico era, eró, que, tanto significava o leito dorio, com suas voltas, como a corda desenrolada
e Iivremente distendida. O mesmo fato está evidente nas palavras ubu e ambu, que re.ferem fruto e emboscada: aproveitavam a árvore esgalhada para escondidos, surpreenderem a inimigos desavisados.
. Parece que esta faculdade de configurar imagens reciprocas nao era particular do povo Cariri. Roquete Pinto em Ron'127
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donia ( 11) , falando a respeito ?as dan~as c~l~tivas dos indígenas, alude as figura<;óes sug~r1das ~la pos1~ao das est.relas. E
coincidencia maravilhosa! A1 tambem, nesses Tagnani, se observa algo de relativo a const~la~ao de
Esse _fato le-

!Jrion.

vou-nos a pesquisar sobre certa inter-rela~ao que poder1a haver
entre Cariris e Tagnani.
Descobrimos que, com respeito a léxicos e morfología de
palavras, nao existia (pelo menos nos ~uP?s ~e nosso conhecimentor qualquer semelhan<;a, por ma1s hge1ra que pudesse
ser.
Quanto porém aos aspectos de cultura e antropológicos
sao tao sem~lhante~ que parecem recopia~óes de escritores, os
dados e achegas, entre os dais grupos referidos:
1 - flutuante de madeira - ajojo ( 12 )
2 - uso do covo;
3 - fabrico da rede e de utensílios domésticos com fibras;
4 - flechas para apanhar vivo o animal ou ave;
5 - respeito aos velhos;
6 - chefes distintos; importancia da unha do polegar;
7 - trabalho caseiro, com algodao efuso;
8 - cabana improvisada para a ca~ada coletiva;
9 - sistema simplificado de contar;
10 - maneira de usar o fogo;
11 - agricultura incipiente;
12 - familia poligamica.
Ve-se que os Dzubucúa estavam mais adiantados qu_anto

a

agricultura e meio ambiente, pois suas casas eram de ta1pa.
·
Toda essa coincidencia cultural e etnológica somente p6de
ser explicada por urna suposta. a~ao messianica que· levou cer·
· tas tribos a um processo de encultura~ao verdadeiramente apreciável.
Esses fatos semelhantes em regióes muito afastadas e de
meios de comunica<;ao precá;ios (além do mais, entre distintas
etnias em nosso País) é, todavía, coisa tao comum que faz
supor 'urna hipótese de trabalho: ensinamentos de carafbas do
tipo daqueles referidos, no século da conquista, por Jean .de
Lery ( 13).
.

XVI

~

Adenda etnográfica

Ligeiros tra<;os e informes - indígenas e seu relacionamento - origem e localiza~oos. Ordem alfabét~ca:
tndios do grupo Cariri. Seu aldeamento foi iniciado (ou tentativa dele (1671), pelo padre jesuita Francisco
Inácio. A catequese ordenada pelo padre Alexandre de Gusmao,
estava em franca atividade, em 1687. No ano seguinte, 1688,
constituíu-se numa das causas de atrito e violencias havidas
entre o poderoso Garcia, de Avila e a Companhia de Jesus. A
Aldeia, situada em terras reclamadas pela Casa da Torre, foi
o estopim das desordens. Na época houve expulsao de padres,
inclusive de Agostinho Correia. A Aldeia dos Acarás estava próxima da dos Rodelas e Curumambás.
Serafim Leite, obra citada, vol. V. pp 294, 302.
Os capuchinhos franceses escreviam Oacarás, coisa que
parece estranha pois os Cariris evitavam iniciais com aquela
letra. ( 1)
Aracapá - Indígenas Cariris. As primeiras notícias que
encontramos (1672) fornece-nos o padre capuchinho Martin
de Nantes em sua famosa Relatiom Suscinte. Foram aldeados
numa ilha do médio Sao Francisco. Ai, frei Bernardo de Nantes,
que su~tituiu seu colega acima referido, escreveu seu raro
Katecismo Indico, publicado em 1709. Martin de Nantes, todavía, registra <:> nome com influencia francesa: Ourocapa, empregando sempre a letra O inicial, assunto que comporta reservas.
Nos Anais da Biblioteca Nacional encontramos o registro
da ilha de Aracapá, em '1669, estando nela o capitao dos Cariris,
Thomé de Urará. Anais vol IV. (2)
Araré. Diz o padre Francisco Teles de Menezes, em Lament agáo Brasílica (inédito), que os Genipapos diziam que Araré
é o mesmo que Paiacu. Veja-se, pois, pelo nome mas vulgarizado. (3)
Boldimes. Ver Taipu - Cariris do Estado da Paraíba. Serra
do Fagundes, depois, Pilar. (i) É provável corruptela de Bultrins (Aldeia Velha). Coriolano de Medeiros, p. 1'1.
Caimbés. Indígenas Cariris que foram causa de atrito entre a Casa da Torre da Babia e a Companhia de Jesus. Foi a
Igreja desses Cariris que, localizada em. terras de Garcia de
Acarás -
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Avila, mereceu destruigao (Ser~fim Leite, obra citada, vol. V.!
p. 284, Ano de 1669). Esses ind1genas estavam em Maragacar'!
(Babia). Tiveram suas Aldeias arrasadas completame~te. Ja
em 1757 estavam esses Caimbés comos franciscanos, na mesma localidade de Massacará. (Escrita como está em Anais da
Biblioteca Nacional). (5)
Careryous (Elias Herckman). Parece tratar-se de grupo
semelhante aquele encontrado em Aguas Belas, no século XIX.
Pelo que sabemos, nem ps jesuítas, nem os capuchinhos
registraram a paiavra Carnijós o~ Caririjós, ~~ndo sido, no
mais das vezes, este termo confundido com Cari3ós.
Dados etnológicos importantes encontramos em John C.
Branner (1886). Ver obra citada na bibliografia.
Documento de 1831, sobre Pernambuco, dá conta do seguinte: "Em 1831 a povoagao de Aguas Belas tinha tres _Iéguas
em quadra, pertencia a·Capitania de Pern~mbuco ou se3a: era
distrito da vila de Garanhuns. Situava-se a leste de Pa.,,acaga
e ao Norte de "Pau-ferro".
No livro inédito do padre Francisco Menezes existe o registro do termo Carnrjó ou Cararijó dorio Sao Francisco, sendo a noticia mais remota sobre esses indígenas. Vem a p. 351
vol. n. (Em Serafim Leite, encontramos a grafi~ Tarariju).
Chumimis, grupo de índios Cariris citad~ por frei Bernardo de Nantes mas nao localizado até o momento. O capuchinho
fala desse grupo Cariri apresentando, inclu~ive, tradigóes sem
deixar vestigios que pudesseín ser reexaminados quanto ao
aspecto cultural e etnológico. Ver pp 262, 263 e 264 do Catecismo índico. Eram parentes dos Dzubucuá. Estavam no Norte
do Brasil.
Curemas ou Coremas - Indígenas pouco estudados que
estavam na época da catequese, na regiáo da Borborema atual m~nicipio de Piancó. Ternos ligeiras noticias de sua presenga em 1710 como pertencente a Capitania da Paraíba e
Bispado de Pernambuco. O padre, ~apuchinho. italiano Plácido
da Messina em Tra'balho Apostolico, p. 6, diz que os frades
italianos at' estiveram durante· oito anos edificando Igreja e
Hospício.
.
No Dicionário Corográfico do E. da Paraíba, Coriolano de
Medeiros (2~ edigao), a p. 87, diz o seguinte:
·
"Nome de numerosa tribo pertencente a nagáo Cariri" que
ocupava vasta extensao ao S.O. da Paraíba". O livro Capu-

chinhos em Terras de Santa Cruz, p. 369, trazo no.m e do missionário de Curema e Apodi: frei Próspero de Milao (Lombárdia) - 1734. Na p. 174 o nome vero com grafia adulterada Carima, Piancó (1746). (6 )
Gurguás (Guages) (Guegue). História da Companhia de
Jesus, Serafim Leite,. p 551, Vol. V.
Localizagao no Rio Pajaú - padre Francisco T .. de Mene-

zes: "para nao serem exterminados" ~los ban?~1rantes, ~
gente da Casa da Torre, tiveram .que "fugir para P1lao Arcado
\
- vol. II p. 29.
Nos Documentos Históricos vem o oferecimento de Francisco Garcia de Avila para exterminar os Guarguaes, junta..
mente com Domingos Afonso Serta.o. Fazia parte do grupo, .º
cap. Francisco Rodelas (Doc. nQ 1674). Os integrantes da C3:sa
da Torre marcharam com 650 homens, entre eles, 130 indios
domésticos para atacar os Guaesguaes do Rio Pajau (Assim
escreve Halfeld).
Em 1676 esses indígenas voltaram a atacar os curraleiros,
havendo choque brutal em que foram dizimados centenas .d e
silvfcolas. Os que conseguiram abandonar a luta foram perseguidos por cavaleiros e caes de ca~a. Alcangados e passados a
fio de espada no lugar Cuoucoloncó (Kuoucoloncó). Porém o
resultado na.o' foi decisivo porque havia inúmeras tribos aliadas.
A.ssim a Carta Régia de 1739 revela a marcha de 300 indios da
Ibiapaba contra os gu.Mgés (Ver em Dr. Theberg, p. 164).
Tudo parece indicar que o nome verdadeiro é Gurgueia
que aparece como topónimo no Estado do Piauhy.
·
Esses indígenas estáo, em várias obras importantes~ arrolados coro Cariris. Contudo nao é demais aventurar sua filiagao aos Paiáiá (Paiaiases). É desse termo Paiá, conforme escrevia Gregório de Matos, que teria origem o topónimo Pajau,
assimilado depois para Pajeu. Os caboclos da ribeira pronunciam, claramente, Pajaú e assim registrou o termo, em 1850
H alfeld, em sua inconfundfvel obra sobre o Río Sao Francisco.
Icós - Numerosa tribo aue habitava o vale do Jaguaribe,
incluindo-se parte residente ñas circunvizinhan~as. Suas agóes
chegavam ao Ria do Peixe. Deram origem a.cidade de Souza
no E. da Paraiba. Serafim Leite (obra citada), refere a presen~a
dos Icós, em 1700, já aliados~ de determinados colonos. Embora
considerados do mesmo grupo Cariri eram inimigos acérrimos
do Tapuia Pai,cu. Muito fizeram os proprietários (em seu be-
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neficio) para apaziguar os grupos rivais: Icós e Paiacus do
alto sertao do Nordeste. Tudo foi, porém, inútil! ...
Numa sesmaria de 1708 aparece o topónimo Icó-pequerw·,
sendo estes justamente, habitantes do Rio do Pebce. Porém,
antes em 1'a91 conta-se que o sargento-mor Antonio José da
Cunh~ havia f~ito pazes com esses amerindios. Participaram
eles da Guerra dos Bárbaros.
(A referencia a sesmaria está em Synopsis de I. Joffely, p.
40, nQ 66).
Irapuá- Esse grupo indígena Cariri estava localizado em
ilha do Rio Sao Francisco, referido no inicio do século XVIII.
Tomou-se conhecido após a revela~ao do célebre documento
de Jerónimo da Paz, denominado "Paralelos". Sao, esses indígenas, tratados nos nQs 1, 6 e 8. Estavam comos missionários
capuchinhos.italianos.
Em Trabalho Apostólico dos Missionários Italianos, frei
Plácido da Messina (Tomo I, p 6, 1846), faz referencia aos
Cariris lrapuá. que pertenceram as missoes francesas e passaram a responsabilidade dos barbadinhos italianos.
Na Rel<lgáo s~scinta (frei Martin de Nantes), aparece o
grupo como da Aldeia de Irapoá · (p. 100).
Ternos noticia do p. frei Francisco Maria Ditodi (Umbria) ,
que, em 1716, estava na Aldeia dos Irapu~. Ver_p. 367, Capuchinhos em terras de Santa Cruz. 7 )
Janduin-A principio era um chefe do grupo étnico Cari-

ri, tendo, após, emprestado, seu nome a J:X>de~os.a tribo. do_s
Janduins do Estado da Para1ba. Esse Janduin fo1 citado, nominalmente, por Elias Herckman (1639). Logo a seguir1 aparece
Canindé como chefe des~e grupo, . na chamada "Guerra dos
Bárbaros". Eram, porém inimigos dos Paiacus (1700). Já em
1706 os Janduins estavam em completa decadencia (Serafim
Leite, obra citada, pp 527, 534, Vol. V.)
Segundo os dados do século XVII, as terras dos Janduins
se achavam ao Ociqente do Rio Grande (Piancó, Ac;u), chegando a Cunhau. Habitavam, nessa época, a "Serra da Borborema e ribeiras dos rios que descem para o vale, desde seus contrafortes".
Mais uma informa~ao sobre esse gentio: Anais, vol X PP·
424, 427: "Canindé, rei dos Janduins, tem por cunhado Joao
Paes Floriáo, casado·com uma filha do principal Nhonguge. E
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adiante: "Os Jand:uins, de Canindé, vieram com Joao Paes Floriao, principal entre os indios, pedir paz" ( 1692) .
No inicio do século XVIII os Jand:uins estavam aldeados
(pelos jesuitas) em Guaraíras,' com 300 indígenas desse grupo
Cariri. Foram, após, reunidos a outros de Lingua Geral( Serafim Leite, VoL V.). No inicio do séc. XVIII os Paiacus mataram o chefe dos Janduins, de nome Canindé. (ª)
Jeni-pa'J)O (Genipapo) Baturité (Ceará). "Eram Tapuias
que ocupa.varo a chapada da serra de Baturité e os sert6es do
sul dela" (dr. Théberge, p. 5).
O padre Francisco de Menezes dizque Jenipapo, Aracé ·e
Paiacu sao elementos do mesmo grupo étnico, pois tinham a
mesma lingua e as mesmas conquistas culturais. No século
XVIII estavam no rio Jaguaribe. É provável que Jenipapoagu,
chefe tribal, pertencesse a esse grupo indígena.
Mongurus. tndios Cariris encontrados nas proximidades
de Jeremoabo (1669). Em '1679, dez anos após, os Mongurus (izeram guerras aos Cariacás. É provável que esses Cariacás sejam Rodelas pois Serafim Leite dá noticia, em nota de pé de
página, referente a esses amerindios. Existia outro grupo de
nome aproximado que estava localizado no Pajeu. Trata-se dos
Mongueza, que foram anunciados pelo padre Francisco Menezes. (Lamentagiio Brasílica, vol. III p. 129). ·
É lugar oportuno para chamar a aten~ao dos estudiosos
para essa bilateralidade dos grupos aparentados dos Carirl$:
Orizes Procás·; Gurgueia, Mongueza; Paiaiá Sapoiá, etc .. (ªA).
Moritises. Um dos mais importantes grupos etnológicos da
língua Cariri. Nao ficou explicado como apareceram na regiao
hoje ocupada pelo E. de Sergipe. Sabe-se que em 1693 esses
Maritises estavam aldeados nos sertoes da Bahia: Juru, Canabrava, Natuba, Saco-dos-Morcegos. Foram esses indígenas que
fomeceram as mais importantes achegas etnológicas sobre os
Cariris. Deles ocupa-se Serafim Leite em várias páginas de
sua famosa obra História da Companhia de Jesus ·no Brasil,
Capítulo XIV, vol. V. O padre Manuel Correia foi o responsável
pela divulga~ao dos dados científicos sobre os Morit·ises (Obra
acima citada, p. 276). Esses amerindios tinham alguma no~ao
astral: "colocavam .os · h eróis da tribo em ·órion e eontavam os
anos,-pela constela~ao das Pzeiades." "No come~o do· ano, com
o nascimento das Pléiades, faziam a festa principal". (9 )
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Orises (Orizes) Indígenas localizados no Estado da Babia

cujas tribos se internavam até Pernambuco: confirmado, esse
fato pela Serra Uman· (do Umá): Em Cariri Nhumararná. Os
dados estáo publicados na Revista· do I. H . G. B. Tomo VIII,
p. 515. Primeira divulga~áo: 1716, Lisboa.
Os jesuítas tentaram inutilmente al.de~-los em virtude da
a~áo contrária de bandeirantes e aventure1ros (16·96, 1697) .
Consta que esses silvícolas eram Tapuias que estavam localizados no Itapicuru-de-cima (Bahia). Viviam em guerras
com os Caimbés , sendo senhores das montanhas de Nhumaramá. Esse termo é legítimo Carirí; representa urna expressao:
Nhu (filhos) mará (guerra) Umá (serra). Um resto dessa gente foi aldeada, no iníció do século XIX, por frei Vital de Frescarolo, capuchinho italiano. Chegaram esses indígenas até C~
brobó e C~ucá. Ver informes sobre as localidades em ~eodoro
Sampaio O Rio Sáo Francisco, 1879. ( 1º)
Paiáiá (Paiaiases). Indígenas identificados como Cariri,
através ·da Etnologia e da Antropologia cultural. Os jesuítas
com eles se entenderam em 1679 quando buscavam os Arrwipiras (tupi). Os documentos históricos confirmam que esses n~
dígenas já haviam estado em _contacto C?~, os brancas atJ;aves
de Antonio Oliveira nos sertoes dos Paiaias, em 1675. Foram
aldeados fina!ment~, no Serinhaem (Bahia). Essa Aldeia passou a vil~, em 1758. Nelá ainda existiam 111 Paiáiás.
; Hipótese bastante auspiciosa, vem desafiando os estudiosos especializados: a suposi~áo de, que o nome. do Rio. que
oorre rumo ·a o Ocidente, (ao contrano dos dema1s, o Pa1au),
é originário de Paiá-u. Com efeito os naturais e os caboclos,
pronunciavam sempre Pajaú. Desse modo Halfeld, em 1850,
firmou a prosódia do povo, fugindo da alusao causada pela
assimila~áo (Pajé).
. Paiacu - Jamais se explicou convenientemente qual a
língua des~s "Tapuias do Nordeste". Seriam ~ealment~ C~ri
ri? Certeza, convém esclarecer, temos de que nao eram 1nd1genas do grupo tupi. Serafim Leite diz textualmente: "Em 1759
tinha mais de mil índios (Aldeia de Guajuru); parte caboclos
de língua geral, ¡)arte de nac;ao Paiacu." (Obra citada p 534).
Lourenzo Hervás, com sua indiscutível autoridade, dizque
Paiacu nao é Cariri.
.
Serafim Leite a página citada em nota nQ 6 favorece a
dúvida escrevendo o seguinte: "Os Paiacus, segundo Rodolfo

Garcia, (Cf. supra, _História, III, 93), seriam índios Cariris.
Mas cf. também, sobre esse grupo, as reservas que faz o mesmo autor na Explicagáo ·a edigao fac-similar do Catecismo Kiriri, do P. Luiz Vincencio Mamiani (Rio, 1942) XXIV.
Esses Paiacus estiveram envolvidos na chamada "Guerra
dos Bárbaros" e muito trabalho deram aos catequistas por
diferentes motivos históricos.
Constatou-se que os Paiacus .eram inimigos irreconciliáveis dos Janduins.
Os jesuítas eregiram duas Aldeias comos Paiacus:
1 - S. Joáo Baptista do Apodi (mar~o de 1700).
2 - N. s. da Anun~ao do Jáguaribe (1701)
Morais Navarro atacou os Paiacus traigoeira;mente e dizimou grande parte deles, embora todos já estivessem sendo
catequizados. Deve-se aos Paiacus a morte dos chefes Janduins
e Canindé.
É fora de dúvida que esses Paiacus constituiam a maior
f ore; a na "Guerra dos Bárbaros".
Em História da Bandeiras Paulistas, Taunay alude a essa
traic;ao inusitada, que_levou Morais Navarro ao cárcere, por
dois anos.
Em Esbogo Histórico, o dr .. Théberge diz que o visitador
Saldanha afirmava que os Paiacits "eram índios de língua travada". Est ra{lha que os jesuítas os houvessem aldeados juntamente com alguns restantes, em Porto Alegre, do grupo Potiguara. Mas aldear nas proximidades nao é juntar línguas
mas aproximar como vizinhos. ( 11)
Nessa época estavam alguns Paiacus localizados nos rios
Piranga e Choró, ao nascente da serra de Baturité. Sua antiga
missao era em Monte-mor Velho. (Obra citada p. 5).
Pedra-Branca: Segundo informa von Martius esses indígenas encontrados no lugar Pedra-Branca (Bahia) eram ver·
dadeiros Cariris. Estavam aldeados em 1761, juntamente com
os Caranguejos (sabujás). Notícias desses silvíco.Jas podem ser
encontradas em Anais, Tomo XXXI, Doc. nQ 5399.
Sabujás - Indígenas aldeados juntamente comos PedraBranca no Estado da Bahia. Foram referidos por von Ma.rtius.
Estao como vizinhos de língua diferente. O mesmo caso dos
carnijós de Aguas Belas comos tate (Mario Melo).
Sucurus - (Xucurus). Existem notícias desses amerín·
dios como procedentes da Serrada Borborema. Irineu Joffely,
1
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Syrwpsis p 66, nQ 104. Coriolano de Medeiros dá esses Sucurus

4-

como da famflia Cariri, localizando-os na regiáo onde hoje
existem os lugares: Monteiro, S. Joáo, Teixeira e, largo trecho
da capitania de Pernambuco. Estiveram empenhados na
"Guerra dos Bárbaros". Já em 1831, em Pernambuco, aparecem com o nome de Xicurus aliados dos Paratiós. (Ver Miranda Henrique, obra citada, p. 14). Chegavam até Cimbres
e·Orobá (Pernambuco).
Pipipans. "índios silvestres" localizados nas cercanías de
Cabrobó. Primeiras noticias sobre eles ternos nos Anais, Tomo

5 6 7 -

XXX, Doc. 5352 (1761) .
No ano de 1802, encontramo-los referidos por frei

de
Frescarolo, que os quis aldear juntamente coro os Umas e
Xocós, assunto que ficou prejudicado porque esses Pipipans
eram temidos dos demais. Ficaram, entáo, na Aldeia de Jacaré.
Ver correspondencia trocada entre D. José, Bispo de Olinda, e
frei Vital de Frescarolo (1802, 1803, 1804) . (12 )
Vi~al

Grupos aculturados
Anais nQ 114, p. 100. Os Xocós, Voue sob o comando do ca-

pitáo António Pessoa Arcoverde, na Guerra Holandesa.
. Umii, Voue, Xocó, a partir do séc. XVIII, come~aram a ser
designados ''indios silvestres''. Correspondia essa design~ao
a silvícolas que já haviam estado ero contacto demorado com
os europeus, sendo, mais ou menos aculturados. Ternos noticias deles na correspondencia de freí Vital de Frescarolo que
os aldeou nas proximidades de Flores, em terrenos que nao
pertencessem a Casa da Torre. Isto aconteceu em 1802/ 1803.
Já em 1838 George Gardner encontrou os Umás e Xocós
localizados nas proximidades do Jardim (Ceará) . É prova de
que, após o falecimento de frei Angelo de Nizza, esses ameríndios fugiram das cercanías da atual cidade de Triunfo onde
possuiam terras conseguidas, pelos capuchinhos, junto as au·
toridades do Império.
Rela~áo

de aldeamentos jesuíticos de valor histórico:

1 - Tremembés (teremembés) - Camucim
2 ~ Acriús - Riacho dos Guimaráes (1713)
3 - Caucais - Vila de Soure
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Paupinas- - Mecejana
Canindés - Vila de Canindé
Jenipapos - Jaguaribe e Baturité
Jenipapo-a<;u - S. Joao do Jaguaribe

APENDICE XX
Expressóes em perspectivas

Procedida a análise, através das fun~oes léxicas de k ié
(nao), partícula de múltiplas aplica~0es nos dialetos cariris,
tivemos a oportunidade de verificar que estavam certos aqueles que elogiavam as observa~oes de certos jesuítas das missoes
de Geru e Canabrava. Destacaram eles a importancia do verbo
sistematicamente empregado no início das ora~oes.
Com toda certeza esse procedimento, essa maneira de falar daqueles aborígenes, já agora consubstanciada pela grafia,
haveria de coincidir com outras línguas congeneres ou estrañhas.
. Quanto ao portugues falado no Brasil, essa regra nao tem
aplic~áo sistemática. Daí resultar fecunda a busca da genese desse procedimento que, inclusive, pode ter dado ao brasileiro nordestino, algum modismo singular.
Um fato ressalta a primeira vista; definiram bem os missionários catequistas: as expre·a.sOes em cariri resultam inversas quanao comparadas aos textos em vernáculo.
Convém explicar, todavia, náo ser essa norma peculiar
aos dois idiomas focalizados. Entretanto isto náo significa
fato sem importancia. Pelo contrário,. defendemos, aqui, a
constancia da norma seguida e sua generaliza«;ao. ·
Após essas considera~0es coloquemos em destaque o termo Canghi (bom), procedido do sufixo negativo kié (nao),
justapostos na ordem vocabular - canghikié, cuja significa~ao foi dada por Mamiani com a palavra doente.
Inicialmente pareceu-nos que havia equivoco do intérpret e na conce~áo "bom" dando em resultado "doente". É, porém, momento de explicar que se trata de sutilezas do entendimento nativo: traduzidos os elementos morfológicos temas
o seguinte passo: canghi, bom; kie, nao; cangui-kié, boro, nao.
Conceito lógico do silvícola: "quem nao está bom está doente!"
" Tá bom, nao!" é uro habitualismo de muito curso nos sertóes
do Nordeste.
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bem provável que esse modismo seja urna reminiscencia do falar antigo, reverbero em cristalizac;oes inteligiveis,
·espécie de centelha que a sufocasse, a cinza.
Por tudo isto vamos encontrar, no tolclore regional, sobretudo no ciclo do vaqueiro, express6es estranhas como estas:
quera nao! sou nada! posso o· que!? . . . e muitos outros dizeres cujos estilos, esteriotipados aqui e além, focalizam singelezas da estesia lógica.
Quem estuda o assunto em profundidade verifica, desde
logo, que o sufixo /cié possui, daquele dialeto (por intrusa.o de
nosso idioma) diferentes modalidades de emprego consubstanciando propósitos léxicos ainda hoje latentes ou difusos na expressao oral.
Tomemos nesta altura, outra partícula efe igual mérito.
(Assim pensamos pois ela aglutina idéias, formando síntese,
onde as elis6es sugestivas caracterizam singularidades talvez
primitivas). Cri equivale a já; mas nao o puro advérbio;· fica
implícita a idéia do verbo no tempo passado. Por isso, formado · o termo crikié, Mamiani deu-lhe a significac;ao de ped:i r
(pediu).
.
Outra vez destaca-se a argúcia, na maneira de idealizar
palavras; n~sceu a alternativa entre dar e pedir, ou seja: para
a gente cariri, dá e torna, transformado em mote das pelejas
poéticas, ao som da viola caipira. Vejamos o raciocínio do sertanejo: "aquele que dá nao pede; o que pede nao dá": Foi por
isto que aquele modo de falar singelo, "já pediu" transformouse, através da traduc;ao livre, em pedir. Nao se pode negar a
operaºªº especulativa, embora no mecanismo·da língua falada.
Finalmente a expressao genuína, interpretada pela 'g rafia,
deveria ser a seguinte: "já deu, nao!"; ele pede ...
A intenc;ao vale como subliminar entre deu e pediu, no
folclore:
"Eu venho do dá e toma
E vou para o toma e dá"
Ainda um caso da mesma ordem pode ser reavivado para
ilustrar a capacidade gentia: damá, em cariri, quer dizer "longe", distante. Lago damákié registra, óbviamente, coisa contrária, ou seja "perto" ("nao longe").
·.
Assim continuaríamos, ferindo tecla monótona, se penetrássemos, profundamente, na análise ilimitada, cujas objeÉ
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tivos nao poderiam estar contidos nas elucidac;oes de interesse etnocultu:al.
Entretanto, eremos sinceramente, o trabalho resultaria
infecundo, reticente mesmo se eliminado fosse o caso que
passaremos a detalhar. Nele pudemos verificar como a traduc;ao livre, bafejada pela cautela e condicionamento, favorecia as intenc;oes, os intentos restritivos daqueles clérigos que,
senhores absolutos das críticas prévias, julgaram-se capazes
de repetir feitos como aquele de obter o conhecimento. Lutaram, heroicamente, contra as tradi~oes nativas, porém es.:.
tavam crentes de que buscavam eliminar o diabo dos encantos que exerciam sobre ingenuas criaturas sem Fé.
Benhé era urna simplória praxe, por sinal avoenga, tanto
que foi interpretado como "falar ao ouvido". Nao há dúvida,
pois, de que equivale a segredo; comunicac;ao auditiva provavelmente mítica. Esse hábito de cochichar era muito generalizado naquele meib comunitário. Mas benhé significava
transmissao de algo que tivesse caráter hermético,: pensamentos vedados a estranhos ... O que se nao entende é o emprego
da astúcia revelada nas versües difundidas sobre benhé. Os
catequistas deram-nc como brincar quando fundido ao sufixo kié (iJenhekié). Certamente motivos fortes os obrigaram
a tal procedimento irreal pois "falar ao ouvido", por nenhum
motivo alcanc;aria (por negagao), o verbo brincar.
Benhekié estava ali como oposto ao segredo, sorte de araúto
longevo, na festa propiciatória em honra a Podita. Tratava-se
do ato final das cerimónias, quando os Bisamus ou Wares
(conforme o grupo étnico), vinham a público fazer os costumeiros anúncios, vaticínios, sortilégios e condenac;oes de
réprobos infames. No momento, certos segredos vinculados aos
totens poderiam ser ·desvendados, para efeito, muita vez, de
curas de pessoas valiosas enredadas pela vontade de outra.s,
através de me·s quinhas ac;oes desenvolv~das na magia. negra.
Vale ressaltar, nesta altura, a cuidadosa forma de ocultar
tradigües, cujo resultado aí está no fruto lamentável da desídia
e prevengao, a S;ervi~o de um ideal egoístico capaz de confundir,
no mesmo piano, heróis míticos e abomináveis monstruosidades teratológicas.
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IX -

Notas -

Elias Herckman (obra referida) , faz referencia ao furo do lábio
inferior, como motivac;áo de ancestralidade ; espécie de ornamentat;áo guerreira. O mesmo faz frei Bernardo de Nantes.
2 Os Bororos Orientais <No Nordeste, de 1918, Bororós).
3 Havia a -designac;áo, estranha para os cronistas, de "rei" entre os·
Cariris do grupo de Janduin. SOmente ele poderia usar a unha grande
do dedo polegar .
4 O nome Caracará <ave falconídia), foi dado a um dos chefes d°'
grupo de Janduin da Paraíba. Destacou-se, ele, na "Guerra dos Bá.rbaros".
5 Havia, de fato, influencia dos barbadinhos italianos entre os Cariris.
do Nordeste. A informac;áo mais eloquente encentra-se nas cartas trocadas entre frel Vital de Frescarolo e D. José, Bispo de Olinda.
6 ver Mamiani, Arte de .Gramática da Língua Kirtri, p. 7.
7 Através da Bahta, p. 32. Decadencia da língua, buscando arrimo no
portugues.
8 Os Carnijós de Aguas Belas. Separata da Rev. do Museu Paultsta.
Mario Melo, 1921, e Rev. do I.H .G .B ., C. Branner.
9 Já em 1870 parte desses indígenas havia fugido, porque ¡ua Alde!a.
fara extinta. Informac;óes do Engenheiro E. Dombre.
10 Esse nome vem escrito de diferentes formas: Arobá, Ararobá, Ararubá, Orobá, etc.
.
11 Ver o trabalho de Luiz de Maura Accioli de Miranda Henrique:
Mandado, 1931. Itinerárto Estatístico da Nova comarca do Sertáo de
1

Pernambuco, p. 14.
X -

Simbolismo. Notas

Milagre de Nazareth. Rev. do I.H.G .B . Tomo 49, vol. 148 pp 363
a 365.
2 O Valeroso Luctdeno etc. Frei Manuel Calado. Vide p. 207 ed. Cultura, 29 tomo 1 943.
a As festas do warakídza, proibida pelos jesuítas desde o séc. XVII,.
1

continuaram sob vários disfa.rces. Ainda hoje existe a festa do ouricuri que é parte dos rituais. A prática continua com os Carnijós.
de Aguas Belas, Pernambuco.
4 Natuba Topónimos encontrados na Paraíba e na Bahía. Vide Synopsts das Sesmartas de I. Joffely n9 92 p. 57 (1712-1714) Encontrase, também, em Mamiani, 1698 - catecismo Kiriri.
5 Náo nos foi possível saber onde estavam os tndios Moritises, procurados pelos jesuitas no século XII e, após, aldeados sem que tenha
sido revelada essa eventualidade,
6 Observa-se urna certa uniformidade na prática do warakidzá que
os jesuitas assinalaram como fato impotente. ·
'
7 Catálogo de las lenguas, Lourenzo Hervas, em seis vols. somente o
19 traz noticia do Brasil. Dá aquela versáo sobre as obras de Mamiani que serlam trabalhos de Joáo de Barros.
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Notas -

XI -

Etnologta Cariri

Teogonia Cariri

1 A referencia aos Chumimis foi feita no Katectsmo tndico de frei
Bernardes de Nantes, p. 262. Esses indígenas nao foram, todavia,
localizados.
2 Bisamu - Mágico do grupo Cariri.
3 Jdzené. Mamiani dá como sinónimo de Satanaz.
4 Cabana de ourtcuri: cabana sagrada dos Cariris. Está confirmada em S. L . História da companhia de Jesus, 59 vol. Ainda existe
~orno manifestac;áo, entre os Carnijós de Aguas Belas.
5 Ouricuri náo é termo Cariri. Pode ser urna adaptac;áo de ericuri
ou artcure. Existe relacionamento com o porco-do-mato (cur e) dos

Dzubucúa.
.O Totem Cariri. Parece tratar-se do caititu, pois o queixada é mui-

to raro no Nordeste.
'7 Sapo e jia. Assunto confuso nos Dicionários. E Laudelino Freire
náo distingue jia de jiu <tupi). Entretanto no folclore do Nordeste
jia é a femea do sapo. Ver Silvio Romero, cantos Populares. Tomo
I, p. 255 nQ 54. Referencia: Sapo do Cartrt.
8 Nhewo e Idzené dais demonios relatados por Mamiani, como identicos ao diabo e Lúcifer. Para os indígenas desse grupo, tratava-se
de duendes com funt;óes próprias talvez heróis civilizadores.
..

XII 1
'2

Notas -

Mitos e grupos . . .

Synopsis das sesmartas. I Joffely, p. 24. A palavra meca (ou mecá), tinha sjgnificac;áo equivalente a cer-

tas tatuagens simbólicas, feitas sob a influencia de cantos sagrados.
Porém o que chama a atenc;ao, no caso, é o registro do termo Oriente,
entre os Ktpéa (Cariris do Geru) . Junte-se a isto a ocorrencia de ter1nos como órion e Pleiades ...
'3 Urna antiga cant;áo do folclore fala dessa eventualidade. Vai na
parte específica deste livro.
4 Essa tradic;ao é possível que tenha dado origem ao movimento
sebastianista de Pernambuco ...
.5 Existe um resumo, expressivo sobre o fenómeno, no Uvro Folclore
Pernambucano, de Pereira da Costa, pp 33 a 44. O assunto está estuda<io em Memórias da Pedra Bonita, de Antonio Atico de Souza Leite. natural da vila de Flores (PE) . Há muitos dados no Diário de Pernambuco de 1838.

6 Vejam-se as noticias de Elias Herckman, quando faz referencias
ªº díabo "que veio a present;a dos feiticeiros de diferentes formas".
7 Os europeus registram opinióes nao muito justas sobre nossos in·d ígenas quando amigos exageravam .nos elogios; quando inimigos, dos
conquistadores, arrasavam-nos ...
.8 Uma tradic;áo que, aparecesse assim enganosa, propositadamente,
eom o intuito de iludir aquele que indagava sobre mistério, com de~usada insistencia. Os jesuitas, também registraram essa faeuldade,
dando-a como originária dos Tapuias. Assim fez, por exemplo, o padre
António Vieira, embora dentro da mais perfeita tranqullidade (Ver
dr. P. Theberge, obra referida na bibliografía).
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XIII -

Notas -

Origem duvidosa

1 von Martius a.o referir-se aos grupos indígenas da regiáo próxim1
ao ria. de Contás (Bahía), lugar Pedra Brq,nca deixou bem claro que
os Sabujás, seus vizinhos, falavam dialeto diferente. O assuntJ está
no livro Através da Bahia. Tópico indicado.
2 Hoje Pedra Branca desapareceu, restando apenas Tapera que existia como parte da fazenda que deu origem ao topónimo.
·
3 Vide Doc. 5534 da B.N., duas Aldeias, p. 472.
4 Controvérsia sobre a constru<;áo das Igrejas de N. S. de Nazareth
e de N.S. da Assunc;áo.
5 Essa hipótese parece nao merecer consideragáo po ·s ainda em
1831 existiam os índios da Ilha de Assunc;áo. Ficava a ilha, nas proximidades de Cabrobó. Estava já no fim do séc. XIX povoada de
"índios domésticos". A Ilha de Assunc;áo ficava a 281 léguas de Pirapora (Halfeld).
6 Apesar de nao sabermos de onde procederam esses indígenas de
Pedra Branca, náo é muito provável que tenham vindo dorio S. Fra:icisco. os "indígenas domésticos" fugidos das Aldeias, passaram a ser
considerados "indios silvestres". Náo aceitavam, eles, mudan~as para
lugares muito distantes daqueles de sua origem.
7 Rodolfo Garcia coloca o assunto de maneira sugestiva na Exposic;áo feita para o Catecismo do Padre Mamiani (p. XXVI).
8 Com tais palavras procuravam justificar aqueles graves acontec tmentos históricos.
9 Em 1756 os barbadinhos do S. Francisco, perderam a adm1nistrac;áo temporal das Aldeias. Em 1831 o Governo expulsou os missionários capuchinhos das Missóes do Nordeste.
(Ver Capuchinhos em Terras de Santa Cruz, pp. 198, 200.
10 o assunto está tratado na obra do dr. P. Theberge, p. 6.

XIV -

Notas -

Noticias etnológicas

Reg,:stro feito por Elias Herckman, em 1936. Obra referida, p. 280.
2 Nao está plenamente comprovada a origem do. termo, mas sua
grafía tornou-se positiva por causa dos topónimos nordestinos:
a) Cariris - serra entre a 'Paraíba e Pernambuco;
b) Cariris-Velhos, regiáo paraíbana das proximidades de Pilar;
c) Cariris-de-fora, indígenas que estavam fora da regiáo dos Cariris
velhos. Distantes de s. Joáo do Oariri; e nas proximidades do mar.
d) Cariris-Novos, indígenas localizados nas prO·x lmidades da Berra
do Araripe (Travessía, Terra Nova etc.).
o assunto está tratado no Di'cionárto Corográfico do Estado da Paraíba, ·coriolano de Medeiros, 2~. ed. Instituto N. do Ltvro, (1950)
3 · Obra citada, p. 280.
·
4 Transcrito do vol. 5 de História da companhia ·de Jesus, S. L. p ..544.
5 Ver Catecismo Kiriri, Mamiani, p. 84.
6 Encontra-se a citac;ao em freí Bernardo de Nantes, Catecismo
1

Indico da Língua Kariris, p. 212.
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7 Parece que a mais remota referencia aos pifeiros foi aquéla de
George Gardner, quando esteve na vila do Crato. Trabalho citado na
bibliografia, p. 97.
8 Dados do Dicionário Musical de Isaac Newton, Maceió, 1904, _p . 221.
Plffero é o termo italiano e vem no Vocabul ário Musical do· dr J. B.
Ferreira da Silva, Casa Arthur Napoleáo, 1921.
9 Daí talvez. a expressáo alagoana registrada pelo dr Theo Brandáo
e divulgada no 29 Congresso Folclórico de Curitiba: "Esquenta inulher", como apelativo do conjunto.
·
10 Fonte de informac;áo citada ant~riormente.
XV - Notas -

Roda do Kiri

1 Vide História da Casa da Torre, Pedro Calmon, 2~ ed. p. 44.

No trabalho inédito do padre Francisco Teles de Menezes, Lamenta<;áo Brasílica, encontramos o registro do termo Quixelo como termo

2

do serta.o dos Cariris Novos. A palavra vem citada e comentada em
Notas de Freire Alemáo. O dr. P. Theberge em 1876; Esbogo Histórico,
p. 7, junta dados sobre os Quixelos que estavam sendo catequizados
pelos Carmelitas, e·m S. Mateus (Ceará). Gustavo Barroso, em Ao
som da viola, também se refere a palavra Quixelo (Ver p. 326).
3 Explica<;áo, p. XVIII do Catecismo Kiriri ed. do I. N. L. Traz, por
engano, Dubucuá.
4 Veja-se a opiniao de S. L . em nota, p. 326, obra citada 59 vol.
5 Lourent;o, Franklin Távora, p. 201. .
6 Synopsis _Abre u e Lima p. 171. A referencia é de Franklin Távora.
E Dicionátio, Cándido de Figueiredo escreve Quiri, tendo relac;áo com
.
urna palmeira. . .
7 Pau-ferro em tupi, jucá. Equivale a matar. Laudelino Fi'eire, Grande e Novíssimo Dicionário etc., 3~ ed., p. 3082: quirim.
8 n:vulgada, como música, no livro aprovado para. publicacáo no

MEC, Origem do termo samba ( 1976) .

9 Joao Brígido - o Ceará, o lado cómico (1899) p. 109.
10 Emprego do verbo sambear, em 1899, por Joao Brígido.
11 Rondonia, Roquette Pinto, p. 252.
12 Theodoro Sampaio, O rio de Sáo Francisco e a Chapada Diamantina, p. 27 (aj ojoJ, espécie de balsa improvisada no grande rio.
13 Caraíbas. Está referido no livro Viagem d Terra do Brasil, de Jean
de Lery, p. 191. Existem desenhos dos caraíbas em suas func;óes, entre
os Tamoios do Rio de Janeiro.
XVI -

Notas -

Adenda etnológica

1 Os Acarás, na segunda metade do século XVII, estiveram· sendo
catequizados pelos jesuitas. Eram vizinhos e amigos dos Rodelas. S. L.,
obra citada, pp. 294 299.
·
2 Aracapás. Talvez indígenas dessa Dha. Halfeld indica a distanc ·a,
em léguas, desde Pirapora (278 léguas). Dá também, a entrada do
riacho da Brígída, nessa altura. tndios Aracapás, 1672.
3 Araré. E bem provável que o padre índio (como se declara) na sua
obra Lamenta<;áo Brasílica, tenha razáo ao informar que Araré é o
mesmo grupo Paiacu.
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4 BOldtmes. Trata-se de uma n~mina d~ferente dos indígenas de
Tatpu. A informac;áo é do capuchmho italiano frei Plácido da Messina (Ver obra citada, p . 6) .
5 catmbés. Nao ·encontramos esse nome nas relac;óes jesuíticas, bem
como os da Aldeia de Massacará. Existe um nome bastante aproximado: Cimbres.
.
histó ·
6 curemas do alteplano da Borborema e vale do Pianco. A
ria
desse grupo' carirl está par~ se~ ~eexaminada. Pouco ou nada se sabe,
ao certo, desse gentio. Fre1 Placido, e~ Trabalho_ Apostólico (1846),
registra 0 termo na expressáo: Tapuias da Na<;ao Cure~a. Os demais capuchinhos, ao tratarem desse grupo etnic~. o relac1onam ~n
tre Enxus (Inchus) Miranda ( ?) , Cur~ma~, Apodi, arrolan_do, as~1~,
cariris-Novos e cariris-Velhos. ver Frei Prospero e frei Jose Montich,
na obra Capuchinho em Terra de santa Cruz, p . 369.
7 Irapuás ( Ara.p uá, certamente) , referidos por _Martin de N:in~es na
missáo francesa das Dhas do S. Francisco, Ha urna referencia, de
1710, um ano após a publicac;áo do Catecismo de Bernardo de Nante~.
s Janduins cariris que tomaram o nome de seu maioral. Distinguiram-se nas ·duas Guerras: da Restaurac;áo e dos Bár.?'aros., . .
9 Morttises. Importante grupo Cariri: Sua. locali~ac;ao esta inteiramente esclarecida, porém a origem nao foi identificada.
.
10 ortzes. Conhecido pelo chamado Milagre de Nazareth. A des~r~
c;ao foi feita por José F. M. Mascarénhas (17~~). O ~adre Eusebio
Dias Lassos Lima foi o executor da catequese inicia~. Viv1am. em guerra constantes com os Caimbés (Bahia), tendo sido localizados no
Itapicuru-de-cima. Theodoio Sampaio dá esse rio como ten~o sua
nascente nas proximidades do Vasa-Barris. ~st~vam os <?rizes, e
seus aliados Procases, nas serras do Nhu-marama, nas viz1nhanc;as
de Ca<;ucá. Anais da B . Na., vol. I, _1~76-1877!.
.
11 Pedra Branca. Indígenas Carins referidos por von Mart1~ os
quais foram levados para proteger o caminho que levava de Minas
Novas (Chapada Diamantina).
12 Rev. I.H .G. B. Tomo 46, Parte l.
13 Frelre Alemáo, em suas célebres Notas, também faz .referenc.~a
aos xocós que estavam nos Cariri~-Novos. _Foram eles, mu1to ,d~po1s,
dizimados pelos f azendeiros, do f1m do seculo XIX par~ ln1c10 do
atual. Com um elemento desse grupo ainda c~nverse1, varias vezes.
Fora capturado quando cria~~a. ~~ha o apehdo de Lat~'fO'· talvez
por ser um verdadeiro latagao ! D1z1a, ele, 9':1-e o tin~a~ pegad~ a
casco de cavalo". Era mesmo comum, ao Carir1, o exercicio da corrida,
náo como fuga mas como demonstra~áo de velocidade,_ tendo po~
sugestao a ema' selvagem, da regiáo. Com esse Cariri legitimo, ca~e1
e pesquei na minha adolescencia.
A
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TERCEIRA PARTE
(FOLCLORE)
1 -

Circunstancias, ambientes . ..

O homem, no seu estado natural, rodeado de fenómenos
que escapavam de sua capacidade de avaliagao, temeroso dos
"efeitos" que sentia existir em derredor, sem conhecer as verdadeiras causas., e, pior do que isto, incapaz de encontrar
meio adequado com que pudesse conjurar os perigos, provenientes da fúria dos eJementos, procurou, desde cedo, descobrir recursos atravé~ dos quais pudesse conseguir poderes que
o amparassem, ou pelo menos, o defendessem das tormentas
e dificuldades resultantes de males repentinos. Nada encontrando, no ambiente, onde necessariamente teria de viver,
procurou forgas maiores que as suas e comegou a pensar na
evoc~ao de "poderes desconhecidos" mas, na aparencia, existentes, em razao dos atos fenomenais que praticavam.
Usou, para isto, fórmulas secretas que seus instintos ditav~, como meio seguro de atingir fins desejados ... E, a
medida que· progrediam suas experiencias - para um resultado que esperava com Fé - se foi tornando taciturno, observador, misterioso e reservado, pela própria espectativa da
espera do resultado final dos empreendimentos secretos. Depois, averiguando que descobertos os segredos dos mistérios
todo o processo se interrompia, dai em diante, reconheceu e
proclamou que a divulga~áo dos fatos míticos, era a maior causa do fracasso das iniciativas em que se evocavam "poderes mágicos".
Os primeiros impactos foram violentos para despertar o
medo, um sentimento, até certo ponto inato no homem primitivo.
Daí em diante, um fortissimo relampago seguido de trovejar pavoroso era motivo de invoca~ao da "Potencia" enrai145

vecida. É que a razao já lhe dizia: esses elementos revoltados
sao dirigidos por "alguém" cuja for~a grandiosa escapa ao
controle ou d~mínio de qualquer vivente da Terra. Deve certamente, residir em alg~ lugar para além da última colina
ou talvez, reinar em certo astro do firmamento. Raciocinando,
concluía: se assim nao fosse ·poderia ser destruído pela for~a
hercúlea de um bra~ que arremessasse certeira seta envenenada! Essa "Excelencia Divina" além de deixá-lo aturdido,
ressurgia sempre, em momentos certos, inquietante, perturbadora! O homem, nesse momento, é um candidato ao mister
da astrolatria. Surgira o Bissamu emulo do Pajé; o Bisamuye,
do Caraíba dos Tamoios.
Era a nova· fase da magia social quando, no grupo. étnico:
o homem recebe poderes desconhecidos para orientar tribos
nos misteres das guerras e das regras de vida em comunidade.
Nesse momento, espa~o e tempo se conjugam na unidade da
a~ao ingente. Processos experimentais levam a descobertas incríveis que o espírito nega apoio na divulga~ao.
É notável observar. como os nossos indígenas, através de
sonhos e revela~oos, conseguiram atingir fases positivas de
animismo e animatismo de resultados concretos tao fortes
que chegaram a impressionar aos cultos mensageiros do cristianismo do século da conquista.
Como fatos dessa ordem nao podem exibir documentos
de valor histórico, escolhemos a parte referente ao Folclore
que é inegavelmente infra-história. Contudo náo se desprezou a pesquisa de campo, feita como maior cuidado e carinho
e evitou-se aquilo que apenas parece sensacional mas esconde
a mácula da fecúndia na fic~ao.

Fruto da Cabaceira, planta de ramagens. Curcubita 1a·g enaria, Martius: Cabac;o amargoso. Arruda ca.mara diz
que é planta brasileira. Náo confundir oom
a cuité (da cuitezeira) que também serve
para vasos domésticos.
Ca~a-de-colo.
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Cabacfnha - Instrumenoo simbólico, espécie
de poare (Boróro). Os caboclos usam-nas como
polvarinho.

Diferenc;a fundamental entre cabaceira e cuitezeira: cabaceira é urna
planta de rama do genero da aboboreira - cui~ é um arbusto
de fruto resistente.

Coité <Cuité) Crescencla cuj ete L.

2 -

Integragáo imposta

(fndios domésticos -

Caboclos)

. Com~emos tratando de popula~óes nordestinas · cujas
or1gens nao estejam cercadas de dúvidas.
Capristano de Abreu, em História Colonial, ajuda-nos a
comp:eend~r certas peculiaridades sobre o importante assunto: ~ISsem1nados, do Paraguagu até Itapicuru e talvez até
Meanm, em gera], I>E:lo sertáo os Cariris foram incorporados,
em grandes por~oes, a atual popula~áo do Brasil".
· . Entretan~ nenhuma localidade sertaneja r,.os pareceu
maIS credenc1ada para urna averigua~ao, sobre tal aspecto,
que a cidade do Crato, nos Cariris-Novos.
Seguindo o tirocinio até aqui estabelecido de dar destaque apenas a fatos, de valor histórico comprovado, buscando
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apoio em escritor~ coevos (além do mais) imparciais, e ~o
cumentados, vejamos aquilo que dizem sobre o evento:
No ano de 1764 "o Crato, antiga missao do Miranda, era
administrado por missionários Carmelitas". Aí, durante a. c~
tequese, foram reunidas "tribos de Zíngua travada, Car1r1s,
Carius, Jucás'' (Dr. Theberge, obra citada, p. 180).
Destacamos a vila do Crato, daquele tempo, pela importancia no cenário político da época, em virtude das .circunstancias que levaram os Cariris a colaborar com o~ ba~a~?s da
Casa da Torre. Isso aconteceu sobretudo pela flextb1lidade
demonstrada pelo. grupo étnico da regiao. Eram pacíficos de
índole e de tradif;ao pois s~u totem, ficou demonstrado, era
perfeitamente domesticável. Essa particularidade de comportamento fora relatada por Fernáo Cardim, em 1548, ao falar,
genericamente dos Tapuias. Com habilidade e sorte tiveram
tratamento diferente dos demais '"gentios bravos": "Tinham
território anexo independente". Desse modo a freguesia do
Crato fora as terras dos índios, "compreendia todas as terras
banh~das pelas nascentes do rio Salgado (Jaguaribe), do
Carité para cima, e as necessárias dorio Cariú, até a barra do
Brejo Grande, inclusive" (Dr. Theberge) .
Posteriormente a erec;áo da vila, com elementos "indígenas integrados" fol possível após. as expedi~óes ~os Breves
pontificios que comec;aram a ser divulgados a partir de 1741.
Já ai em 1757 um .ano antes da expulsao dos jesuitas do Brasil, "~boliram-~e as Aldeias onde o gentio constituía elemento
exclusivo".
Para evitar as especificac;óes históricas passemos ao registro que sobre o assunto fez, em Crato, o ilustre viajante
Gardner:
"Toda a popula~ao da vila chega a duzentos habitantes na
maioria todos indios ou mestic;os deles descendentes".
E adiante refere outra importante notícia que interessa,
por ser absolutamente social:" Como ganham a vida, as ra~as
mais pobres é coisa q~e nao entendemos". ~~alt~ndo a
tendéncia assustadora da popul~io para a cr1mmalidade e
sua condescendencia para com os criminosos, diz: "Há uro
juiz de direito e outros representantes das Leis". Destaca,
ainda a inseguran~a dessas autoridades pelas violencias de
pess~ complexadas, por sua vez, envolvidas em problemas
de foro íntimo. Tra~a, por ·último, um perfil nada desvanel48

eedor daquela popula~ao, onde os próprios sacerdotes possuíam concubinas das quais "apadr.inhavam" os filhos que
nasciam . . .
Vale a pena reler tal obra onde o autor chega a registrar
fatos culturais como o dos Zabumbeiros Cariris (Banda de
Música), dando a precisa organiza~ao do conjunto, em 1838,
sendo, a nosso ver, pioneiro na referencia. Ainda hoje os mesmos "indios domésticos dos Sertóes" de Rodelas (Bahia), continuam a cultuar, com seus dois pifeiros, essa tradi~ao, tocando em dueto, na Banda Cabac;al, a porta das Igrejas como
naquele recuado tempo.
Esse grupo Rodelas que nao póde ser completamente
identificado, quanto a remota origem, está ligado a dois elementos históricos inconfundiveis: o lazer do indígena aldeado; a musicalidade ingenita do nativo do sertáo. O instrumento de percussao (zabumba), percutido coro pequena ma~a
neta era, sem dúvida, amerindio, conforme vemos em estampas dos antigos povos· incaicos. O pífano vem por modifica~ao
do Toré, talvez assimila~io da flauta, porque sendo instru-.
mento transversal ao corpo, nao estava vedado ao conhecimento das mulheres e crian~as. A flauta vertical, esta sim,.
era simbólica da masculinidade, e, como tal, escondida, como
ensillara o deus Poditá.
Temos a, impressáo de que os caboclos das ilhas do s.
Francisco que estavam as ordens dos barbad.inhos tinham
sido os primeiros a usar o pi/e, em razao da palavra se originar do termo italiano pi/ero.
A constitui~ao da avena (toré) era privativa dos homens
e nenhuma mulher a poderia ver, por ser elemento mítico que
simbolizava o poderoso deus dos Cariris.
O conjunto, formado por dois tipos diferentes de instrumentos p~pula~es. (duplicados com fun~oes variadas) , é que
relembra m~1:1:nc.1a estranha talvez orientada pelo conhecimento da ef1c1enc1a dos quartetos. Era, porém uma manifesta~ao nativa, possive1?1ente aculturada. Da b~rra do Pajau,
altura de Tacu~uba, v1nham para o ~lto Piancó quatro índios,
descal~os, chapeu de palha de carnauba, com dois pífanos, uro
z~b~ba e um tambor, para "dar vida" as festas das igrejas.
D1z1a o velho Benjamim, sacristáo e mestre-escola: "festa sem
.
zabumba nao vale nada!"
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Coro efeito desde as cinco horas da manhá a Banda
Caba~al come~a~a a tocar, precedendo sempre ~ "alvorada da
charanga local. Ao meio dia (em ponto) , surgia n? :idro da
Igreja fazendo espetáculo, onde, tocando, ª· seu Jeito, eles
imitavam a on~a acuada, o barulho dos queixada~ em vara,
0 pulo da ema fugindo do gato selvagem. Er~ curio~o v~r os
quatro "músicos" nas im1ta~óes onomatoprucas divertid~.
Entretanto, trazidos do vale do Pajau, nenhum contac~o so~ial
aceitavam com o povo das localidades em que se divertiam
para agradar ao reverendo substituto, para eles do velho
Bisamu.
~te é apenas um elo perdido das velhas tr~di~óes regio-

nais. Daí podermos afirmar, sem medo .de eq~1vocos, que_ o
povo Cariri nao se extinguiu, como mu1tos afrrmam, senao
transfigurou-se no caboclo enérgico e vivo que resiste, sabe
Deus como, nos lugares ermos dos recantos dist~ntes, ond~
possa ouvir, ao quebrar .da barra~~ a boca da noite, a zabe~e
~isca piando aquela onomatope1a que relembra as Tres
Marias onde está órion.
Em todo o ciclo caboclo dos tres Cariris (Velhos, Novos,
de Fora), os choques culturais, infrenes e viole!1tos, criaram
traumas que permaneceram cautelosos: , maneir~ que · e~a
moteia a mansidáo da fera domada! Lá um d1a, reumdos
onde pudessem dar vasáo as máguas recalcadas, explodiam
cometendo, verdadeiros desatinos! ...
Isto se vinha observando desde o fenómeno da Santidade com outros grupos distintos, que passaram dos "encant~mentos do Silvestre", a Pedra Bonita para atingir a
verdadeira explosáo de heroísmo que foi a "Tróia de taipa de
Canudos".
É que o passado, tradi~ional e f~rte, nao ?ª':ia: m~rrido;
ficara latente no meio social, mantidos os principios irrevogáveis das leis naturais. sao elas que!' discr~tas mas p~esen
tes, garantem autentici~ade as marufesta~oes, ~ntendimen
tos enfim a comunic~ao humana. É que os v1nculos herdados dos ancestrais participa.ro, direta ou indiretamente,
dos fatos que costumam aparecer envolvid~s daqueles mistérios que, sistematicamente, os envolvem ...
Jamais será possível, · ao hornero, achar um derivativu
capaz, por si só, de garantir o direito de poder alguém ma150

nipular o passado, de tal maneira que possa ele ser arrancado da memória coletiva. E isto é princípio eterno, enquanto
houver, no ser humano, vestígios de cren~as, gravados no inconsciente. Mais forte que qualquer pensamento gravado, em
letras, brotam como as plantas dos desertas arenosos demons-·
trando, na resistencia, orvalhos crjstalizando espinhos.
Sao muitas as cidades do Nordeste que, .como o Crato,
surgiram de aglomerados indígenas onde imperam os grupos
étnicos Cariris.
Portanto houve, na maioria dos casos, transmuta~ao cultural. e genésica ocasionando transferencias de dados e achegas etnológicas, que após atingiram fatos sociológicos evolutivos.
Os casos mais importantes que levaram, finalmente, a situa~ao atual foram, sem erro de cálculo:
sociais, económicos, domésticos, morais (religiosos), cada qual
acionando o sentimento com finalidade determinada.
Com tudo isto manipularam, os novos dirigentes espirituais, levando o caboclo a aceitar o condicionamento que o
convívio e a ordem estavam a exigir. Porém os usos, as práticas, os costumes, e até os comportamentos modificados, assinalados nas "realidades latentes", ou cristalizadas, eram agora
modismos que antes nao existiam. Continuou assim, em·
conflito, a idéia nova da propriedade privada (movível amovível), motivo de constantes e graves problemas criados, sobretudo, pelas sesmarias sem limite a servic;o das indústrias
do campo, com negócios e lucros egoísticos. O novo sistema
comunitário, que se oferecia na Aldeia policiada, entrou em
conflitc,> aberto como estágio evolutivo da sociedade renovada
que era imposta pelo caraí sob a orienta~ao de clérigos conformados. Mesmo assim nao houve parada: o espírito popular
criava, na expressao oral, formas originais de que é capaz a
imaginac;ao contrariada pelas perturbac;óes linguísticas, no
processo de miscigenac;ao do hornero. A isto seguiu-se o período que cabe perfeitamente na expressao "·comunf dades
transformadas". Eliminadas estavam as lutas, surgindo em
seu lugar as acomodac;0es motivadas em reverberos (conscient~s ou nao) , reflexos daquelas assimilac;óes con.sentidas.
Fun~ram-se, deste modo, hábitos culturais e espontaneidades
colet1vas numa ordem renovada onde valiam os modismos que
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cultuavam as belezas do antigo onirismo dos mágicos. brasilíndios.
Quando em 1838 George Gardner, em seu livro Viagem
ao Interior do Brasil, registrou o fenómeno da sociedade cratense, que considerOU'•estraDba, nao se havia extinguido totalment.e a causa primordial da miscigen~ao cabocla. Ao
visitar a vila de Jardim, nas proximidades do era.to, encontrou cerca de 150 Cariris a que chamou "indios nao civilizados". Nessa época continuavam as desconfian~as recíprocas:
do indigena e do vaqueiro. Estes quando desejavam se apropriar de terras dos silvfcolas, era bastante espalhar que eles
andavam roubando gado, como se f~ia antigamente.
Naquela época, eis o que se informou ao viajante:
"Há duas tribos de índios náo civilizados, no distrito de Barra
do Jardim; mas seu número vai diminuindo rapidament.e".
"Uma das tribos, os huamáes, (Umás), habita sete léguas
a sudoeste da vila. A outra, a dos Xocós, tem morada habitual
a treoo léguas para o sul.''
Ainda nesse tempo continuavam .a s desconfian~as entre
indígenas e vaqueiros. Era método infalível, para ocasionar
persegui~óes aos nativos, acusá-los de roubo de gado. Vejamos
as palavras de Gardner sobre informa~óes que recebera a esse
respeito:
"Embora inofensivos, por índole, tinham sido, pouco antes de minha visita, apanhados a roubar gado nas fazend.as
vizinhas ''.
Sempre a mesma acusa~ao sem apoio na verdade dos
. fatos, que se constata pela nao indica~ao do fazendeiro
acusador. Entretanto esses indígenas Umás e Xocós, haviam
sido explorados perdendo terras que haviam conquistado, em
Triunfo, a pedido dos capuchinhos italianos. O fato estava,
justamente, relacionado com a expulsao desses religiosos da
Baixa-Verde, no Governo Feijó.
3 -

I-

"Mó idiza caté,
Dzucá rubité
Mó diza caté"
II-

"Ituitú, itu !
Mó Warakidza
Warakidza bohó
Mó Poditao, Mó Podta!" (*)

Dais fragmentos de ritual

Apenas dais elementos musicais, verdadeiramente Cariris, provenientes dos "indios domésticos" que se refugiaram,
após a Proclama~ao da Republica, na regiao dos lagos de Maurití, Porteiras e Jardim.
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Quem sabia o primeiro era Latada que dizia ser o mesmo
dos Umas. Esse caboclo apaixonou-se por Vitória e cantarolava
essa cantiga quando muito "surumbático."
Na nossa ingenuidade de crian~a, sem medir o sofrimento
do infeliz dizíamos, zombando: Él Latada! Vitória nao quer
nada com voce! Ele respondia, guturalmente: "Eu impenetra,
até ela quere!
O segundo canto, por sua condi~ao - integrada nas práticas cabalísticas - nao foi possível traduzir com absoluta
cert.eza. Repetido por urna rezadeira de "espinhela caída" e
"esipra" que era chamada para curar pessoas enfeiti~adas por
"maus olhos", deu-me ensejo de o decorar (como papagaio),
sem saber o que· realmente significava. A última vez que o
ouvi foi no Alto de Joao Lopes, cantado, seguidam0nte, em
andamento moderado, por urna mulher cabocla procedente de
Santa Maria. Se nao me engana a memória tinha o apelido
de Sá Totonha. Somente agora, depois de haver organizado o
Vocabulário Cariri, é que compreendi o significado simbólico
do tema, vedado ao conhecimento de qualquer caraí.
Como melodía instrumental parece que nao havia interdi~ao, pois os pifeiros a repetiam em suas "passeatas pelas ruas
das vilas". Imitavam o canto de seriema nos processos de execu~óes trinadas e em consonancias harmónicas. Tornavam-se
cantigas enfadonhas pela falta de variedade, sobretudo do
timbre.
Tem-se a impressao de que eram muito antigos, pois, no .
folclore pernambucano, encontra-se semelhante, como o Copiá
(Ver neste trabalho). Af o estilo e as caract.erísticas sao as
mesmas. Apenas o sistema modal arcaico está mais concretizado naquela Ah! Vila Bela! ...

(*)

Ituitú; itu, significa muita fé (creio).
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Textos musicais.

II

(Nao foi possível marcar o andamento pelo metrónomo) .

. Solo:

Bastante moderado
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Ah! Vila Bela!
Maga nova solteirinha ...
Quem te mandou
Expulsar tropa de linha !

Coro:
No copiá, no copiá
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Espécie de Toada caipira.
Refere-se a fato do tempo dos Cabanos
1

Solo:
Ah! Vila Bela!
Mega velha solteirinha ! ...
Eu deixei ela
Quando andava de trancinha
Coro:
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Recolhida da ,trad.i~áo popular no Riaclw-do-Navio (Pernambuco)
Dist~io estética: Singeleza tendo inicio por ritmo tético, já observado nas melodtas dos pifeiros (Zabumba) da regiáo do médio
Sáo Francisco - Cabrobó.

Melodias de pifeiros do vale do Pajeu (Riacho do Navio).
Trata-se de melodias singelas inspiradas no Modalismo
Nordestino. Ambas sao construídas no tom maior onde a. sensível tem carater descendente. Um dos pifeiros, do conjunto
Zabumba, sustenta a cantiga tradicional enquanto o outro
_p ije se encarrega de uma espécie de dueto que representa o falso
bordao, pois, em lugar de executar urna 6~ inferior, acaba
pelo diapasao do instrumento, resultando em nota de efeito
.superior, sobrepondo-se ao canto normal.
Destaque-se como originalidade da Banda Ca~al, que
o zabumba, além da maganeta - que deve percutir no cauro
155

distendido do lado direito do tocador - traz urna delgada
vareta na mao esquerda para fazer o contratetnpo. É um
dado característico impressionante. Antigamente essa varinha tinha o nome original de kiri e obrigatoriamente era
feíta da vergóntea de pau ferro.
Melodía n<;> 1 (Nao havia andamento determinado, porém o
resultado, na execu~ao era moderado)
-~
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Melodia número 2.
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Assimiladas pelo vulgo transformou-se no canto folclórico

NQ Copiá.
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Etnocultura, etnomusicologia.

Náo há urna limitac;ao intrínseca entre a etnologia e a ,
cultura. Compreendemos, entretanto, que existe, urna espécie
de autonomia entre essas duas disciplinas científicas, partindo
do pressuposto valor unitário de cada urna delas, em particular sem que se possa obstar as correlatividades. Entende-se,
por exemplo, que a tradic;ao tem primazia como fator étnico,
enquanto as criac;0es artesanais se inserem nos quadros multiformes das culturas, como vivencias antropológicas. Já um
ídolo, submetido a análise, representa, segundo entendemos,
paralelismo entre o abstrato e o. concreto, salientando ponto
de contacto nos dais extremos focalizados: a figura do objeto
real, terá, necessáriamente, importancia cultural, enquanto
as idéias ancestrais, por si mesmas abstrativas, embora ligadas aquele mito, serao, inevitavelmente, idealidades de ordem
etnológica.
Certos termos podem, perfeitamente, ser empregados na
busca de semelhanc;as que dao margem, por oposic;áo, as réplicas filosóficas: disting5es, conotac;oes, paralelismo.
Distingue-se, claramente, este ou aquele assunto temporal como acervo pertencente a etnologia: os temas musicais
estao nesta ordem de raciocínio, porque sao elementos de
urna Arte eminentemente temporal, sensível, expressiva.
As conotac;0es teriam o privilégio de ressaltar a interrela<;ao dos fatos nas duas áreas - cultura, etnología - prefigurando a tendencia espacial daquilo que é objeto ou representa criac;ao humana. Daí inferir-se por que a ciencia moderna aceitou como válidos os neologismos: etnocultura e etnomusicologia.
Parece-nos justo e, mais do que isto necessário, que se
esclare<;a, desde lago, que a música como linguagem científica, baseada em leis organizadas pelo homem civilizado, nao
pode deixar de ser "cultura européia". Enquanto a música
folclórica, melodías de perdidas eras, sem configura~ao espacial, alguma - nem mesmo ria grafia especifica - corresponde, sem sombra de dúvida, a etnomusicologia. o. mesmo
acorre comos mitos.
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Linguagem e sua inter-relagao

Este é um assunto dos mais flexíveis, pois, nao há dúvida,
integra-se no ambito de diferentes disciplinas, destacando-se
entre elas: Filosofia, Sociología, Cultura e Folclore. Sobre tao
importante matéria vejamos a contribui~ao filosófica da Teogonia Cariri, através da contribui~ao fonética-semantica,
vinculada, as informa~óes contidas nas obras dos capuchinhos franceses, do médio S. Francisco.
Comparemos, inicialmente, para verifica~ao posterior, as
afinidades entre Plutáo e Politáo. Ós registros gráficos podem
ter o valor que aqui se lhe atribuí porque representam tradi~oes milenares.
Entretanto nao é apenas nesse aspecto peculiar que as
semelhan~as se destacam de maneira positiva! Tradi~oos ancestrais parecem justificar a posi~ao que aqui assumimos tendo por sustenta~ao os dados contidos nas Relaqóes jesuíticas,
embora estejam eles mais ligadas ao termo Tapuia. Eram, segundo indicam as notas, afei~oados ao jeito de adorar o
"Diabo". Seus ídolos ou entidades míticas eram bastante parecidos com os deuses do paganismo.
Eis como o Padre Antonio Vieira focalizava o assunto:
"levantaram uma ermida ao Diabo e puzeram nela um ídolo
composto de penas". Pelo visto nao estava ainda informado
sobre a cabana de ouricuri.
Pereira da Costa, em Folk-lore Pernambuco (p, 18), refere-se a tendencia dos Tapuias para as festas do aparecimento
de Orion, ao registrar:
ºA bela estrela da constela~ao de Orion, que passa pelo nosso
hemistério, com a particular característica das tres estrelas",
(Tres Reis Magnos, Tres Marias), "tinha denomina~ao" particular.
O. Dr. Theberge, em sua excelente obra Esbo~o Hist6rico
etc. registra a tradi~áo da hospitalidade dos Cariris, tra~o
identificado na mitología greco-romana.
Continuando essa aprecia~áo despretenciosa, devemos assinalar que nao se restringe a esse aspecto único, pois poderia,
inclusive, resultar de pura e simples coincidencia. Nao! O
caso é muito mais valioso para a historiografía.
O mito de Badzé (deus Cariri, do fumo e florestas), também apresenta identidades como deus Admeto.
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O que nos chama a aten~áo é, antes de tudo, a aproximagao fonética ·dos dois termos: Badzé Admé-to. Retirada a labial B do Cariri, teríamos Adzé cuja semelhan~a com Admé
a ninguém é dado negar.
Uma pergunta se impóe: como justificar tal opera~ao literal? A supressao ou anexa~ao de uma letra ou modifica~ao
de sua pronúncia é fato incontestável da glotologia, mesmo
através de varia~0es acorridas no espa~o-tempo ou por motivo
de grafia sem propósito, por incúria e deficiencias dos pesquisadores. Mas a supressao do sufixo (ou coisa que o valha) tó
no vocábulo Admeto (dialeto Cariri) estaría plenamente justificada porque aí tó quer dizer antepassado e Badzé é um
deus náo incorporável e inatingível. Lago, como herói civili- ·
zador nao seria antepassado do grupo étnico. Politao, ao contrário, se incorpora no Tapuia como o revelam as informa~oos
jesuíticas.
Continuemos, porém:
Outro aspecto distinto e bastante curioso daremos a seguir:
Tratamos d:e nomes interrelacionados: Wara-ki-dza (expressao rriítica), e o deus intermediário Urago. Eis as semelhan~as: O principal fator está no radical de ambos os termos:
Uara, Ura, uma vez que o final em gó náo existe no Vocabulário Cariri, justificando, pois, a om.issao propositada dos
indígenas nordestinos.
No Vocabulário Kariri iremos encontrar Wareá como
instrumento sagrado, o mesmo sucedendo com Warará do
grupo Kipéia.
Ora, Politáo ou Poditá ao chegar a Aldeia trazia um instrumento sagrado que servia para dar os avisos na festa do
Warakidza.

Nesta altura nao seria ocioso . aconselhar uma incursao
nos dominios da mitologia greco-romana:
Plutáo era simbolizado tendo na mao um instrumento musical e um cao de ca~a. Isto mesmo existe entre o povo Cariri
e seu mito Politáo (Bernardo de Nantes).
Há, sem qualquer dúvida, afinidade entre Politáo e Plutáo embora nao se possa, por enquanto, adiantar muito sobre
o evento. Mas para justificar nossa aprecia~ao torna-se im159

perioso recopiar, as principais prerrogativas do velho deus da
antigüidade: (•)
1 - reina sobre matas e florestas sendo deus das mortes - Bem, Mal ;
2 - é divindade subalterna podendo assim ser incorporado·
3' - deixou seu reino e raptou a esposa Preserpina; ·
4 - vive, como rei, num bosque;
5 - era favorável a vinganga e as maldigoes;
6 - era celebrado em época certa;
7 - ensinava a hospitalidade;
8 - dominava o javali, por meio de outro elemento;
9 - trazia um cáo-de-ca~a e um instrumento músico
na mao.
Essa resenha tem por finalidade evitar que · o leitor- precise recorrer a fonte de informag5es a que nos referimos.
5 -

Folclore essencial

~scolhemos

este título em razáo da impossibilidade de
comprovar a origem, filia~áo, ou influencias recebidas pelos
assuntos aqui tratados, parecendo todavia originários, por assimilagao, dos aborígenes encontrados no serta.o do Nordeste,
ainda no inicio do século XIX
Fagamos um estudo ordenado através de alíneas:
a) - Que significa~ao, tem em folclore, a palavra Orisa?
b) - Que raza.o teriam as caboclas nordestinas para preferirem a orisa a outro qualquer perfume?
c) - Qual seria a causa principal do aparecimento dessa
essencia nas festas dos santcis populares?
·
d) - Finalmente: Haveria alguma rela~áo tradicional
entre a Orisa (vendida em frascos pequenos e resistentes), com
os antigos índios Orises?
Acreditamos sinceramente, que as quest5es propostas sao
irrespondíveis científicamente. E, reconhecida como está, (pelo
menos de nossa parte), essa impossibilidade, foi míster colocar
( •)

Dictonário

~

Mitologta greco-Romana Ed. Abril Cultural.

<• > Várzea do A~u..
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o problema como substrato cultural sujeito, portante, a novas
investig~5es especificas.
A Orisa, que é uma esséncia extraída de plantas da flora,
teve produ~ao logicamente reduzida. Contudo, apesar disto nao
deixou vestigios de sua ostensiva fabrica~áo, . nas regióes onde
era preferida.
Que era do gasto popular, nao existe a menor dúvida, pois
dela nos falam escritores e cronistas das regi5es do polígono
das secas. Nas cabeceiras do Rio Grande (Piancó) tinha,
para determinados caboclos, efeito de verdadeira magia simpática.
Conta-se que um matuto saliente disse certo gracejo imprevidente para urna cabocla, que, por sinal, era irmá de co.- ·
nhecido valentáo da terra. A mo~a repeliu a insinua~ao dizendo, naquele jeito simplório, brejeiro, peculiar:
- Vou dizer a mae! ...
Prevendo as consequencias de sua imprudencia o mo~o replicou apressado:
- Náo conta, náo, qué eu te dou um frasco de orisa! ...
A estória acaba aí na reticente concórdia demonstrada naquele sorriso amplo e desinibido de quem conhece tradi~ao.
Um segundo caso pode ser apresentado. Vem de temática
espiritual estranha aplicada ao bem comum.
Trata..se de urna c~ada sob a prote~áo de genios a qual
era praticada' na Lagoa Encantada (Estado da Paraíba, Borborema).
Durante vários dias deixava, o mágico, grandes caba~as
boiando nas águas marginais onde nao passasse pessoa alguma. Eram colocadas justamente nos lugares preferidos pelos patos selvagens.
·
Após alguns dias habituavam-se eles . com aquelas ver.;
dadeiras bóias que nenhum mal lhes poderia fazer. Quando
estavam bastante familiarizados com elas. entrava em cena a
a~áo do mágico. Esta certeza tinha o agente quando vento
mais forte arrastava as caba~as para a borda distante, servindo como uma espécie de marco para as a ves ribeirinhas.
Era nessa ocasiao que o caboclo, trazendo outra semelhante,
com alguns orificios orientadores, ia entrando nágua sempre
sem deixar qualquer vestígio de seu corpo. Metido na caba~a,
chegava até ao meio das aves sem despertar qualquer suspeita.
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Ora nadando em pé, ora curvado nas águas, escolhia o pato
mais forte e, pegando-o pelos pés o fazia desaparecer rapidamente. Na superficie nada se percebia. Era como se grande
peixe houvesse desfalcado o alegre bando.
Para que tudo acontecesse, como se desejava, era preciso; necessariamente, que o operador nao esquecesse o pedac;o
de fumo de rolo (deus Badzé) .
Caso contrário tudo resultava inútil!
Passemos a outro caso de cac;ada singular: o 11WCÓ.
Trata-se de um roedor aparentado da cotia, cujo habitat
é nas grandes pedreiras da regiáo das secas. Tomou-se, após a
conquista, verdadeiro ac;ougue dos caboclos.
Descobriram, os nativos, e transmitiram a seus descendentes, que o mocó é extremamente curioso.
.
Surgiu, justamente desse fato, um método particular de
cac,;ada inteiramente original:
.
Munido de um arremedo de mocó, feito de madeira leve
de forma semi-circular de tal modo a poder ficar dentro da
boca com uma aberttJa na face plana e pequeno orüício no
meio', o caboclo "toma chegada" ao serrote, em contraposic;ao
ao vento. Para isto usa levantar a terra e ver para que lado
scgue a poeira ...
Chegados as pedreiras, onde moram os mocós, imitam
com o arremedo e quebra de galhos secos, a cena de um roedor apanhado pela onc;a. Fazem um barulho enorme! Com
isto os mocós saem das tocas para ver o acontecimento.
1: nesse momento que os cac;adores despejani as cargas
de chumbo em certeiras pontarias.
Na serra da Baixa-Verde (Triunfo) era tal o número dos
mocós no inicio do século XIX, que os indígenas para ali levados 'por frei Vital de Frescarolo, tiveram suas dúvidas desfeitas quanto as condi~Oe.s de residéncia permanente. Isto
continuou pelo menos até 1831 quando Feijó tomou certas ~e
didas restritivas da ac;ao dos capuchinhos italianos. Esses s1lvícolas debandaram sendo posteriormente referidos nas proximidades de Jardim, Ceará por Gardner. O mesmo fez, posteriormente, Freire Alemao (*)
Existe, desse tempo, um diálogo que foi recolhido em
Vila-Bela, hoje Serra Talha.da:
(•)
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Notas, publicadas nos Anais da B.N.

Um forasteiro encontrou um menino e perguntou:
- ·Menino cadé teu pai?
Veio logo a resposta ao jeito da terra:
- E ele nao foi achá mocó?
Vejamos agora esse c~o do folclore subjetivo:
Os tres fogos da natureza caídos de Arákié,· juntamente
coma pedra de fogo ou corisco (Cusucró). Sao eles que _apavoram as mulheres: os olhos da onc;a, da Acoan (caua), do
vagalume! Este último o Batatáo, talvez corruptela de Poditao.
Deixaram vestigios na tradic;ao popular: o vagalum~ é o
fogo do amor; a coruja o fogo da prote~ao (come cobra); a
on~a o fogo da morte só evitada se o individuo estiver metido
num saco, para que o animal nao.saiba onde é a cabec;a! ...
Convém assinalar, todavia, que todas as "abusoos" desses
nativos com o fogo é porque dele vinha a cinza que era o
maior isolante mágico contra as doen~as periódicas. Com
o conhecimento que adquiriram do fogo do lnferno, o .assunto
tomou tais proporc;óes que até pessoas foram queimadas nas
missóes para efeito de desmanchar feiti~os julgados inconve~
nientes.
· ·
·
Quem quiser ter uma idéia dessa infonna~ao procure ler
nos Anais da Biblioteca Nacional no Tomo XXXI os 11 Parabelos de Jerónimo da Faz.
Para os indígenas do grupo Cariri o conjunto daquilo que
os sacerdotes chamavam superstic;óes estava relacionado coro
as festas e o cerimonial do Warakidzá ainda boje praticado,
embora com modifica~óes, na festa do Aricuri. Este nome foi,
por motivo de eufonía, mudado, no século XIX, para Ouricuri,
por alguém que desconhecia que na lfngua Cariri sao raros os
termos iniciados pela letra O.
Ainda hoje seria possivel o recolhimento das tradi~óes dos
Cariris através do ritual do Ouricuri dos indígenas de Aguas
Belas. Seria um grande servi~o prestado a civiliza~ao, pois o
homem já hoje sabe que os indígenas· nao adoravam o diabo
nem dele tinha qualquer noc,;ao. Aquilo que praticavam era
urna religiao diferente daquela trazida da velha Europa.
Segue um canto da regiao do Crato (Ceará) .
Fulo do bugari

Esta melodia veio por intermédio de um cangaceiro do século XIX, que fazia suas incursóes, do vale do Piancó aos ca·163

riris-Novos. O fato foi relatado por Joáo Brígido. Este facínora
tlnha renome porém era mais conhecido como Thomaz. Noticiando algumas proesas de A. Thomaz, Joáo Brfgido emprega,
ainda no fim do século XIX, o verbo sambear. Era muito comum ''os sambas" entre homens armados, os quais sempre
acabavam em: "apagaram o candeeiro, derramaram o gás".
Táo conhecido tornou-se esse evento que um indivíduo quando
queria faZer uma encrenca com outro mandava dizer simplesmente que ia fazer um samba. O Coronel Antonio Pereira da
Pltombeira, revela essa peculiaridade na entrevista que concedeu a . Leonardo Mota (Viqletros do Norte) :
"Luis Padre e Sebastiáo Pereira (Sinhó), está.o, presentemente,
refugiados no Riacho do Navio, porque só se fossem loucos
,aceitariam a luta que lhes movem os Carvalhos, de parceria
com o Governo" etc. . . tempo virá em que o samba será recome~ado e só entra na dan~a o pessoal das duas fainíllas ... "
Feita esta exposi~ sumária. vejamos os versos sugestivos
do folclore serta.nejo sobre a "paixáo dos primos" registrada no
ciclo do vaqueiro:
..
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Caboclo velho
Do sertáo do QuixelO
Ele quis levá a prima,
· Mas o tio náo deix6 ...
Ele trazia
Urna ful6 de bugari
Quando viu a coisa fela!
Procuro esca¡JUli

E a flo caída,
ficou lá pelo cháo ...
E a. Fl6 caída,
ficou lá pelo cháo 1• ••
_com a. mesma . r.nelodia, um fragmento proveniente do
sertao do no do Pe1xe, da época em que os CaririS estavam
em luta aberta comos curraleiros. Trata-se de um recado do
caboclo chefe (rei) mandado por um negrinho da Fazerida:
I
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Nego danado!
"Nego danailo!
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Se náo tem coragem,
eu tenho;
Yá dize a Senho
de (?ngenho,
Que o cercado . tá no cháo."
(Cantado com a mesmo música).
Havia sido destruida a propriedade, de maneira violenta .
Urna observa~áo aqui devemos fa.7.er: as estrofes terniinam com verso forte mas sem a respectiva rima.
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Estótias

Cruviana

chio B a tl_§cal
Coro1

f.......... .. ......... f
11-oou l' . pelo

oh.lo ....

(Contada por D. Maria Lima de Siqueira, que a ouyiu em Vila
Bela, quando crian~a).
·
·
~o Nordeste,,~jia ·é ·-o nome que '.s e.:dá.. iL·:.fémea do sapo· tal
fato acorre em diferentes regié>es e em -para.gens dJstantes, ~as
sempre relacionado com o folclore do sertáo. Eis o registro
nesse fragmento de poesia popular:
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Insistiu o viajante alegando que já estando escuro, e
longe outras moradas, ficaria na !atada, do lado de fora, para
assim remediar a situa~áo.
Explicou, a dona da casa, que naquela época e lugar, pela
madrugada chegava a cruviana e que ele náo iria aguentar!

"Senhor sapo e dona jia
"Foram banhar" no barreiro;
Dona jia escorregou,.
Fez o sapo o seu berreiro".
Confirma, essa tradi~ao, a estória . em versos "O sapo do
Cariri" recolhida e publicada inteiramente por Sílvio Romero
em Cantos Populares do Brasil, Tomo I pp 255 a 263 (Corrija-se no pé da p. 255: Cariris-Novos, Cea.r á e Cariris-Velhos,
Paraiba).
Vejamos alguns trechos do Sapo do Cariri:

Pediu entio, por bondade, que lhe fizesse urna ceia com
as jias que colhera na beira do riacho.

"Marido voce nao sabe,
Que por direita razáo,
Peve o W,ú s~r padrinho
Deste nosso rapagao?
.

Bom, muito bom ,discurso
Minha mulher, dona jia!
Hei de fazer o convite
Assim que amanhe~a o dia". etc, etc ...
Acontece que, muitos incautos, do periodo colonial,
confundiram jia, com jiu. Est.e termo, originário do tupi,
significa rá.
Explicado esse aspecto, ainda hoje confuso para muitos,
pa.ssemos ªº assunto referente a epígrafe:
Um viajante, dos tempos das entradas, mascat.e do interior, que vez por outra, precisava dosar seu portugues com
alguns laivos da língua geral, aprendeu que jiu, em bom tupi,
queria dizer ra. e que uma: sopa desse animalzinho nada mais
confortante para um viajor dos lugares secos.
Na Travessa da Terra Nova deu com algumas jias (femeas
do sapo e tao venenosas como ele) e nao deu grande trabalho
recolher algumas delas. Ao chegar na choupana do caboclo
quase a noitinha, pediu ijce~a para pernoitar afirmando que
antes "do quebrar da barra" precisaria partir ...
.
Ausente o dono da cabana, que andava pelo Pajeu de Flores, a senhora informou que os hábitos do sertáo teriam que
ser quebrados, neste caso, pois, estando o marido distante, nao
Ihe ficaria bem dar pousada, .e m circunstancias tais! ...
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Minha senhora, disse ele:
Quanto a isto náo se arreceie
Pois nada temo no mundo
Desde que nele andel

Senhor! isto é veneno!
É o sapo que mais mata! ...
Por ser redondo e pequeno1

.

Disse, entáo o passageiro:

-

"Isso corre a minha conta
Muito aprendi de tupi;
É jiu náQ é outra coisa!
E é jiu do Cariri"
"Com tanta sabedoria,
Nao se discute, senhor!
Isto ouvi da prelazia
É voz de Nosso Senhorl"

Foi servida gorda sopa de jia daquela mais venenosa que
j á se viu em todo o sertao !

-

Era alta madrugada! ...
Ouviu-se bater chocalho
É a cruviana, a danadal
Que vem fazer espantalho ! ...
Vulto russo se aproxima
Badalando, badalando ...
Tiro vai cert.eiro, em cima
Cai o bicho estribuchando.
• • • •• ••

•• • • • ••

• • • •
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o veneno, nesta altura, comec;ava a produzir efeito alucinante e o homem, do alpendre .g ritou numa despedida fatal:
"Adeus Sá dona!
Já me vou! ...
A senhora presumindo que o viajante se despedia para
seguir viagem, respondeu:
- Vá com Deus! meu senhor! Vá com Deus!
Repetiu o homem agonizante:
- Já me vou Sá dona!
- Vá com Deus ... Vá com Deus! .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Depois tudo serenou. O silencio tomou-se ainda mais

profundo ...
Pela manhá estava morta a mansa eguinl)a, junto da porteira do curra! e o portugués entregue a rigidez da morte.
Tomara cruviana ·(frio da noite), com ventas úmidos,
por animal monstruoso, aterrador!
Estória do Valdivino da ribeira do Pajeu
(Lembrada por minha máe D. Maria Lima de Siqueira).
Valdivino (*) era um violeiro da Babea-Verde.
Valdivino andava no mundo tocando .. ~
·
Tocava viola na roc;a, tocava cachac;a na panc;a!
Filho 1 mulher? - Deus dará! .. .
Vida boa e fácil, a do tocador! .. .
- Toca por pataca, toca por amor!
Mas, um belo dia, Valdivino chegou de longa viagem tao pernoitado que mal encostou a viola. num canto da parede, deitou na rede de varandas e dormiu a sono solto . . .
Náo tardou muito, "e a viola, .
(Sem que ninguém pegasse nela),
Danou-se a tocar! ... "
- Valdivino, acorda!
Acorda, Valdivino!
Gritava a mulher apavorada! . ..
<• > Constatou-se ter sido vautemtro, famoso cangaceiro do século
XIX. Seu nome está registrado no ABC de .Zé BarbOsa, facinora do

Salgueiro.
1.68

/

Mas Valdivmo, ferrado no sono nao acordava . Ela matutou :
"Mal que nao tem remédio, sem jeito há de f.car! ... .
E lá ficou a viola tocando, tocando, tocando ... levou o
día todo, entrou pela noite, e continuou, seguidamente .. . Vinha a barra clareando, e a viola tocava, tocaya, tocava . . .
Ao terceiro dia, Valdivino come~ou a se espreguic;ar, e a
viola parou, repentinamente ...
Disse a mulher: Valdivino, tua viola quase nao para mais
de tanto tocar baiáo!
- Mulher, eu nao te conto - disse Valdivino, com os
olhos esbugalhados:
Eu tive no inferno em pelo e osso ! Vi lá as enormes caldeiras ferventes do fogo eterno . ..
Cafa gente, como se fosse punhado de terra que se joga
para cima!
·
Vi o Cáo-Coxo (Satanaz), o Maioral, com um espeto na
máo e um padre que acabava de se "perder".
Todos tinham rabo de macaco e asas de morcego ! Pessoas
que está.o vivas, estavam lá, como a Cotinha, Seu Bento, Arnesto e seu Bindo. O pior cáo (diabo) era o Baráo do Limoeiro!
A cáo-Maroca era a mais inxirida comigo! Ficou encarregada
de me dar lanche.
De quando em vez lá vinha ela com uma bandeja de café
e cocada de facheiro ( cacto comestível). Quando botava na
boca o amargo saía pelos ouvidosl
Mas eu me arreliei, bati de máo a viola. e toquei baiáo até
o diabo dizer basta!
·
Eu sempre dizia:
- Quando eu toco viola até o Nem-sei-que-digo se diverte!
Procuramos reproduzir o mais fielmente possivel as palavras tradicionais da estória que, tudo indica, ser um exemplo frisante da encultura~ao. O tema parece pertencer ao folclore internacional, porém recebeu inúmeros tra~os regionais.
Macacaria

(Literatura de cordel)
Fragmento da estória em versos lembrada por José Ibiapina
- versáo de Serra Talhada - com alguns versos trazidos por
AntOnio Gonc;alves (Triunfo) :
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"Fui derrubar um ro~ado,
Em um ótimo baixio,
Nas cabeceiras de um alto,
Na ribanceira de um rio.

Agora vamos cortar,
Muito cipó de mali~a
Tirar pra fora da ro~a
O diabo desta carni~a! ...

Tratei de toda a lavoura
Isto com multo cuidado!
Um dia com a família,
Que passei no meu ro~ado,
Para ver a planta~ao ...
O milho estava acabado! ...

Enlinharam o cavalo,

Tinha um cavalo velho,
Que náo servia pra nada!
Chegou em pleno ro~ado,
Ficou no chao estirado.
Vieram, depois, os macacos-t
Com a maior gritarla:
Ao verem aquela cena;
Um olhava outro fugial ...
. Disse o mais velho de todos:
- Alerta rapaziada,
Tira cipó sem pregui~a,
Pra arrastar este cavalo
Que nao aguento cami~a!
Um desconfiado gritou:
- Esse bicho está com manha!
- Ele vai se arreliá!
Belisca na veia da tripa,
Faz ele se levantar! ...
Mexeram nos dois olhos,
Na venta e no vazio,
Mexeram bem na sarnelha
E o cavalo, de sabido,
Nem mexia comas orelhas! ...
Disse o chefe da ¡>atrulha:
- Joguem fora esta pregui~a!
Que nao estou aparelhado
Pra aturar tanta cami~a! ...
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Num trabalho, ·bem seguro!
E, além do enlinhamento,
Davam nó com grande apuro!! 1
O cavalo se Ievantou,
Saiu danado a correr!·
Os macacos na carreira,
N áo podi.am defender! ...
Aqui, acolá, um dizia:
- Arre! arre! que tocaria! 11
Se mais o dono gritava,
Mais o cavalo corria!
- Corre, corre, meu cavalo!
Meu cavalinho alazio,
Que amanha muito cedinho,
Eu te aumento a ra~áo! ...

'

- Corre, corre, meu cavalo,
Meu cavalo de alegria,
Eu te dou capim de planta, .
Te lavo tres vez no dia ..•
Se mais o dono gritava~
Mais o cavalo corria ...
Um macaco que pegasse,
Num galho de arvoredo,
Ou vinha com galho e tudo
Ou deixava lá os dedos! ...
- Faz fincapé Tomé,
No dedo ·grande do pé!
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Compreende-se, entretanto, que na cantoria dos violeiros
o cavalo alazáo ai aparece como russo, dando idéia de que assim os macacos veriam com mais facilidade o animal, fingindo de morto.
Eis as estrofes recolhidas dessa área que pertence aos
Cariris-Novos: ·
Havia um cavalo russo,
Que era xodó do dono;
Náo carregava cangalha,
Sela, urna vez no ano.
~áo.

Quando o cavalo sentiu
Que estava na terrado dono
Soltou a carga de vento
E correu a todo o pano.
O cavalo na carreira
Sossego náo acharia;
No terreiro de seu dono
Chegou em grande arrelia ...
Saiu o dono da casa,
Com toc;la a sua /amia,
Cada um com uma estaca
Pra matar macacaria.

• • • • • • •••• • • • • • • • • •• • • •• ••

Em menos de uma hora
Todo o campo estremeceu;
Cada macaco, de um galho,
Com sua embirra desceu f
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Reunida a macacaria,
Pra examinar .o "defunto"
Um co~ava na sarneia,
Outros faziam adjunto.
.. . ............... . .. ... . . .
O cavalo, nem sinal
De vida mostrava ter;
Depois de tudo amarrado,
Meteu os pés a correr!

O macaco Xico-Pedo, ,
Já estava morto de medo;
O macaco Xico-Ina~o
J á 11inha sem espinha~o!

.

Inficaram uma estaca
Na cabe~a de Jac6

Que por ser o pai de todos
Levo a pancada maió! . ..
,.--

•.

~

•

......,.,,..
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Gustavo Barroso, em Terra de Sol (1911, p. 245), demonstra ter tido conhecimento da parlenda da Macacaria, pols
além de haver registrado a versáo oral denominou-a "anedota
do cavalo". Certamente náo encontrou, na literatura de cordel a concep~áo poética regional, aquela que era entoada
através de versos singelos e vendida nas feiras do altó sertáo,
sobretudo dos Estados da; Paraiba e de Pernambuco.
A décima que o ilustre escritor cearense divulga é apenas um resumo do assunto, mas tudo indica tratar-se de rememora~áo erudita. O povo náo usa, naquela regiáo, expressóes como estas :
com conforto, sustento de verdura e nada dura . .. Sáo concep~óes alheias ao linguajar caboclo, e, por isto mesmo, acreditamos tenha o espécime chegado ao conhecimento do grande autor através· de informa~óes inadequadas.
Outra versáo procedente do Rio Grande (Planeó) oferece
variantes que parecem completar certas passagens da descri-

Corria como danado !
Na subida e na descida;
Quando se ouviu o grito:
- Faz fincapé Tomé,
No dedo grande do pé !
demai.s estrofes seguem o original reproduzido anteriormente.
As

Estória do gato misterioso

A boca da noite escondía
Os galhos da gameleira;
Era ali que o Cáo fazia,
Reuniáo costumeira.
•
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Tomava a forma de gato,
Atentava o viajante;
Chegava magro do mato,
De forma já rastejante.
Mal o dono aparecia,
Ele chegava miando;
Até fazia agonia
Ver o gato se arrastando . . .
Quando o homem viajava
O gato levava fim! ...
O dono desconfiado: ·
- Essa mulher é ruim! ...
Ele estava procurando
Destruir a uniao;
Fa~endo que todo mundo
Condenasse aquela a~ao.
Pra destruir o casal,
"Levando os dois pras profunda . .. "
Mas tudo lhe saiu mal:
- Levou um tiro na bunda!
Estória da jaganá
De porte esbelto, cor marron escuro, tendo por baixo

da~

asas tra~os de um amarelo claro, a ja~ana é um pernalta elegant.e e ágil.
Pulando no rio, que a·estiagem reduziu a tenue fio dágua,
ou voando, no inverno, do rio a lagoa distante, a ja~aná alegra a paisagem com aquele ca~to que é urna gargalhada a
mais, das muitas que as aves soltam· de contentamento!
Já se foi o tempo, porém, em que ja~aná fazia aviso ao
povo para fugir, a t.empo, do inferno da -seca que é fome! . . .
Naquele tempo, ja~ana adivinhava chuva, sabia o tempo
bom e prenunciava tempestades.
Um dia sumiram os vinu (menino Cariri) !. Chegaram os
sambudos (crian~as barrigudas)!. Estes aprenderam a "meter
174

bala de b~que" Fizeram centenas delas nas caeiras. Mata:am p_assar1nhos,_ mataram ja~ana! ... Mataram por matar .. .
Ja~ana fede a pe1xe, ja~aná nao se come! ...
As de hoje ero ~ia, sa~ ar~cas e vivem longe da gente.
As que cons~guem !lve:_ nao aJ udam a ninguém. As gargalhada~ que sol~am nao sao de alegria, sao de contentes porque
a cheia. vem a1, carregando tudo, matando tudo quanto é vivente! Outras vezes, porque o rio vai secar de nao dar nem
cacimba no leito.
- Ja~ana, quem te ensinou essa maldade?
- Foi o menino do badoque.! ...
"Ja~ana

da lagoa,

Avoa, avoa,
Se tu queres avoá

Avoa, avoa ...
Os pezinhos pelo chao,
As asinhas pelo ar (á)
Avoa, avoa! ...
f75
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Cantares

Socó-boi (T.igresoma

llneatum) As estórias populares dio
como orlgem do no-

EXPRESSAO ORAL

-TROVAS SOLTAS-

me o cantD da av~
que imita o mugi-

do do gado vacum.

"Cabac;a-de-colo
S6 com mel de cana,
Torrado cheiroso
Só com imburana . ..

Outra h1pótese viá-

vel para o termo .
Socó é o grupo
étnico Tsohó que
além do Socó CBahla) deu-nos por
modlflcac;áo
ortográfica Xocó. Em
Cariri tsohó signlfi- .
ca: homem, gente
Senhor, comunlcac;áo. No dialeto Dzubucúa: troca do t
pelo d (dsohó) com
ldentica slgnificac;áo.

Nunca vi carrapateira (mamona)
Botar cacho na raíz
Nunca vi mulher solteira
Ter palavra no que diz
Encontrando umpé-de-turco (árvore)
Fa~a tudo agoi o pé
Pé-de-turco é bom remédio,
A semente dá café.
Val voando vai cantando,
Quando acha a fruta boa,
Tá calado! tá escutando! ...

O Socó e Socó-boi,

Caboclo do pé no chao
Com essa terra tao quente?! ...
- O xente gente, 6 xente!
Eu sou daqui do serta.o!

Pescador e o Caráo,
Só em seca "muito velha!"
Se arritiram do sertao ! ...
de tal informagáo,
Que eles sobem além das nuvens
Pra nao olhá mais pro cháo ! ...

O teu cigarro de palha
Acende torna a a-pagá;
- Esse fumo é maraválha
Trouxeram do Ceará.

Carneiro novo é borrego
Ovelha nova é marra
Manjericáo é bom cheiro,
Mas menhiza é hortela

Homem que dorme em jirau,
~ pobre de fazer dól
Melhor é oco de pau
E foge dele o mocó

A saudade que eles levam
É

l76

"O sofreu da bananeira

Fedegoso, manjiroba,
Sinapismo? muc;ambe!
Farinha de mani~oba
Incha o papo até morré
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Punaré nasceu de rabo

A. melodia, das mais singelas, apresenta, todavia, parti-

Pra poder se conhecer;
Se preá tivesse rabo,
Punaré devia ser."
O caboclo e o capia:u . ..

Eu venho do dá e toma!
E vou para o toma e dá
A palavra a boca venha,
Se eu dé, tomo da cá! ...
Há urna variante em Silvio Romero,
Cantos, número 423.

"Eu sou filho de um homem
Que esta praga rog6:
Eu só desse o meu ¡>enhó
A quem do seu dissesse: toma;
- Me agradou muito este nome!
Foi o nome de Pompeu;
Foi encontrado em Roma,
Toma lá da cá o meu!

.

.

,

"Eu arme1 o meu quixo
Pra pegar um punaré
Veio o diabo, pula em cima!
Mas saiu coxo de um pé!
Na babea do meu riacho,
Náo debco sapo morá
Sapo-boi é feiticeiro
Matou sabiá-gongá.

cularidades métrico-rítmicas dignas de nota: as frases ou elementos equivalentes, tem inicio anacrúsico e termina~áo sistemática, em arsis, contrariando as regras das melodias européias.
Por tudo isto parece-nos que se trata de um documento
folclórico ligado a algum grupo indígena da regiáo do Sáo
Francisco. Foi trazido pelo Senhor António Gon~lves, filho
da cidade de Triunfo mas recolhida de pessoa residente nas
ribeiras do rio Cab~as (Alagoas).
Tudo nos leva a crer que este canto é um fragmento do
antigo ritual do Warakid2á, das regióes compreendidas entre
os Estados de Alagoas e Sergipe.
O motivo prin.c ipal versa sobre a grande caba~a que representava o deus POditá, na cabana feita de folhas novas
do ouicuri(uricu_rí, termo relacionado coro o porco-do-mato).
Aqui a cantiga singela oferece subsidio muito importante: relembra fatos ligados aos antigos Moritises de que trataram os jesuitas antes de 1758.
Nos versos, por certo simbólicos, encontramos referencias
que nos levam a acreditar que o assunto está relacionado com
a grande Cachoeira de Paulo Afonso.
Eis os versos:
A caba~a rolou a noite inteira!
Onde a morte rondou na cachoeira!
Invertida:

Quem matou? quem me fez isso!
Meu passo preto ~ul8:<>? _
- Náó fui eu, nao fui, nao!
Achei-o morto no cháo!

l.;~;."

Cantiga de ritual

Trata-se, aoque tudo indica, de urna can~áo mística relacionada cotn a lenda dos encantamentos. da · Ca_choeira de
Paulo Afomo; pelo teor dos versos, é esta a rmpressao.
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A caba~a rolou na cacoheira,
Onde a morte rondou a noite inteira!
Solo:
Da terra quem passa,
Sem ver o perigo,
Recebe desgra~a
Em vez de abrigo.
179

I

Solo

vartado:
Da ~rra quem pes~
Nem vé. o perigo!
Recebe, de gra~
Tremen~ castigo.!
' · ~
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M elodia de caboclos Carirls

etc

Ainda foi possível recolher um can1;o fúnebre dos fndios
Coremas do Boqueirao da Serra da Borborema, no Estado da
Paraíba. Fora aprendido na época do episódio da Pedra Bonita.

Cantiga de ritual

Ao tempo em que foi registrado (1923) nada absoluta.mente conheciamos do dialeto Cariri, desconhecendo, incl~
sive, a existencia das obras missionárias a seu respeito. Por tal
motivo, nao foi possível entender o significado daquelas j>alavras estranhas, nem a causa da monotonia. do canto. Tratava-se, porém, de um tipo de música ritual de sepultamento
de algum herói tribal. Hoje sabemos a impoi'tA.ncia que representa na etnomusicologia. Um único verso dizia: .. ·

Recolhid.a em Porteirqs (Ceará) ·
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Que o "dono" mando.
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O remanso é a vida!
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Olha a caba~a!
Ela rola, ela gira,
Na ida e na volta.,
Na
volta e na ida,
.,
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Radihi, Radihi!
Dinhacri, radá! . ..

(

Era, segundo disse o informante, (*) repetido até cansar . . .
<• )

Caboclo cuja alcunha era LatacJ.a.
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Nao

tinha movimento certo mas se interpretava de tal
modo que pode ser indicado em nota~ao moderna, do seguinte
modo:

l
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Canto da Encultura~áo

Vai, a seguir um pequeno trecho revelador dó · sistema
de decora~ao através · da melodia. · Era usado no Crato de
onde pro?ede, o sistema de ajuda mneumoni~a. Quem s~bia
essa cantiga cearense eram as irmas Cardoso que conhecemos
no Realengo de 1929.

y· ~

i.
•

A interpreta~ao literal resulta em: enterrar na terra o
defunto. Tal segredo representava, que a cabocla náo quis ver
seu nome registrado. Procedía ela de Sáo Boaventura, Paraíba.
Este segundo tema, feito com os mesmos elementos melódicos, procede do riacho Jenipapo onde foi fuzilado, pela
for~a pública da Paraíba, o mais valente guerreiro do vale
do Pajeu, Luiz Lea.o Brasil.
,
A cantiga relembra uma ave .totem. do grupo Cariri cuj o
canto, · a distAncia nos socavóes de serrotes, dava impressao
de tristeza e . ermo. As palavras, em vernáculo, demonstrarn
que houve assimil~ao de trecho antigo, como nos informaram. os franciscanos que atuaram ~a regiáo.
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Cantiga do Cajueiro

. Rememorad.a pelo Sr. António Gon~alves (1948) . Proced1a (segundo o 1nformaram) da regiáo de Pernambuco onde
es~~am os Caba~os em 1846. O Sr. Gon~alves apren'deu a
mus1ca com um viajante procedente de Tacaratu.
Estribilho (Parte fixa) :
"Cajueiro pequenino,
carregado de fulO,
Eu também sou pequenino,
carregado de amo" . . . . . . . (1)
I Estrofe:

O nome da ave com tres notas coincide com as silabas
empregadas sugerindo a idéia de que o apelativo ·tem. origem
onomatopaica.
.
.

Ai meu cajueiro,
"Vento Norte abalou ·"
Que foi isso cajueiro?'
Sericoia anunciou . ..

(2)

182· '
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II Estrofe:
Ai! meu cajueiro,

nao deu sombra nem castanha! . ..
Qué que hóve cajueiro?
Isso é coisa de Aratanha ...
@PI.

"A minha vida é um sonho ...
De ser poeta, mulher !
E ter a vida abrasada
Ter um destino qualquer . ..

w

Estr.l.. b l lho ( ¡:arte flxa. )

Esperan~a,

.r
j 1 y, ·' ~ J

Que palavra tao doce!
Que sublime inspira~ao !
Qeum nao ama este verbo divino,
É que perdeu a ilusao.
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encontra-se em um C0code-embolada. Tudo leva a crer que essa obrinha era muito
antiga, passando depois, para certas práticas místicas dos
caboclos.
Can~ao recolhida na ribeira do Pajeú, no início do século.
Procedia de Vila-Bela e quem sabia de memória era minha
máe Maria Lima de Siqueira.
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Palmares

(Cantiga roceira do Ipanema)
Recolhida da tradi~ao oral de Manuel "Remelexo".
JOI

J. =46;Largo-

J· í

s em rigor de tempo·

J JJJ l ~ ~1

Morena o teu pai morreu,
Pede bem a Deus
Que ele vá pro céu,
Levou chapéu de palhinha,
E os bruziguins
Que a vizinha deu ...
Asa branca
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Palmares, Ribeirao, Escada.
Minha namorada me deu um boqué;
Avolta é cruel; da namora~áo!
No aperto de mao foi-se embora o anel.

Cantiga do alto sertáo do Nordeste
"Pelo lagrimar dos olhos
A gente ve quem tero amor! ...
Nao chore, nao, viu?
Nem vá chorá, viu!
· Que a vida é essa ...
- Seu amor torna a voltar (vortá)
Asa-branca pequenina,
J á voou de meu sertáo,
Por falta dágua morreu meu gado,
Morreu de sede o alazao"
Tema folclórico da Serrada Borborema (Ribeira do Pajeu).
Moder.'lto

J. •

II

En1 Palmares, chegou uro tenente
Que é muito valente pra muié sem marido!
Saia curta, mostra a perna torta
Emenda o vestido ou a tabica (1) corta
III
Na venda fui comprar fiado ;
Mas o bodegeuiro nao vendeu café!
Ele é inxirido (2) é rapaz solteiro
Se nao tero dinheiro, pra que quer muié?
1 Vara fina feita de urna tábua ; diminutivo de tábua.

2 Corrutela de enxerido mas equivalente a abusado coro mulheres.
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Cantiga de Luiz Leáo Brasil, .quand0 esteve no Piancb, antes
de ser fuzilado as margens do riacho Genipapo daquele MUllicfpio.

Quando em vim '])TO Pajeú
Era só desola~áo ! ...
Me disseram que as caboclas
Haviam fugido pro ·sertáo.

Música singela em · tom menor:
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A "Praeira" do Bonito
.Esquentou mas náo vingou
"Serra Negra" deu o grito
Más toda Floresta acalmou ...
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(Entre 1909 e 1910)
I

"Quem me viu crian~a,
Que me ve agora! ...
O povo se admira
E a própria Terra chora! ...

Alldan te

Cantiga recolhida em Triunfo
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Era canta~~' por Ped:r;-o Alves de Siqueira quando negociante
~m <?o.nc~1~ao. Ve-se .que esta cantiga, referente a revolu~ao
Pra1e1ra , levou mais de meio século na memória coletiva
do sertáo.
1

Caboré (Glaucidium brasilanum). É multo
fQcaUzado no folclore do Nordeste.

"Aonde vai caboré
Táo capiongo?
- Pera por mim, caboré,
Que também vou ... "

M elodia do ciclo do vaq_ueiro

Vai aqui um fragmento poético do folclore do baixo Pajeu.
Certamente se enquadra na informa~áo mi.ssionária sobre o
aproveitamento de cantos queridos do povo que recebiam letras adequadas para o momento. Veja-se que este estribilho
perdido nas margens do Riacho do Navio", foi ter a distante~
t.erra.s da Parafba, no come~o do século XX. Entretanto consta que era parte de uma cantoria de vaqueiro da Fazenda
Grande das proximidades de Cabrobó.
Conhecemos a versio popular que recebeu o nome de
Jaú ( 1) e foi trazida por Hermeneglldo Siqueira, de Serra
Talhada:
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"Jaú, Jaú, Jaú,
Jaú, Jaú, meu bem.
Quero casar com Jaú,
Quero ser Jaú também.
Estrofe:
Minha máe pegue Ja.ú,
ne uma surra de matar
Que Jaú com doze anos
J á namora pra casar.

~
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··+t

Entretanto os versos dos vaqueiros falavam nas carnetradas (doen~a epidemica dos alagados) e de que a regiáo era
fértil em macaubeiras. Dela apenas conseguimos uro fragmen..
to que vai a segliir:
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Toque de harmónica de pé de serra.
Recolhido do folclore Pernambucano; rjbeira do Pajau.
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Quis fugir dos tormentos da vida .. .

No passado busquei descobrir véu .. .
Vi que tudo acaba.va na llda,
1 Bis
Era inútil querer outro céu! . . . _,,
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Canto de Vovó Apolónla. (Triunfo, PE).

I

Fiz do sonho, gemido, tristeza,
A tristeza que o sonho deixa.va ...
Do gemido na.sceu a riqueza
1 Bis
Que o amor pela terra me dava.
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Vila-Lobos usou este tema numa de suas composi~óes.
Cantiga cabocla
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Ele:
I

Sal-te daqui cavilosa! ..•
Que minha MilaJ é mais bela! ...

Raposa magra
Do pé ligeiro
Dan~ou a valsa
No meu Terreiro.

~la:

-

Voce nao dizia isto
Quando me queria ~m;
Eu me importo coro Josino
Mas náo me importo coro ela! ...

·-

Só assim eu saberla

II

Raposa magra
Do ''Lameiráo"
Dan~ou a valsa
De pé no cháo.

Ele:

Quem era o seu namorado!
Diálogo brejeiro
Senhora Dona Maria -
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Can~oneta. · (Pernambuco)
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Polca de saf!-fona

ran-te tres mes de au-sen-c1a
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boro que o senhor saiba
Pra náo viver enganado!
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Senhora dona Maria,
Como passou de saúde?

-

Náo passei como queria
Mas ao menos ·como pude ...

I Bis

Quando eu morrer
Que for pró cemitero ·
Arrasto o pé de banda,
Nao vou lá porque nao quero! ...
II

, ~ Dmante tres més de ausencia
Quatro cartas escrevi.
-

Mentira, que nunca carta
Nem recado recebi!

1

bia

Quando eu morrer
Que for no meu caixáo
As morenas váo dizendo:
Lá se vai meu cora~ao !
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Canto da "Santas Missóes".
8-

SINCRETISMO RELIGIOSO -

CABOCLO

Perdoai-nos
Senhor!
Por piedade! ...
Perdoai a nossa maldade,
· Senhor!
Anties morrer !
Anties morrer!
Que vos ofender! ...

Religiosidad.e exacerbada

o caboclo ao

regressar de viagem, quando avista a torre
do Templo deve tirar o chapéu e rezar a seguinte -prece:
"Deus vos salve Casa Santa,
Onde Deus fez a morada;
Onde mora o cálix bento
E a hóstia consagrada."

(Fragmento)

Se tem de atravessar qualquer macega para evitar ataque

de cobras venenosas, diz bem alto:
Sáo Bento, água benta;
Jesus Cristo no altar!
Todo bicho pe~onhento
Arrecle que vou passar ...
Depois sai correndo, na maior velocidade, recitando a
prece, com.final modificado:

QJ:::. 60
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Chagas abertas,
Cora~áo ferido !
Sangue de Meu Senhor
Jesus Cristo,
Entre mim e o perigo!
Esta Cruz, qeu humildemente adoro,
Esta Cruz do Senhor comigo está
Que seja o meu refúgio
A cruz imploro
E minha salvaguarda,
A Cruz será ...
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Todo bicho pe~onhento
Se arrede que vou passar! ...
Para evitar a morte por emboscada ou pelo encontro com
algum desafeto, no caminho, existe a Or~áo da Cruz que é
uma das mais fortes: .
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Foi possíve1 ainda salvar do _esquecimento a motiva~ao
principal que deu causa, sem qualquer sombra de dúvida, ao
nascimento dos "Beatos de Canudos" e dos "Jagun~os do Joazeiro", no Estado do Ceará.
Os textos que iráo a seguir foram recopiados da obra do
padre frei Plácido da Messina, ilustre Barbadinho italiano do
séc. XIX:
"As cantigas angélicas, entoadas pelas virtuosas Recolhidas
de Nossa Senhora da Soledade, eram as mais tocantes, e enternecía, os mais duros cora~óes. E adiante:
"O povo, em uma noite que se falou das máximas eternas mais
aterradoras, chorava altamente, que compungía deveras.
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·oispus-me, na manhá seguinte, para a Procissáo de penitencia_
Comenta o religioso:
"Vi um grande número de homens de olhos vendados, prostrados no chio, deixando-se pisar da imensa multidáo. do povo.
Vi outro grande número de desconhecidos disciplinarem-se ero
sangue; outros atormentar-se com a~outes; outros arrastarem
correntes de ferro; vi enfim, a todos humildes, penitentes, mortificados, pedirem a Deus perdáo e misericórdia. Recolhidos a
Igreja, já alta noite, os despedi, ~ se retiraram entre estrondosos vivas a Maria Santissima'J.
(Trabalhos Apostólicos - frei Plácido dá Messina, p. 29),
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A infiuéncia missionária revelou-se, posteriormente~ na

:

concep~áo de que a familia que
crian~a "ganhava um Anjo no

perdia, por morte natural, uma
céu"
:
Era, no inicio, apenas uma forma cristá de consolar pais
~ parentes aflitos. Maes sofridas, que depois de haver recorrido
as mais raras promessas, acabavam traumatizadas pela marte
do ser que mais adoravam!
Criou-se, .entio, um verdadeiro aparato como que para glorificar .o pequeno cadáver, no diado sepultamento. O enterro
realizava-se "a boca da noite" indo as pessoas em fila dupla
~ada qual coro uma vela acesa, por sua vez protegida contra
~vento, p9r significativa prote~áo de papel vermelho.
·
Era, sem 'dúvida, uma maneira de externar o sentimento
dp povo por aquele acontecimento incomum de "entrar no Céu
uro Anjo da Terra".
E, na severidade do ato os dois cordóes iam cantando trecho popular do conhecim.ento público:
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Beatos e Cangaceiros, obra de xavier da Silveira, oferece-nos duas

fotogravuras que 1lustram o titulo.

caro:
No céu, No céu!
Coro minha mie estarei!

Bis

·ao10:

"Com minha mie estarei
Na sua glória, um dia!
Os hinos a Virgem Maria,
No céu escutarei!
No céu, no céu!
Com minha máe estarei.
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Bento da Cruz dos cartris-Novos.

.

Quintino: cangacetro (la meana
regtáo. 1: o tipo cl4salco do eaboc)(>
descendente dos cartrts. : ;
1~7' ·
\
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La-pi,nha (Auto popular) Presépio

Cabe aqui uma ressalva ou apontamento sobre a inclusao
deste assunto nos limites do trabalho:
lQ - Gustavo Barroso, em Ao Som da Viola, divulgar
parte do Auto Pastoril, originário dos Cariris - Novos;
2Q haver inegável · relacionamento (a partir de 1656),
entre as n~óes Cariris e os religiosos das grandes Missóes
catequistas do Nordeste. A encultura~áo do indígena dessa
procedencia operou-se, justamente, com a imposi~áo de urna
ordem espiritual que ele antes desconhecia, mas que dava ensejo a pensar numa evolu~áo dos primitivos estágios culturais
dos ant~passados.
A Lapinha, aquí inserida, que foi encontrada, no Crato,
por minha irmá Armenia, aí por 1905, está completa.
Gustavo Barroso utilizou-se apenas de alguns fragmentos
da mesma, talvez por náo haver conseguido o original do
século XVIII.
Convém ressaltar as palavras de George Gardner sobre
a fo~o populacional daquela cidade cearense: "toda a
popul~áo da vila chega a dois mil habitantes, na maioria
todos indios ou mesti~os que destes descendem".
E adiante:
"Os habitantes desta Província, geralmente conhecidos pelo
cognome de Cariris, sáo famigerados no país por sua rebeldia
as leis".
Essas palavras sao de 1838.
Com esta explica~áo · consideramos justificada a interre~áo necessária a tese ·de qeu é justo o emprego do tema/
nesta oportunldade.
Personagens
Mestra - organizadora da Lapinha
Contra,.mestra: Ensaiadora dos coros e solos.
Pastor - traz grande cajado na máo
2 Pastoras - Anjo Gabriel, c~ador, ciganas do Egito, cabc~linhos

·toras.
198-

da aldeia . (meninos de 10 a 12 anos) Córo das Pas-

Indumentária
1Q

-

mestra: vestido branco com urna fita azul atra-

vessada.
2Q -

contra-mestra: vestida de branco trazendo urna fita

encarnada a tiracolo.
3Q - Pastor, vestido a caráte~; ca~ador, idem; ciganas,
idem;
4Q - os garotos com urna faixa a guisa de roupa trazendo arco, flechas e um capacete de penas;
5Q - pastoras vestindo roupa simples dos campónios europeus ..

Cenário

Um grande tablado onde aparece a mangedora com alguns
animais. Sala ampla para a movimenta~áo dos componentes
e da assistencia.
1'1-: jornada: Os dois cordóes se encaminham para o Presépio,
tendo a frente os caboclinhos.
2Q.: jornada das pastoras. Espécie de pregao:
Pastor:
De$pertai ! despertai !
Despertai, mortais
Pastoras cantando:
Vamos todos para Belém
Ver se lá já é nascido
Jesus, para nosso Bem!
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Mestra,

a.

N ~ 4

Vosso convite aceitamos
Amado p~tor, querido

/>•

Recitativo

'b

Que nosso gosto e prazer
É ver a ·Jesus nascido.
Pastoras-Músicas

,,

n<> 2

Vamos todas para Belém
Ver se lá já é nascido
Jesus, para nosso Bem!
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Cena do anjo

F

íF

Parabéns, tristes mortais !
Que está vencido o pecado
Nasceu, para libertar .
Nosso Bom Deus humanado.
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Variante: o anjo pode falar:
Glória a Deus nas alturas
E, na terra, paz aos homens
De boa vontade!
(Desaparece o anjo)

Can<;áo da pastora perdida
d~

J 1 •r r r tl

ber-

N9 5

Aparecimento repentino de um anjo. Uma
cai desrnaiada, e o anjo canta:

mor -

.
Glória in excelsis Deo
Glória inexcelsis Deo!
Deo Glória!
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Falado (anjo)
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n<> 3 (Solo das duas pastoras)
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pastoras

Nestes campos, solitários
Onde perdida me tem ...
Falo, ninguém me responde,
Olho, náo vejo ninguém. ·
Foste tu a causadora
Polidora (pastora caida) cara amiga
De me ver nestas montanhas
Chorando em desabri_d a .... .

•

Sobern. no palco e encontrando a Polidora caida váo Ievantá-la.

Quem mandou separar
Da companhia que ia
Em busca do nascimento
De Deus filho de Maria? ...
Que tristeza, que ángústia!
Me sufoca o cora~áo
De me ver nestas montanhas
Sufocada de afli~áo . ..
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Coro alternado:

Coro dos visitantes
Dá licen~a, boa gente,
Habitante de Belém
Que aqui vos vem visitar
()utras pastoras, tambérn.
Estas, pois, que váo entrando,
Sao Pastoras de Belérn.
De Jericó, de Nazaré
E outras de Jerusalém .. .
A vós outros que louvais
Ao infante de Belém
Aqui vern. louvar, com gosto
Outras Pastoras, também

Vamos ver Jesus
- Ora vamos ver;
A José, tarnbérn.
- ()ra vamos ver
Vamos ver Maria
- Ora vamos ver
No portal de Belém
- Ora vamos ver
Vamos ver quem terá
- Ora vamos ver
Multo que admirar
- Ora vamos ver!
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R e¡>ete-se música n<> 8

Solo:
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Vamos com pressa
Vamos ver Jesus
Na Lapinha de Belém .
Cercadinho de luz
Coro com a mesma música :

ver·

Vamos, com pressa,
Vamos sem demora
Ver o Deus menino,
Ver Nossa Senhora!

Solo
N9 8

Aqui termina a jornada das pastoras
Entram os dois cordoes·: encarnado (Jesus)
azul. (N. Senhora) .
.

Vamos com pressa,
Vamos a Belém
Ver Nossa Senhora
Dar-lhes os parabéns
- N"
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Cordiio encarnado
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Quando vem rompendo a aurora
Que no céu se ve a trilha
O cordáo encamado
É o que mais brilha

1
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Ir

Dar-lhe os pa- rá- bens !

'

Nº ª

69

De sf i l e dos c ordOes

Mes tra :

10 e LL

~·' r

1

i

Coro:
nQ

tri- lha

9

Haja festa e brinquedos
Alegria, também
Que na festa do Presépio
Náo deve faltar ninguém!

O

br i-lhs

~

cor- dao en- c arnado
N~ ll ( Contr a.:m.e stra) ......---... .
.
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Bra-vo a quem dá
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Cru:-zei- ro
A~ cor-dio

do
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(Náo foi identificada a melodía)
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N<> 13

Cordiio azul
nQ 11

Que grande alegria
Transborda em meu peito
Pelo nascimento de Deus
Qeu é bom e perfeito
Sabeis que Jesus
No mundo nasceu
E para mie sua
Maria escolheu
(Este número foi sempre suprimido)

Estrela do Norte
Cruzeiro do Sul
Bravo a quem dá bravos
A.o corda.o azul
A!estra ·
nQ

'12
Sou protetora do cordao azul
o meu cordáo sabe dominar
Se uns dele gostam, outros acham feio ! ...
Oh! meus Senhores queiram desculpar
Alguma falta que se der aqui
Destas pastoras, sou mestra delas,
Entre as flores, sou o bogari

Mestra:
Alvi~arasf
Alvi~aras,

Recitativo

Quem ao mundo
Vem libertar! .

Aonde será o lugar
De tao suave alegria
Onde nasceu o Menino
Filho da Virgem Maria?

Coro:
Confirmando
- Quema.o mundo vem libertar!
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Todos com alegria:
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F 1r

P,ara seguir
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I vez

d er ·a- ·

óo cor- dio

Ou- tros
Sou a mes- tra

nho-res quei-ram

.4J 4
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a-cha~de-!ei-laso
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r

pastoras!
que nascido está

Já é tempo companheiras
De nosso contentamento
De altear nossas vozes
Aplaudir ·O nascimento
Do vario nasceu a vara
Da vara nasceu a flor
Da flor nasceu Maria
De Maria o Redentor
Vinde já meu deus menino
Nascer no meu cora~ao
Tomai dele inteira gra~a
Tomai-o na vossa mio
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1

Vinde já meu rico inf~nte
Vinde náo vos detenhalS
Que minhalma vos espera:
E já nao pode esperar mais

De dezembro a .vinte e quatro

Meia noite deu sinal
Rompe a aurora, a primavera,
Nesta Noite de Natal!...
jBis
Fim dessa jornada

Pastorinhas vinde ver
Nas palhinhas deitado
os anjos lhe estáo cantando
Por amor táo pobrezinho
Pastorinhas do deserto
Correi todas, vinde ver
A pobreza da Lapinha
Onde Cristo quis nascer!
.
.
(Este trecho foi sempre suprimido)
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recitativo

Para enfaixar o menino
.
Eu também dou meu vintém
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' - Can-ta m

e das ctganas

C~ador

nQ recitativo
Girando, com todo empenho
Ando nesta serra escura
Quanto mais sou infeliz
Mafs a vontade me dura.

Pastora:
Quem quizer ver o Menino
Na Lapinha de Belém

recitativo

melhor divertimento
Andar no mato c~ando,
Do que está em casa metido
Em várias coisas pensando ...

É

Vá puxando pela bolsa
Cada qual de seu vintém
Festa geral

e coristas

Coro das ciganas

nQ 16

nQ 17 ·
Bate asas canta o galo
Dizendo : Cristo nasceu!
Cantam anjos nas alturas :
Glória inexcelsis Deo!
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Jornada do

Cris-to nas-
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pastora:

Sol~s
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Ainda que sou a mais pobre
Das pastoras de Belém

2~

J h1 J

';"'
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1~

m1

-~

l

1

Bis

Despertai ciganas
Vamos a Belém
Vamos ver a Deus
Jesus nosso Beml
209

N9 20

Vamos com alegria
Ver a nosso Bem ...
Despertai ciganas
Vamos ~ Belém

(se era cantada

Canto dialogado:
(melodia nao encontrada)

..

Pastoras

Coro:

Oh! cigana do Egito
Dizei o que quereis, vós.

n9 18

Ah! quem me dera ganginha!
Achar, para nosso bem
Quem nos ensine o caminho .
Para irmos lá também
Porém já perdidas
Ganginha estamos
Pois quem nos guie
...
Nao encontramos

.r
= ·'

..

'

. Op ! .
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Cac;ador, falando:

,.. ·'... ... ..

Cigana responde:
•

Ora nao encontram!
Eu nao estou aqui? - .
Se me derem a cac;ada
Iremos pará ali? . . .
...

.

• '- i

. ;

•

.

~
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~

O it¡fante é nascido

-

Isto é cá para nós

.. ~ / .

.,

Ciganas:
Damos ganginha? .
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Ciganas

Coro:
nQ

náo veio a melodía)

19
Se voce queria
De nossa cac;ada
Descanse seu peito:
- Vocé rói é nada!

.

..
'

,¡

. ...

.

.

....,
:
.... . .
.. . .. .
~

E guardai reveréncia,
- Isto é cá para nós!
Somos ciganas do Egito
. . Vamos todas a Belétn
AdQrar o Deus Menino.
Que nasceu para nosso bem
21l

Ciganas:

3

J
rar o

ceeu pa- ra

NQ 21

.l (4 J
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Deus me-

1
~e

J ¡ 1J
•

no~-

so

Aceitai, meu Deus Menino!
A ca~ada que fizemos
Aceitai por vosso amor
Pois Senhor, nada mais ternos .

nas-

~em

Coro das pastoras:
NQ 21

Melodia do
nQ 3

cantemos dancemos
Lindas clganinhas
Adoremos a Deus
E a Virgem Maria

Ai! . ai! que dor ein minhalma
Ver o menino deitado na palha! ...

Ciganas
Recitativo

Ciganas
Oh! Ié, le oh! vitória!
Cantemos a glória

O mesmo estribilho

nQ

Pastoras
N9 22

a máe do Redentor!
a Virgem de Nazareth!

Cigana:

I

~3

Alvos jasmins
Fragrante rosa,
Branca a~ucena
Linda cheirosa

Ai! ai! que dor em minhalma
De ver o menino deitado na palha!

Oht le, le oht vitória
Cantemos a glória ...

'
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Os ananazes e abacaxis

5ll ·21
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Vamos aos campos,
Pastorlnhas belas
Colher as flores
Tecer capelas

Repetigáo:

·J

Aceitai nosso Amado!
Pois para vos ofertar
Já tínhamos destinado
Coro:

Pastoras:
É
É

Se essa c~a se perdesse

20

domo é bela aquela Virgem
A esposa de José

.

1 J

a

to~ ria

JI
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can- te -~o~ ~

glOria

As melancias os sapotis
Cajus sugosos
Cheirosas mangas
213

Cheirosas mangas
Gratas pitangas
Tenras bananas
Maracujás
Lindas goiabas
E ar~ás

Chegai pastoras, chegai,
Deponde vossas ofertas
Assim sempre encontraremos
Nos céus as portas abertas. ·
Oferenda
Duas em duas:
Recitativo:

. .. .

Chegai, chegai pastoras
Chegai neste altar
Para o Redentor
Vamos ofertar

,. .
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J

.

..

l

Va-

Co--- lher

·'18

i !lt resr

. Pa8":"tO- ri-nhas ,

t'e- oer cer · ca•

Coro (todos)
NQ

23

Vamos belas pastoras
No rega~o tragam flor
Para irmos ofertar
Aos pés do Senhor !
(melodia que era suprimida)
Ciganas:
recitativo
Chegai pastoras, chegai !
Náo estejam receosas! .. .
Cheguem todas a Lapinha
Para a· guardar cuidadosas
214
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Eu sou vossa serva
Rainha da dignidade
Por isto venho ofertar
A mais terna trind,a de .. .

e aos l cam- " posJ
r mos
t

1

1~

Pobres pastoras
Que mais daráo?
Jesus só quer
Boa inten~ao !
sG 22

'.

pe-

be-las

l as

'

~

por isto que oferecemos
Flores da riátrueza ,
Que é para mostrar
A noss~ .grandeza.. , ·
É

..
'

Cena da J\.lestra:
dramático:
(declamad.o)

.

~

-

~.

Fim da jornada,

,

Alerta! alerta, cristandade .·.· · ·
Que hoje nascido se fez
Urna das tres pessoas
Da Santíssima Trindade.
Este filho de Deus Pai - Jesus
Aquele que se fez nascer em Belém
O menino encontrei
Nos bra~os da virgem mae
Admirada fiquei
De ver urna alma táo linda
E tao cheia de candura
Com .pobreza extrema
Aquelas tres criaturas
215

Pastoras:

Compadecida fiquei
De Maria e de José
As carreiras fui buscar
Esta garrafa de mel.

Quem sáo vocé.s?
Capt o

Já deu Meia Noite
O galo cantou
ó que belo Menino
Com seu resplendor!

Va-

Coro
NQ 25

j
I

Noite Feliz
Noite ditosa
Noite para nós
A mais venturosa!

~
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J[

'

n
Já deu Meia noite
Já resplandeceu
ó que belo Menino
Na Lapa nasceur
Fim da jornada
Caboclinhos:
N9 26
Vamos todos os caboclos
Lá de nosso Cujupá
A Lapinha de Belém,
O Menino visitá
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Diálogo:
- caboclinhos da Aldeia ...
Pastoras:
· - A onde váo
Caboclos:
'
- Vamos a Belém
Pastoras:
. A ver o qué?
Caboclos:
- Jesus nosso Bem

a

Be-

lea.

Bis

Todos coma música NQ 26:
Caboclos:
6 que noite tao formosa!

Que convida os caboclos
Visitar o Deus Menino
ó que bela e feliz noite!
(Repete o diálogo)
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Oferenda dos caboclos:
Recitativo:
Sou caboclo sou selvagem,
Da tribo Tapinambá
Aceitai meu Deus Menino
Esta linda canganbá.
Da licen~a que os caboclos
Se retiram de ·Belém
Adeus Virgem, adeus José
Até amanha se Deus quizer
Final:
Coro:
O Presépio já se acabou
Langai-nos a ben~ao
Meu pai, meu Senhor!
Adeus Maria,
Adeus José
Até para o ano se Deus quizé!
Adeus pastorinhas,
Adeus que me vou
Até para o ano
Se nós viva fo
Adeus ciganinhas .
Adeus que nos vamos
Até para o ano
De Deus esperamos ...
A nossa Lapinha já vai se queimar
E nós pastorinhas estamos a chora~
A nossa Lapinha está se queimando
E nós pastorinhas estamos chorando
O povo na arte poética

1O a)

Tragos da poesia popular

Como motivo dentro da limita~ao temática, temas alguns
dados ·q ue repres~ntam tradi~óes dos antepassados, os quais
21"8

se refugiaram na poesia ·popular dos repentistas e violeiros,
sobretudo do chamado ciclo heróico. Entretanto estamos inclinados a aceitar a tese de que os tres casos que iremos
referir estejam interligados, a través de conceitos ·e imagens
aos antigos ameríndios da regiao. Referimo-nos expressamente ao sistema e nao propriamente aos termos em que atualmente sao apresentados.
Respondemos a uma interroga~áo ansiosa que circula desde multo: de onde veio a idéia do "trava lingua" na arte
poética dos cantadores sertanejos?
.
. ..
Francamente nao sabemos como responder corretamente.
Todavia é provável que exista, pelo menos remotamente, algum relacioI1:ameI?-to com a expressao "língua travada" atri·
·
buid.a aos silvícolas do Nordeste.
. .
.
Essa digressao tornou-se necessária para salientar a importancia do assunto que, destarte, pertence ao . ciclo da liteIatura de cordel.
·
·
· ·
·
. Tudo indica que as idéias primordiais surg1ram da pro.;.
cura de motiva~óes que pudessem ter a virtude de interessar
ao público afei~oado aos prélios da inteligencia, quando o
poeta, improvisador genial, lan~ava ·diatribes eloqüente.s a
outro inspirado conhecedor dos · segredos do desafio. Tanto
isso é verdade que. após um gaguejo na:resposta de um ."trava
língua" bem urdido, havia geralmente, "explosóes de risos".
Nesse ge~ero a aten~ao e a verve tem primázia e os dotes
naturais se revelam nas respostas singulares que os· ouvintes
acompanhavam sofregamente. Além disso o improvisador preci~ava trazer, do ber.go, a fecu~da verve da improvisagáo, sem
o que ~riam baldados todos os atrativos qa apar.encia exterio~
que consubstanciava aquela expressao ~~ito ajusta_d~ ~~ ~aso:
"a gente ve o saco cheio, mas nao sabe o que tem dentro".
. Vejamos agora os motes folclóricos do assunto em tela.
Ainda uma vez afirmamos que os temas sao do folclore e~bo
ra tenham aparecido adulterados em estrofes de poesias atribuídas a determinados autores de fama reconhecida.
Os tres casos aqui repetidos foram recolhidos na cidade
de Triunfo, no início do século, por meu pai, que era muito
afeigoado a esse genero literário, tendo possivelmente aurido
conhecimentos nas obr~ mestras de Sílvio Romero. Eram partes do elenco de poesías do célebre Waldovino, cangaceiro e
violeiro famanás de Pernambuco:
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19 É um dedo é um dia é um dado,

um dado é um dia é um dedo . ..
Consta de idéia contínua formada por inversáo temática
Quema paca cara compra,
Paca cara pagará.

·É
2Q

Em ambos os casos o motivo gira em torno de vocábulos
dissilá.bicos de fácil pronúncia mas que geram confusáo fonética de marcada sutileza . ..
39

O sapo batia o papo
No saco, que estava dentro ...

A base das dificuldades é precisamente a mesma sugerida
pela semelhan~a gráfica e, ao mesmo tempo sonica dos termos
distintos.
Aproveitamos a oportunidade para acrescentar um informe folclórico: Esse célebre W aldovino foi o tal violeiro da Baixa-Verde que foLao Inferno ainda em vida. Estava dorinindo,
há vários dias seguidamente, quando sua viola, num canto
de parede come~ou a tocar, doidamente, sem alguém por perto!
Ao acordar revelou que esteve todos os dias nas farras infernais. Via, a cada momento, chegar para lá inúmeros conhecidos da terra. Até padres caíam no Inferno e da~avam com
a "cao" Maroca. Vez por outra vinha uma bandeja de cocadas;
quando ia comer o amargo saia pelos ouvidos . . . Eram estas
feitas com fel de boi em lugar de a~úcar ...
Temos assim um espécime do folciore fantástico que pelo
visto é uma adapta~ao de idéias européias empregadas pelo
processo da encultur~áo~

b) ABC do cego Joáo do Rego recolhida, por Sflvio Romero, como do Araujo.
Por meio da compara~ao vejamos a versáo dado pelo padre
Francisco Teles de Menezes, no fim do século XVIII, com
aquela constante do livro Contos Populares ero Brasil Tomo I p. 290:
Ordem de apresenta~ao: 19 estrofes do século XVII; 29
paralelamente, os versos correspondentes ao escrito de Silvio
Romero.
·

Lamenta~áo

Brasílica
ABC

Cantos Populares-do Brasil
ABC

1 - Ah! mundo enganador
2 - Em ti náo há que fiar;
3 - A quem se ri exaltado,
4 - Maior queda fazes dar.

-

Ah! mundo falsó enganoso
Em ti nao há que fiar;
Ao que for mais exaltado
Maior queda fazes dar.

1
2
3
4

-

Bem se viu melhor se ve·
QUem vive; melhor verá; '
As volta.s que o mundo deu
E as que tem para dar.

-

Bem se viu e se está vendo
E quem viver mais verá
A volta que dá o mundo
E as que breve dará

-
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221

CUide cada um em si
Nao queira alto voar
Pois o fogo da soberba
As asas há de queimar

1 2 S -

4 1
2
3
4

-

-

CUide cada um em si
Náo queira alto voar
~e o fogo. da soberba
As asas lhe há de queimar.

-

-

Do que fui e ~o que ·sou

Bem me desejo esquecer Ao lembrar-me do que sou E do que virei a ser
-

Bem me deseJO esquecer
Ao lembar-m~ do que fui
E do que vlre1 a ser

Do que fui e do que fiz

a - Embarcar eom vento a
Embarcar com vento
popa
popa
- Para no mar navegar
2 - Para no mar navegar
ou - Sem levar agulha ou
3 - Sem levar agulho
prumo
prumo
- Pelos :Bandos vim a dar
4 - Nos babdos vim a dar

1 -

1 -

2 -

s4 -

Fui solteiro e sou casado
Vivi com muita alegria
Por se me trocar a sorte
Sou cego sem serventia

-

Fui solteiro e sou casado
Vivl com muita alegria
Por se me trocar a sorte
Sou cego sem serventia

1 .:_ Gastei a minha fazenda 2 - Posses em a cidade .
3 - Por servir ao be1n comum -

4 -

E a humana MajestaC:e

1 -

2 3 4 -

Homero depois que é
grande
E de grande· governar
Nao pode ter durac;ao
Sem respeito há de acabar -

1 -

·J~ perdi a melhor jóia

2 3 4 -

-

-

4 -

1 -

2 3 4 -

Pelos haveres do mundo
~ rendem as fort~lezas
Vindo a cair em miséria
Após despertar belezas

-

1 -

2 -

34 -

••

Lembrando· do que fui
Muito diferente estou
Fui alegre -hoje sou triste_
A -sorte se me mudou · ·

Náo sao lembrados os
males .
Na primavera d~s ª~º:S
~se lemb~am os deleites
Sao esquec1dos os danos

1
2
3
4

Homero grande ...
De um grande governar
Se náo tiver direc;áo
Sem respeito há de aca~ar.

••••• •••••• •• •••• • •• ••••
.
.
•• • •• •••••• •••• • • • ••••

Porque me yeJo llgad<?
De forte e firme agon1a

2 3 4 -

3 4 -

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
. .. . .. ... .. ..... . . . . ' .. .

Mort~ já m~ co~sidero
Ter vida mais_ na~ queria

ó sorte táo encontráda!
Em miro náo imaginada
Presumindo valer tanto
Já hoje nao valho nada!

1 -

Gastei a minha·fazenda
Na fúria da mocidade
Servindo a bens comuns
E a urna Majestade.

Que me árrancava alegria Hoje pra miro tudo é noite Náo sei o que. será dia
~

Lembrando do que já fui
2 - E do que ·agora sou
3 ;........ Tudo em minha alegria
4 - ·Em tristeza se.· tomou

1 "-

1 2 3 -

~em se~iu

como eu ~erv
Ta? respeitado e querido
HoJe, de poucos Iembrado
E ~e muitos esquecidos

.:..._
..,_
.
-

. . ,. .

-

Morto . já me considero
Ter vida mais nao· queria .
Só se eu tivera vista
Algum tempo ou algum d1a.
Nao sao lembrados os males
Na _primavera dos anos
Só se lembram delites
Nao se me esqueeem os
danos

................ ........
. . . .. . . . ... . .. . .. . . . . . . .
... .. .... .. . . . . . . . . . . . . .
... . . .. . .. . . .. . . . . . . . . .
... .. . ...... . .. . . . . . . . . .
... . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . .
~

........•.............. • ·
................. ~ ......
·

-

Quem se viu. como eu me vi
Táo respeitado e querido
Hoje de poucos Iembrado
E de muitos esqu~cid~s

1 - Resp7ito ~onra e sutileza 2 -- No dinhe1ro se encerra
-

l
~

Respeito honra, justi~ ,
No dinheiro é que se· en. . .
. - cerra
.
Quell!- tiver isto tem tudo ·--:· Quem tem isto já tem tudo
Mas isto tudo é terra!
.Porém tudo isto é terra!

~ S~piro
-

4 1 -

~ -

4 -

que vem com lá- -

Suspiros que vem. de .l~ng.e

grimas
Servem só de castigar
_;_ Só servem de maltratar·
Olhos q~e de ver nao - Olhos que de ver ~áo
servem
servem
·
Servirao só para chorar - Que sirvam para chorar ·
Tu me vistes e me ves .
N_o estad~ em que estou

sn:va-te isto de exemplo Po1s e que fui já nao sou -

Tu me viste e tu me ves·
No estado em que estou .
Isto te sirira de exemplo
Que quem eu fui já nao sou
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Vanglórias e passa tempo
Tudo no mundo se acha
Descero uns e sobem
outros
Sem temer sua desgra~a

1 2 -

Xorando já sem remédio
AD pé de um jasmineiro

3 4 -

Lembrando: seria muito! Já hoje nem sirvo a mim!

1 -

Zombe já de mimo mundo -

2 -

Pois dele náo quiz zombar -

1 2 3 -

3 .4 1 2 -

3 -

4 .-

-

Vanglórias e passa tempo
Tuda neste mundo passa;
Descero uns e sobem outros

-

Conforme sua

desgra~a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

..... .......... . ..... .
•••••• •••• • ••••••••••••••
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
•' •

E só adquiri paixáo
Para com ela cegar!

-

Zombe pois de miro o
mundo
Que ~u dele nao quiz
zombar
Adquirindo paixóes
Para coro ela cegar.

O til náo fique de tora
Entre já sem dila~áo
A ver o cego Joáo
Que já viu e hoje nao

-

O til náo fique de fora

-

Entre já sem dila~áo
Venha ver o Araujo
Que já teve e hoje náo.

Tendo recebido ordens superiores para dizimar os índios
Gamelas (Gameleiros) teve uma intuic;ao relacionada coro
grande cruz que vira, cuja impressáo o deixara transtornado.
- Descartou-se, como foi possfvel, e nao atacou os indígenas. Por isto foi cons!d~rado omisso e os responsáveis pela
ordem resolveram castiga-lo. :Estando em casa (Oeiras) recebeu ordem de prisio e ao levantar a vista reconheceu qu~ tudo
era escuridáo. Ficara cego, repentinamente.
Essa história está registrada no livro do padre índio
Francisco Teles de Menezes que, conservada em manuscrito,
encontra-se no I. H. G. B.
George Gardner, ao visitar Oeiras, em 1838, provavelmente ,~eve ~otícia dessa falada cegueira tida como "castigo divino . VeJamos as palavras que, sobre o fato, registra na obra
referida: "depois que as chuvas cessam e enquanto perdura o
vento sudeste, náo sáo raros os incómodos pulmonares e casos
de oftalmia; e, nesta última, por motivo (sic) inadequado tratamento ou negligencia, muitos perdem a vista".
Aí ficam esses dados que precisam ser reexaminados pasto
que nada se sabe sobre esse coronel Joáo do Rego nem dos
índios Gamelas.
'
,

I

e)

Este ABC dá margem a comentários.

Sílvio Romero recolheu, no fim do século passado, o ABC
do Artiujo, como procedente do Ceará, o que vem aumentar o
interesse da poesia quanto a certos dados históricos, relacionados com os Cariris. Todavia esse ABC do Araujo é, de fato
o ABC de Joáo do Rego transcrito no llvro Larnent~áo Brasílfci.i, vol. II, 1799. ·
·
Os apontamentos encontrados na obra citada, cujo valor
se infere pelo destaque que representa a public~áo, de parte
dela, na Revista do I.H.G.B. - Tomo I Vol. L, como nome
de Letreiros Lapidares oferecem infonna~óes da maior relevAncia etnico-cultural.
Joáo do Rego fora coronel bandeirante e, após muitas devast~óes, que teria feito nas tribos do Nordeste, sentlu que
suas .atitudes e a~óes estavam colldindo coma Fé cristi. Chegou mesmo..a dar. asas .a tmagina~o. fazendo ;smgir bem .vivo
complexo de culpa.
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H eraru;a do caboclo

(Trazido da regiáo de Triunfo por António GonGalves}
"Eu já fui um homem pobre
Mas hoje vivo mió
Cá heranc;a que herdei
Da finada minha vó.
Minha vó quando morreu,
Fez o seu apontamento
E fez também testamento
Para o herdeiro ser eu.
Em vida logo me deu,
Um caco de apanhar brasa
Um aribé desberado,
Uro caneco veio se asa,
Urna zidora de vara,
Que era mubia da casa
225

Deixou-me um piláo sem boca,
Uma garrafa sem pesco~o,
Um tabaqueiro de osso,
Seis dedais, um caritó,
Um pote véio furado,
Remendado de ceró.

- Nao acreditem: é mentira,
Nem, porém, que f~am tal!
Ainda que namorassem,
sao solteiras,
Nao faz mal! ...

Deixou-me um cavalo bom,
Em qualidade era ali
Ruzio, cor de a~ucena,
Cego da gota serena,
Nao podia desistir! ...

Essas viúvas de agora
Quando querem se casar
Que veem um rapaz pedante
Come~am lago a olhar.
- Náo acreditem! É mentira!
Nem, porém~ que fa~am tal!
Ainda que namorassem
Sao viúvas,
Náo faz mal! ...

11

Tinha lombinho, o

espinha~o,
cacha~o,

Seis jeremuns no
Pés cheios de alastrim
Os dentes todos furados,
Nao comia mais capim!

111

Era cavalo baixeiro,
Este animal que lhe digo
Esquipador e troteiro
Tinha bons sinais consigo!
Nunca cansou na viagem
Nunca faltou no perigo!

Essas casadas' de agora,
Tem namoro escondido!
Fazem promessas com as almas
Pra que morram os maridos.
- Náo acreditem! É mentira!
Nem porém que fa~am tal!
Ainda que elas namorem
-Sao casadas,
Nao faz mal.
Traduzida do Pajau por Zuza Val0es.

Xique-xique é pau de rama
De rama e cheio de espinho;
Onde calangro, sabido!
Da touceira fez seu ninho ...

Outra can~oneta da mesma procedencia e época. Muito popular nos Teatros do Rio de Janeiro. Chegou ao Nordeste com
diferentes modalidades:

Lagartixa de invejosa,
Subiu, num mandacaru
Espinhou toda a barriga
Serviu de pasto ao rubu ...

Prima Cota
I

1

Nao faz mal -

Can~oneta,

Essas mocinhas de agora, ( 1)
Quando querem se casar, ·
Todo rapaz que elas veem
Póem-se lago a piscar ...
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séc. XIX

Esta noite, indo ao baile,
Prima Cota encontrei;
O prazer que entao senti
Nunca mais esquecerei!
-

Vejam só como nao fiquei! .. .
·227

Vivi na Fa.zenda Grande,
Era ai a Tacuruba;
Nao é terra que se ande ...
Carneirada (5) , macaúba.

II

No meio da quadrilha,
- Quer casar comigo?
Eu lhe perguntei;
Ela disse: pai é quem sabe
-

Despique:
"Um caboclo que espichou,
Desgostoso dos pés chatos
No testamento defxou:
A praga: dos carrapatos!

Vejam só como nao fiquei!

Loas:
l.

Pé de joazeiro verde
Descanso dos penitentes!
Quem t em amores firmes
Náo faz vontade a parentes.
II
As estrelas do céu correm,
Correm todas numa linha !
Assim. correm os segredos

Negro do bei~o de sola,
Cabeca de arapuá
Inhaca de tatu-bola,
Mijada de cangambá"
Outro dia
(2) Abelha de ferráo' que faz a casa nos formigueiros abandonados.
(3) Abelha que faz a casa no tronco dos pereiros
( 4) Riacho do Pajeú
( 5)
Doen~a endemica da regiao, assim chamada no séc. XVII.
( 1)

De tua boca p'ra minha.
Fragmento de poesia popular

Versos populares da ribeira do Pajéu
~úviava, asturdia ( 1)
Prócurando capuxu (2)

Dei, num pé de ingazeira,
C'um enxame de inxu (3)
Escapei da corredeira
Mas caí no Pajeú.
Coronel Gomes da Cruz
Falhada a lei a razao,
Fez de espinhos capuz
Do Navio seu brasao
.
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Poesia popular

Contribuigáo da poesia popular

Neste capitulo incluiremos poesias de autores regionais
que, por qualquer motiv? _merecem divulgacao, seja qual for
a ~orma de sua compos1~ao. O mérito está, porém, em· qué
haJam as obras, conquistado a simpa.tia do público a pónto
de se confundirem com o folclore regional.
Consideramos, neste caso, dois sonetos de Emfdio de Miranda (poeta de Princesa Isabel, Paraiba), que chegaram a
ser recitados ao som da dalila, nos saratis do inicio deste
s~culo, como de autor anónimo. Posteriormente apareceram em
l~vro de r,a~íssima edicáo, privativa pode dizer-se, .peia quant1dade m1n1ma conhecida nas regióes do Nordeste. Vém no
t rabalho intitulado Rosal.
229

O primeiro número pertence a ribeira do Pajéu sendo
uma das mais belas páginas sobre o rio curioso por correr ao
contrário do Paraíba.
É bom assinalar que o matuto sertanejo (da zona), pronuncia Pajaú e desse modo o registrou Helfeld, no seu famoso mapa do Rio Sáo Francisco quando o media, em légua,
de Pirapora, para babeo. Nesse caso Pajaú, viria de Paíá, feiticeiro em Cariri, e nao de Pajé, originário do Tupi.
Quem recolhe testos do sertio de Pernambuco (da tradi~ao oral autentica), costuma deparar com Pajaú e, sem respeitar versóes grafa imediatamente, Pajeú. É mais conhecido
e, por isso, mais cómodo torna a empresa. Ero 1913 Baptista
Siqueira (meu pai) ao publicar um ABC da seca de 1877,
grafou; também, como ouviu, o nome Pajaú. (Almanack da
Paraíba, 1913) .
Vejamos essa verdadeira Ode ao Pajeú, da autoria do
inesquecível Emidio de Miranda:
Pajeú

Amplo, enorme, a rolar ero giros caprichosos,
Desee o rio, invadindo as ro~as e as pastagens_;
E avoluma-se e cresce em convulsóes selvagens.
- Sultáo, domina a várzea e os montes pedregosos ...
Escavando os grotóes, mergu.lhando as ramagens,
Passa ufano, a cantar os seus feitos gloriosos;
Geme o vale humilhado aos ímpetos raivosos,
Desse rio hibernal de eternas vassalagens.
Heroi, de inverno a inverno, audaz assoberbado,
Nao respeita a miséria e a dor do desgr~ado,
Que o trabalho perdeu. . . a ro~a. . . o próprio páo ...
E sereno, sem dó dador que rude espalha,
Vai cantando, a rolar ... , e entre moitas farfalha
E nio chora porque nasceu sem cora~áo.
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A PEDRA

(Há um relacionamento fortuito coro a Pedra Bonita)
Do mesmo autor e, também, pertencente ao elenco das
Bodas e l3atizados)
Aquela pedra muda erguida no deserto,
De areia circundada olhando o céu distante,
É a esfinge que surge ao viandante
Na imóbil expressao de um segredo encoberto
Talvez que noutro tempo essa rocha gigante
Desse agasalho e sombra ao viajor incerto
E pássaros gazis, adejacem-lhe de perto,
Num Iouco esvoa~ar alegre e tatalante.
Nfsse tempo vivia altivo castanheiro
Junto a rocha enla~ado. Era o afeto primeiro
Da pedra. Mas um dia homens maus, a cantar,
Dcrrubaram sem dó o castanheiro amado
E a pedra, desde entao, fita o céu azulado
E sente a dor cruel de nao poder chorar!
Convém lembrar que na ribeira do Pajeú certas pedras fazem parte da mítica sebastianista ...
Vejamos, agora, urna can~ao de Gilberto Siqueira (filho de
Triunfo) e Yayo Campos (de Flores) Ribeira do Pajeú.
I

Eu choro, ao recordar,
A minha doce vida,
Passada, de amores,
Quando, no meu peito, a palpitar,
Eu sentia o cora~ao cheio de dores ...
E tinha a fronte inundada,
De uro sonhar venturoso;
Vivia sempre a fruir!
Imerso no prazer,
Bem feliz a sorrir.
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II

Mas tudo se desfez!

Entáo finou-se minha calma
Náo tenho mais, a ~qna
Bafejada de ventura e amor!
Tudo enfim se extinguiu, bem fugaz,
Agora só me resta a lembran~a falaz!

QUARTA PARTE

III

A vida é, somente uma ilusáo,
Que se de8faz,
Em tristieza e dor!
A ninguém, sempre dit.osp, faz;
J á tive sonhos de amor, ~
Venturas mil gozei
E tive prazer!
Mas tudo, enfim,
Fugiu de mim
86 resta-me o sofrer.
Gilberto, na époc~, um jovem de tendencias literá.rias ·
num aml;>iente acanhado acabou desiludido por náo poder
continuar a estudar. É o autor dos versos que ganharam a
maior popularidade no alto sertáo. Yoyó Campos, o cometinista de nossa Banda de Música, destacou-se pela originalidade
de fazer variac;óes, no instrumento melódico, nos fortes dos
dobrados. Estranho, mas cativante, pela grandeza com que
improvisava. Esse jovem musicista conseguia dar, no cometim, instrumento de tendencia para os sons médios, o si bemol
agiiilo sem pestanejar e com relativa afinac;áo. Sabe-se hoje
que num trompete isso nada representaria pois a tendencia
dos instrumentos de tubos cilíndricos é, para· os agudos. Mas
num cornetim (piston) era coisa de admirar!
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Linguagem, su.a "inter-relayao".

Este é um assunto dos mais flexíveis pois, náo há dúvida,
integra-se nos ambitos de diferentes disciplinas, destacandose, entre elas: Fllosofia, Sociologia, Cultura e Folclore.
Sobre tao importante matéria vejamos a . contribui<;á'J
filosófica da Teogonia Cariri ...,..- vinculadas as informac;o~s
contidas nas obras dos capuchinhos franceses que atuavam
no médio S. Francisco.
Comparemos, inicialmente, para verifilar afinidades,
Plutao e Politao. Os regstros gráfcos podem ter o valor de
meras alus0es, mas náo está fora de cogit~io a interdepen•
dencia. E nao é apenas nesse aspecto fonético que as seme•
lhan<;as parecem justificar hipótese. . . TradiQóes ancestrais
animam ao pesquisador a to~ar posic;áo favorável a elat prevendo-se a classifica~ao de adoradores do Diabo, atribuida,
pelos religiosos na época da conquista (na categoría geral),
a esses "Tapuias".
Das crenc;as suspeitas, dos indígenas das redondezas da
serra da Ibiapaba, fala o padre António Vieira nos seguintes
termos:
"Levantaram urna ermida ao Diabo e puseram nela um ídolo
composto de penas"
Talvez nao se trate senáo de um fragmento tradicional
da festa do ouricuri, na época ainda desconhecida.
·Pereira da Costa, em FoUc-lore Pernambucano, refere a
tendencia dos Tapuias para a constela~áo de órion, ao registrar:
·
"A bela constela~áo de órion, que parece assim deixar, fixa a
linha equatorial que passa pelo nosso hemisfério, coro a par23.3

ticular característica· das tres estrelas - Tres Reis Magnos ou
Tres Marias, tinha denominagao ·particular".
O dr. Theberge, em seu excelente Esbogo Histórico registra a tradicional hospitalidade que era primordial em Plutao,
e prioritária entre o povo Cariri.
Continuando nessa aprecia~ao despretenciosa, devemos
assinalar que se nao restringe a esse aspecto, que poderia, inclusive, esconder urna simp1es coincidencia. Nao! O caso é
muito mais valioso do que se pode imaginar! (*)
O mito do Badzé, dos Cariris, também apresenta identidade com o deus greco-romano equivalente - Admeto. Mas
o que nos chama a atengao é, antes de tudo, a aproximagao
fonética dos dois termos: Badzé, Admé (to). Retirada inicialmente a inicial b, na palavra Cariri, teríamos adzé cuja. semelhan~a com admé a ninguém é dado desconhecer.
Mas como se justificaria a supressao daquele sufixo tó
da palavra Admeto? Muito facilmente: por ser tó identidade
do antepassado tribal e o mito de Badzé nao poder ser incomparável como o de Politáo. Daí, provavelmente, a elisao verificada no term0 do dialeto Cariri.
Continue·mos, porém: tratamos, agora, dos nomes interrelacionados, onde divisamos coincidencia dialética: Wará
(Cariri), Urá (Greco-romano). Daí tivemos, no primeiro caso,
Wara-ki-dzá que é urna expressao teogónica, relativa ao deus
das florestas e dos rios. "No dialeto Kariris" referido por Bernardo de Nantes seria, esse mito, simbólico do irmao da terra
(Warakidzé). Ora, o deus do antigo mundo era Urago, tendo
fun~0es equanimes. Eliminando-se o final gó teríamos Urá
próximo, pela sonoridade de Uará.
Vejamos o Vocabulár.i o Cariri e lá observaremos que nao
existe go como sufixo nos dialetos Kipéia ou Dzubucúa. Até
mesmo como prefixo esse som é estranho aos Cariris do Nordeste.
Encontramos os seguintes registros relacionados pelos
radicais: Warará aparece como instrumento dos Kipéia e
Wareá equivale a místico dos Dzubucúa.
Nesta altura nao seria ocidso aconselhar urna ligeira rememoragao dos atributos conferidos a Plutao. Destaque-se

* ver o Peregrino da América, II vol. p.
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antes de tudo o cao.que traz como símbolo da ca~ada e o instrtul1:ento músico para dar autenticidade as determina~6es.
Esses dois aspectos sao inegavelmente coincidentes.
Eis urna rela~áo dos atributos semelhantes entre os Deuses Plutao e Politao:
1 - reinam sobre as martes (Bem, Mal) ;
2 - identidades subalternas;
3 - heroi civilizador do rapto da esposa;
4 - vingan~as e maldi~óes;
5 - mora num bosque como rei;
6 - época certas das celebra~óes;
7 - ambos ensinavam a tradi~ao da hospitalidade;
8 - totem do javali e do caititu, respectivamente.
Essa resenha temo propósito de buscar meio de justificar
a esperada inter-rela~ao ancestral entre Politáo (Cariri) e
Plutáo, deus dos Infernos da mitologia Greco-Romana.
(Dados no Dicionário qe Mitologia Greco-Romana - ed. Abril
Cultural).
13 -

D·i acronismo

(Tempo,

no

fenomeno da linguagem

espa~o)

Entenda-se como diacronismo um certo espago de tempo
previsível, limitado, correlativo em que o fato ocorre.
Os Cariris, das diferentes regióes do sertao nordestino,
possuíam ·urna conce~ao admirável sobre a maneira de compreender os números revelada em nomes específicos de fácil
entendimento, até cinco..Daí em diante nao havia, no século
XVII, o desembara~o necessário ao emprego dos cálculos indispensáveis , no viver de uma comunidade. Tanto isto é verdade que o padre Mamiani (Geru, atual Thomar), chega a
prestar informa~óes, a esse respeito, que merecem certo reparo. Entretanto tem-se a impressao de que os .dias, em sua
natural sucessao, orientavam a interpretagao subjetiva dos
algarismos que usavam em suas transag6es. O nascer do sol
e, após, seu ocaso, estavam a oferecer a intuigao um dadó importante na alternativa de coisas impalpáveis. Mas era preciso urna limita~ao no tempo relacionada como espago e essa
observa~ao náo escapou ao grupo Cariri, através de nomes
próprios na conce~ao de anteontem, ontem, ho;e, amanhá
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e depois-de-amanha. (Veja-se Vocabulário). Nesse caso divisavam-se, inclusive, as palavras de raiz comum que podem ser
verificadas nos textos.
O morfema principal, nesse caso do tempo é Cayá, no di~
leto Cariri. Esta ila~áo leva-nos, após, a outra configura~ao
igualmente importante: diz respeito ao movimento continuo
do sol dando-nos cayapri, dia; cayá, noite; cayadé, alta noite;
Caye, manhá.
Esta forma de "linguagem imanente" é, sem dúvida, ~u
tóctone. A disposi~áo sonora dos vocábulos (da mesma raJZ),
vem comprovar aquilo que todos prevíamos: existía. um certo
nivel de entendimento que se desenvolveu por necess1dade premente. A sucessáo dos dias e das noites, na regiao do Nordeste,
naquele tempo, deveria ser coisa realmente impressionante! O
homem vivía de olho fixado no céu de onde esperava a chuva
libertadora das afli~óes causadas pelas estiagens ! . . . Outros
grupos indígenas poderiam, perfeitamen~e, desprezar o valor
do tempo·. o Cariri, porém, era escravo da bonan~a. No Nordeste em 'certos lugares, a passagem de urna nuvem '' carregada", de um arco-íris, de urna ventila~ao rasteira, dav~m ao
primitivo ensejo para tomar certas medidas de salva~ao ?as
comunidades. O vento, em redemoinho, era motivo de abusoes:
nele viajava Nhéwo fazendo desmandas: descobria as casas e
fazia aparecer alimentos feitos, em lugares predeterminados.
Nas noites, que pareciam mais longas, pela falta da lua
cheia, o fago que deveria permanecer aceso, servia mais para
afugentar as on~as que para proteger do inconstante frío das
chapadas. Os Bisamu:s falavam com os genios e, da floresta,
tiravam ensinamentos de indiscutível valía. O grasnar d'uma
ave era anúilcio de agouro, como o chilrear do pássaro: a peitica orientava as empreitadas da guerra! O canto do carao, da
marreca, um trovao ao longe, eram sinais certos das esperadas
águas destinadas a fazer reflorir os campos ...
Concluí-se que os pavos dessas regiaes precisavam de termos para dar a entender essa motiva~áo subjetiva tao importante quanto aquilo que ocupa.va um lugar positivo no espa~o.
Essas abstra~óes culturais estavam condicionadas ao viver naquele habitat dependente de circunstancias climátic~s.
Esse relacionamento do impalpável com o objeto real esta.va,
inclusive, presente na conce~ao dos deuses da trilogía Cariri.

14 -

Onomatopéia da vogal

Por meio deste estudo buscamos descobrir, através da observa~áo e da análise, vivencia qe termos provavelmente assimilados de língua diferentes, embora aglutinados, quando se
fez a organiza~ao da escrita em Cariri pelos esforgos construtivos dos missionários do século da coriquista.
É muito provável que certas palavras ou expressües sumárias, registradas nos documentos coevos, sirvam para orientar
pesquisas de interesse cultural, as quais, por sua vez, possam
demonstrar que houve, em algum tempo, influencia superior,
no processo evolutivo das enculturag0es observadas, nas áreas
das miss5es eclesiásticas.
Com toda certeza encontraremos meios de compreender
determinadas práticas que tenham sido aproveitadas, no início da catequese, sobretudo do Tapuia Manso, para enfim, assegurar o processo da assimila~ao que se deveria ampliar auspiciosamente. Daí, talvez, nos venham iniciativas que sirvam
de meio para gisar, coro seguran~a, certos dados antropológicos semiapagados, mas latentes nas referencias históricas.
Em Estética da Língua Portuguesa, mestre J oaquim Ribeiro havia assinalado a importancia do onomatopismo das
consonantes no referido idioma. Descobrimos aquí evoluc;ao inversa: nos dialetos oriundos do Cariri da Borborema, principalmente, o fenómeno observado é mais frequente comos grupos vocálicos acentuados.
Como exemplo dessa ocorrencia factivel, e para cumprir
aquele propósito definido, apresentaremos determinado número de casos dessa natureza, embora sem abusar da repeti~ao
ou insistencia.
Comecemos pelo termo cabe~a que, além de servir como
utensílio doméstico, representava ídolo, quando nao fazia parte
dos rituais propiciatórios. A vogal tem, na palavra correspondente em Cariri, influencia onomatopaica. Para o gentio desse
grupo a cabaga ao encher de água ia fazendo: bu-i-ú, bu-i-ú . ..
O mesmo acontecía quando "flecha veloz cortava o ar": buicú,
buicú, buicú. (Somente ouvidos previlegiados poderiam ouvir
tal ruido! ) *
( •)

Mais normal seria a ressonancia da coráa, arco e flecháo.
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No ato de ressonar, outro fato de onomatopéia, identic:o:
cra-ra-nú. No caso as partículas, formadora,s da exp;essa~,
trazem eloquente contribui~ao etnológica: era, seco; ra, radical de radá, terra; nú, fHho~
.
Este estudo poderia continuar nao fosse a cautela em ev!tar a monotonia causada pela insistencia, ferindo parte estética da linguagem.
.
Finalmente na festa do Warakidzéi, quando a flauta primitiva do deus Poditéi anunciava a presen~a do herói civilizador, entre o referido grupo étnico, a expressá? equiv~lent~, ~m
Cariri (Ebayasi) ajudava a compreender a indole llnguistic_a
onde b fato revelava a onomatopéia da vogal, pondo em evidencia acento tónico indispensável.
o vocábulo ebayasi (por extensáo) , aparece registrado por
Mamiani tendo a significa~ao de assoviar.
Fica assim, segundo entendemos, asseur~a a tese da incllna~áo .vocálica do povo Carirí para a configura~ao dos termos em ~uas iniciativas máginas (deliberadamente associadas a diferentes mtentos)
recaindo nas secretas decisóes inabordáveis. F.ora desta mencionada
posi~áo .ficaram os neologismos oriundos da vida dos curraleiros tal
como aquele· Woicraebohó que significa aboiar. Nesse mesmo ambiente
o rabo de tatu ~uirú, servia de instrumento de aviso a trabalhadores
das quebradas.
Dois vaqueiros, com seus
anlmais típicos, estando encour?.,dos. Velo daí a expressao tupi In amó jubá tr~.ns
fomada no Candoblé em
'
Inamojubá
- Fantasma de
homem vestid~ de couro
{amarelo, jub) Estáo cm
plena caatinga vendo-se, ao
lado, o Xique-xique de rama.
Tanto o Facheiro quanto o
Xiqu~-xiqu-e sao usados nas
grandes secas para alimentar pessoas famintas e gado.
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Importáncia do hipocorístico

outro elemento linguístico digno de aprecia~áo, no vocabulário Cariri, é a abundancia de hipocorí~ticos. O ~sunto
vem fortalecer a idéia sobre certas conclusoes generalizadas,
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acerca de usos ·e costumes, que precisam ser reexaminadas.
Pelo menos, no caso em debate, a singularidade parece nao
admitir dúvida: nem todos os Carirís (está comprovado),
eram nómades por índole ou atavismo.
Essa prerrogativa, atribuída em alguns setores quanto
as habita<;6es instáveis, nao tem aquela marcada determinagao encontrada pelos antropólogos internacionais. As mudangas constantes de habitat, observadas em determinados grupos
nativos do Nordeste, obedeciam, certamente, a fatores mesológicos. Mas isso nao se limitava aos Silvícolas: até os animais
fugiam buscando salvar a vida! Ainda hoje tal fato ocorre coro
os sertanejos das zonas sujeitas as secas perjódicas. Foi essa
fatalidade que determinou, antes, como agora, a necessidade da
migra~áo interna. Tanto isso é ve.r dade que nas regié>es, onde
havia condi<;oes de permanencia, os grupos étnicos ofereciam
resistencia aos invasores: tanto aqueles vindos do S. Francisco
quanto os do litoral. Como exemplo da tenacidade na defesa da
gleba, ternos os Curemas do Rio Grande (Piancó-Agu), os Pegas
das Espinharas, para citar apenas habitantes da Borborema
que se tornatam renomad<;>s nas !utas internas.
Convém esclarecer, desde logo, que aqueles que viviam
em varjados secos, agravados pela falta de chuvas (no tempo certo) , resolviam fugir enquanto a presen<;a da calamidade era apenas iminente. Após mar<;o, sem inverno, nao
havia condi<;6es de sobrevivencia!
A prevalecer aquilo que se tem propagado, como verdade inconcussa, isto é, que o Cariri era infenso as moradas
permanentes (nao tendo amor ao lugar onde nasceu), corno
justificar tantos topónimos resultantes da presen~a do grupo primitivo no setor a que se vinculou por .meio de express5es próprias relativas a intera~áo entre o homem e o meio
em que vive ou viveu?
Recorrendo ao valor psicológico da linguagem do pavo,
ria convivencia familiar - de que é forga mareante o emprego dos hipocorísticos - fomos encontrar motivo para justificar a tese de que nem todos os Cariris eram nómades ou
simples apanhadores de víveres. É certo que o estágio desse
grupo etnológico, apesar de tudo, nao está suficientemente

definido~

Apreciemos, pois, alguns termos recolhidos do vocabulário aludido para uma demonstra~áo específica, sobre hipocorísticos:
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badá, instrumento feito com urna pequena cabaga;
badí, ornato de ritual;
bará, balaio feito de fibras;
Bu-cunu, ro~a que deu milho, sendo bu, espiga;
·dedi., cerca de pau espécie de paligada;
crerá, a casa dele; de-rarí, dono da casa;
dubé, cesta de fibras (aió);
neté, trabalhar;
nunú, linguagem;
.
pepé, jogo ou exercício físico com peteca de palha de m1lho;
popó, irmao mais velho;
purú, flor, ·etc.
,. ,
. . .,. ,
,
Finalmente vejamos a rela~ao entre enki, cr1agao e era casa
ou morada.

Esse elenco de termos, digno de concorrer com parcela
do folclore infantil ajuda a comprovar que a familiaridade
entre o povo Cariri era, realmente assunto bastante conhecido. Parece ajudar na ila~ao a existencia dos topónimos Cariris-Velhos Cariris-de-Fora e Cariris-Novos, correspondentes
as regióes das serras da Borborema e Araripe (Ceará).
Tratemos por último, do hipocorístico que nos pacere
significativo pois serve para focalizar a presen<;a de urna pequena pe~a artesanal feita exclusivamente do mil}lo, quando
a espiga estava madura. Trata-se de .pepe ou pep~, que era o
nome próprio na língua C~riri. Dest1na~a-se ~os ~ovens par!l
jogo ou exercício nos terre1ros ~as Ald~1~. Nao f1co~ perfe~
tamente esclarecido se esse pepe (Mam1aru) era trad1gao primitiva .ou enculturagao jesuítica. Sabe-se, todavia, que nos
exercícios físicos nas horas de lazer, surgiam verdadeiras
competigé>es nas 'quais se destacavam indíg;nas pela incrível
habilidade em náo deixar a pepe tocar o chao.
Os padres observaram essas atividades em que entram
maos e olhos,. na pericia.
16 -

Fonemas e morfemas na distingáo linguística.

A formagao monossilábica da maioria das palavras ~a
língua Cariri foi observada, ainda no século XVII, pelos m:ssionários catequistas, destacando-se entre eles o teologo Joao
de Barros.
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Eis as afirmagóes do autor da Arte de Gramática Kiriri
(padre Mamiani) , sobre a forma<;ao vocabular desse dialeto:
"Os verbos simples desta língua sao todos monossílabos. Se
houvesse quem pudesse perfeitamente alcangar a forga de
todos os vocábulos, tenho para mim que acharia que toda a
língua consiste de vocábulos, monossílabos que servem de
raiz para formar compostos, como na língua hebrea".
Há nessa referencia, de inegável valor cultural, sugestao
bastante eloquente que serve de ensejo para levantar problema alusivo o qual pode ajudar na identifica<;ao ·de fenómeno
peculiar ao falar dos Cariris do serta.o do Nordeste.
Tomemos, por exemplo, o termo Mé, jenipapo, de indiscutível valor etnológico, por ser notório o uso do fruto, na
pintura mágica dos componentes tribais. Esse morfema Mé,
anexado ao hipocorístico dedi, cerca ou pali{!ada, revela
um modismo ancestral: falar ao ouvido do companheiro, assunto hermético ou seja, de interesse mítico. Em verdade
mededi esconde algo de tradicional que nao foi totalmente
desvendado.
Com esse mesmo monossilabo Mé, e por justaposigao, encontramos Mewonhé que os jesuitas identificaram com a
expressao Anjo da Guarda (Anjo Bom). Mas destaque-se, para
novas investigagoes: o jenipapo, ai, representado pela sílaba
Mé, aparece significando "coisa feíta para o Bem". Como nao
existia Anjo, entre os gentios, havemos de recordar que o fato
es~á relacionado com algum duende familiar.
Outro aspecto nao menos apreciável notamos no aparecimento de dois fonemas ou radicais: t<;a, dzii, os quais apresentam-se, com frequencia, na estrutura de diferentes elementos fonéticos e morfológlcos. Esses componentes, ora vem
como agregagóes, ora como sufixos e, até como afixos nas
palavras derivadas.
O cérebro humano está representado pelo vocábulo tgambu, servindo, depois, para configurar a cabec;a camuflad~
(dos encapugados mágicos), através de t~ambusebé.
Por intermédio desse aglutinado de termos: tga, ambu,
sebé, o indígena concebeu a expressao que sintetiza a atengao, a espectativa da emboscada e, finalmente, a cobertura
que disfarga o indivíduo; sobretudo aquele que deveria aparecer representando o deus Poditii. Náo há dúvida, pois, de
que trata-se de um adorno interligado ao ritual que era rea241

lizado, em época certa, cujo nome soube-se, após, ser Warakidzá.

Pelo visto tgambusebé encabria algum ato condenado pelos jesuítas que correspondía a máscara feita com o material
retirado .da cabac;a-ídolo.
Fazendo-se a análise dos fonemas empregados, ternos:
ta<;ambu, cabec;a, sé, senhor, e bé pavoroso (motivac;ao do
medo, carisma primordial do herói civilizador).
Quanto ao elemento primitivo dz parece nao existir dúvida sobre seu valor como unidade de pensamento. Equivale a
"míster", escondida a relac;ao mágica. Veja-se que até mesmo
no culto do Warakidzá ~ vigorosa manifestac;ao de caráter
etnológico - o grupo dz está integrado como sufixo definido.
É o mesmo que sucede quando tem sentido o emprego da
palavra água, que, E{ID Cariri, equivale a dzu. Até o sonho nos
relegou a func;ao dessa partícula realmente significativa, na
forma~ao de dzunae, por sua vez, relacionada com dzunú que
representa dormir.
Fac;amos urna rápida incursao nos domínios da etnocultura, para urna averiguac;ao, embora sumária, da autonomía
da língua dos nativos do Nordeste: o fonema bé indica pavor!
Quando, porém, interligado a outro elemento como dzé, passa
a exprimir,"cabo do instrumento" que o Bisamu traz quando
invoca certo "espírito simpático". Juntando-se o sufixo rí
passaremos ao nome de um duende que os jesuítas disfarc;aram com o termo gadelha (diabo). Trata-se de Bedzerí. Advirta-se que Badzé é o grande Deus dos Cariris.
17 -

Misticismo e afe~ no fenómeno da linguagem.

Pretendemos, coro isto, fazer reviver certos casos de linguagem relacionados com a interpretac;ao cultural e etnológica
de grupos nativos, cuja origem étnica talvez ·esteja evidenciada no conjunto de fatos, atos e expressoes até aqui ·examinados.
As Aldeias da regiao central do Rio Sao Francisco eram
formadas por indígenas assemelhados, de índole, pacata, que
os religiosos denominavam Tapuias Mansos. Diferiam dos
índios do litoral, abordados. no século da conquista, que falavam o idioma Tupi. É certo, também, que, por motivos diversos, surgiram choques tremendos os quais deixaram marca num ou noutro vocábulo de áreas antagónicas.
Vejamos essa achega, com termos retirados do dialeto,
que nos deu um verdadeiro dicionário; a raiz está mantida
nos diferentes casos:
Anhí, Alma; anhiá, almas; Anhivonhé, anjo; Anhiwonheá,
anjos.
Epadzu, teu pai; epadzuá vossos pais.
Rohó, aquele; rohoá, aqueles.
Sibaté, morada; sibateá morada deles.
Vinu (V-inu) menino; Vinuá (V-inuá), meninos. etc.
29 Caso:

fonemas Wara e Mara aparecem distintamente justapostos (assim como dissílabos), ·ligados a partículas autónomas, formando expressóes tradicionais que, por seu lado,
se vinculam as festas coletivas realizadas nas Aldeias dos
Cariris - grupos etnológicos "propensos ao culto do WaraOs

kidzá.

digna de nota esta citac;ao porque esclarece, desde logo,
determinados modismos primitivos responsáveis pela forma~ao
de palavras do repertório secreto de agregados tribais. Tem-se
a impressao de que tanto Wará quanto Mará tinham correlac;ao entre si ainda que, consideradas as distantes origens. Surgiram no início da catequese de indígenas, mais ou menos semelhantes, em cultura, que foram abrigados, · por for~as inevitáveis, a se acomodar nas Aldeias, passando a viver sob pressóes irresistíveis em vida comum, embora ferindo, diretamente,
o problema da comunicac;ao tribal, na questao da linguagem ...
Vejamos os vocábulos em que as subjetividades, aludidas
linhas acima, aparecem desvinculadas dos fatos que as motiÉ

19 Caso:

·observando-se atentamente certos textos das obras de
Mamiani, distinguem-se neles, de maneira inequívoca, palavras em que a letra A, ocorrente como final duplicata ou
acentuada, serve para dar realce as idéias coletivas pluralizadas.
Entretanto, por nao ser este assunto específicamente lexicográfico, daremos aqui, apenas alguns exemplos retirados,
todos eles, das experiencias dos missionários jesuítas, notadamente daqueles que atuavam na Aldeia de Geru (Sergipe).
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varam. Isso talvez tivesse acorrido para que nao se ajudasse na
manuten~ao das propaladas "abusoes", vigorosamente defendidas pelos mais velhos, nos aldeamentos.
Temas um fato evidente em Wará-Idza, segundo dados dos
padre Mamiani. Wará é termo equivalente a curandeiro, adivinho, místico; Idza, quer dizer verdadeiro, canto de festa,
cantiga ritual. A frase em Cariri está assim constituida: do
feiticeiro a festa ou seja: a festa do místico.
Mará (Mara) quer dizer cantiga de guerra; é, pois, urna variante sincrónica de Wará. Entretanto Warakidza (escrita de
diferentes maneiras, conforme o grupo étnico), é expressao
correspondente ao herói civilizador habitante de órion ou das
Pléiades (Warakidzé, em Bernardo de Nantes).
O outro irmao maior grafado, também, com varia~oes, é .
Podita ou Poidzádza~ segundo o registro feíto pelo padre Mamiani.
Supreendentemente aí toma-se. a causa pelo efeito.Poidzadzá é
o espancador aquele que nao admite o descuido do silvícola.
É fato edificante: Podita castigava todo aquele que fosse encontrado distraído nos caminhos ou nos terreiros das Aldeias.
Representa, assim, o símbolo da vigilancia, concretizada no
vigia dos caminhos e dos campos.
E evidente, nesse caso, que existia a participa~ao de grupos
aparentados, nas mesmas tradi~aes seculares, fato comentado
por Serafim Leite, entre Moritises e Paiaiás.
.
Em determinadas ocasi0es a entidade Podzádzá, representada por um Tapuia, vinha do mato, ero dia certo, para
que fosse festejado pelos moradores da Aldeia, no culto do
Warakidza. Porém os próprios Bisamus ficavam atentos as
enérgicas decis0es do duende; daí a forma~ao da palavra Poidziúlza que resulta de: pó, olho anexado a expressao idza; sem
que nem pra que . ..
39 Caso:

Mito dos gemeos (Crorobae ou Ucrorobae) ..
A palavra Crorobae leva-nos a observar um sufixo bae de
origem primitiva, embora os autores que transmitiram as notícias desses gentíos tenham omitido essa peculiaridade. Entretanto o caso parece nao merecer contesta~ao. Como facilmente se verifica é notória a presenc;a dessa particula na fer244

mac;ao de termos do vocabulário a que se faz alusao. Ucrorobae
é a forma composta divulgada por Mamiani em Arte de Gramática. Destaquemos, pois, o sufixo bae para urna ligeira análise:
é ele diretamente ligado - como aplicac;áo de termo - a ac;oes
correlativas exercidas nas festas do Warakidza, quando se
evocava o deus Podita (Poidzadza). Entretanto a observac;áo
deixa clara a particularidade desse bae nas frases correspondentes a movimentos relacionados como espírito protetor dos
caminhos. A fun~áo mais saliente desse espancador Poidzlidzá
está, justamente, nos fatos ligados ao aspecto subjetivo da
comunica~áo.

Vejamos, por exemplo, o caso através de palavras retiradas do dialeto e reproduzidas por Mamiani:
Ibae significa, com ele! Mas existe uma certa correla~áo com
o mito na festa dos Gemeos: Podita Warakidzé. A forma aproximada registra o momento em que o deus "materializado",
toca sua flauta primitiva. A palavra correta vem assim grafada: ebaiasi senda destarte, elemento revelador do ato de
associar (toque da flauta). E mais: a tradi~ao da unha, do
polegar do chefe principal, vinha com a seguinte pronúncia:
ebayá.

·

49 Cas·o :
Maibá, refere"'se as claras dos ovos usados para fazer os bolos

que deveriam ser ofertados ao deus visitante. Juntando-se
mairú (veja-se a semelhan~a) estava prestes a sair o alimento
sagrado. Tecribae era a ordem: "virao todos os Bisaf1?-US apanhar as oblatas deixadas no terreiro da Aldeia".
·
Finalmente Wi e Wibae eram as express0es coletivas que
significavam chegada e volta, tendo como referencia o distante
astro onde tinha morada certa o herói tribal.
Todas estas informac;oes estao calcadas nos documentos
históricos deixados por Mamiani e Bernardo de Nantes, ambos
referidos na bibliografia. Embora se trate de obras religiosas
nada impede sua coloca~ao como instrumento de pesquisas
urna vez que nao apareceram viajantes nem cientistas naquelas paragens, na época da conquista. Muito se deve, pois,
aos jesuitas e barbadinhos por essa constru~ao de monumentos imperecíveis gragas á protegao que, inicialmente, deram aos indígenas do grupo étnico Cariri.
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Esses silvícolas baseados, talvez, na forte idéia que tinham
do fenómeno do aparecimehto de órion e das Pléiades, ccnceberam, em torno da vida, pensamentos bastante elevados.
Criara-se, porém, um dualismo evidente: o Tapuia ~ª1:8º o
Tapuia Brabo. Ambos praticavam as festas do Warakidz<:,. porém uns eram mais tolerantes que outros, que nem adrmt1am
intrusos nas áreas de suas correrias. Esses Tapuias Brabos
eram mais apegados as tradi~oes inflexíveis, aceitando, com
facilidade, a presenc;a do duende encapu~ado ou munido ?ºm
uma máscara ritual. Já os Moritises, famosos pelo seu ad1antado estágio de cultura - casa de taipa, pequena agricultura - preJeriam o simbolismo da cabec;a - ídolo no qual
havia a cerimonia · da defumac;ao, onde geralmente, saudavam a entidade derramando vinho nos cantos da nova cabana
sagrada, que era feita, exclusivamente, de. folhas do coqueiro
ouricuri.
o culto do crorobae, praticado por esse último gentío, se
exercitava como festa propiciatória da pescaría ou da cac;ada.
o fumo, que cultivavam, destinava-se ao deus Badzé, ID:iico
que tinha poder nas florestas virgens, onde estavam as grandes feras!
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Expressóes -

evolugáo ou adaptaqáo?

Certas manifestac;óes de grupos nativos quando aparecem
inter-relacionadas coro fatos peculiares da vida ero comuni·d.ades oferecem quase sempre, aspectos construtivos de interesse social, m~recendo estudo atento, para sua maior facilidade de interpretac;ao.
Admitidas determinadas hipóteses sugestivas, provenientes de algo ocorrido no século XVII, chega-se a conclusao de
que, em verdade, existe elenco de termos oriundos do fa~ar
cariri vivificado pela ac;ao dos respectivos grupos que, relacionados entre si estavam abrigados a obedecer aquilo que era
justo quanto a' ocorrencias de senti~o extensivo - P.ºr~m de
maneira voluntária - como suced1a ·entre povos s1lv1colas,
sem leis e sem preceitos rígidos a seguir.
Entre os Cariris havia, como que, urna elabora~ao cuidada ero determinados fatos envolvendo casos· que parecem
tr~nscendentes para os conhecimentos dos próprios íncolas.
Há alguns aspectos, no falar de certos "bárbaros", em que se

percebe, nítidamente, influencia onomatopaica ou tentativa
de imita~ao através de sons fonéticos, encontrados no contexto das expressé5es. Entretanto havemos de reconhecer, sobretudo cotejando o Catecismo e Arte de Gramática, etc. (Mamiani), que algo ali está constituindo base que nos oferece
condi\!OeS de raciocinar acerca de teorías estranhas penetrando no linguajar dos Cariris, encontrados nas áreas adjacentes
ao baixo e médio Sao Francisco.
Tomemos, por exemplo, dois termos do léxico Cariri, relacionados com o estado onírico (nas artes mágicas) e a marte,
para um exame comparativo. As palavras escolhidas para tal
operagao, constam dos trabalhos da catequese e representam
assuntos de certo modo ligado a fatores psicológicos. Esse
sonho (ero Mamiani) , esconde, entretanto, fase da magia ritualística.
Para os gentios do Brasil (isso de modo geral), o sonho
natural representava manifesta\!ao de forgas superiores, agindo em nome de urna espécie de casuística. Do sonho interpretado, quantas vezes, surgiram atos de guerra com inúmeras
martes, inclusive de chefes famanazes! ... Urna expedic;ao punitiva nao seria realizada sem a observagao de diferentes sonhos, principalmente de mulheres e mágicos renomados.
Prevendo o valor que os Cariris conferiam ao estado de
inconsciencia (metempsicose), os jesuitas (Geru) passaram a
relacionar, com finalidade precípua, certas manüestac;oes
acorridas na festa do Warakidzá (sonho, em Mamiani), confundindo, pelo visto, o culto primitivo com manifestac;ao do
inconsciente.
Daí é fácil ver a interpretagao que davam, após, ao Warakidzá ou sonho provocado.
Buscando meios convincentes para esclarecer fatos sensíveis, onde rareiam documentos indispensáveis, usaremos aqui,
esquema prático cujo objetivo (principal) é demonstrar certos
processos de forma\!ªº de palavras que os Cariris usavam nas
suas manifestagoes coletivas:
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A palavra que Mamiani empregou como sonho, em se.u s
componentes ideográficos: Wará-ki (qui) dzá. (Onirismo metempsicose)
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'

4Q -

Esquema apreciativo

Carirl

Portugues

Raiz

Sufixo

Versáo

WaráWaráWaráWaráWaráWaráWaréWaré -

kidzá
rá
eró
yá
dzá

sonho (magia)
instrumento de ta.nger
beiju - oblata ao deus
espia do caminbo
remédio
ele em volta - rodilha
padre e mágico
bolo de mandioca - oblata.

2Q -

dú

Palavra correspondente a morte de compostos:

Portugues

Cariri
Prefixos

SiSi ·Si3Q -

Radica1s
PáPáPáPá-

Aglutina~Cies

pá na forma~ár.

Sufixos

té

tedé

Versóes
matar - ser morto
está morto
coisa marta
que está morto

e relacionamentos: pref. raiz, sufixo:

Radicais

significa pé; daí, correr, buscar (coisa que nao se pode
fazer sem o pé
_
Di - aquilo que sucede depois do futuro ...
Iró - coisa de cor preta (carváo)
Né - mudar o olho da coisa focalizada, ponto visado
Té - como sufixo equivale ao verbo vir
By -
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relacionamento de raízes comuns:

significa cinza, isto é, aquilo que serve para fazer correr os duendes ...
By-né, quebrar-se, quer dizer: náo olhou e, como pé, quebrou
o objeto.
By-te, voltar, ir e vir, de um lado para o outro, no jogo da pela
(talvez ¡>epé, equivalente a peteca).
By-di,

5Q -

justa

posi~áo

de radicais e sufixos:

Bydi-ré saída a cinza fica o carváo
Bydi-zu (Bydidzu) - cinza e água na decoada;
Byby-tz, (repeti~áo da raiz) palheta de jogar.
O assunto é bastante amplo para comportar num trabalho

nao especializado. Fica, portante, a idéia que pode servir de
sugestao a novas pesquisas de especialistas interessados. na difusa.o de conhecimentos antropológicos.
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A língua a servigo da etnocultura

(Sec. XVII)

O trabalho de divulga~áo idiomática, empreendido pelos
missionários europeus, estava destinado a diferentes iniciativas que, na época, pouca ou nenhuma importancia revelava
possuir.
Os objetivos imediatos, procurados pelos padres da Companhia de Jesus, junto aos Cariris, obedeciam a processos cujas
diretrizes náo poderiam ser alcan~adas sem planos enérgicos
e firmes a cumprir. Contudo a finalidade principal - difusáo
da cristandade - sofría retardos em razáo de circunstancias
inesperadas: !utas internas agravadas pelas tais "medidas indispensáveis" para fazer valer fato novo: a posse da terra como
propriedade individual. No início as Aldeias transformaram-se
em verdadeiros quartéis onde exercicios de guerra se equivaliam as obriga~oes religiosas. É que o "branco" se viu for~ado,
para conquistar adeptos, a recorrer a motiva~áo das lutas entre
tribos, contingencia irreversível dos antagonismos anteriores.
A finalidade principal das m~ss6es ficava, assim, sujeita a
comportamento base~do no princípio da vivencia cautelosa
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do aborígene, para evitar o pior: choques culturais violentos!
Ad<?tar~m, ?s padres, como fator de emergencia, a dialética na
apllcac;ao d1reta de conceitos, por meio de idéias assimiladas,
tendo o pensamento voltado para urna adaptac;ao posterior
(segundo exigentes imposic;6es)' as normas ligadas a teologia.
Nota-se, claramente, que eles preferiram a forma evolutiva
do entendimento usando processo dramático já consagrado em
obras como Diálogo das Grandezas do Brasil.
Servindo~s~, entao ~ dos diale~os dos chamados Tapuias
Mansos ( M orztises) , a pos observac;oes cuidadas, buscaram por
meio deles, atingir objetivos culturais e com eles trat~ram
prontamente, de transmitir as mensagen; mais impressioIÍantes dos "Testamentos" ...
Estavam, nesta altura, coadjuvando, paralelamente, para
o aperfeic;oamento e defini~ao do fenómeno da reciprocidade cultural: "aquele que ·encultura é, inevitavelmente,
aculturado''.
!i-~· Aldeias, ~st~beleci?as, agora, nas antigas áreas de predomm10 do gent10 indomavel (Caetés) passavam através das
"~escidas", a acolher t.ribos menos afeltas as de~andas guerre1ras. Para os conquIStadores da gleba essas sutilezas nao
existiam. Matavam os que nao podiam cativar e cativavam os
que na o podiam matar . . .
Confusoes daí surgiram, isto é, dos latifundiários em luta
aberta coma poderosa Companhia de Jesus.
As descric;óes mesquinhas nao tem propósito n este ensaio !
. .Passemos ª.ºambiente renovado das remoc;oes para as prox.n~1dades do htoral conforme os desígnios da catequese dir1g1da.
Nos grandes
, .
. terreiros das Aldeias Cariris' além dos exerc1c1os corpora1s, para manter em boa ordem o físico, passou a
preya~ec~r renovada obrigagao a cumprir: ir a Igreja para as
cer1~on1as do culto, tendo se~~re um orago principal que era,
hab1lmente, lanc;ado em opos1~ao ao deus dos aborígenes.
As mulheres das tribos (para evitar-se a ociosidade), eram
levadas a empregar seu tempo em afazeres domésticos, entre~ea~os de e~~inamentos ~eligiosos. Distinguiram-se elas pela
1ncr1vel mob1hdade das maos no fabrico de redes rendas te' que abra'
celagens de pec;as para os misteres da religiao nova
gava~: Apareceram mulheres tao hábeis na fatura de imagens
e.1culp1das na embura-de-cambao, que até boje notícias ano25.0

nimas falam de Maria Maginária que teve enorme relevo nas
terras da Baixa-Verde. Viu-se, assim, a repetic;ao do caso que
impressionou ao padre Antonio Sepp (RGS) com a musicalidade excepcional do índio Inácio Paíca.
Enquanto isto sucedía com os jesuítas, localizados nas
proximidades da fabca litoranea, os barbadinhos franceses desenv~lviam ac;áo paralela nas ilhas fluviais fronteiric;as da
Bahia e Pernambuco. Talvez essa posigao insular esteja relaci~n~da com dois elemento~ s,~io-económicos, defesa do própno incola; escusa ao predom1n10 da Casa da Torre que avassalava o sertao estabelecendo margado espoliador.
No domínio da cultura esses religiosos nao seguiram a
rnesma orientac;ao jesuítica. Evitaram assimilar tradic;6es Cariris atacando-as violentamente. Buscavam vencer , espiritualmente, o gentío agora submisso. Assim procediam crentes de
que aqueles silvícolas eram diabólatras.
O processo observado difere, em linha geral daquele adotado no Sao Francis~o.
'
De posse de um certo número de vocábulos do dialeto Cariri das ~has, passaram os caEuchinhos franceses, . ao emprego
das versoes de textos que pudessem difundir as bases da teologia ~ri~ta. Por ~eio de sermoes, carregados de imagens inacess1ve1s aos nativos, come~avam a . verter conceitos bíblicos,
por sua vez vertidos para o portugues, inclusive, com suas
impropried.ades. Eram li~oes que, em verdade, pouco influiam
na mentalldade nativa. Como poderiam eles entender idéias
tao complexas como aquelas da Santíssima Trindade? Soubese, após, o impacto que essa teoria causou no meio dos aborígenes, tendo os missionários que explicar, com objetos materiais, tal configurac;ao transcendente: consta das at ividadi:s
de Geru, exemplificar A Santíssima Trindade - tres em um,
·para o Cariri - com a seqüencia das águas que formara o
oceano. Chuva, rio, mar. Em S. Paulo era cutra a conce~ao :
cera pavio, vela!
Foi, porém , nesse instante de perplexidades que frei Bernardo de Nantes achou oportuno comparar Jesus a Poditá e
arrancar a 'idéia. prefixada de que Nhinho equivalia a Deus,
posto que o Cariri desconhecia a relac;a o que davam a palavra
Tupa.
. A língua, ~resta _yia de.acesso aos segredos tribais, perdeu
m u1to de suas intensoes cr1ativas. As versóes elaboradas tu25 1

multuaram espíritos e conceitos criando urna espécie de cisma,
justamente naquela parte que desejam, os religiosos, ver omitida. Os cientistas ficaram de sobreaviso diante de tamanha
ousadia: sermáos enormes sobre assuntos complexos vertidos
para urna língua inteiramente estranha! ...
Pergunta-se, com razáo: que teria levado a tal iniciativa?
Talvez seja esta a resposta eqüanime: enorme contingente
humano a conquistar, em pouco tempo, para as fileiras dos
"novos cristáos do Brasil".
Foi esse processo de versóes inusitadas, feitas diretament~,
sem correla<;áo vernácula, que minimizou a obra do capuch1nho frances. Todavia, por existir antes o trabalho de Joáo de
Barros muita coisa se salvou do conteúdo ali exposto. Contribui<;áo i_negável existe na fauna, na flora e nos processos de
comunica<;áo.
Sucederam aos religiosos franceses, na ribeira do Paj eu,
os barbadinhos italianos que muito fizeram pela salva~áo dos
silvícolas; porém nos referimos ao cativeiro a que estava.m
sujeitos se continuada fosse a a<;ao· direta dos poderosos senhores da Casa da Torre. Basta dizer que ainda no início do
século XVIII frei Vital de Frescarolo teve de fugir das imedia~óes de Cabrobó, porque pretendia socorrer indígenas (que
estava tentando aldear), que viviam arribando de serra em
serra. Foi entáo colocar-se no altiplano da Borborema buscando ali encontrar urna nesga de terra onde pudes.se reunir
restos de tribos desgarradas, que andassem errantes pelo serta.o. Fez alto no lugar onde bojeé Triunfo embora depois soubesse que ainda assim estava em posse~áo dos Garcia de Avila.
Destacava-se aí o grupo Umá que era. indiscutivelmente, Cariri.
J á no fim daquele século XIX, o engenheiro Dombre ficou
impressionado com a beleza do a<;ude que ali encontrar~.
Os capuchinhos italianos conhecedores da música vocal
e instrumental (e também da importancia que essa Arte dispensa a religiáo) tudo fizeram para transmitir conhecimentos
técnicos aos moradores da próspera vila depois transformada
em cidade das mais progressistas.
É provável que dessa a<;áo educadora tenham surgido os
músicos notáveis encontrados em Triunfo, no início do século
atual. Ali destacaram-se duas bandas de música - Garras e
Fumos - que legaram .ao sertáo obras imperecíveis, embora
ainda boje incógnitas.
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Triunfo, cldade do Pajeu. Homens históricos do fim do seculo XIX.

!salas Gon~alves Lima - chefe político, dlrigia a Banda de Música, GAR~
RAS". Eneiclopédia dos Municipios,
pág. 308.

Genésio Gon~alves Lima, artistas popular de
indiscutível capacldade intelectual.
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Valcr da linguagem na identidade etnológica

O deus Badzé ficou, na perenidade etnológica indi.scutivelmente fixado, quando se operou sua identifica<;áo nos dois
grupos Kipéa e Dzubucúa.
Examinando o nome do mito, deus do fumo, dos animais
e das planta~óes, deparamos, na conforma~áo vocabular, com
a bivalencia consonantal, representativa de faceta ornada das
características frisantes, nos dialetos Cariris. Essa partícula
(dz), além de integrar aquele termo mítico, passou daí em
diante, por processo evolutivo, a representar elementos indis253

pensáveis na vida das comunidades primitivas da ·regiao: água,
dzu; fonte, ebadzu.

Uma particularidade, que continuará a ser investigada está
na omissao de dados sobre patrilinearidades e clas, como cultura desse grupos, posto que isso nao entrou nas cogita~óes dos
religiosos que estudaram as peculiarida~es do gentío. Mas é
bem provável que a jungao de consonantes (dz), seguida de u,
tivesse alguma rela<;ao com o aspecto focalizado.
Veja-se, por exemplo, que padzu quer dizer pai; padzun.u,
pai do filho (marido); padzu-yentá, padrasto.
O arco, arma principal do Cariri, como de resto o era para
os demais "brasilíndios" tem dz como radical inconcussa, no
vocábulo seridzé.
Ora, sendo Badzé deus da fauna e da flora nada mais
justo do que ligar seu nome ao instrumento que iria servir na
caga e na pescaria.
Destaque-se, ainda, que os peixes, pela protegao que tinham do grande deus, possuíam um vocábulo genérico significativo: mydzé.
A julgar pelo valor dessas conotagües fomos além nas sutilezas ontológicas evidentemente cultuadas através das reunióes organizadas no interior das pali<;adas ou casas de pau-apique; enquanto dzu, comprovadamente, acenava para significados interrelacionados com o sexo masculino, dzé (variante dzi), afei<;oava parte outra, ou seja, o que era feminino.
Vejamos as constatago.es dessa afirma~ao onde divisa-se,
nao apenas a raiz dz, mas, além disso, um é final, nas palavras, correlativas: máe, dé (dzé); neta, teké, medo (coisa própria de mulher), dzené; irmá mais maga. biké; irma mais
velha, dzidé; avó, nhiké, e, finalmente, "abusoes" de um diabo
que era tido como figura de mulher (Maraca), idziné.
Ao concluir esta ligeira apreciac;áo nao desejamos íaze-lo
sem incluir dzi, urna vez que os finais em ó e u propendiam
para a linha paterna (segundo tuda indica), enquanto é, i, á,
seguiam orientagáo aposta, com raríssimas excegoes.
Eis alguns casos que parecem comprovar tal asser<;áo:
lQ - bodzó, machado, utensílio para o homem;
2Q - crudzá, cesto oblongo das mulheres;
3<> - tidzité, as mulheres;
4Q - tidzi, sexo feminino;
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5Q - 69
79 -

bidzorá, pasmado (neutro)·
'
dzené, respeito vergonha (mais
comum nas mulheres);
dzeyá, entristecer ...

uma tent~tiva de encontrar meio de justificar, b oje,
aquilo que dever1a ter sido explicado outrora ...
.
c_ontudo, buscand_? a~rimo na estética da linguagem, e nao
propriamente na semantica (espago tempo, significa<;ao mudada das pal.avras), aí fica~ sugestoes e fatos objetivos que
pode~ sugerir no~a~ pesquisas por quem se julgar cupaz de
o re~lI~ar, e este1a 1nteressado na evoluc;ao da etnlicultnra
bras1le1ra.
.É
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Idéias redivivas de povos consideracros extintos

Há enorm~ 9-uant~dade .de material arralado e divulgado
acerca dos CanrIS (oriundos de diferentes fontes de informac;óes), q.ue merece ser revivido, para que se esclar~anÍ certos
a~ontecrm~nt?s que se desenvolveram nas regi0es do Nordeste,
d~reta ou 1ndire~amente, .no evolver da história nacional, precisa~ente naquilo que diz respeito aos problemas do espirito
relacionados, por sua vez, com o folclore e a cultura. Voltemos
no~so pensamento para as chamadas "abusóes" dos avós Tapu1as. Parece, _e~~retanto, tratar-se de pavo extinto, mas na
verdade? sua.s ideias, penetradas de misticismo, empolgaram
almas su:iples, como a dos caboclos e, depois, de seus descendentes d1retos. Jamais puderam ser totalmente arrancadas
tais co!1vicc;~s íntimas. As armas dos conquistad~res da. terra
destruiram, e bem verdade, número considerável de vidas simples, inclusive ~e homens mulheres e crianc;as, já enculturados, mas o destino das tradig0es, crendices e lendas, e mesmo
alguns costumes, quando combatidos de frente se descartavam na humilde ~ubmissao, tal a sensitiva vic;o¿a que tocada,
na haste, se retra1a para reverdecer, com maior vigor, momentos após. Assim perderam seu precioso tempo aqueles que
pretenderam liquidar de urna vez por todas com as tendencias
dos nativos Cariris.
Veja~os, no caso, as decisivas imposic;óes do destino que
aos ~eró1cos ven~edores faltavam: adaptac;6es ao meio e co- ~
nhec1mento da llngua, para urna demonstrac;ao de superioridade absoluta!
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A substitui~ao for~ada do sentimento religioso ancestral,
nao poderia, jamais, ser imposta por personalidade que nao
se podia comunicar, abertamente, com seus interlocutores. Os
magos, desse grupo étnico, haviam chegado a um grau de cvolu~ao que deixavam dúvidas nos espíritos dos conquistadores,
znalgrado as incisivas condena~óes missionárias.
Dispondo o Bisamu de conhecimentos sobrenaturais .cuja
descri~ao, feita pelos p.róprios sacerdotes, parece coisa lendária, assombravam conquistadores bisonhos e interesseiros.
Admoestados e, por fim, molestados violentamente tiveram os Cariris que ceder, como Moreia fizera no Sul do País! ...
Esqueceram-se, desde logo, que o pensamento jamais poderia ser vencido pela submissao ! Por tais motivos a magia
desenvolveu-se, após, .em escala verdadeiramente assustadora, principalmente nas ilhas do médio S. Francisco, quando ali
missionavam os capuchinhos italianos.
· Reunindo grande parte do acervo expressivo fornecido pelos cronistas, viajantes e religiosos, encontramos vestígios das
mais belas tradi~oes míticas enredadas no meio de inforrna~ües de oportunistas e interessados noutras formas de atividades sociais e económicas.
Sentimos, de-nossa parte, que era preciso voltar a alguns
assuntos deixados sem o necessário exame que as circunstancias estavam a exigir. Em muitos casos talvez seja impossível
chegar a urna solu~ao definitiva dos problemas, em razao da
própria essencia da matéria, da distancia no evolver do tempo. No caso tivemos de procurar reviver determinadas manifestagoos de pavos julgados extintos, inclusive no aspecto material da cultura ainda vivo na lembranga de herdeiros diretos,
espalhados nas imensas regiües do serta.o do Nordeste. Mais
difícil, porém, foram as exteriorizagües de sobrevivencias de
fatos e fenómenos sensiveis, de elevada significa~a.o por que
apenas estavam esbogados nas referencias daqueles homens
abnegados que se interessaram pela cultura espiritual da.quela
gente desconhecida. Aqueles, pensando mais na elevagao de
almas selvagens acabaram legando ao porvir verdadeiras preciosidades relacionadas com antepassados gentios, em sua inter-relagao com o futuro do caboclo brasileiro.
Eis, pois, alguns dados dos Cariris (Tapuias) que habitavam as margens do Rio Sao Francisco (Bahia) , nos idos do
século XVI, conforme nos relata o padre jesuíta Fernao
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Cardim e Gabriel Soares de Souza, de que faz uso Capistrano
de Abreu em Capítulos de História Colonial:
"Os Cariris, pelo menos na Babia e na antiga capitania
de Pernambuco, já ocupavam a beira-mar quando chegaram
os portadores da lingua geral. Repelidos por estes para o interior, resistiram bravamente a invasao dos colonos europeus,
mas os missionários conseguiram aldear muitos e a criagao de
gado ajudou a conciliar outros. Talvez provenha dos Cariris
a cabe~a chata, comum nos sertanejos de certas zonas."
Ainda foi possível surpreender, nas tradigoes caboclas,
certas práticas e conce~ües populares visivelmente evoluídas
de transmissoes de antepassados nativos.
Urna delas está na confian~a depositada no canto da peitica que era "urna ave agoureira", segundo os missionários,
mas, para os indígenas apenas anunciava aquilo que deveria
suceder inevitavelmente: a chegada de bom inverno. Há fragmentos poéticos de origem desconhecida sobre o canto dessa
ave totem:
'
"A peitica tá cantando,
O inverno tá chegando".
Outra lembran~a ancestral encontra-se na estór.i a resumida do teu-teu; nome provavelmente onomatopaico de ave
pernalta dos taboleiros e carrascais. O teu-teu nao pode dormir por que tem espora.o debaixo das asas!
Diziam os antigos que o teu-teu era um mogo apaixonado
que ia roubar a noiva, porém, inadvertidamente, dormiu na
hora aprazada, tendo' sido castigado com aquele apendice que
nao o deixa conciliar o sono. Com urna. perna no ar cochila,
porém, em dado momento, distendida a perna, leva urna esporada. O tormento nao teria jamais fim! Por isto teu-teu
nao
- d orme ....
'
Finalmente consideremos esta estória secular do Nordeste
onde Nhewo (demonio dos padres das missóes), surgia no meio
de descomunais redemoinhos formados por fortes ventos que
se entrechocavam. Era crenga muito arraigada que certos indivíduos que tinham pauta com o cao (diabo), era carregado
pelo redemoinho juntamente com os restos dos gravetos que
denunciavam a infelicidade de tremenda seca.
257

Comparagao rasteira:

Dizeres populares

Vai aqui, urna rela~ao - nao muito extensa - recolhida,
diretamente, do trato social diário. Sao provérbios, dizeres
oportunos, chistes graciosos, empregados (desde muito) , nos
ciclos campestres das regióes nordestinas.
Constituem singularidades por vezes evanescenres, mas
afei~oadas a dialética popular da gente sertaneja; cuja vivencia nao é possivel negar. Existe em diferentes setores, variada
·ou nao, porém constituindo busilis na expressao oral.
Algumas ora~óes apresentam, como que, sentido ininteligível, em razao do desaparecimento da motiva~ao principal
vá pra
que a gerou. . . É . o caso da rea~ao verbal estranha: _
Baixa da Égua!

·

Nao entendemos o dito mas como diria o poeta: negá.-lo
quem há-de?
Consideremos, além disso,· que aquilo que desconhecemos
nao é, ainda, o limite daquilo que deveriamos conhecer, quando perdidas as conota~oes passadas.
·
Vejamos os exemplos extraídos do falar do p~vo sertaneje:
"Ele Anda de cara pra cima como jumento sem máe ... "
"~ ·urna besta que anda por aí voando!"
·'
Individuo sem dinheiro:
Anda liso como mugu ensaboado! (mu~um)
Granae ladráo:

Rouba o sol antes de nascer (conceito do cigano)
Convite· -para uma briga:

Vamos emendar os bigodes!
Individuo paci,ente em detnasia:
Tem paciencia de quixó ( armadilha)
Apaixonado sem vintém:

Cabra como aquele
se ajunta com dais sabugos! . (homem sem préstimo)
M ulher mal vestida:

Saca de la mal amarrada!
Ntio vai na conversa de amor:

Dessa rama murcha meu boi nao puxa!
A rn,e.a,gas graves:
É boje que· a paia voa! ·

Vao ver cu de cotia assuviar! . (palha)
Voce tem chegada de leao
e saída de peba (tatu)
Come fubá e arrota capao! .
Olhos lánguidos da mulher:

Tem olho de gata vadia!
Tromba dágua:

Chuva de matar sapo;
Escuro de meter dedo no olho
Caboclo magricela:
Subejo de defunto! (sobejo)

Cara de pamonha mal amarrada!
Feia de fazer bode entrar nágua!
Caboclo decidido:
...

Caboclo da rede rasgada (vai falando, sem medo)
Quero ve se voce tem rópa na mochila! (roupa)
A meaga de surra de chibata:
.
O ctio que te atenta tem os olhos de·sola! (diabo)
Desconfianga:

Gato ruivo do que usa disto cuida!

o

malvado nao pode fazer bem:

Sujeito enxerido sem len~o!
.
Canta mas nao entoa ( desaf~nado)

Pau revesso nao dá embira!
Nao sou capim de teus dentes!
Conte comigo e durma no mato!

Irreverente:

Finório:

Aquilo é um baú sem fundo
Tem o fato furado !

Sabe onde o diabo perdeu as botas!
É um unha de fome!

Jogador:

Crianga viciada a olhar quando alguém come:
Que menino esgurejao! (?)
Dá o subejo pra ele! (sobejo,. sobra)

do olho da sota
Joga até pedra em santo! ·

É
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·vagabundo:

Anda encangando grito
Marte de pessoa de '¡)OUCa imp,ortancia:
Foi pro Cara Dura (cemitério)
Pessoa f aladora:

Deu com a língua nos dentes
Anda com o rabo entre as pernas ...
Meteu a viola no saco!
Peia nao é santo
mas faz milagre !
Apanhou de um ooxo
E deu num cego a traic;ao
Anda genetiando (do verbo ginetear)
É fogo de caieira !
Praga:

Vai crescer como correia no fogo!
Cresce pra babeo,
como rabo de cavalo;
Tem olhos de cachorro da mulesta! (com hidrofobia)
Desde que a mulher morreu
Ele anda avariado do juizo!
Expressóes:

Carreira de velho é choto (chouto)
Desabafo é queda!
É besta como ovo de aruá
Cara de cao cagando serviqo! (diabo)
Sério como porco mijando.
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Reflexos culturais na arte popular

Neste estudo, realizado com fulcro na língua Cariri, tem
primazia a tese estética de Osear Weise sobre a importancia da
estilística popular. Embora a crítica atual prefira registrar o
conceito de "expressao oral", nao se pode elidir a contribuic;ao
de estetas da linguagem como valiosa e segura participac;ao de
setores vinculados a poesia do povo. Tem bastante significac;ao
aquilo que se tem escrito, ultimamente, acerca da singularidade no modo de falar de certo povo que, dia a dia, recebe maior
apoio de homens realmente cultos.

Já havíamos notado, desde muito, a presenc;a de casos isolados de fonética peculiar como aquele notado na língua dos
Cariris e referido por Mamiani: "consonantes desempenhando
func;óes vocálicas." A letra V, por exemplo, destaca-se tal como
vogal em termos como Vdjé na pronúncia figurada de V, d, jé.
No grupo Dzubucúa a questao do I, J, Y, fez com que Bernardo
de Nantes escrevesse o seguinte grupo consonantal: wj. Temos,
nos dais casos referidos, o velho problema da confusao fonética
que nos legou dois sons cuja representac;áo gráfica ficou configurada em W, Y. Daí encontrarmos na obra do cupuchinho
frances do médio S. Francisco, junc;áo de letras de enign1ática
pronunci~áo: vpl, vbw, ·e até esse endrwrulo agrupamento que
causoµ estranheza, ploh (Vejam-se as páginas 351 e 355 da obra
referida).
Sao aspectos da fonética popular que .p recisam ser identificados para maior aproveitamento das idéias; mas que · até o
momento continuam insolúveis. Para alguns isso nao passa de
fato arrolado nos decantados aspectos das asperezas selvagens.
Para o cientista eles se enquadram na classifica~ao inteligente
do mestre Antenor Nascentes: casos de "fonética sintética".
Mas naquele recuado tempo das missóes, dava-se prioridade a fonte individual onde se distinguiam, num plano ideal, o
homem em substitui~áo do povo. Nada significavam, portanto,
tra~os de cultura específicos de grupos considerados expressivos
socialmente. As manifesta~aes orais caracterizavam pensamentos considerados rasteiros por fugir dos padroes convencionais.
Com a veemencia de assunto como vocaliza~tio, estética da
lingu&gem, já consagrado desde a obra monumental de Camoes, nao foi difícil mudar tal erróneo conceito, através de
concep~óes mais elásticas baseadas em principios de filosofía
da linguagem.
Outros aspectos foram sendo descobertos nas obras nacionais destacando-se, além disso, a valoriza~ao de elementos on0matopaicos construidos com finalidade criativa.
É nesse momento da história que surgem, com finalidade
precípua, os estudos dirigidos acerca da alitera~iio voltando a
baila o focalizado fenómeno da.vogal e seu mecanismo limitado.
Destaquemos, pois, as facetas originais dos casos assinalados:
1Q - ~ocaliz~óes - "dissolu~áo em vogal de elementos
consoantes em curso no falar do pavo;
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"repeti<;ao da mesma consoante nos
textos escorreitos", com finalidade objetiva;
3Q - en/ase na aliter~iio - repeti~ües expressivas de um
mesmo fato de linguagem, envolvendo vocalizag5es ou alite2Q -

aliterar;oes -

rag5es. (*)

Cabe-nos apresentar, a guisa de exemplo, algumas ocorrencias do género colhidas em autor consagrado.
mulher. . . muié; culher. . . cuié; velha . . . véia. (Exemplo de alitera~ües oferecidos por José Veríssimo, apude Joaquim
Ribeiro).
O fenómeno da aliteragiio foi colhido, em c ·amóes, para
urna demonstra~ao de sua importancia estética. Contudo daremos aqui, um exemplo com elemento do folclore nordestino
colhido por aquele mestre: (*)
"tempo pediu ao tempo
Que lhe desse tempo''.
Existe a aliteragiio da letra t como motiva~ao para destacar o trocadilho.
Pode ser operado com outras consoantes :
Alitera<;ao coro a letra m.
"Menina, minha menina,
Da minha venera~ao"
Vejamos urna alitera<;ao coro repeti<;ao figurada:
"Amor coro amor se paga
Que outra·paga nao tem"
Aqui configura-se o "hábil jogo verbal" utilizando-se as
consoantes m, p.
.
Nesse caso .peculiar é que está sugerida a idéia de urna
objetividade onomatopaica através, portanto, do caso confi- .
.
gurado.
No elenco das publica~óes com textos da literatura de
cordel, sobrecarregadas de assuntos do "folclore essencial",
encontramos, no falar do povo, o desenvolvimento da vocalizagií.o como fator de intimidade:
Zezinho, zezim; Chiquinho, chiquim.
Ternos aí o fato extensivo pois sucede com grupos consonantais que sao . elididos para dar lugar a vocalizagáo.
Porém nao sao raras as palavras verdadeiramente vocalizadas:
* Joaquim R·beiro, obra referida.
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"Essa minha bola veía! (bola aí é cabe<;a)
... o véio Severino.
"Meus oios se encheram dágua
Cum? o rio no inverno"
E aqui cabe esse estranho fenómeno expressivo:
"Fuló de papé
A meu Santo Antóe''
As aliteragoes, empregadas conscientemente pelos poetas mais credenciados, revelam objeto estético da maior im..
portancia filológica:
"As muié dos guabiru (políticos)
Quando sai a passiá
Parece um bando de ema
Quando vai come juá"
Propósito: o ridículo.
(Alitera~óes das letras m.p.)
Quando empregam o n buscam destacar fun~óes:
"Sinfrónio, vai me contando,
Que é que tu anda fa.zendo ...
Se anda dando ou apanhando,
Se anda comprando ou vendendo".
Da pelej a de Zé Pretinho com o cego Aderaldo tivemos
alguns trava língua em que um deles fez derrotar, pela dificuldade de J:lrosódia, o esperto improvisador:
" É um dedo é um dado é um dia,
É um dado é um d'ia é um, dedo" (Alitera~ao do d)
Tratando-se de mes1nice do folclore nao foi fácil para
Aderaldo fazer os trocadilhos que tanta admirac;ao causou no
momento do improviso. Porém Zé Pretinho desconhecendo
a motivac;ao da paca, que era ancestral, caiu, após sucessivas
repetic;óes do tema variado:
"Quem a paca cara compra.
Cara paca pagará" (Aliterac;óes: p.c.)
Aí, além da aliter~áo pura e simples; havia inclusive, a
imitac;ao onomatopaica na b~ca do objeto significado.
A énfase na vocalizac;ao ou na aliterac;ao pode trazer sérios inconvenientes, pois abusa, por vezes, da ~epetic;ao t emática. Veja-se que esse aspecto negativo foi contornado por
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Luis Dantas Quesado ao repetir sessenta vezes, nas seis décimas, o motivo principal "nem todos", nem todas".
Foi num momento desses que Pedro Cariri quebrou o
silencio, dizendo: "hom,e essa cantiga tá muito triste, cuide
noutra vida, camarada! O dono da casa replicou: num se
avéxe nao, Pédo; dexe o cantado cantá; se voce num tá gastando vá simbora qué mió.
E Cico Peba arremata:
Pedrd danou-se e o tempo fechou . ..
Resta-nos mostrar a importancia dos fenómenos assinalados no cancioneiro do Nordeste:
"Avoa cabaré,
Penera gaviáo
Palmatoria quebra dedo
Mas nao quebra opiniao !"
"Eu vi, eu vi, eu vi!
O Jaraguá
Um. bichim bonitim

Ele sabe vadiá.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

"Gaviáo penero, penero, penero!
Penero, lá nos ares prá vuá"
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
"Peitica cantó, cantó, cantó,
Chuva chegó, chegó, chego!
Interpreta~áo sintética do bom inverno, maior dádiva da
Natureza ao espectador constante dos fenómenos atmosféricos,
do setor hidrográfico.
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Poesia de Martinho de Nantes

Desenvolvimento dos espíritos
Fato de indiscutível presen~a, justifica a necessidade imperiosa desta jun~áo, deste acréscimo, pela diversidade de assuntos encontrados em ·documentos antigos, estando, muitos
deles, .claramente fora do ambito da Antropología Cultural ou
da Etnogia brasileira.
Uma poesia, em versos brancas (tipo de chansons como
Ah! Beau Rossignol Volage), da autoría do célebre capuchinho
frances, levou-nos a esta conce~áo. Ape·s ar de oferecer margem
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•

ao estudo da língua Cariri, nao se poderia considerá-la fora
da órbita dos ensinamentos teológicos, quando aferido o valor
do contexto. Desta sorte melhor pareceu-nos fosse incluído
mais este tópico que, como matéria isolada, se poderia relacionar com os demais motivos temáticos, sem configurar o conceito de disciplina autónoma ou especifica~ao .peculiar.
Deixa, assim, de constituir-se em liame vigoroso ou distin~ao
eloqüente.
Para servir aos objetivos tra~ados fa~anios urna incursao
rápida no documento aludido o qual foi publicado no início do
século XVIII. Antes, porém, é conveniente, e mais do que isto,
necessário, que se fa~a urna ligeira demonstra~áo das principais causas das variedades gráficas do Katecismo Indico de
freí Bernardo de Nantes:
lQ - deficiencia das publica~óes coevas, sobretudo quanto ao
defeito geral provocado pelas letras irregulares;
2Q - engano no registro de alguns sons cuja observa~ao (no
momento), se fez através do confronto entre grupos
.
étnicos - Kipéa, Dzubucúa;
3Q - fantasia a servi~o da Fé, concedendo-se livre curso a
neologismos bivalentes - cariris, portugueses.
No primeiro caso ternos, entre muitos exemplos: empastelamentos, palavras que nao foram devidamente separadas:
do vinu ou do winuá resultando na grafía exdrúxula duwimuá;
e, ainda, nodehem em lugar de no dehé etc.
·
No segundo aparecem enganos no registro fonético de que
daremos pequena demonstra~áo, na forma sumária: desého
em vez de tsehó (trocado t pelo d), e mais: Imudho no lugar de Imudó. Finalmente, os casos de neologismos (no original e na versao) , que nos foi possível sintetizar: Theba, tu¡KLm,
quema etc.
Chamamos a atengáo do estudioso para o aparecimento
da palavra tupam que, sendo originária do povo tupi, era tida
como representativa de deus falso (Bernardo 'de Nantes).
Apresentaremos, a seguir, duas estrofes da grande poesia
de frei Martinho de Nantes:
.
Cantico Espiritual -

Kamara tupam

(Sobre o mistério da Encarnagáo do Verbo Divino, pelo
padre frei Martinho de Nantes, Capuchinho). , 265

(1) "Cantemos, cristaos, alegres,

A Deus filho mil louvores,
O qual de Maria Virgem
Por nós nas ce, se faz homem ! ...
(2) Ao Anjo S. Gabriel
A vir a Nazareth coube
Dar a Maria o recado
Celeste, perto da noite".

·,

notória a inclusao de termos estranhos aos indígenas,
embora totalmente desconhecidos e desligados dos misteres da
religiáo. Ternos, para nossa observagao, dessa pequena exposi~ao: cidade, Nazareth etc. express5es sem correlagao idiomática. A.ssim, por necessidade premente, iam sendo feitas inclusoes abstrusas que penetravam, após, funcionando como vocábulos intrusos da lingua dos invasores. Porém a obra de frei
Bernardo de Nantes tem outro mérito indiscutível: focalizou
fatos históricos correlativos. Diz ele, ao apresentar o KatecisÉ

mo indico:

Versao livre também publicada:
(1) "Kamara cristaos hany
Inhura tupam diwyli
Do dsého do quema lea
Mo Imudho Virgem Maria.
(2) Theba· hany Sam Gabriel
·Ma cidade de Nazareth
Hamandi v-mete Ninho
Mo nudhi ywy dsého"
A Canqáo Espiritual de frei Martinho ·de Nantes consta

de vinte estrofes, (em quadras compa.stas na forma da redondilha ·maior,) faltando, porém, o concurso estético da rima
poética.
.
. . Tratando-se de fator artístico a colaboragao lingüística,
aspecto gramatical, parece conjetura totalmente prejudicada.
Apenas, na interpretagao livre, poderíamos registrar nuances caprichosas, que, certamente, pouco representariam em
nossas observagoes específicas. Mas apenas nestas duas estrofes aqui recopiadas., vemos, claramente, a desenvoltura dos
missionários na invasao do patrimonio etnocultural de nossos
aborígenes. Faltava aí o cérebro do hom·em verdadeiramente
conhecedor do assunto como sucedeu no Geru com o padre
Joáo de Barros, Apóstolo dos Cariris (Serafim Leite).
Aquele tupam, que os sacerdotes escreviam com minúsculas, nao era um Deus dos Cariris nem dos portugueses. Por
tal razao os Cariris, as escondidas dos barbadinhos, o chama·.vam de deus falso, como eles ensinavam acerca de Palitáo e
Badzé.
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'Este Katecismo contém a substancia das verdades Cristaes
que pelo espa~o de 23 anos ensinei aos indios,, E adiante fornece apontamentos valiosos:
·
lQ - Distancias dos lugares do Kipéa e Dzubucúa; "é de
mais de cem léguas".
2Q - Pescarias - "os Kariris do Sr. Francisco, no tocante
a pescaria, usam certas palavras, modos de falar, que na<? usam
os outros que nao tem semelhante exercício".
39 - "Diferenga no gosto de cada um"; "rudes, grosseiro;
' ·
idioma indico".
49 - Outros semelhantes (Cariris do alto sertao) __:._ "os
índios estavam muito avante metidos dentro do sertao interior do Brasil, afastados das povoagoes dos brancos''.
Quanto ao valor do Katecismo indico, os críticos religiosos da Europa assim se manifestaram:
"Estilo sincero, sem afeta~ao e próprio para a conversao
dos fndios Bárbaros". "Procurando mais confutar os erras da
América com a eficiencia de suas raz5es que conciliar as estima~oes de Europa coro a elegancia de suas palavras". É livro
de ouro! Assim encerra o parecer.
Precisamos, nesta altura, fazer uma demonstra~ao daquilo que afirmamos anteriormente, isto é, a dificuldade de interpreta~áo das expressoos registradas pelos capuchinhos do
médio S. Francisco. Como prova, irrefutável, eis esta passagem
que vem as páginas 174/175, de Katecismo tnd·ico: "nao sao
tres Senhores, senao hum só Senhor. Versao em Kariri~· i.tso·
0

homuquieba ibóa wandi, itsoholóbea.

Em primeiro lugar fagamos a separa~ao dos termos:
itsoho-nu - kié-ba iboa wandi, itsohó - ló-boea.
Itsoho, vem ai como ªenhor, nos dois casos;
Wcindi, equivale a tres
Boea, (Bihé, em Kipeia), quer dizer um só.
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..
. Quié (Kié)' equivale a negativa (nao) . .
Ibóa, está aí representando o verbo ser (sáo)
Atente-se ao engano quiedi por quieba

Ternos, assim, uma demonstra~áo eloquente das deficien- ,
cias da obra em aprecia~ao, talvez pela dificuldade que representava, naquela recuada época, urna tiragem de obra volumosa, quando o autor em lugar distante nao podia cooperar
na revisáo.

I
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Vocabulário Kariri

(Dzubucúa)

EXPLICA<;óES

Tendo frei Bernardo de Nantes esclarecido que a língua
dos Kariris do Rio Sao Francisco (Pernambuco) , era a mesma
do grupo Kariri do Geru (Sergipe), achou por bem náo repetir as regras gramaticais já expostas na Arte de Gramática
do jesuita Luiz Vincencio Mamiani, acima aludida.
Entretanto apresentou eertas questoes novas, sem qualquer referencia esclarecedora. Veja-se, por exemplo, o caso
do I com apare;ncia de J ou Y. Além do mais registramos al. guns agrupamentos consonantais que ficaram constituindo
dúvida irreversível.
Vejamos alguns fatos considerados falhos:
lQ - aparecimento da letra L talvez em substitui~ao a
R de radical ou fonema. Muita vez K substituí e na graf:a
(Kaya -

Cáya).

letras dobradas sem necessidade imperiosa;
3Q - possessivos aglutinados - palavras com fun~oes
gramaticais implícitas, porém constituindo problema insolúvel.
Além de tudo, frei Bernardo de Nantes, elaborou seu Katecismo combase na versa.o portuguesa evitando, propositadamente, a tradu~ao, como fez Mamiani. Emprega vers6es livres.
Finalmente a falta de correspondencia nas acentua~6es e
parágrafos dos próprios textos, colocou o investigador em verdadeiros emaranhados deixando-o sem capacidade de resolver
problemas mais sérios ...
Resumo dos principais dados étnicos. do povo Dzubucúa de
2Q -

Lisboa, 1709

Aracapá: •

lQ -

Usavam, em grande escala, a

pesc~ria

em canoas e

covos;
2Q -

Fabricavam redes artísticas;
3Q - Possuiam agricultura mais desenvolv~da: fumo, algodao, mandioca, melancias, meloes, abóbora, feijoes;
4Q - Empregavam uma cordinha em que, através de nós,
marcavam repeti~oes da mesma ocorrencia.
* Pronúncia atual.
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Quanto a prosódia diferiam dos Kipeia, por evitarem a
constancia de termos oxitonos. ~ram indígenas que viviam
do vale do Pajau, entrando pela margem esquerda do S. Francisco, até a barra do Rio Grande. Nao poderiam viver longe
das águas:
O trabalho do capuchinho é, todavia, ótima fonte de informa~óes etnológicas; aí se inserem e las, em razao de propósitos religiosos que precisavam ser esclarecidos. Ainda urna
vez a contribui~ao lingüística dos amerindios fornece subsidios relevantes para o estudo da antropología americana.

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

QUINTA PARTE
I -

VOCABULARIO DOS KARIRIS -

DZUBUCúA

A

Abuangate
Abuiro
Abuiroa
Adam
Aindhe mo rada
Aindé mo dzu
Alidzete
Andce· (andsé)
Andé
Andeli (anderi?)
Anhy (anhi)
Añli
Anra
Antsebua (t~ambu)
Annu
Apadzu
Apostolóa
Aracapa (1)
Arandri
Aran que
Aranque-dzó
Ayaclaro (Yaclaro)

- Pe~onha, adultério, maldade
- Barriga, ventre
- Estómago
- Adao
- Plantas da terra
- Mares ( águas)
- Doengas
- Pobres
- E, conjun~ao. Quem? Em
-É

,,_ Alma, fantasma, espirito
- Este
-Na
- Cabega
- Aborto
- Pai nosso
- Apóstolo
- Ilha de Aracapá, S. Francisco
- Remádio, mezinha .. .
- Céu, firmamento
- Nuvens, espa~o
- Desampare (Aquilo que segura)
B

Badzé

-

Deus da teogonía Kariris, pai de
. · ·-~· Politao. É . o mito dos ca~adores
Exige fumo

1 Frei Martinho de Nantes escreveu Ouracapa.
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Baecli
Banahoya
Bani
Batti

-

Becra (Baecla)
Becu
Behedzi
Bidzamu
Bihé
Badzó
Boedo
Bonhunhu
Bororus
Bwj (Bvuy)
Buanga (Bongá)
Bucu mo Caraí
Buieba (Buyé)
Buitone
Bukeke
Buronu
Burununu
Buyé
Buié (Bulete)

-

Desterrado
Canoa
Mocós
Estrela, ano, Pleiades - colheita
Tísica
Branco (cor)
Melancias
Curandeiro rezador, feiticeiro
Chaga. Uma só
Machado
Monte
Fiéis
Bexigas
Ascengao
Pecado. Lugar do mal . ..
ca.o mastim
Todos (eles)
Luxúria
Urucu
Bexigas (Nova escrita) Casca
Escarros
Grande
Mau, ruim

c
Cabara
Cabaru
Cangri
caya (Kaya)
Cayacu (Kayacu)
Camara (Kamara)
Cangriploh
Caraí
Carneiró
Catti
Chumimis
Clini
Cloboe (Croboe?)
Clunienwó
272

- Cabra
- Cavalo
- Doente
- Noite
- Lua, m es
- Cantiga, canto
- Ser mau
- Branca, pessoa
- Ovelha
-Mel
- Indígenas do Norte nao identificados - Kariris
- Contra
- Festa com alimentos
- Abóbora

Cohó
Cotó
Crabu
Clini
Cró
Crodzó
Cludimu
Crúdza

-

Sim .
Curto
Peitos
Lontras
Pedras
Carne de gado. Gado
Covo de pe:ixe

-

Cruz

D
Dodcequié
Dadu ple
Damadzu
Damoeda
Dapuca (Sapuca)
Derá (Erá)
Dibuequete
Dicangrié
Dican grité
Dicrabu
Dicrodicele
Dinhunhu
Dinhunhu
Dinhuni
Doba (Ploba)
Docli
Doicli
Dó
Doyé
Dsehó (tsehó)
Dsebudana
Duca
Dzacu
Dzu
Dzuá
Dzubuyé
Dzumanran (Manran,
Mara)
Druriu
Dzuwi

- Calai-vos
- Enganador
- Sede ·
-Maos
- Galinha
- Casa, morada
-Mal
- Doente
- Coisa ruim
- Nossos peitos
- Poderoso
- Seus filhos
- Soldados
- Filhos
- Comem
- Entrada
- ·Soberba
-Seu
- Capivara
- Homem Senhor, Gente, Criado
- Febres
-Amos
- Saliva
-Agua
- água minha
- Animais
-

Inimigo, guerra no rio (Dzu)
Seguro (Lago, lagoa)
Voltaram por água ...
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E

Ecodea
Erá (era)

-

Induzir
Casa, morada
F

Festády

Festa (acultura~ao)

-

G

Guinhié

-

Feijóes
H

Habbe
Hami
Hebo
Hecoíba
Hibenié
Hidzu cayadé

- Tanto
- Manjar
- Lábios, bei~os
- Induzi-os
- Orelha
- Nunca mais ...
. I

Ibenhete
Ibenhiá
Ibó
Iboa
Ibuanga
Ibuehohó
Ibulete (ibuleé)
Iburé
Icangri
Iacyé
Icodóa
Ideho
Idhu
Idzé
Idzete
Idzeba
Idzedete
Idzené
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Imagem t
~ Ouvidos
-Daí
- Sao (verbo)
- Pecara
- Corpo
· - Males de lon·ge
-Gula
- Bondade
- Pela manha, ao amanhecer
- Oculto
- Com sua . . .
-Fogo
__: Mae (nome) .
-Nomes
·
- Chamou
..._ Madrinha
- Diabo cristao

Ieende (Iheendzi)
Ihendzi
Ihemequiete
Ihemete (Ienete)
Inhaa
Inharo
Inhiconete
Inhieipli
Inhinho (Nhinho)
Inhinho Wonhé
Inhura
Inhura Nhinhó t
Ipoá
Ipopote a
Ipli
Irandete
Irandi
Itohiquiete
Itsoho
Itsohoclia
Itiitu
Iuwó
Iwanhu
•'' \

-

Judeóa

.

- Pássaros
- Peixes
- Casadas
- Solteiras
- Ausentes
..:..._ Portanto
- Pregui~a
- Febres
-Deus
__:_ Criaturas
. ·- Filho
- Filho de Deus
.' - Olhos
. - Irmao
- Sangue
-·Padrinho
- Companheiros
Viagem
- Homem, Senhor
- '"Tiveram
- Seguro
,·: · ;.___ Caminho
'
---- Cobi~ar

.. · .. ·.

1

' ..

.:_ _ :

.

.

:,..·

.'
..

'

. J
.-

Judeus

t

'

'

K
¡ .

Kaya
(Mamiani escre- --- Noite
Kayabohó
veu come) · -Anteontem
Kayacu
-Lua
Kayadé
· · · - Meia noite
Kayapli
~Brancas
Ka raí
: ' · ~ Meio dia
Kariris
- Dzubucua - ribeiras.
Kenwi
- :·Ausencia
Kenhé
- Antigamente
: ~· -. : · - Antigo
Kenhiedzé
Keru (Eru)
1.
:.....:...: Animal de casa
Kiki
:~Apostema

a: .

..
.

. .

. ..
~

~

~

.

.

. . ': ·..

:

11 . ' '.,
• •

.: .
;

·..... !

/

Kludimu
Kuaa
Kubuangatea
Kuca
Kuca idzé
Kuebiá
Kuebuyá
Kuedi
Kumea
Kumiquea
Kunhiu
Kapadzu
Kupoaa
Kutoa

¡ .'

~

-

c ·ovo (pescaria)
VJaivel
Cruel

~Amar-nos

.;._

Amor de mae (verdadeiro)
Lábios
Lombo, dorso
Depois
Dizemos
Primeira
Caldeira, panela
Nosso Senhor t
A olhos vistos
Livres

L
Leidee

-Mato
M

Maíca
Manran (Mari)
Mé
Mébá
Mepedi
Mo
Moihi
Moroba
Moró
Moroquieba
Mohi
Muicu
Muidzé
Muncuquia
Munhaque

-Marca
- Guerra
- Genipapo
- Sinal. Que faz aqui?
- Falso
~No, na
- Deste
- Disse
-Assim
· - Assim fará
- Maldito
- Mandioca
.;___ Peixes
-Homem
- Pessoa.

N
Nábidzé
Nanhé
Netsoba

- Narizes
- Barro
-Viu

Nhianhi
Nhinho
Nhiewó
Nhienvoá
:rfunhiu

-

Sal
Deus verdadeiro

-

Demonio-

-

Diabos
Alunos discípulos

o
Obó
Odeli
Onadcendi

-

Umbu (Imbu) Planta
Nao é tempo
Diante
,·

p
Pa
Padzu
Paduare t
Pambu
Piedi
Penheoa
Pidehu
Ploh
Poeba
Politao (Podita)
Pita
Popó
Propwi

'

- Matar
- Pai, padre
· - Confissáo
- Ilha do S. Francisco ( Cariris)
- Pescaria
- Presen~a
-Está
- Sentir
- Jacus, aves
- Deus da teogonia Ka-r iri; é filho de Badzé.
- Rede, deitado, fumando. Do
heroi -civilizador Badzé. · ·
- Irmao
- Mel0es

Q
Quede
Quide
Quié (Kié)
Quenhié
Quieba

- Entao
- Por ventura
-Nao
- Antigamente
-Fará
R

Radá (Radda)
Rae a
Radamuy

.~

Terra, mundo
!sea
Sepultamento no mato
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s
Soponiu

-

Sutu

-

Festa aborígene com bebidas e
comidas próprias.
Árvore
T

Tapuinua (Tapuinhiu)
Tepie-buiba
Tsesitea
Titi rada
Tititiba
Tokonhé
Tudenhé
Tupam

-

Preto, negro
Serpente
Mulheres
Terremoto
Grande tremura
Antepassados
Antigamente
Deus falso para os Dzubucua.

u
Ucá
Uhá
Uhebiwy
Uquié (Ukie)
Uró
Utsohodia
uttihu

- Amar
- Catarro, desinteria.
·- Lombos
- Dia, Sol.
- Por, ·eis que ...
- Assim
- Frutas

Ware
Wareá
Warandzi
Wibea
Wide-cune
Witamedi
Witan e
Wodzodzó
Wohoye
Woroby
Wo
Wowo

- Padre
- Sacerdotes
- Remédio mágico
-Vao
- Que pede?
-Tres
- Dois
- Curar
- Antigos, criaturas, Todos
(Eles)
- Discurso
- Perna (Vide Mamiani)
- Caminho
y

Yabyki
Yaclaro
Yarete
Yeru
Yenhú
Ywodó yerú
Iwowo

-

Abu.sóes
Anzol
Perna
Vinho
Inveja t
Bebedice (bebedeira)
Pelo caminho

Advertencias
I

V

Vbuiro
V-quie
V-tona

- Estómago
- Sol
-Pao

w
Wamy
Waiuaca
Wanakidzé
Wangate
Wandi
Wankieba
Wapli
27S

- Peixe
- Cantigas mágicas
- Companheiro. Deus secundário
- Coragao
-Nao
- Como diz que é .. .
-- Falso

Toda~ a~

palavras, defini~6es e explicagoes, foram orden adas, pr1nc1palmente, com o material encontrado nas obras
de Mamiani e Bernardo de Nantes.
Seguiu-se, quase sem exce{!ao, o princípio do aproveitamento de textos os quais foram, após, organizados na forma de
verbetes; adotou-se, desse modo, a ordem alfabética. Com
essa ori~ntagao, esse critério, ficaram livres para uso, certas
expressoes (limitada~)' peculiares a Iíngua e que representam , sem dúvida, fenómenos correlativos de linguagem.
Pareceu-nos assunto necessário, e até mesmo útil a in~l~ao de palavras simbólicas, motivadoras de conc~p~oes,
1~e1as, embora formuladas através de verdadeiras aglutina<;oes de elementos vocálicos sugestivos.
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chamados "bons línguas" acabaram gerando indiscutível con\ fusáo no tocante as origens dos grupos etnológicos. Era comum,
entre diferentes tribos, a partir do século XVII, a utiliza~áo
da denominada "lingua geral" que se desdobrava, como dialeto
de origem tupi.
A questáo dos acentos gráficos, confusa em Mamiani é,
mais do que isso, desconcertante em frei Bernardo de Nantes. Em Mamiani quase todas as palavras sáo oxítonas; em
Bernardo de Nantes a influencia francesa levou a submeter
a prosódia Kariri a um verdadeiro labirinto.
Os dois autores escreveram obras sobre grupos Cariris
do Sáo Francisco, mas constituindo dialetos aproximados,
como expressamente diz o missionário capuchinho.
II

Está claro que os dialetos dos Kiriris e Kariris - seja na
ordem gramatical, seja na forma~ao de textos singulares ferem Ieis semanticas do idioma portugues, tanto nas traduc;óes quanto nas versóes. Nao se discute isto! Entretanto
certas passagens tradicionais, informa~óes sobre· hábitos ancestrais, maneira de falar e exprimir acontecimentos, náo deixam de interessar como manifestacao
de cultura.. Mas certas
...
rela~óes, formas comparadas, surgidas da influencia dos
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O principal objetivo deste trabalho, marcadamente elucidativo, é a ordenac;áo de dados e achegas, tanto do folclore
como dos usos e costumes, arrolados das obras que serviram
de base para a catequese dos Cariris do Nordeste. Tero, assim, o propósito de e8clarecer fatos de comunicac;áo para
servir a princípios de linguagem.
. Apesar de tratar-se, na maioria dos casos, de obras feitas
para a catequese dos amerindios, ainda assim muita coisa
existe valorizada pela coleta de informac;oes diretas junto
aos nativos, pelos missionários devotados aos trabalhos da
Fé. Tratam eles, por vezes, de acontecimentos da maior valia
ou de fatos dos ambientes restritos e acanhados em que viviam esses silvícolas - sempre sobressaltados com a idéia
fixa de defesa e manutenc;áo, no meio comunitário. Ligeiras
referencias sensiveis, absorvidas, destorcidas ou enredadas,
ferem, de leve, aspectos da r~ferencia ancestral da mítica das
tribos. Com isso os padres deixaram escapar vestigios, que por
certo, preferiam nao divulgar. Com isto fizeram ressurgir
lembranc;as do convívio nas florestas, campinas, ilhas, lugares enfim, onde poderia haver sossego para a mudanc;a do
sistema, da ordem (ou desordem) propositadamente vivida ...
Tal era a grandiosidade de certos Iocais, como a cachoeira de Paulo Afonso, que fez ·vicejar as idéias, nos antepassados, sobre a validade dos "encantamentos". E náo era
somente isto! ... O ciará.o do relampago, o estouro do trováo
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e o "corisco" que abatia a baraúna, confirmavam a idéia das
tres pessoas! Badzé, Poditá e Warakidzá, agora confundidas
com as tres pessoas da Santíssima Trindade; náo ·em nível
de compara<;áo, mas de quantidade subjetiva. E essa rela<;áo
de tres passou para o conceito ancestral do poder da luz: no
sol, na lua, nas estrelas; nos olhos da on<;a, da coá, do
vagalume ! . . . Isto ficou nas estórias que o folclore da regiao
guarda entre suas relíquias inexprimíveis. Daí os tres poderes
da magia: Bizamu, Bizamuye, Warakidzá. Com eles a rela<;ao
de tempo: Pleiades, ano; lua, mes, sol, dia.

de origem européia. Foi assim que a festa do W arakidza se
foi modificando e em seu lugar come~ou o desenvolvimento
da "festa do Imperador", que surgia em substittii<;áo ao culto de Podita. A grande caba<;a, que servia para as defuma.<;6es,
cedeu lugar ao turíbulo e a imagem viva-da-cruz. Come<;ava
a declinar a idéia de saudar as entidades com o processo de
derramar vinho em sua homenagem, como faziam os antepassados.

III

Todo o elenco de termos da língua Cariri, passível de interpretagáo, foi senda empregado pelos religiosos n.o trabalho
da "descida" e catequese desses silvícolas. Empregavam tres
processos educativos: enculturagoes, acultura~oes, assimilaGóes vocabulares. Constitui, este aspecto, a denominada influencia recíproca, constatada agora, na presen<;a de elementos
cuja origem parece refor~ar a tese defendida pelos estudiosos. Caso como Nhewó (demonio) e Wonhé (anjo) onde existe
inversa.o de fatores gráficos, deixa dúvida quanto a verdadeira procedencia ...
Houve, porém, colisao como aquela observada no Sul do
País e de que fala Antonio Sepp. Entretanto, no Nordeste, nao
consta a confissáo de culpa de coa<;6es por motivos de crenc;as
como lá necessariamente, ocorreu.
Portantq o choque entre aqueles que conheciam a importancia das tradic;ües, contra os que as consideravam perniciosas, foi, nao somente notável, mas sobretudo, carregado de
prodígios e espantosas execu<;oes.
A estrela onde deveria habitar Podita (Polita) - herói
civilizador desse grupo etnológico, que punia severamente os
descuidados, passou a ser confundida propositadamente, através da relagáo antiga de órion e Jerusalém. Jesus iria, n :)
futuro, substituir cautelosamente, ao deus das cagas, dos frutos e dos mantimentos. Wonhé, indiscutivelmente anagrama
de Nhewó, ficou a desafiar a argúcia dos estudiosos, para
saber, finalmente, se existia antes da missáo jesuítica nas terras do Brasil. Ve-se, pelos dados históricos, que apesar da
designagáo de "índios mansos", aplicados aos Cariris, nem
tudo eram flores entre missionários, praiás* (Paiá), e Bisamu:
quanto trabalho escondem as referencias de. "curas as escondidas", "reunioes festivas do Soponiu", que atemorizavam as

Algumas palavras precisam, ainda, ser ditas com o propósito de esclarecer:
It que a língua Cariri, como muito bem diz mestre Rodolfo
Garcia, oferece dialetos distintos onde se destacam o Kipéa,
do Geru (Sergipe), o Dzubucúa das ilhas circunjacentes a Aracapá. Esses dialetos, além de inegavelmente plásticos, receberam o influxo das encultura~6es missionárias durante cerca
de um século, contada a descontinuidade.
Sabemos que esse grupa étnico, apesar de obrigado ao
regime de vigilancia e defesa, nao costumava sacrificar os prisioneiros nem praticar a antropofagia.
· Moravam em casas de barro como diz, textualmente, frei
Bernardo de Nantes. Sua agricultura estava mais desenvolvida
bastando observar o que sobre os presentes refere o eminente
representante dos capuchinhos franceses.
Nota-se que esses ameríndios, estavam num estágio evolutivo realmente precário, ficaram, de repente, abrigados pelas
, circunstancias, a assimilar conceitos e imagens misticas para
as quais nao estavam, absolutamente, preparados. Os próprios
missionários catequistas viram-se em sérias dificuldades para
explicar mistérios como: "tres pessoas distintas e um só Deus
verdadeiro". Isso foi causa de choques culturais que marcaram,
profundamente, certas fases da cristianiza<;ao.
Vejamos que as tradi<;oes dos antepassados, que falavam
de Badzé, como deus do fumo, precisaram ser confundidas
para que surgissem outras oportunidades com que se pudesse
incutir, nos agrupa.m·entos indígenas, teorías novas capazes
de assegurar a vitória da Fé, a que se propunham os religiosos
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partes, em constantes e argutas observa~5es, no cenário grandioso que representava a cachoeira de Paulo Afonso! Até hoje,
fragmentos do Warakidza ainda podem ser surpreendidos
nas serras distantes, geralmente sob algum disfarce, encoberto
com habilidade. Haja visto o festival do ouricuri. Lembremos,
por último, que Bisamu e Paiá (Praiá), equivalem a Pajé
em tupi.
V
Cariri língua autónoma

Tem-se como certo (indiscutível), que a classificac;ao da
Iíngua Cariri feíta por Von Martius nao corresponde a realidade histórica. Com base em estudos mais recentes chegouse a conclusáo de que dita língua é isolada das d·emais dos
amerindios. (Brasil). A sustenta~áo está formalizada nos estudos de Von Steinen, Paul Ehrenreich e Rodolfo García.
É a seguinte a posi~áo científica dos citados autores:
"Kiriri e Kariri sao dialetos de duvidosa afinidade".
Entretanto Baptista Caetano havia antes, num exame
superficial, admitido que Cariri era língua afim do tupi. Se
tivesse, porém, aprofundado as observa~óes encontraría resultado que contraria tal afirma~ao. O que havia eram palavras
correspondentes a mesma grafía, mas tendo sentido absolutamente oposto. Foi esta a razao de organizarmos· urna exposi~áo desses termos, em ordem alfabética, para comprovar
veracidade que ficara cercada de dúvidas.
Na verdade certos termos cujas grafías parecem dar ensejo aquela esperada semelhan~a traem a aparencia por servirem a expressoes de sentido oposto.
A exposi~ao que daremos em forma de vocabq.lário ilustrará melhor o fato aludido. Todavía para ser fiel intérprete
e nao comentarista parcial, faremos compara~5es entre o
portugues, o tupi e o Cariri.
É oportuno relembrar que o assunto nao foi esgotado mas
simplesmente focalizado para que os especialistas da matéria
possam dar a palavra final.
Fica, assim, apenas registrado o caso para estudos ulteriores de quem estiver interessado na matéria.

Opostos homógrafos -

Tupi -

Cariri

(Exposi~áo

necessária para comprovar que o Tupi é lingua diferente do Cariri).
Tupi -

Portugué8

4,mbé continuar de pé
Anhá . . (t) dente
Byté continuar
Cayá cajá, fruto

Endy chama, brilho
Erá nome
Ibá sufixo; ruim ...
Itá pedra
Mará mal
},fara como?que?
Moró outro
N ambi orelha
Nhé sem mais
Nhú campo
Peré bra~o
Puru revesar

Sá olho
Ty urina ,
Ubá pal
Ubí tempo de verbo
Una preto .
Yee fojo, ca~a

Cariri -

Portugues

Ambé, paga
Anhá tia
Byté tornar
Cáya noite
Endy algodáo
Erá, casa
Iba carro
Itá, ser saboroso
Mará cantiga de guerra
Mara inimigo, peleja
Moró basta
Nambi nariz
Nhé sexo masculino
Nhú comer, mastigar
Peré sair
Paru flor

Sá nascer
Ty
Ubá
Ubi
Uná
Yee

descer
dádiva
ver
repartir
grande.

Observa~ao:

Os termos em tupi, encontrados no Pequeno Vocabulário Tu-pi-Portugues do padre A. Lemos Barbosa, foram
a base em que nos apoiamos.
-oOoAbreviaturas e sinais

Adv. - advérbio
CBN. - Catecismo Kariri Bernardo de Nantes
CKM. - Catecismo Kiriri Mamiani
GK.M - Gramática Kiriri Mamiani
Conj. - conjun~áo
Fig. - figurado ·
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1
J

p. - página
, .
pp. - paginas
Pref. - prefixo
Pron. - pronome
SE. - Serafin1 Leite
Suf. - sufixo
Vol. - volume
t - influencia crista
(?) - palavras que precisam estudo
Aspectos fonéticos

19
2Q
39
49

-

che, chi, pronúncia branda como xi, xe. C é letra áspera.
os missionários de Geru preferiam ki a qui: (Kiriri) ;
a letra V é considerada vogal (ve; v-iró (ve-iró, isso;
existe confusao auanto ao S equivalente a Z, por causa

da influencia espanhola;
5Q ·_ em certos lugares tq é o mesmo que ts;
.
69 - existem palavras com diferentes prosódias e grafias, fato
que, devido ao uso, nao nos foi possível normalizar.

Qªº

~spontanea do hipocorístico oriundo da imita~áo onomatopa1ca.
.
Ainda urna palavra precisa ser dita sobre o R inicial .e o
.
grupo vocálico chi.
Nao foi claramente explicado pelo jesuíta esse caso já solucionado, na época, até mesmo na língua geral. Eritende-se
po~ém, que, senda o Cariri língua eminentemente gutural o R
ter1a som brand.o embora servindo como inicial de palavra.
Quanto ao , grupo chi parece fora de dúvida que a prosódia
correta sera, como se estivesse e~crito xi. Essa conclusáo está
nas próprias palav;as ?º escritor das obras referidas, que,
para abrandar o e, isto e, dar-lhe som de S usou cedilha a que
chamou zevra.
Declara, além disso, que usou o grupo vocálico Ki para
resolver o problema onde ch nao era áspero.
.
Esse é um dos .muitos aspectos da sonoridade das vogais e
consonantes que, fmalmente, resultam em circunstancias que
envolvem problemas de. estética de linguagem.
, :'·,

V ocabulário Kippea

·- ººº Questáo dos acentos gráficos ·

Examinando, atentamente o Catecismo da Doutrinq, Cristá
da Nagáo Kiriri e a Arte de Gramática, de Mamiani, chegamos
a conc1usao de que existem apenas dais acentos tónicos: agudo,
circunflexo.
Todavia deparamos, nas obras referidas, um terceiro sinal
gráfico que coloca o analista em certa dificuldade ... Esse símbolo da nota~áo vem com maior 'insistencia; justa:m.e~te, na
Arte de Gramática cuja edi~ao é pbsterior a do Catecis'rrto." Nao
se pode levar em considera<;ao tal grafia urna vez que a mesma,
nas duas obras, trazem, ora acento. grave ora acento agudo, na
mesma palavra. Par~ce~nos que o fato .está relacionado comos
recursos das artes gráficas da época. o· certo é que Mamiani
diz textualmente: "usamos de dois acentos, um ·agudo outro
circunflexo". Consideremos: pois, ó acento· grave como inexistente.
A importancia dessa afirm~ao . terá maior vulto quándo
for averiguado, pelo observador, o fenómeri-0 da reduplica~áo
silábica, na forma~ao de termos, além dá volumosa ·contribui286

A
A
A
A

Abyró
Abyro
Acá
Acaá
Adjé
Adz (aedzé)
Aemburé
Aempri
Aera
Agá
Aí
Aiby

Aindi
Ambé
Ambu
Amepré
Amí .

- tu, voce (vós);
- suf. pl. e poss. tua
- amplo, na amplidio
- barriga (vossa)
- barriga (tua)
- tu amas
- amais (vós)
- quem?
- meu e teu
- apressar-se
- totalmente
- folha
- Voz de mulher
- para, o, ao. prep. de pessoa.
- de (prep.)
.
- langar cheira (andí). Talvez cangambá
-pága
. .
- tocaia. Talvez de umbu, embu, imbu. . . · ·
- por culpa
- mantimento, comida
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Ampri
Amú

Ane
Andzé

Anhá

Anhí
Anhiá
Anhiwonhé
Anhiwonheá
Amy

Arancré
Arancreru
Arankié
Arí
Aribá
Asu
Awí
Awó
Ay!

-

fronteiro
voz da mulher (Interjei~áo)
sonhos
panos velhos
tia
alma, espírito
almas
Anjo da Guarda t
Os Anjos t
para, versus
ter pejo, vergonha.
vergonhoso
céu, Anjos do céu
·
voz do homem (Arre lá!)
prato (barro) . Talvez aribé.
tua lenha
·
agulha
teu cunhado
voz de mulher (interjei~áo)

B
Bá
Bae
Babae
Babeté
Babasité
Bacobá (?)
Badá
Badí

~

Badzé
Badzuru
Bahá
Baeké
Baeru
Bábu
Badé
Baetó
Baewí
Bahé
Bakiribú

-

Estar, ficar, pousar
partícula expletiva (de, esta)
pegar-se, fixar-se
escada (Babaechi)
espeto
banana
instrumento cie boca
estar pegado, ornato de penas. . . Ritual:
grudado
entidac!e do fumo (mito)
moquero
nadar
sobrinha
calcanhar, base ...
espera, por para (Baté)
- a.i, •••
est ao
bordáo
erguer-se, chegar coro a máo (Baeiwí)
enfadar-se

-

pente-

-

Banaré
Banarecú
Banhé
Bapí
Bará
Barae
Barú
Baté
Batí i·
Bayasi
Bebá
Bé
Beba té
Bechiéá
Bedzé
Bedzerí
Behé
Beiné
Beipri
Ben a
Bendó
Beneté
Benhé
Benheté
Benhek.ié
Bepí
Beró
Besí
Beté

'

Bewó
Bidzancrá
Bidzoncrá
Bidzoncradá
Bidzamu
Bidzorá
Bihé
Biridudu
Bisamuyé
Bó

- tenie, temer, sagaz
- medroso
- ser estendido ao sol ou exposto ao fogo
- estar deitado
- balaio
- novo, ainda. está fresco; recente, comec;ou...
- base
- morada, rancho, pouso
- estrela (Interpreta~áo, CKM)
- assoviar
- colar de ossos "afei~oar a testa da crianc;a"
- ter pavor, beira de abismo (Partícula).
- enfeitar as frontes (Bebá)
- roc;as (Beeche)
- cabo do instrumento mágico
- gadelha, diabo ...
- chaga, mordida (Beheté)
- Virar o corpo, ver, observar
- Subitamente, num relance ...
- caco
- debaixo, as escondidas, outeiro
- borda do mato
- ser cortado, desligado, explicado (dito a
orelha) 1
- forma
- brincar
- prato
- certamente, assim mesmo, já disse (Adv.)
- triste
- chegar coro o corpo (Bambu). por-se de
espera.
- tronco
- cara
- bocejar
- ter enjoo
- feiticeiro (pajé). Também: Bidamu
Bizamu, Curandeiro dos Cariris
- pasmado, absorto, olhar vago ...
- uma só, um somente (adv. inicial)
- lua t. Interpreta~áo: CKM
_:,, Grande mágico
- bra<;o, para, que, Também: (Prep.)
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Bocó
Bocuwiá
Bodzó
Bohé
Bohoiwiró
Boighy
Bomodé
Boró
Boronunu
Boropó
Bouró ·
Brocá (?)
Brocaá
Bu
Buanghé
Buanghecri
Buangheté
Bubangá
Bubénó
Bubihé
Bucúde
Bucunú
Bucupy
Bucuté
Budewó
Buduchi
Bududú
Buhéde
Buibú
Buicú
Buké
Bukencré
Bukeri
Buhó
Bunhá
Bunhicó
Burché
Buré .
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-

algibeira, bolso
vamo-nos
machado
ser ensillado
ou, coletivo, muito, grupo
quero ir embora ...
daqui
donde (Inicial)
bra~o direito
escravo, presa de guerra
olho do bra~o, cotovelo
o mesmo, a mesma coisa
apressar-se, vem depressa. Haverá rela~ao
com o grupo indígena Procá?
-vinde depressa, rapidamente.
espiga
mau!
pervertido
coisa má, maldade (errar) Pecado
rabisco de fruta. Daí talvez mangará
forno, alguidar
montes
é alvo
capoeira, ro~a velha
flecha do milho
cans
sepultura
guarajau (cesto oblongo)
jirau (Guirajao)
luz de .l onge
caba~a

flecha veloz
veado
urucu (pintura do corpo)
agouro (coisa má)
fartar-se
barro
suor

-

papás

-

feiticeiro, palavras mágicas
(magia negra)

Buró
Buruhu
Buonheté
Buyé
Buyéwohó
By
Bybyté
Bydiró
Bydi
Bydzu
Byké
Byné
Bypi
Bypró
Byrae
Byribayá
Byriripi
Bysanió
Byró
Byté
B:vtoté

-

c~ca

fuso (Artesanato)
bondade
grande (Fogo do inferno)
carne, pecado, carpo (Interpreta~ao GKM)
pé, correr a pé, ir em busca de ...
palheta de jogar
logo, daqui a pouco (carváo)
cinza
"rever o liquor"
irmá mais mo~a
quebrar-se (Bypé)
ser levado, está indo ...
cair·
irmáo mais mo~o
unhadopé
desviar-se das flechas
já estava quebrado
rodear o mato ...
tornar .
mancebo ou m~a (jovem)

e
e
Cá
Cabarú t
Cadamysi
Cahá
Caipobó
Cambé
Cananekié
Canghi
Canghité
Canghikié
Caraí t
Caraytsi
Carneirú
Catsi
Catsihó
Cayé
Cayacú t

- nossa, de voce, nós (poss.)
-. cham·ar por alguém
- cavalos
- veia
- desviar-se das flechas
- curar
'. '
- nossapaga
- depressa
- bom, é bom, doce. ~ .
- coisa boa
- está dóente
- branca. Evidente migra~áo vocabula:r
- amanha (Hervás, catantzi)
- cameiro, ovelhas
- para Iá
- para eá, da banda de cá
- noite (Hervás, Kayá). Rela~ao do tempo
- adorar, hora de orar
·· ·
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-

de dia
manhas
ontem
anteontem
alta noite·
lua, corpo da noi~e. Rela~áo de mes
depois de amanha
novamente, de novo
madura
até lá, náo mais; comprido! Expletivo no
fim dos vérbos. Ainda mais, doente . ..
car~o

Cot~ó

-

Crá
Crayoté
Crabú
Cracú
Cradzó t
Craé
Craerú
Cramemú
Crara-iwi
Craradzunú
Craranú
Craraidyó
Cratewi
Crenú
Creyá
Creyahé

- seco
- cacimba
- peito
- azul
- vaca, boí, carne, gado
- espécie de alfanje
- torra.o
- caixa
- "correr o amarrilho"
- eu ronco
- roncar
- descer
- emagrecer
- marapirio (árvore)
_.;.. assado em covas
- foice

Cayapri
Cayé
Cayahó
Cayabohó
Cayadé
Cayáku
Cayébohó
Che

Chede
Chi (Xi)
Có
Cobé
Codoró
Cohé
Cohó-1
Cohó- 2
Cohodi
Conecá
Congó
Coram
Cotiru
Cotó - 1
Cotó - 2
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testa
antes que, enquanto (Adv. inicial)
mau cheiroso
isto, este esse, assim, nao mais
Sim
(Adv. inicial)
,.,
nao
touti~o
.
_
queimar-se o corpo. Migra~ao vocabular?
esperan~

ladráo
furtar. Comer o que se guarda
pequena flecha. Virote
preto; vestido ou coisa preta
Kotkó)

(Hervás,

Cri
Cribune
Crikié
Crikietó
Crighé
Cró
Crobecá
Crocrá
Crodí
Crokenhé
Croné
Cronhahá
Cropí
Cropobó
Crot~amby

Croté
Cru
Cruby
Crucuté
Crudzá
Cruneré
Cruyé
eruté
Cú
Cuboá t
Cuu
Cuhé
Cucú
Cudú
CUná
Cuné
Cunhenhé
Cunhí
Cunhidé
Cunubó
Cupadzú
Cupadzuá
Cupopó
Curaempá
Curé t
Curuté
Cusí

'

-

j á (Dicri, já deu) passou ...

-

todos

-

pedir

-

pedir com insistencia, muitas vezes . ..
quando
pedra (Também prefixo)
cuia
seco, pedra
rijo, robusto
pedra branca, alva
nu, despido
milho cozido
pequena pedra
pelejar, lutar, guerrear, guerra
consolar-se
denso, lfquor. Próprio para beber.
rio, rabo, seguidamente (Partícula)
muito, repetido, demasiadamente, fartar-se
bebidas em copos ·
cófo, cesto oblongo
rio claro
rio grande
pano
sufixo (pessoa) alguém
por nosso amor ...
branco
impacientar-se
tío
joelho
dignamente, de todos nós, sempre ...
por ventura, talvez, todos
posto no lugar, colocado
frio (ser frio)
está frío
pó de farinha
o mesmo que Cupadzuá
nosso e vosso pai
irmáo maior
molhar-se a roupa
porco de casa
colher
composta de: cu-,sí
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Cusú
Cut~u

Cutó
Cuwareá

~

D

D
Dabá
Dadawí
Dadí
Dadibae
Dahi
Dahinió
Damá
Damakié
Dambé
Damy
Dapró
Darancreri
Dató
Datú
Dé
Dedé
Dedi
Dedenhé
Dehé
Dehebá
Dehetsf
Dehó
Deicori
Dena
Dendé
Denhé
Derá
Derari
Deyentá
Dezené
Di
Dí
Dibohó
Dibuangheterí 294

fogo mais forte (Inferno)
encarnado ·
viveu
velhos

t .

. .·

pronome reciproco
repousar
andar de cócoras (modismo)
assentar-se
assentado
estar no chio
já está aí ...
longe, fora
perto ·
sua ·paga
carga aos ombros
deslocar-se
o que tem .pejo
encurvar-se
coisa pisada
encontrar. Pergunta (suf .) . Máe
perto (Dedí)
cerca de pau ·
tia
também
cavador
acolá
com. (prep.) todos
o.que ·será?
coalhar-se
tocar, apalpar
guarda no caminho .
casa dele, em casa de ...
moradQr da casa; dono da casa
madrasta
por medo; coisa íntima
Suf. indicativo de futuro. Reciproco
ser dado
trabalha
que é mau

Dicanohiri
Dicanghitéri
Dicanghikiéri
Dicotori
Dicotoridi
Dicri
Didehó
Didé
Didezené
Dikiempribae
Dimé
Dimy
Dinahó
Dinatéri
Dinhacri
Dinhari
Dinhi
Dió
Dióhó
Dipacriri
Dipadzu
Diparí
Diparidi
Dipiri
Dipopó
Dité
Diteri
Ditodibae
Diwiri
Dó
Docohó
Doighy
Doighychi
Doighydi
Doró
Dú
Dubé
Duby
Ducari
Dumara
Dupacriri
Duparí

-

~

boni de mastigar
que é bom
cantigas mágicas, assopros ...
o que furta
o que furtará
dei, foi dado
entre si, a si, de si
da máe
por si mesmo
de nenhuma maneira ...
senhor
nódoa
'
de si
trabalho
defunto
mortos
longe, de longe
,
entrar
dárei
o que foi morto
seu pai
o que é morto
o que será morto
deixou
pelo irmao
nao dá
veio, há de vir, preparar-se ...
pararam
foi
para, que, acometer, nao (prep.)
Entao
hoje, agora, como é ...
até agora
daqui em diante
entáo (adv.)
piolho (prefixo)
cesta de fibras (aió)
ele ve
o que ama
seus inimigos
o que matou
o matador, o que-mata
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Dupariá
Dzá
Dzacá
Dzé
Dzedzé
Dzené
Dzeyá
Dzí
Dzidé
Dzitú
Dzó
Dzó
Dzódzó
Dzuwó
Dzu
Dzu-dé
Dzu Tupi t
Dzurió
Dzucá
Dzusú
Dzucadé
Dzucaté
Dzuca1;edf
Dzudé
Dzudzá
Dzumará
Dzunú
Dzupodó
Dzuwi
Dy

-

-

----.
-

matar outros
dente
sogro; sogra
nome
irma mais velha ou prima
por meio, respeito, vergonha
entristecer
cair (ruido) árvore
camarada mulher ·
embira ou corda
remédio, mezinha, cura
sobrinha, sobrinho
reluzente
meu cunhado
água, beber, sede (pref.)
nosso
água benta
lagoa
meu amor, desejo
minha lenha
nós amamos
coisa que amo
coisa que amei
as minhas coisas
minha faca
seguro
dormir
assado
ir-se embora
suf. negativo (nio)

E
E.
E

E-a
Ebayá
Ebayaby
Ebaiasi
Ebadzecri
Ebaté
Ebatéa
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-

carga (Hié) Suf.
teu, tuas, tu, te
vossos
unha (vossa) sinal de
unha dopé
assoviar

-

fizeste

-

morada (tua)
morada (vossa) (E pret á Suf.)

distin~io

Ebedzú
Ebeyá
Echi
Ecodó
Ecridzá
Ecudu
Ecuwóbuyé
Edé
Edz
Edsebayá
Eiabá (Eyabá)
Eiambéa
Eiabaru
Eicó
Eicoré
Ei~u

Einhé
Embobó
Emby
Embyá
Embycuwiá
Emé
Ená
Enáá
Enae
Enaté
Endí
Endohó
Ené
Enku
Enewí
Enké
Enki
Enunhé
Epá
Epadzu
Epadzuá
Epru
Erá
Era
Erichihi
Erae

' ·-

fonte
"canela da perna"
alta (Hiechi)
matalotagem
virilhas
juntas .do corpo
céu superior
desagradar-se
tua
unha(tua) (Edzebayaá, unha vossa)
espádua
vossa paga
ter desejo de comer carne
haver míster, descansar, sarar, ter
escasso
cuspo
notícia
com, em companhia
vai-te
ide-vos
vamo-nos
dizes
de ti, destas, barba, seja
de vós, por vós
pulso
fazes
algodáo
contigo
Interjei~ao de entendimento. Caí na coisa
ladrar
viver solteiro
chorar
cria~áo

guardar-se
morto (teu morto)
teu pai
vossos pais
partícula
casa
verde ou amarelo
folgar
homem (macho)
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Eraechi
Eraemuneté
;Erekidí
Eremú (?)
Erenti
Erí
Eridzá
Eriwí
Eró
Eroá
Eru
Etgamy
Etcodri
Etgohó
Ewat~a

Ewó
Eyaí
Eiambé
Eyamysa
Eyapó
Eyemé
Ey

-

hornero alto
hornero curto (babeo)
perguntar
abóbora
espirrar
este, o, meu (Pron, dem.)
estes
visitar
.
esse animal ...
esses, estas pessoas
ralo, ralador
parente
sarou
próximo t (Ser humano)
tu, vedes . (GKM)
rastro
saí
tua paga
mao (tua)
crueira de mandioca
balsa
- teu, voce, tua, de voc~.
G

Guinhé
Ghy

-

feijóes
cheirado (ser)

H

Haebae
Hé
Hebarú
Hecrá
Hedohoá
Hehé
Henandzi
Heyé
Hi
Hiaidé t
Hiambé
Hiamysa
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-

rir
árvore, madeira, pintar, vermelho, tripas...
tronco de árvore, base, calcanhar
árvore
seca
,
a vos
escorregar levemente, mansamente
cavaco
grande árvore
eu, minha. Pref. Hi-á, de miro.
sol
minha paga
minha mao

Hiambedé
Hibaté
Hiboró
Hibuyewoho
Hicrodí
Hidiahó
Hi-dé
Hidzebayá
Hidzebayádé
Hierá
Hierachichi
Hietgá
Hiet~adé

Hietecó
Hime
Hinaté
Hinhá
Hinhadé
Hinhahó
Hinhú
Hipiwonhé
Hipocu
Hirendé
Hiré
Hiró
Hiwi
Hiwibaedé
Hiworomy
Hó
Hohó
Homó
Homodí
Homoechi
Homonó
Homorokidé
Homoidé
Homoté
Honé
Hy

- nossa paga
- minha morada
- para a minha
- Corpo
- robusto
-amim
- eu, meus
- unha minha
- nossa unha
- minha casa
- folgar
-eu,
- nos
- nao vir
- chovia
- trabalho
- de mim
- para nós
- levarei
- comer
_.:_ casamento
- minhas lágrimas
- camarada
- agastou-se
- meu vestido ,
- indo gozarei t
- hei de ir
- parte de minhas costas
- fio, voar, de propósito
- OH! voz de mulher
- certamente (Homoberó)
- embora seja assim
- pescogo comprido
- assim é
- talvez que seja assim
- talvez
- nao é possível! qual? será bem?
- direitamente. A fio, direito
- interjei~ao afirmativa
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I

I
1-á (pref. suf.)
Iaru
Ibá
Ibae
Ibambu
Ibó
!bono
Ibirowasumy
Ibuanghé
Ibiró
Ibú
Ibumaciki
Ibuó
Ibuonheté
Ibyté
Icayé
!copé
!cotó
Idabá
Idadé

-

Idé
Ideinú
IdJé
Id1hoh6

- sua mulher
- encontrar
- darei, sorte,

Idiohodé
Idzá
Idzá
Idzádzá
Idzeicó
Idzené
Idionhedé
IewO
Ighy
Ighyné
Inhé
Imerá
Inaró
Inaté
Inatekié

-
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~

suas, ele, seu.
deles·
flecha
carro
subir
esperando (tocaia)
daí, igual a ... (os dois bragos)
contudo
máo esquerda
é mau
lado
gráo de milho
espiga de milho
ressurgir
cantarei. Festa do Imbu. Ritual. ..
há de tomar
madrugada
"menina dos olhos"
furta, o seu furto
arribar
continuamente, sempre
máe (dele). I-aé.

para que
eles
verdadeiramente, totalmente
sem causa,
ele descansa
abusé5es. Diabo. O que manda
para que?
de graga, gratuitamente
hoje, agora
ei-lo
urna árvore
campo
por isso
trabalhando
obrigados

Inghé
- crian~a
Inghí
-- quando
Inió
- tornar a consertar, fetramenta
Tnura (lnhurae- filho (Hervás)
GKM)

Ipabó
Ipocu
Ipoté
Iretsé
Iré
Iró
Ira~o~ó

Isa
Isete
Isu
It~ambu
It~ohó

Itsoncá
Itu
Itunhy
Iwó
Iwobohó
Iworó
Izuté

-

- falar ao ouvido
- lágrimas
- irmao mais velho
- .m ato
- raiva, ira
- preto
- vestido preto .
- sebo de carne
- principais da casa
- lenha, fogo
_
- cabega (deu-nos: sambudo)
- onde está?
- por cima
- Fé ~Ituitu, muita Fé. Come~ar)
- credo t
- abus0es, carpo imaterial, sentidos
- irmao menor
- roda, em volta, rodilha
- novas, coisas recentes
' K

K

Kebayaá
Keicó
Keité
Keitené
Kempé
Kendé
Kenhé - 1
Kenhé - 2
Kenkia
Kenti
Kerachichia
Keri
Ketga
kibú

-

nós, voce
nossa unha
encobrir
jeito
deligente
fino
avisar
costumes, antigamente, há muito tempo
alyo, limpo, branco, lembran~a . . .
nossa cria~áo
inel
nós folgamos
animais (Adje eyaí)
tomar "chamusco" o comer
"osso da garganta,,
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Kié
Kidé
Kiechi
Kiehó
Kieretu
Kitsi (t~)
Kydi
Kyhiki

..,

- nao
- por ventura, talvez
- coma
-que nasceu primeiro
- a noitinha, a "boca da noite"
- arca
- bolar
- peneira
M

Mabit~i

Macribae
Madzó
Maená
Maibá
Mairu
Mamá
Mandi
Maní
Mará
Mara
Marábohó
Maridzá
Ma.sichi
Masiki
Mé
Mecá
Mededí
Medy
Mepedí
Merebá
Merá
Meretá
Metó
Mewonhé
Meworoné
Mine he
Mó
Mochos
(Moxas)
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-

esquecer
tuda
milho assado
pali~ada

clara de ovo
farinha nova de milho
teta
·
com carga, carregado, coro cuidado
longe (adv.)
cantiga de guerra
inimigo, peleja
cantigas
guerrear contra alguém
milho
espiga
genipapo
sinal no carpo
falar a orelha (segredo)
nao falar
levantar falso
jirau para moquero
campo
ferro
falar inoportunamente, muita.s vezes
falar bem
falar claramente
hoje, pelo tempo que já passou . . .
para, em, sua, pela
indígenas aparentados (Hervás)

Mode

-·

Modewó

-

Mohet~á

para que parte? onde? (Muito usada pelos
·
caboclos do sertáo do Nordeste)
para onde vai?
debalde, inútil

(Moet~a)

Mohot~a

Moighy
Moighychi
Moighydza
Moighyné
Moré
Morí
Moriné
Moró -1
Moró -2
Mú
Muduchi
Mucri
Muhé
Muicú
Murawó
Muté
My
Mybá
Mébae
Myhendó
Mybihé
Mydé
Mydzé
Mydzé bohó
Myghy
Mymécá
Mynhedá
Mynhekiá
Mysa
Myte

-

em vao baldadamente, no ar . . .
aqui
até aquí
aqui mesmo
eis aqui
logo, talvez, daqui a pouco
assim
desta maneira. Outros. Aí
bastf).
ser feíto a.ssim
curto, pequeno, raiz (manuté)
gemer
embigo
·rede de pescar
mandioca
p orco do mato
opila~ao

ser levado
passar o rio
Ievou a. . . levou o ...
levar as escondidas
cinco (my bihé mysá, sai urna mao)
enjoo do estomago
peixe
pescar
cantas
fita
ter levado recado a ausentes
m~o, varáo
mao
genro

N

Nabetsé (t~ )
Naembí
Naempripi

-

ser esquecido, esquecer, estregar
nariz
estar totalmente olhando sem fazer nada...
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resgate
mudar-se
taba, aldeia antiga citada por Mamiani
trabalha estar fazendo
nome de tabas
pesco~o, mudar o olhar, olhar,
claro, eis
Nebarú
- ombro
Nebatsé
- esquecido
Necá
- coisa guardada
Necó
- flatulencia (Necotó)
- nao guardará.o
Nedy ·
Nembae
- mudar-se do lugar
Nerí
- olhar para outro lugar
Neru
- mas
Nerude
- grande monta.o
Net~ó
- entendido, ser sabido
Net~odinhi
- visto de longe
Netcowonhé
- sabedoria
.
NetÓ(Netonghi)- lembrar-se de coisas necessárias, dar cuidado, ser, considerado
.
Netonghí
- necessario
Neyentá
- desejar
Nhá
- morrer
Nhadocrí
- morreu de todo
Nhaehí
- resgatar
Nhanhikié
- Saudades (ter)
Nhani Tupa t - sal bento
Nhé
- sexo masculino
Nhecará
-- fanhoso
Nhedé
- escapar fugindo
Nhenetí
- Ser lembrado, tradi~áo
Nhepru t
- crista de galo
Nhewó
- demonio (diabo) espantável!
Nhewoá
- demonios
Neyentá
- desejar
Nhicrarae
- ter vontade
Nhicoró
- nao ter vontade
Nhiké
- avó
Nhikienghi
- causar compaixáo
Nhú
- (filho) comer, mastigar (menino)
Niocri
- fez-se

Naehí
Narubae
Natuba
Naté
Natiá
Né

304

....:_
-

Nhikienghi
Nhudorrí
Nhuitú
Nhunhú.
Nhupy
Nhurae
Nhuraenentá Nudztú
Nhinho(Ninhó)Nió
Nioche
Niú
Nior.ri
Nó
Nodehí
Nodité
Norí
Noripané
-

causar compaixáo
acabou de comer tudo
está comendo
hornero, filho .
vinho de milho
filho
enteado
a~ao de comer
indios
quebrado, já está quebrado
fazer-se de novo
raiz
fez-se, fof feito por
Si ou se, porque, como, por causa
maiores
mel
porque?
nao mates
- poder, claro, filho (poder nascer, vir ao
mundo)
- sentido, imagina~áo, Iíngua
- instrumento de tirar fogo
- determinar, tratar de negócio ...

Nú

Nunú
; ,1 upyté
~usí

'

p

- ser morto
Pá
- matou-se ou foi morto
Pacrí
- matar de propósito
Pacohó
Paditá
- m~o para casar
Padzu
- pai. Parece migra~ao vocabular
Padznú
- esposo
Padzunyentá - padrasto
Pawí
- cachimbo
Paidenhé
- tio
Pakié
- nao foi morto
Pany
- cintilar
Payé
- tio
Pé
- pisar
Pebawitcetó - engatinhar. Existe evidente rela~áo coro o
termo peba (Tupi).
l edabó
- "quebrar-se tudo sem nada ficar inteiro"
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..p eh'e
Pehó
Penchó
Penehó
Pepé
Peipé
Pepeté
Peré
Peredy
Pereté
Peretó
Petó
Peretohy
Pí
Picriá
Pidé
Pité
Pineté
Piwonhé
Pó
Pohá
Pohó
.Poidzádzá (de
Poditá)
Poibó
Ponhé
Ponhú
Popebá
Popó
Poponghí
Poroné
Potc;ó
Potubae t
Potú .
Prebú
Prenhé
Pretoré
Pribae
Prí
Prihy
Prodonhé
Proh!
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'

-

"tornar depressa"
enxurrar (rio)
ero .presen~a
ero confian~a
pela de jogar
ero migalhas
palma dopé
sair, ser encontrado
nao,quando
.nunca
ser nomeado
manquejar
prometo
estar, pequeno, abaixo
casaráo
está, está aí
rede
pequeno
casar, matrimOnio
olho
secar-se (raiz)
várzea

-

ser espancado sem causa (flagela~áo).
olho do bra~o, nó do bra~o, cotovelo
namorar, desonesto, andar de amores

~nadar

-

espécie de páo cozido (foga~a)
irmáo mais velho
roca de fiar
bater continuadamente (roupa)
acordar
cai o diabo.
medonho
cuité
fígado
mentiroso
totalmente
sangue (abrenuncias?) Prihy.
abrenuncio
além., ultra
oxalá, ainda que

Prowí

-

Puf

Puipú
Purú
Pycá
Py

cair a árvore. (Prewi)
queimado
fumegar
flor
branca
capim

R

Radá
Radihi
Raebó
Rae
Radamy
Raemy
Ré
Reré
Renghé
Retsé
Rí
Ridzá
Riné
Ripané
Ró (Ru)
Robó
Rohoá
Roiwó
Roné
Ronghé
Runhú
Ruré

-·
-

terra, mundo.
entrar, chamar
acenar com a máo
macho
debaixo (inferno). No chao, para baixo.
coitado
agastar-se
poucos
velho
niato, floresta
serrar, mastigar, mascar
palavras (sinal) palavras mágicas . .. .
carne salgada. O mesmo
nao mates
vestido (rio) vestir, lado direito
aquele
aqueles (gente)
alguns
continuamente
marido
panela
velha mulher

s
s
Sa
Saá
Sabucá
Sacré
Sacrí
Sadá
Saerae

t

- · eles, deles, sua
- ele, ela
- coisa
- galinha. Influencia da Llngua Geral
- rasgar-se

-

nascer

.

-

espingarda, estalar, secar
querer, poder., quera.
~07

Saibamy
Saibó
Saicra
Saicró
Saidé
Saiprí
Saidzá
Sambá
Sambé
Sambeá
Sambú
(Tsambu)
Sambye
Samy
Samysa
Sané
Sanhicra
Sanió
Santoá t
Saraé
Sasá
Se
Sebayá
Sebé
Seby
Sebó
Seicó
Sekiki ( ?)
Sembohó

-

em parte babea, atrás do outeiro
axila
doen~, bexigas
arrebentar as plantas
a que?
faltar
disse
cágado
satisfazer, sua paga
paga (deles)
ca~~a, ventre desenvolvido

na verdade. Reverá
na memória
sua máo
matéria
monte de coisas comestíveis
já nascido
- santo, imagem. Absor~io de termo.
- seus pés
- saia de ouricuri ou pindoba
- senhor. Sua, art. da 3~ pessoa.
- sua unha
- cobertura
- cadeiras
- transbordar o que fe~e
- ele descansa
- carima
- com, em companhia, reuniáo, baile
-

(Soponio)

Semymé
Será
Serachichiá
Seridzé
Setí
Setú
Sewí
Si (sidí)

Sibaté
Sibateá
Sicá
Sidadité

-

guindar-se
casa deles
folguedos
arco
cordáo
cesto
transbordar (rio)
suas, dele
·
morada
morada deles e sua
chamar, simpatia ...
assim disse

Sidató
Sidahékiki
Simé
Siné
Sinekié
Sinhá
Sipá
Sipehote
Sipacrite
Sipadedó
Sipaté
Sipí
Siririté
Sité
Sitó
Siu pu
Só

So

Sodé
Sodechi
Soderó
Sodeyó
Sodewó
Sohó
Somby
Soncá
Sondé"
Songá
Soró
Sont~ó

Subatekié
Su
Sucá
Sudá
Sukembinú
Sumará
Susú
Su tú
Suwó

- encurvar-se
- serpente
___, céu, sol claro, resplendor, luz
- ausencia de luz, es~uro, olhar baixo
'
- as
escuras
- sucessor
- ele está morto, ele é morto, foi morto
- fonte
- coisa morta
- expirou
- morta
- luzir
- serra, serrar
- veio, vem
- ca~r
- doente
- para, deste
- cobra
- porque, que
- que diz?
- porque?
- quantas vezes?
- que modo é este?
- homem (socó ave totem. Grupo Socó Babia)
- pendáo do milho
- ponta
- testículos
- penas novas. Sabiá gongá (?)
- neste momento
-

-

urina

conhecimento, aprendizado
ele
ele ama
entrepor-se
podem enganar-se
quatro
lenha (sua)
árvore, fruta
seu cunhado
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T

Tá
Tamy
Tané
Tapanhu
Taprí
Tasí
Tayú
T~a
T~á
T~ahó

Tc;ambusebé
T~ambú

Tc;até
T~uiru

-·
-

Tecrí
Tecribae
Tedí
Té
Tehaté
Teké
Teiprí
Tenhá
...Tereré
Teró
Teroá
Tetga
Teudiokié
Teyó
Tibudina
Tidacrú
Tidié
Tinhé
Tidzí
Tidzité
Ticfuehehobó Ticlzó
Tihiwí
Tinhecú
Tighí
Tiré

antes, firme, antes que
aguilhoada
fumo
negro
arrebentar o fio
enxada
dinheiro
tesamente, atento ...
coisa miúda pisada
estrepar-se, muitos
cobertura da cabe~a, abóbada
cabega
cortar
arremedo feito do rabo do tatu
veio
virao todos
nao veio
vir. Sobrinho, neto
ilharga
neta
artéria
sobrinha
corrupio
vero ca•
vinde
eu venho
lutar
vir frequentemente
moga '
fazer cortesia
embarrar a casa
alcófa, cesto oblongo
sexo (femea) mulher
as mulheres
relampago
chover
alevantar-se
chuviscar
"cana flecha". Entorpecente de peixes
esfregar .

Tireré
Tití
Tó
Tobae
Tocracu
Todí
Todidedí
Tokenhé
Topró
Torá

-

Torara t
Tsa (tc;a)
Totonghí
Tsihé
Tseto
Tsicrae
Tsohó
Tsoncupy
Tú
Tudenhé
Tuyó
Tuyokié
Ty

-

botar pouca coisa
tremer, medo
avo. Redondo
mostrar com a mao
marca de ferro
estar em pé; dire~ao , em campo
chegar-se a alguém
antepassados
desmentir-se
fazer cortesia com o pé enquanto toca o toré:
instrumento
cartas, livros
duro
bordao
corcovado
fel
arrepiar-se
homem, gente, comunica~ao. Senhor
clava, cachaporra
praticar, polpa, conferir
nos tempos passados
zombar de alguém
passear
descer, abaixo

u
Uanhí
Ubá

-

Ubeté
Ubí
Ubó
Ubú
Ubukeri
Ubumaná
Ucá
Uché
Ucrí
Ucrorobae
Udé
Udjé (Tudjeá ) -

lavoura
dádiva. (Ubá em tupi significa pal e, também, o verbo estar)
reconhecer
ver. No tupi: tempo do verbo ubá, deitado
fruta tirada para amadurecer em casa
planta do mato. Por nasalizac;ao, umbu
agouros. Subukerí, agourar
plantas
amar, a amar . ..
tempo
mangabas
gemeos
coisa cozinhada
Iegumes da roga
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Udjeinghi
Udzá
Uí
Uitó
Ukembí
Uk:ewó
Uk:isí
Unae
Undé
Uné
Unú
Upebawí (?)
Upodó
Upré
Urenghe
Uró
Urodi
Usarunghi
Use
Utsí
Utco~ohó

Uwanhi
Uwó

-

quando?
faca (de madeira)
adultério
coisa achada
enganar-se
maga, clava
repartir, fazer reparti~ao de coisas
sonhar (Dzunac)
·
Lugar
saber fazer
doer (no ato do nascimento)
rastejar
coisa assada
mentir
marido
este, isto, esta
será
noiva, esposa de novo
alegrar-se
me náo lembra
zombar
ter míster
cunhado ou cunhada

V

V- letra vogal (GKM)
Vdjé (vdijé) - como, quando?
Vapru (v-apru) - tudo isso
Veré (v-eré) - sem mistura
Vibó (v-ibó)
- vomitar
Vinú (v-inú) - menino
Vinuá (v-inuá)- rapazes
Vró (v-ró)
- · isso

w·
Wachini
(waxini) Wachaniclikié Wadzódzó
(magia) 312

dois, segundo na ordem .. .
tres; terceiro na ordem .. .
curar

Waicutgu
Wakié
Wandydé
(Wandí) Wanhercá
Wanhidó
Wanhuetga
Waraeró
Warará (?)
Warakidza
Warandzí
(magia) Waré (mágico)Wareá
Waredú
Waridzá
Waruá
Wasu
Watsé
Wati
Wereté
Wí
Wibae
Wicrí
Wicridé
- Widy
Widobae
Wikehé
Winghí
Winá
Winé
Winú
Wipokié
Wiraparara
Wiré
Wirf
Wirú
Wó
W5

-

Wobidzamú
Wohohó
Wodicó

-

recebendo
faltar
diz que nao há
fazenda, gente
esconder-se atrás de urna moita
quinhao na partilha
beiju de farinha
instrumento de tanger (cordas)
sonho. Ritual mágicq do Cariri
remédio, mezinha
padre, em bororo: Bare
padres
bolo de mandioca, amassada ...
boca
espelho. Figura no espelho. Coisa boa
esquerdo
pregao, anúncio
azedo
prato para fazer lou~a
ir, seguir, fazer-se
pode
foi
dizem que foi
nao
muito bom, mais que tudo, sobretudo
ir de vagar
quando for
abano
acenar com a cabe~a
atrever-se
atravessádo, obliquo
engenhoca caseira (mandioca)
cambetear
ir para outra parte
atrever-se
caminhar, caminho
perna
feiti~aria de caminho ...
atrás, após, lembranga
brigar
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Wodó
Wogheby
Wohoye
Woibó
Woicrae
Woicraeboche
Woncuro
Wonghecri
Wongheby
Wongheré
Wonhé
Wonhehé
Wonhemy
Wonhú
Woré
Woró
Woroby
Worony
Woroné
Wororé
Woroyá
Woroyé
Woroentá
Woyá
Woyé
Woyen
Wawadá t

-

embebedar-se
perder-se no caminho
todos, casas
somente
cavalgar pau (cavalo-de-pau)
aboiar t
tear
endoidecer, ser doido
andar errado no caminho
pobre
tocar, cantar. Eterno, Anjo
debaixo, sU:bterraneo
lado direito
ter ciúmes
bra~o de caminho
costas
novas, notícias, contar, novidades
atrás das costas
claramente inteligente
intérprete
espia
estória
ver com admirac;ao
enroscada (cobras)
"sesso"
tapuias brabos
jejuar

y

Ya
Yabyki
Yacáwotca
...
Yachi
Yaco
Yacré
Yacri
Yacroró
Yadé
Yahé
Yaentá
Yahí
3l4

-

mistério
abusoes dos a vós
sou por ventura um cachorro?
grande
enfastear-se
bocejar
arreganhar os dentes
anzol
·
baixar
voz do homem (lnterjeic;ao)
taquara
homem, ser concebido

Yané
Yaridzi
Yarú
Yawó
Ye
Yemy
Yerú
Yó
Ynh!

- está afiada
- espora t
- bolsa para carregar flechas (priaca)
- gancho
- grande
- sobre, por cima
- vinho, copo ...
- muitos, muitas vezes
· - ditos

V ocabulário Porlugues-Cariri
A

Abano
.Abóbora
Aboiar t
Abusoes (Satanaz)
Acolá
Acometer
Admirac;ao
Adivinhac;ao
Afiada
Agastar-se
Agourar
'
Água
Agulha
Aguilhada
Aió
Aquilo, morto
Alcovi teira
Além
Alevantar-se
Alfan ge
Algibeira t
Algodao
Alguidar (forno)
Alma

Almas
Altos
Alta noite

- Winá
- Eremú
- Woicreboho
- Idzené , Iwó
- Dehetsi (te;)
-Dó
- Woroentá
- Bidzamu (t)
- Yané
- Ré
- Bukeri
- Dzu
- Awí
- Tany
- Dubé
- Sipá adjé
- Tinhé
- Prodonhé
- Tihiwí
- Cráé
- Bocó
- Endí
- Buhehó
- Anhí
- Anhiá
- Echi
- ·cayadé
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Alvo
Amar
Andar (de cócoras)
Animais
Anjo (Guarda) t
Céu (Anjo)
Antes
Antetontem
Antepassados
Anzol
Aonde foste?
Apressar-se
Aquele
Aqueles
Aqui
Arca
Ar-co
Arrebentar (plantas)
Arrebentar (fio)
Arreganhar (dentes)
Arrepiar
Arribar
Artéria
Arvore
Arvore (seca)
Assado
Assado (cavas)
Assentar-se ·
Assim (basta)
Assim é
Assopro (magia)
Assoviar
Assovio (arremedo)
Até agora
Atolar
Atravessado
Atrever-se
Avisar
Avó
Avo
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- Kenhé
- caraytsi (~)
-Ucá
- Dadawí
- Kerf
- Nhiwonhé
- Arankié
- Codoró
- Cayabohó
- Tokenhé
- Yacroró
~ Modewoté
- Aemburé
- Rohó
- Rohoá
- Moighy
- Kitsí (t~)
- Seridzé
- Saicró
- Taprf
- Yacré
- Tsicrae
- Idabá
- Teipri
-Hé
- Hecrá
- Dzupodó
- Creyá
- Dadi
- Moró
- Homonó
- Dicanghikiere
- Ebayasi (Bayasi)
- T~uirú
- Doighychi
- Towanhidó
- Wipokié
- -Winu
- Kendé
- Nhiké
-Tó

Axila
Azedo
Azul

-

Saibó
Watá
Cracú

B

Babear
Balaio
Balsa
Banco
Banana
Barba
Barriga
Barro
Base
Bater (roupa)
Bebado
Beiju de farinha
Beira (abismo)
Bem aventurado t
Bexigas
Boca

Bocejar
Boi, carne, vaca
Bolo (assado)
Bolor
'
Bom
Bondade
Borda (mato)
Bordao
Bra~o

Branco (pessoa)
Branco (cor)
Brigar
Brincar

- Yadé (magia: Ideró)
- Bará
- Eyeme
- Pycá
- Bacobá
- Ená
- Byró
- Bunhá
- Barú
- Poroné
- Wodó
- Warudu
- Bé
- Ituitu
- Saicra.
- Waridzá
- Bidzoncrá
- Cradzó
- Woudu
- Kydi
- Canghi
- Buonheté
- Beneté
- Baetó, Totinghf
-Bó
· - Caraí
- Cuú
- Wodicó
- Benheyié

e
Caba~a

Cavalo
Cabe~a

Cachimbo

-

Buibú
Cabarú t

T~ambú

Paewf (Paiáwi)
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Cacimba
Caco
Ca<;ar
Cadeira
Cágado
Cair (árvore)
Caixa
Calcanhar
Camarada (mulher)
Caminho (bra<;o de)
Campo
Cans
Cantarei
Cantigas
Cantigas (guerra)
Cantigas (mágicas)
Capim
Capoeira
Cara
Carta (livro)
Carga
Carneiros, ovelhas
Caro~o

Carima
Carregado
Carro
Carne salgada
Casamento
Casar
Casara.o
Casca
Cavaco
Cavador
Cerca de pau
Certamente
Cesta (fibras)
Cesto
Cesto (aleófa)
Céu
Céu superior
Chaga
Chamar
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- Crayoté
- Bena
- Sitó
- Seby
- SAmbá
- Prowí
- Cramenu
- Baerú
- Dzidé
- Woré
- Imerá (Merá)
- Bucuté
- Ibunheté
- Marabohó
- Mará
- Dicanghikiére

-Py
- Bucunú
- Bidzancró
;_ Torará
- Damy
- Cameiru t
- Có
- Sekiki
- Mandi
-Ibá
- Riné
- Hipiwonhé
- Piwonhé
- Picriá
- Buró
·- Henandzí
- Dehebá
- Dedí
-Homó
- Dubé
- Setú
- Tinhé
- Arákié
- Ecuwobuye
- Behé
- Cá

Chamar-se
Chegar (com o corpo)
Cheirado
Cheiro, langa ...
Chorar
Chover
Ch oviscar
Cinco
Cintilar
Cinza
Clara (ovo)
Claramente
Clava
Cobertura
Cobra
Cófo cesto oblongo)
Coisa, morta
Coisa boa)
Coitado!
Colar (crianga)
Colher
Colocado (no local)
Coma (comer)
Comer (com chamusco)
Comida (cozinhar)
Companhia
Confirma~áo

Conhecimento
Consolar-se
Contas
Continuamente
Contudo
Coragáo
Corcovado
Corda
Cordáo
Correr (pé)
Correr o amarrilno
Corropio
Costas
Costume
Cotovelo

- Idzé
- Beté
- Ghy
- Aindí
- Enké
- Tedzó
- Tinhecú
- Mybiné
- Pany
- Bydi
- Maíbá
- Woroné
- T~oncupi
- Sebé
- Só
- Crudzá (?)
- Sipaté
- Canghité
- Raemy
- Bebaté (Beté)
- Curoté
-Cunhenhé
- Kiechi
- Ke~á
-Ami
- Embobó
- Nió
- Subatekié
- Crot~amby
- Myghy
- Roné
- !bono
- Keru
- Tsetó
- Dzitú
- Seti
- By
- Craraiwi
- Tereré
- Woró
- Kenhé
- Boropó
319

Credo t
Crian~a

Criac;ao
Crista galo)
Crueira (mandioca)
Cuia
Cuité
Culpa (por)
Cunhado
Curar

curto

Cuspo

- Ituitú
- Inghé
- Kenhía (gado: sumecaá)
- Nheprú t
- Eyapó
- Crobecá
- Prebú
- Amepré
- Suwó
- Caipobó
-Mú
- Eisú (Ey~u)
D

Dacolá, daí
Dádiva
Dado
Daqui
Darei (sorte)
Daqui em diante
De (preposi~áo)

De dia
Debabco (inferno)
Defunto (mortos)
Debcai-me
Deixou
Deles
Deligente
Demonio t
Dem6nios
Denso (líquido)
Dente
Depressa
Desagradar·se
De novo
Descansa
Descer
Desejar
Deslocar-se
Desta maneira
Desviar-se
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-

Borohó
Ubá
Dí
Boighy
~ Idihohó
- Doighydi
- Aiby
- Cayápri
- Radamy
- Dinhacri
- Bohiwí
:- Dipari
- Saidzá
- Keitené
- Nhewó
- Nhewoá
- Croté
- Dzá
- Cananekié
- Edé
- Ché
- Idzeicó
-Ty
- Neyenté
- Dapró
- Moriné
- Byriripi

Determinar
Dez (sao)

-

t

Nusí
Myribae

mysa saf (duas

rnáos)

Dignamente
Dinheiro
Direitamente
Disse
Doenga
Doente
Doer
Dois
Donde
Dono da casa
Dormir
Dormindo (está)
Duro

- Cuná
- Tayu
- Honé
- Saidzá
- Saicrá
- Siupu
-Unú
- Wachiní
- Bomoidé
- Derarí
- Dzunú
- Sunuitú
- Tsa (t~á)
E

E (conjun~ao)
Ei-lo
Ema_grecer
Embarrar (casa)
Embebedar-se
Embigo - ,
Embira
Embora
Em migalhas
Encarnado (vermelho)
Encobrir
Endoidecer
Enfadar-se
Enfastiar-se
Enganar-se
Engatinhar
Engenhoca ;Enjóo (estómago)
Ensinado
Entao
En tendimetno
Enterrar
Entorpecente (peixes)

- Bae
- Ighyné
- Cratsewí '(t~)
- · Tidié
-Wodó
- Mucrí
- Dzitu
- Homodí
_..:.. Peipé
- Cutsú (t~)
- Keicó
- Wonghecrí
- Bahé
- Yacó
- Ukembi
- Pebawitc;oró (?) . .
- Wiraparará
- Mydé
- Bohé
.:..__ Docohó, Doró
- Netgo
- Radíhi
- Tinghí
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- Dió
- Didehó
- Dz.eyá
- Tasi
- Penhó
- Baewí
- Buangheté
- Babeté
- Nhedé
- Eicoré
- Wanhidó
- Boronunú
- Siné
- Tiré
- Eiabá
- Masiki (Bu)
-Waruá
- Babasité
- Babú
- Woroyá
- Sadá
- Denhé
- Yaridzi
- Padzunú
- Mabitsí (t~)
- Wasu
- Eróá
- Pidé
- Bá
- Bapf
- Cunhide
- Banhé
- Eri
- Eridzá
- Batí (Figurado: CM) ( 1)
- T~ahó
- Hi

Entra
Entre si
Entristecer
Enxada t
Enxurrada
Erguer-se
Errar
Escada t
Escapar (fugindo)
Escasso
Esconder-se
Escravo
Escuro
Esfregar
Espádua
Espiga
Espelho t
Espeto
Espera
Espía
Espingarda t
Espia (no caminho)
Espora t
Esposo t
Esquecer
Esquerdo
Esses (animais)
Está
Estar
Está.o ai
Está frio
Estendido (sol)
Este
Estes
Estrela (?)
Estrepar-se
Eu

F
~~,.· --- ~·

Faca
Falar (místico)
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(.;

-

Udzá
Mé (Genipapo, pintura)

Faltar
Falso (levantar)
Fanhoso
Fazenda
Fazenda (roupa)
Fazer (cortesia)
Fedorento
Feijóes
Feiti<;aria (caminho)
Feiticeiro
Fel
Ferrugento
Fez-se
Fígado
Filho
Fino
Firme
Fita
Fizeste
Flatulencia
Flecha (milho)
Flecha
Flecha veloz
Flecha pequena
Flor
Folgar
Fogo (grande)
Fogo (f orte)
Foice
Folha
Fonte
Fontes (cabe~a, frontes)
Forno
Forte
Foga~a (pao cosido)
Fresco
Frio
Fronteiro
Fruta (de vez)
Fruta
Fumegar

-

Wakié
.'
Mepedí
Nhecará
Wanheré
.¡,...- Wanhercá
- Tidacru
- Cohé
- Guinhé
- Wobidzamú
....
- Bidzamú (Bisamú), Buré
- Tsihé (t~)
.
- Kidicú
: ' . .
- Niocrí
- Prenhé
- Nhurae (Hervás: Inurá)
- Kempé
- Morochí
- Mymycá
- Ebadzecrí
- Necó
- Bucuy
- Iarú
. ·. .
- Buicú
- Cotó (Curto)
-:--- Purú
- Erachihí
- Buyé
- Cusu (Inferno t)
- c ·r eyahé
- Aera
- Ebadzú
- Bebá, Bebaté
- Bubehó
- Crodí
- Popebá
~ Barae
- CUnhí
- Amprí
"
- Ubó (Umbú)
.
- Idzá
- Puipu
•

t •

;

:

,

• ¡'

\
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·Fumo (Deus do)
Furtar
Fuso

-

Badzé
Cotó
Buruhú (?)

o
Gaita
Galinha t
Gancho
Garajau (cesto Oblongo)
Gemeos (mitos)
Gemer
Genipapo (tradi~ao)
Genro
Jirau (Girau)
Gordura
Gostar
Grande
Gráo (milho)
Gratuitamente t
Guarda (caminho)
Guardar-se
Guerrear
Guindar-se

- Tsereró (t~)
- Sabucá (Sapucaia)
- Yawó
·
- Buduchí
- Ucrorobae
- Muduchi
-Mé
- Myté
.- Marebá
- Sá
- Net~o
-Ye
- Ibu (Imbu)
- Iewó
- Denhé
- Enunhé
- Cropobó
- Semyny
H

Havia
História
Hoje
Homero
Homem
Homem
Homero
Homem

-

(gente)
(alto)
(baixo)
(macho)

Tcohó
_,
Woroy
Agora
Nhunhú
T~ohó

Eraechí
Eraemuneté
- Erae

I

Ilharga
!mediatamente
Impacientar-se
Indios

-

Tehaté
Cananakié (depressa)
Cuhé
Ninhó

Inimigo
Instrumento
Instrumento (cabo)
Instrumento de fogo
Instrumento de tanger
Interpretar
Ir
Irma mais mo~a
Irma mais velha
Irmáo mais mogo
Irmáo mais velho
Ir-se embora
Isso

~

Dumará (mara)
- Badá
- Bedzé
- Nupyté
- Warará
......... Wororé
-By
- Byké
- Dzédzé
- Byrae
- Popó
- Dzuwi
-Vró
.'

J

Já
Joelho
Juntas (corpo)
Jerimum
Jeito
Jirau

-

Crí
CUdú
Ecudu
Eremú
Keité
Bududú

L

Ladrar
Lágrimas
Langar (cheiro)
Lavoura
Legumes
Lembrando
Lenha (fogo)
Levantar-se
Levado
Licor (denso)
Líquido
Língua
Logo
Longe
Lua (Cayaku)

Lugar
Lutar
Luzir

_,;.. Enkú
- Pocú
- Andí
- Uahi
- Udjé (tudjé)
- Netó
- Isú
- Tihiwí
- Bypi
- Croté
- Icú
-Nunú
- Moré
-Damá
- Biridudu t
- Undé
- Cropobó
Sipi

(•)
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M

Machado
.. '
Madeira
..
Madrasta
Madrugada
Madura
Mae
. ·'
Maldade
Mancebo
Mandioca
. . .
Mangabas
Manhi
Mao
Mao direita
Manquejar
Marca
.
Marido
Marapirao (árvore)
..
Matar
Matador
Matalotagem
Mato
Matarla (matar)
Mas (porém)
Mau
Mau cheiro
Matrimónio t
.
Medo
'
Medonho
Mel
. ... ' '
Memória
Menina dos olhos
Menino
Mentiroso
l:
Mesmo (o)
Mestre t
Migalhas
..
Milho (vmha)
Milho
Milho cozido
Milho assado
:

•• • • '¡

:

j
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- Bodzó
- Hé
- Deyentá
- Ycaye
- Chedé

-Dé
-

Buengheté
Bitoté
Muicú
Ucrí
Caye
Mysa (?)
Iboró wenhemy
Petó
Tocracú
Urenghe
Crenú
Dupariá
Duparí
Ecodó
Iretsé (t~)
Sané
Nerú
Buré
Cohé
Piwonhé
Dzené
Potú
Kentí
Samy
Ipocó
Vinú (V-inú)
Pretoré
Bouró
Dubo-heri
P~ipé

Nhupy
Masichi
Cronhahá
Madzó

Milho (flecha)
Milho (grao)
Miolos (miúdos)

-

Mo~a
Mo~o

Molhar-se
Monte (coisas)
Moquero
Morada ·
Mordida
Morrer
Morreu completamente
Morrendo
Morto (é)
Morto (ser)
Morto (foi)
Mortos
Muitos
Muitos (gr. etnicos)
Mulher
Mundo (terra)
Mudou-se

-L.

-

Bucupí
Ibú
Teetá
··
Tibudiná
Mynhekiá
Curaempá
Sanhicra
Badzuru
Baté, Hibaté, Sibaté
Bebé
Nhá
Nhadocrí
Inhanaté ·
Diparí
Pá
Dipacrí
Dinharí
Buyó
T~ohó

Tidzí
Radá
Narubae

N

Nadar

Nao

'

Nao é possível
Nao ter vontade
Nao veio
Nao vir
Naodá
Nariz · ·
Namorar ·
Nascer
Nasceu
Necessário
Negro
Neta
Nódoa
Noite
Noitinha

-

Bahá, Ponhú
Kié, Cohody
Homoté
Nhicoró
Tekiebae
~ Hietecó
- Dité
- Naemby
- Ponhé
- Sá
- Sacrí
- Nethonghí
- Tapanhú (Hervás, Kotkó)
- Teké
- Dimy
- Cayá (Hervás, Kayá)
- Kieretú
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Noiva
Nome
Nome de taba
Nós
Nós amamos
Nós folgamos
Nossa cria~io
Nossa paga
Nossa unha
Nosso pai
Novamente
Novas, noticias
,
Novo, fresco (rastro)
Nú
Nunca

~ ·· -

Usarunghi
Iñé
Natiá
Hietadé
Dzucadé
Kerachichia
Kenhia
Hiambedé
Hidzebayadé
Cupadzú
Ché
Woroby
Barae
Croné
Pereté

(1)

o
Oh! (mulher)
Olho
Ombro
Ontem
Opila~áo

Orelha (dito a)
Osso
ótimo

OUvir
OUvido t
Oxalá

- Hohó
-Pó
- Nebarú
- Cayahó
-Muté
- Benhé
- Kibú
- Widobae
- Net~ó do sinu, banhé
- Mará (guerra)
- Proh!

Panos velhos
Papas
Para
Parente
Pasmado (admirado)
Passado
Passar (rio)
Passear
Pedir
Pedra
Pedra pequena
Pedra branca
Pegado (está)
Pegar-se
Pé
Peito
Peixe
Pela (jogar)
Peleja
Pelejar
Peneira
Pente
Pequeno
Perder-se (caminho)
Perguntar·
Pervertido '
Perna
Perto
Pescar
Pesco~o

Padre
Padres
Paga
Pai
1 Palavras (mágicas)
2 Palavras (mágicas)
Palheta (arma)
Pali~ada

Panela
Pano
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- Waré (Bororo: Ware)
-Wareá
-Ambé
- Padzú
- Ridzá
- Buré (mau)
- Bybyté
- Maená
- Runhu
- eruté

Piolho
Pisar
Pisado
Planta
Planta do campo
Planta~áo (Arrebentar)
Pó (farinha)
Pobre
Pode
Ponta
Por culpa
Porco do mato

-

Andzé
Burché

-Ai

- Et~amy, Buyó
- Bidzorá
- Tudenhé
- Mybá
- Tuyokié
- Crikié
- Cró
- Cropi
- Crokenké
- Badí
- Babae
-By
-:-- Crabú
- Mydzé
- Pepé
- Mara
- Cropobó
- Kiniki
- Bakiribú
- Mú, Pinteté
- Wogheby
- Erekidi
- BuA.nghecri
-Wó
- Dedé
- Mydzé
-Né
-Dú

-Pé
- Datú
- Ubú (Umbu, Imbu)
- Ubumaná
- Saicro
- Cunobó
- Wongheré
- Wibae
- T~oncá
- Amepré
- Murawó
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Porco de casa
Praticar
Prato
2 - Prato
3 - Prato (modelo
Pregui~a

Presa (guerra)
Presen~a (em)
. Preto
Priaca (bolsa)
Prometo
Pronto
Próximo (gente)
Pulso

- Curé
-Tú
- Aribá (aribé) (?)
Bepí
- Wereté
- Nhicoró
- Boronunu
- Coran
- Iró
- Yarú
- Peretohy
- Prihy
- T~ohó
- Enae
Q

Quebrado
Quebrar-se
Que (para)
Querer (quero)
Quatro
Quando
Quem?
Queimado
Quinhao

-

Bysanió
Byné

-Dó
-

Saerae
Sumará
Peredy
Adjé
Congó (?)
Wanhubat~á

R

Rabisco
Rabo
Raiva
Raiz
Ralador
Rancho
Rapazes
Rasgar-se
Rastejar (costume)
Rasto (uso, costume)
Recebendo
Reconhecer
Rede (pesca)
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Buangá
- Crú
- Iré
- Niú
- Erú
- Baté
- Vinuá
-- Sacré
- Upebawí
-Ewó
- Waikeit~u
- Ubeté
- Muhé

Redondo ·
Rejeitar (abrenuncio)
Relampago
Reluzente
Remédio (mezinha)
Repartir
Repousar
Resgatar (resgate)
Ressurgir
Reuniao
Rever (lfquor)
Reunir
Rio
Rio claro
Rio grande
Rijo (robusto)
Rir
Roca (fiar)
~as

Roda (em redor)
Roncar ·
Ruim (feiti~o)

--

Sabido
'
Sai
Saia (ouricurf)
Sair
Salgada (carne)
Sangue
Santo
Sarou
Satanaz
Satisfazer
Saudade
Secar (raiz)
Seco
Seco (pedra)
Seguro (estar)
Sentido (linguagem)
Sepultura

-

.-

Totó
Prihy
Tidsehebohó
Dzódzó
Dzó, Warandzí
Uná
Dabá
Nhaehí
Ibuó
Eembohó
Bydzú
Sambéá
Cru (Cró)
Cruneré
Cruyé
Crodf
Haebae
Poponghi
Bechiéá
Iworó (rodilha)
Craranú
Buré

.' .

.
,

.

"

.S

-

Net~ó

Eyaf
· ~ Sazá (ritual)
- Peré
- Riné
- Prí .
- Santoá t
- Etcocrí
- Idzené
- Sambé
- Nhanhikié
· - Pohá
- Crá, Woyé
- Crocrá
-- Dzumará
-Nunú
- Radamy (debaixo da terra)
33~1

Será
Ser espancado
Ser esquecido
Ser feito (para)
Ser lembrado
Ser levado
Ser morto
Ser nomeado
Serrar
Serra, serras
Serpente
Sesso

Seta (Curta)
Sexo másculino
Sinal no corpo
Sogro, sogra
Somente
Sonho
Sonhar
Sonhos
Suas
Subir
Súbito
Sucessor
Suor

- Urodí
; :·
- Poidzadzá.(flagela~ao, ritual
- Podza)
---- Nabetsé (t~)
- Moró
- Nhenetí
-My
-Pá
- Peretó
-Ri
- Siririté
- Woya
- Woyé
- Cotó
-Nhé
- Mecá
- Dzacá
- Bihé
-Ané .
- Unae
- Warakidza (ritual) ,
-1

'
..;.__
-

Tenta~oos

Ter
Ter pavor
Terra (mundo)
Testa
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-.-

Trabalha
Trabalho
Transbordar (rio)
Transbordar (fervura)
Tratar
Tremer
Tres (terceiro)
Tripas
Tronco
Tuas
Tudo isso'

-Tc;a
- Sondé
- Anhá
- Cucú, Payé
- Wonhé t
- Dendé
-Ambú
- Wohoyé
·- Byté·
·- Craerú
- Pribae
- Comecá
- Naté
- Dinateri
- Sewi
- Sebó
- Dzunasi
- Tití
- Wachinidikié
-Hé
- Bewó
- Ewatc;a
- E (como pref.)
- ·V- apru

·.

.

u
Um (numeral)
Umbu (Imbu)
Unhas
Urucu
Utilidade
Urina

Natiá
Woyé
Yentá
Homoidé
Dehé
Woncuró
Banaré
Uché
Ighy

·· ---·-

Bihé
Ubú (Obó)
Ebayaá (distinc;ao) (1)
Bucrenké
Uzanhí
Sontc;ó

V

T~ohó

Bé
Radá.
Cobé

Touti~o

Tu

Ibae
Beiprí
Sonhá
Bunhicó

T

Taba
Tapuias (indios, corso)
Taquara
Talvez
Também
Tear
Teme
Tempo

Tesamente (duro)
;Testículos
Tia
Tio
Tocar
Tocar (apalpar)
Tocaia
Todos
Tornar
Torrao
Totalmente

.

Vamo-nos
Várzea
Veado
Veia
Veio
Velha

·-

Bocuwiá
Pohó
Buké
Cadamysi ·
Sité
Ruré
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-Ubí
- Sambyyé
- Idzá
- Era
- Ecridzá
- Arancrerú
-Ró
- Iracot~ó
- Brocaá
- Yerú
- Nhupy
-Té
- Beiné
- Tecribae
- Cotó
- Eriwí

Ver
Verdade
Verdadeiramente
Verde (amarelo)
Virilhas
Vergonha
Vestido
Vestido preto
Vinde depressa
Vinho
Vinho de Milho
Vir
Virar-se
Viráo (todos)
Virote (seta curta)
Visitar
Voar
Voltar (novamente)
Vomitar
Vontade (ter)

-Hó

-

Vós

Voz (mulher)
Voz
(homem)
e_,.
r;~

..

. -~ ·~~1'"r.'"""":'

~~{r

Zombar
Zombar (ridículo)

Byté
Vibó
Nhicharae
Enaá
Agá, Ay

-Ari

,¡;

z
- U~ot~ohó
-Tuyó

APENDICE
Apéndice-A
Santidmle

Fernao Cardim, jesuíta do século XVI, focaliza, comprecisao, a figura da Santidade entre os aborigenes do Brasil:
"Entre eles se levantam, algumas vezes, feiticeiros a que
chamam Caraí'bas, Sanlo ou Santidade." No curso dos acontecimentos do século XIX em Pernambuco, em que entra como
elemento primordial a figura de el-Rei D. Sebastiáo, de Portugal, cercado da idéia de encantamento, apesar do nome, nao
existe urna perfeita identidade entre os dois acoritecimentos.
Trata-se do desenvolvimento de um fanatismo religioso
cujo objetivo náo ia além da ressurrei~ao do herói portugués
desaparecido na batalha de Alcacer-Kibir, cuja marte náo foi
confirmada coma presen~a física do corpo. No caso o homemRei substitue o homem-Deus da tradi~ao indígena.
Em 1838 surgiu o reino ·da Pedra Bonita onde o nome de
Santidade era dado pelos fanáticos ao impostor Joao Vieira,
que, aliado ao beato Simao (frei Simáo), realizava batismos,
casamentos etc. que teriam valor e importancia quando ressurgissem D. Sebastiáo em sua imensa glória.
Do Santuário junto as piramides naturais fazia suas prédicas e seus ensinamentos. Existía a Casa Santa onde eram
servidas as bebidas do desencantamento: licor da jurema preta com manacá,. segredo descoberto dos indígenas da regiao,
de que fala José de Alencar no Iracema.
Esse Sebastianismo náo tem, na verdade, as mesmas
características da Santidade dos antigos indígenas que se identificavam com as práticas messiánicas. Faltava-lhe a tradi~áo
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religiosa com base na reencarnagao do Salvador que descia ao
mundo para satisfazer necessidades vitais da coletividade.
Sobre Sebastianismo veja-se a obra de António Atico de
Souza Leite, escritor natural da cidade de Flores, em Pernambuco:
Memórias sobre a Pedra Bonita (1875)
Para esclarecer melhor o assunto Santidade dos índios
do Nordeste temas uro documento anterior aos fatos ocorridos
·
no início do século XIX:
Anais da Biblioteca Nacional, Vo~ XV - 1625-1631 - Governador Geral Diogo Luis de Oliveira. Trata-se dos "índios
levantados chamados Santidade, os quais por sua vez deram
em Fazendas e currais com mao armada, no Paraguas.su, Aporá,
Maragogipe, e J agaripe''.
O Governador Geral chamou Antonio Rodrigues, da Cachoeira, para desfazer a dita Santidade.
Apéndice -

B

Encantamento de D. Sebastiao, Rei de Portugal. Deu-nos
o sebastianismo do século XVII.
: O fundamento da lenda fora encontrado nas Professias
do Bandarra (1527, 1528). Formou-se, entao a estória do Príncipe Encoberto (No Brasil, Príncipe encantado). Seguiu-se, daí
em diante, a seita dos sebastianistas, com dais surtos em Pernambuco: Santa da Pedra (Silvestre) , Pedra Bonita (Joao
F~rreira).

O desastre de D. Sebastiao, rei de Portugal, na batalha de
Alcacer-Kebir, ocorreu em agosto de 1578, trinta anos após as
"revelag5es dos sonhos do sapateiro de Trancoso.
Apontamentos históricos:
"Bandarra, trovador, nascido em Trancoso (Portugal),
tinha por nome: Gongalo Anes Bandarra. Chei~ de originali- ·
dades poéticas, ·c onseguiu que o pároco de Trancoso escrevesse
suas trovas as quais improvisava ou recebia ero sonhos. Quando ditava os versos enchia-se de inspiragao ... Tal como Moisés,
Bandarra era analfabeto!
· Eis a trova que deu motivo a exploragao da credulidade
do povo ignorante :
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"Augurai, gente vindoura .. .
,
Que o Rei que há de sair,
Vos há de tornar a vir,
Passados trinta tezouras . . . (p.·15)
Criou-se ambiente extraordinário porque se dizia que essa
trova fara encontrada escrita na parede do Templo.
Na tentativa de descobrir os tres elementos da incógnita,
consideram tezoura (2) infinito (8), encoberto (2) menos que
sao os lugares dos dedos na tezoura), dando com essa operagao exatamente trinta, · ou seja 1578, quando ocorreu o desastre ...
A valorizagao do trabalho de Bandarra encontrou meio
propício nas Profecias do Beato Gil e no beneplácito de certos
franciscanos de boa vont ade.
Voltaram, pois, a estudar o bailado que Bandarra havia
sonhado:
"Fernando tange a guitarra,
· Tu,, J oao, o arrabil,
Pousa t eu surrao e vara,
Em tal bailado Pastoril.
Eram personagens : Pedro, Joao, Fernando, Bom Pastor,
Cavalo Marinho, Rei encoberto, Diabo (Cao) .
Apéndice -

C

Aspectos f abulosos da Cachoeira de Paulo Afonso

" . . . a grande · Cachoeira de Paulo Afonso, também célebre,
como admirável, pois o seu sussurro se faz patente em distan".'
cia de mais de duas léguas, ·aos seus vizinhos montes e campos: amedranta as feras ; espanta as aves, salpica ou borrifa
com suas águas por urna grande distancia os seus contornos;
proíbe aos homen s a sua vizinhanga ; corre todo por um es ·
treito do Canal, que por ent re serranias de urna e de outra
parte se despenha etc.
Duas léguas acima desta, está a cachoeira de Taparica,
da mesma sorte inavegável. Desta para cima há muitas cachoeiras até a Fazenda chamada Sobrado. Estas sao navegáveis com mais trabalho, ou menos, por indústria dos naturais
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tndios, porém as mais perigosa s sao as do Sertáo do Rodela s,
a do Pinguelo, a dos inhamuns, a que chamam Panela, porquanto no meio desta faz a água um remoinho e, apanhando
Can oa, é perigo evidente.
Por este documento de 1774 Governo de José Cezar de
Menezes a Fazenda Sobrado estava abaixo de Cabrobó, na
regiao dos Rodelas,. como acima se ve.
Idéia pp 59, 62.
Apéndice Fazenda Sobrado -

D

Domingos Afonso Sertáo

Capistrano de Abreu (obra aludida) escreve o seguinte:
" ... Domingos Afonso, por alcunha Sertao, partindo de um
dos muitos Sobrados existentes no S. Francisco, etc. fundou
numerosas e importantes fazendas nos rios Piauí, Canindé,
legados, por sua morte, a Companhia de J esus".
Inicialmente fara ele rendeiro da Casa da Torre. Ver p. 25.
Pedro Calmen, complementa a informac;ao com base nas
pesquisas históricas:
"Domingos Afonso Sertao, port ugues de Mafra se domiciliara na fazenda Sobrado, a margcm esquerda do S. Francisco, 40 léguas acima do Joazeiro" etc.
Serafim Leite esclarece:
"Domingos Afonso Sertao tinha-se estabelecido no Sítio
Sobrado, entre Joazeiro e Chique-Chi que, nas margens do Rio
s. Francisco en1 t erras de Garcia de Avila Pereira. Ainda conservava esse Sítio, com duas fazendas etc., ao falecer, no dia
18 de junho de 1711" .
· Com efeito no rol das Fazendas de Domingos Afonso Serta.o - "Fazendas das duas Capelas: Grande e Pequena", en·
contra·se a do Sobrado (Ver p. 554 obra citada).
·
Euclides da Cunha em Os Sertoes havia destacado a importancia cultural da Fazenda Sobr ado daquele amigo da
Casa da Torre, n os seguintes t ermos:
":Porque provindo dos mais diversos pontos e origens, ou fossem os paulistas de Domingos Ser t ao, ou os baianos de Garcia

de Avila, ou os pernambucanos de Francisco Caldas. com seu
exército de tabajara.s aliados etc. E adiante:
Na segunda metade do século XVII surgira no Sertao de
Rodelas a vanguarda das bandeiras do Sul. Domingos Sertao
centralizou na sua fazenda Sobrado o círculo animado da vida
sertaneja. A a~ao desse rude sertanista, naquela regiá.o, nao
tero tido o relevo que merece.
"Alguns como Domingos Sertáo, cerravam a vida aven·
tureira, atraídos pelos lucros das fazendas de criat;áo, abertas
naqueles grandes latifúndios".
(Obra citada. pp 92, 96 e 103, 27~ ed.)
Pelas circunstancias das lutas, Euclides da Cunha considerou Domingos Afonso, mafrense, integrado nos objetivos das
bandeiras paulistas, no solo baiano. Foram elas que conseguira1n, finalmente, dominar a indiada confederada, incluíndo-se
ai o grupo étnico gurgueia que estava fortificado no vale do
Pajeu e Cabeceiras do rio de igual nome, no Piauí. Chegavase a esse local após deixar o S. Francisco n a barra do Ria
Grande seguindo para os lados do Norte. Flores era urna Fazenda de foreirqs da Casa da· Torre e por isto frei Vital de
Frescaro10· foI ob~·ig,ado a deixar a ribeira do Pajeu, que pertencia ao Morgado em busca da Serra da Baixa Verde, onde
por fim, aldeou os indios Umans, Voue, Tsoh6 do grupo Cariri. Existe ainda boje a Serra do Uman, n as proximidades da
Serra Negra, no municipio de Floresta.
A fazenda do Sobrado de Domingos Afonso Sertáo ficava,
pois, localizada na margem esquerda do r io S. Francisco, 40
léguas acima de Joazeiro (Babia) .
Anaias da B.N. nQ 3770 vol XXXI - 313
"Descendo o rio S. Francisco da barra do R.io Grande, por
espa~o de 5 a 6 dias até a Fazenda Sobrado. Aqui se toma piloto para passar esta Cachoeira:
Embora havendo muitas pedras nao é, no rio S. Francisco
perigoso até os Caripós. Muito abaixo está Joazeiro e, mais
além , a vila de Pontal".
Apéndice -

Abusoes dos Kippéas -

rela~é>es

E

jesuíticas :

"Abus6es dos vossos avós: curar os doentes com assopro;
curar de palavras ou cant igas; pintar o doente de genipapo,
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para que nao seja conhecido do diabo (Nhewó) e náo o mate;
espalhar cinza a roda da casa aonde está um defunto, para
que o diabo daí nao passe a matar outros; botar cinza no caminho, quando se leva um doente, para que o diabo nao vá
atrás dele; esfregar urna crian~a com porco do mato, lavá-la
com aluá, para que quando for grande seja bom ca~ador e
bom bebedor; nao sair de casa de madrugada, nem a noite,
para nao se topar coma bexiga, no caminho; fazer vinho, derramá-lo no chao, varrer o adro da casa para correr com as
bexigas."
Abus6es dos feiticeiros:
"adivinhar coisas futuras; dar crédito a agouros; botar feiti~os para matar o próximo; dar crédito a sonhos; festas supersticiosas''
Catecismo da Doutrina Crista etc
pp. 84, 85 e 86.
Além dessas "abus6es os indígenas das ilhas do B. Francisco possuíam outras nao menos curiosas:
"Chamaste os fe1ticeiros para assoprar sobre vossos parentes
doentes? Semeaste cinza a roda da cama dos doentes? Con:sultaste as bruxas para adivinharem? Quan.t as vezes marcaste com nós na cordinha. "os casos de pecado?
·
Tereis cantado a waiwca que é canto supersticioso? Pintaste-vos de genipapo e de urucu? Fostes cantar o Soponhiu
que é canto Ciíssoluto e bárbaro quando se banqueteiam? Fostes fazer vossa confissao no mato? Taldai-vos de vinho?

pp, 129 e 130,
Katecismo tndico etc. frei Bernardo de Nantes.

Violas-de-arame, de uso geral nas contarías do Nordeste.
Cantador Manuel Galdino Bandeira, empunhando sua
viola .s ertaneja em pleno desafio.
Apéndice F
Viola-de-arame -

Apontamentos:

Instrumento dos Cantadores do Nordeste, quando fazem
desafíos, com versos que improvisam sob motiva~oes costumeiras ou estrofes de autores regionais. Sao pelejas intelec-

tuais organizadas com finalidadé social e realizadas perante
auditório caboclo.
Há urna certa lógica no encadeamento de tais prélios e
neles conservam-se tradigoes muito arraigadas.
Compete-nos, aqui, sumariar dados sobre o instrumento
denominado, no Nordeste, viola-de-arame, que se destaca como
elemento distinto da viola-de-arco das orquestas européias.
Os violeiros do Nordeste conseguiram manter, através dos
séculas, um estilo original que ressalta detalhes, t ornando-o
singular entre os demais estilos de regioes distantes. Talvez
esse enfoque observado se tenha desenvolvido em razao do
insulamento a que esteve submetida a regiao nordestina, durante o periodo da conquista.
Para justificar tal alusao nada mellior que o episódio
acorrido entre a Camara do Icó e o primeiro Governador do
Ceará, Bernar4o Manuel de Vasconcelos: "Os veeradores do
Icó nao compreenderam bem urna das ordens escritas em termos enfaticos", e executaram mal a determinagao. Diz o documento:
"Oficiou as CAmaras remetendo-lhes cópia de uma Carta Régia que reclamava, com especial empenho, a prisao de um
stídito prussiano, o barao Humboldt, como homem perigoso!".
(Ver dr. P. Theberge, obra citada, p. 205).
No livro Modinhas do Passado fornecemos urna sfntese
histórica da viola sertaneja, instrumento dos ciclos folclóricos regionais.
Encontramos na História da Música de J. Wolf (Espanha
do século XVI), noticias que possibilitam interligar a viola
com a época da. conquista do Brasil.
É muito provável que os religiosos tenham, por falta de
outros recursos mais elevados, tra:zido esse instrumento para
ajudar na catequese. ·Serla, assim, urna transferencia de cultura. Acrescente-se, aiém disso: A vihuela, de frei Joao Bermuda, estava relacionada como instrumento que evoluiu para
a atual viola caipira.
Fernao Cardim (jesuita), ajuda-nos a chegar a esta conclusao: "Em todas as Aldeias há escalas de contar, cantar e
tanger".
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Serafim Leite, en1 História da Companhia de Je$US, vol.
V, p. s/ n. fornece fotogravura onde um alaúde ilustra ornamenta~ao brasileira (Colégio da Bahia, século XVII, cap. X.).
Em Trabalho Apostólico o jesuita padre Antonio Sepp
informa sobre o uso de instrumentos de cordas dedilhadas no
Sul do País.
A vihuela de frei Joáo Bermuda (que incluisive era ótimo
organista) , possuía sete cordas afinadas do seguinte modo :
A, D, g a ~g a
Zá, i sol,

Tci;@ sol, lá,

respectiva1nente.
J. Wo f cita Joao Bermuda, frade, natural de Ecija (Sevilla) franciscano da província de Andalucía, e o indica como
autor' do trabalho Declaragtlo de Instrumentos MitSicais (Osuna, 1555).
Pelo vistó Joá.o Bermudo seguia a tradigao deixada por
Odon de Cluny, com respeito a interpretac;áo dos símbolos musicais, em sua relac;ao com as letras do alfabeto.
Antonio Candido em Curso Elementar de Música (Parte J,
p . 38) fala de Odon de Cluny numa Antífona. Eis as letras:
Gacdefg
Sol, lá~ dó~ ré, mi, f á, sol.

Todavía a afina~áo das cordas da vihuela de Bermuda
t2111 orde1n aproximada, porque seguía os principios da poli:
fonia medieval.
Sons
graves

Sons
agudos

gfedcaG

Na obra citada·a pósi~áo está invertida. Sugere o principio teórico que substituiu o processo grego que era descendente. Também aí está focalizada a origem da clave de Sol,
na nota correspondente a G.
Recorrendo, por último a J. Wolf encontramos a segui;ite
referencia que tem forc;a de convic~áo: as cordas do alau de
estao reunidas por grupos tendo por base, ouníssono e oitava
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(exceto a corda cantante que era única). Era essa a afinaºªº
do alaúde daquela época:
Lá, ré, sol¡ si, mi, Tá

Houve, portante um certo retorno ao sistema de encordoamento de frei Joao Bermudo que era escolar.
Já o alaúde mostrava um certo progresso por incluir a
cantadeira (requinta) e a nota si, correspondente ao 2Q grau
da escala que sugeria o t;rítono f á, si.
A vihuela evoluiu para a guitarra dando-nos outro tipo
de instrumento popular, a viola sertaneja, diferente do violaa
que é a própria guitarra francesa.
Na viola predomina o espírito da música tendente a polifonia; no violao distingue-se a harmonia moderna com. toda
a sua gama de modulagoes extraordinárias de valor exptes~
sivo.
Aphuüce - G
Panatis. Indígenas do grupo dos Cariris do Nordeste, náo

perfeitamente estudados.
Serafim Leite em História da Companhia de Jesus, Vol. V,
pág 545 , registra a expressáo Capitáo Panati. No índice de
nomes suprime a palavra Panatí, ao tratar do fnd~os. O mesmo faz frei Plácido da Messina, quando se refere aos Cariris
das missoes que estavam a cargo dos Capuchinhos.
Sabe-se que esses silvícolas estavam localizados numa
terra que corresponde ao atual Estado do Rio Grande do Norte
com extengáo a Paraíba, precisamente na regiáo de Patos das
Espinharas.
A mesma falha encontramos no estudo dos Curemas e
Pegas. Sobre estes últimos os capuchinhos italianos fazem
ligeira referencia.
Contudo o assunto precisa ser tratado com documentaºªº adequada, coisa que se nao tem feito.
Coriolano de Medeiros (obra citada), ao registrar fatos
da atual cidade de Patos, fala de Panatis e Pegas, sem citar
fontes idóneas coisa, a nosso ver, indispe~sável.
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V1olas-de-arame, de uso geral nas cont.orias do· Nordeste.

Cant ador Manuel
Galdino Ban.deira, e mpunhando
sua viola sertanej a em pleno
desafio.
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Halfeld, H. G. Fernando: 36
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Heranca de caboclo, 225
Herckman, E.: 44, 50
Hervás, L.: 99
Hibridismo, 26
Hipocorísticos, 31
Idolatría, 97
Influencia messilnica, 29
Jia (sapo>, 165
fndios:
Acarás, 129
Aracapá, 129
Araré, 129
Artesanato, 58
Boldrimes, 129, 144
Caimbés, 129
Careeyjou (Oareryous>, 130
Carnijós, 63, 130
Curenias, 42, 130
Doméstic;os (indios , 152
Dzubucúa CVocabuJArlo>, 2'71
Gurgalas (Gurguelaa), 131
Icós, 131
Irapuá, 132
Inxus, 62
Janduins, 133
Palálás, 134
Paiacus, 133
Panatis, 343
Jenipapo, 133

Pedra Branca, 135
Pipipans, 136
Sucurus, 135
Inxu (abelha), 67 .
Ipanema (do), 90
Joáo de .A rubá, 127
Joáo de Barro~, 80
Kipea (Klpéia, Kippea), 78
.Lamenta~áo

Brasíllca, 80

Lapinha, 199
Leite, Antonio Actico, 141
Leite, Serafim, 34, 94, 97
Lingua_ travada, 42, 64, 65, 147

Mágicos, 92
Mongurus, 133
Moritises, 94, 144
Macacaria, 170
Maracás (Tapuia), 39
Martius, von: 73, 111
Máscara de cuia, 95
Matos, Gregórlo, 33
Mauriti, 41
Menezes, P. Francisco: 6Z 130
Menezes, José C.: 48, 72
Mocós, 52
Modismos, 22, 24
Moreia, 256
Na~áo Fagundes (Bultrins)
Nantes (Martín), 122, 266
Notas 0 a V1II), 77 a 83
CIX a XVD, 140 a 144
Oblltera~óes fonétlcaa, 30
.Orion, 98, 233
Orisa, 160, 161
Orlzes, 56
Paiáiá' 134.
Pajaú, 36, 48, 230
Palmares (canto}, 186
Paulo Afonso, 337
Pedra Bo·nita, 150
Pereiros, 66, 67
Peitica, 108
Pepé {peteca}, 240
Penitentes, 196
Plácido de Messina, 42, 195, 196
Pieiades, 94, 117
Prima Cota (canto), 227
Poesía popular, 169 Polca, 199

Riacho da Brfgida, 82
Riacho do Navio, 164
Rodelas, 90
Rondonia, 35, 124
Elenco (Rol), 45, 46
Santidade, 150, 335
Sapo, jia., 165
Sorobabé, 26
Sortilégio, 50
Soponhiu, 60, 100
Trava-lingua {poesia), 219
Tribo vencida, 116
Topónimos:
Cariris·V~lhos, 38, 150
Cariris-~Qvos, 39, 150
Cariris·de-Fora, 150
Toré (Torá), 10, 34
Tri\lnfo, 66, 57, 253

Umi, 252
Umbuzeiro (imbuzeiros), 59
Umbu, 59
Varakidzi (Wara.kidzá), 90, 92, 95
Valeroso Lucideno, 34
Vasconcelos, Simáo de: 45, 119
Vieira, Antonio: 43
Vocabulários:
Dzubucua, 271
Kipea (Kipeia), 287
Po·r tugues Carirl, 315
Vocalizacoes, 261
Varnbagen, A.: 33
Xique-xique, 20
Zabele, 150
Zabumba, 155
Zabumbeiro, 121, .14.9

Plutio Politio, i50 .
Queixada, 105
Quixabeira (Sambaquixaba), 60
Quiridalho, 126
Raposa magra (canto), 191
Religiosidade, 194
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JO.A.O BAPTISTA SIQUEIRA
nasceu no dia 8 de julho de 1906,
no altiplano da Borborema - localidacle de Bethlem - municipio
de Princesa Isa bel do Estado da
Paraíba.
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Composto na Selc e im pres so no De·
partamento Gráfico do ~1. A. F. C.
para a Liv. Ed. Cátedra Ltda.

.

Conquistou os títulos de Catedrático e Doutor em lVIúsica pela
E. M. da U niversidacle Federal do
Rio de Janeiro, ao defender, por
tres vezes, teses para o magistério
universitário. É membro da Ordem dos Músicos do Brasil.

..

'

-

Depois de haver dirigido, com
entusiasmo, várias bandas do interior do seu Estado natal, veio,
ainda adolescente, para o Rio de
Janeiro, a fim de transmitir a
seus patricios do Sul a mensagem
viva de sua terra.
" Que mensagem seria essa? diz Pátua de Almeida - . A mensagem quente e poderosa que lateja
nas páginas de alguns romancistas
e poetas de lá. Nao só a literatura,
mas, principalmente, a música deveria levar a todas as camadas sociais do Brasil a revelac;ao daquele mundo que se cansou de seu silencio heróico e eternamente incompreendido. A tragédia do hornero e da paisagem, a dolorosa
beleza dos horizontes sem destino,
que o sol dilacera e mata, precisavam, acima de tudo, ser expressas
em sons, harmoniosamente, sinfonicamente, para que toda a Nac;ao as sentisse de mais perto".

