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uas tribos estabe!eceram-se em Palmeira dos tndios,
nos começos do Seculo XVIII, a dos XUkURU e a dos
KARIRI, ambas da nação Tupi, segundo estudiosos.
Encontraram-se elas, depois de longa peregrinação em fuga. Fugiam dos colonizadores .
Portugueses e brasileiros, após a instalação dos focos
pioneiros civilizadores, viram-se impelidos a descobrir novas
terras, onde as riquezas estivessem ainda virgens perante a ganância dos que haviam chegado por primeiro. Por isso os tentáculos da colonização foram se dilatando sempre mais, abarcando
regiões dantes desconhecidas .
A principio, os aborigenes tentaram barrar a intromis.
. como Jª
'
sera pe netraçao , mas se viram,
assim
acontecera com outras tribos , anteriormente , derrotados fragorosarnente. Os poucos
q ue sobreviveram quando dos embates iniciais ou não caíram em
poder do branco que os escravizava, chegaram à conclusão de que
lhes seria impossivel vencer inimigo tão poderoso. Se alg11mas
vitórias houve, tornaram-se minimizadas em face das repetidas
penetrações do invasor que se adentrava persistentemente, depôís
de ter conquistado já quase todo o litoral. Nem os deuses nativos tinham poder para se opor à onda de bandeirantes; como que
se escondiam, acovardados, nos céus, surdos aos clamores de suas
gentes. Esta conclusão amedrontava-os, obrigando-os a mergulharem · mais e mais no sertão desconhecido, onde talvez pudessem
conservar-se escudados pelas selvas e caatingas,e provisoriamente distantes dos exploradores.
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O branco pretendia implantar uma nova civilização que
nao lhe fora solicitada pelos vencidos. Nenhum habitante do
Brasil, recém ~escoberto, havia apresentado. às cortes européias
qualquer petição rogando-lhes outra f o rma de vida diferente daquela herdada através de milhares de anos. Presente de grego esse
dos portugueses! Queriam a todo custo forçar ao índio a· aceitar
costumes e crenças inteiramente incornpat!veis com as suas tradições. Hoje, os que pretendem justificar os massacres, usam de
silog~smos absurdos para
explicar a necessidade da presença do
europeu no Brasil, assim corno gaguejam para justificá-la na Ãfrica e na Ãsia. Inclusive religiosos, debaix.o de falsas conclusões evangélicas, aceitam o genocídio. corno Única forma capaz de
empurrar o Indio para um céu estranho, mesmo que seja contra sua
vontade. O "sim" proferido com aparente piedade diante dos sirnbolos cristãos vinha l ern consequência do pavor aos arcabuzes e
canhões que estavam colocados por detrás da pantornirna. Ou crê •.•
ou morre.
Naquela época, segundo um documento escrito pelo padre
José da Maia Mel.o , na década de oitenta do século passado, viviam os Xucuru à beira do Rio de São Francisco, aproximadamente
na região que hoje compreende o município <E Colégio. o padre Maia
pároco de Palmeira desde 1847 até 1899, portanto há apenas setenta e sete anos depois que frei Domingos de são José estabeleceu contato com os !ndios. Este frade foi o primeiro branco a
pisar as terras palrneirenses.
Com ·as bandeiras que desciam do norte e outras que
surgiam dó sul, as tribos sediadas em Alagoas e Pernambuco
puseram-se em fuga. Desorientadas, muitas vezes iam dar em regiões que outras já haviam abandonado. As do sul buscavam o norte e as do norte, o sul. Estavam tontas, assim corno tanajura
quando eerde as asás, acossadas entre dois fogos.
As flechas, tacapes e bordunas nada representavam diante das bestas e pederneiras. No corpo a corpo, os machados
de pedra ainda contavam modestas e escassas vitórias, mas o
inimigo, mesmo de longe, poderia reduzir a poucos sobreviventes
a dantes numerosa barreira humana de autóctones.
oo· rnesmo modo, os Kariri, que se haviam estabelecido
na região de Cimbres, no alto sertão de Pernambuco, tiveram de
desarmar as palhoças a fim de buscar novas paragens, em face da
penetração do branco. Quase todo o litoral da capit~nia de Pernambuco já estava ocupado pelos novos senhores. Mas ••• re~tava
ainda o sertão.
O cheiro do branco era nauseabundo para o nativo e,sobretudo, sua Ferversidade tornava impraticável qualquer e~peran
ça de coexistencia pacifica. Por isso foram obrigados a abandonar a região e descer para as terras alagoanas.
Os Xucuru e Kariri, estropiados da fuga, coincidiram
na mesma meta escolhida: as MATAS DOS PALMARES, regiao assim conhecida por causa das muitas palmeiras que afloravam nas serras
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e pelo vale, lá em baixo. Os primeiros armaram suas palhoças, espalhando-as no Vale da Promissão, a partir dos sopés das serras,
ao norte da cidade, até as terras de Olhos d'Ãgua do Acioli, hoje
município de Igaci e circunvizinhanças. Os segundos apossaram-s.e-das lombadas nos maciços das serras da Boa Vista, Goiti, Amaro,
Kandará e Mandioca.
· Durante a viagem, que teve como ponto de partida o Rio
de São Francisco, os Xucuru foram fixando grupos por quase todo o
percurso . Há sinais de sua passagem e estadia em Limoeiro, Tanque
d'Arca, Belém, Igaci e Quebrangulo.
Pelos despojos até agora encontrados pelo autor em várias igaçabas desenterradas, esses aborígenes estavam ainda no
estado etnológico da Idade da Pedra Polida. Não encontrou objeto
algum de bronze ou ferro que possa sugerir htpótese de cultura
mais adiantada.
Pelas escavações realizadas e relatos orais ouvidos, as
tribos xucuru e kariri subdividiram-se em grupos ou clãs que se
fixavam em diferentes localidades da região, agora identificadas
através dos cemitérios descobertos pelo autor. Em cada aldeia, o
grupo pr~parava seu Campo Santo, onde sepultava seus mortos. A
chefia dos grupos, porém, estava polarizada na pessoa do tuchau,
traço de união entre inúmeras famílias.
Eram bem numerosas as duas tribos. Segundo um documento
de 1822, portanto depois de cinquenta e dois anos apenas da chegada de frei Domingos de são José, havia cerca de 700 índios · em
Palmeira, número aliás bem grande para a época, em proporção ao
reduzido grupelho de brancos recém chegados e já atarefados com a
c~nstrução de um povoado
dentro das características da civiliz~
çao européia . Ao tempo, talvez somassem umas quarenta casas de alienígenas, com no máximo cem a cento e cinquenta brancos.
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medida que a colo n ização criava ra izes, . os aborigenes começaram a sofrer novas investidas do e uropeu
pa ra melho r
efet ivação de uma posse .. mais c o ncreta.
Pa lmeira oferecia boas terras para a exploração da cana de açúca4
a mais rendos a cultura da época e que , depois, veio a contar com
mais de de zessete engenhos.
Tentando a cobiça de seus súditos, a coroa portuguesa
era pródiga na concessão d e faixas de terras, denominadas de SESMARIAS, àqueles que se propusessem a e xplo rá- las para enriquicime nto pessoa l e c ana li zação de sucu l entos impostos para a Corte.
O índio , posse i ro multi - secular da terra, fora vencido.
No Brasil, insta lara-se uma nova ordem q ue dava prioridade aos
seus próprios i nte r esses . Mesmo diante da alegação de domínio
histórico ,os novos senhores não r econheciam os direitos dos indígenas . O direito partilhava da cama do invasor, servindo-o incondicionalmente e se colocando semp r e do seu lado , em detrimento do
silvícola .
Do v asto império até então de posse dos Xucuru e Karir~
os brancos foram se apoderando inflexivelmente.Cercados por todos
os f lancos , os i nd ios viram-se envolvidos pela estratégia inimiga.
Foram novamente obrigados a recuar.
Para desalojar a indiada,o branco usava dos expedientes
mais desumanos: os meios seriam justificados pelo fim colimado.
Por três vezes incendiaram as matas de Palmeira. À fé do invasor
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pouco importava que o aborígene - seu semelhante - fosse devorado
pelas chamas. O chiado doloroso de carnes sendo carbonizadas não
comovia os sertanistas, gulosos .diante dos recursos econômicos.
Os Indios sofreram ainda outros tipos de vexames: sevícias, pers~guições, escravidão e morte . . Genocídio, no duro:
Mas o ~ndio sempre regressava para ·revolver as cinzas e
n~yamente plantar, como se a terra o atraísse com a força centrípetaJ de seus recursos e beleza.
Mais ou menos em 1770, apareceu um frade, Domingos de
são José que, ~nfelizmente,não se sabe até agora a que ordem pertencia. Tudo faz crer que se tratava de cidadão português. O missionário pretendia atrair almas para o cristianismo e alargar as
frontei;ra's do catolicismo.
Frei Domingos conseguiu captar a confiança do selvagem.
Dentro de pouco tempo,fez com que a indiada construisse urna capelinha de palha no local situado entre a serra do Capela e o sítio
Carangueiofe hoje conhecido pelo nome de Igreja Velha. Aí, o religioso lançou as bases de Palmeira dos tndios. Depois, veio a saber que a vasta .r egião integrava a Sesmaria de Burgos, adquirida
pelo coronel Manuel da Cruz Vilela e que, por falecimento deste,
passara para as mãos d·a viúva,dona Maria Pereira Gonçalves e seus
filhos, moradores em Sarnbaíba .e Brejão. Não lhe foi difícil conseguir urna doação. Em face do clima de religiosidade da época, os
herdeiros deram-lhe meia légua da ses·m aria, onde o frade se obrigaria a erigir outra capela para nela ser venerada a imagem do
Senhor Bom Jesus da Boa ~1orte. A doação se deu no cartório de Garanhuns, no dia 27 de julho de 1773. A data marca o instante oficial da fundação de Palmeira dos tndios. O riacho Cafurna com seus
brejos servia de pião à referida doação.
De posse da escritura, frei Domingos resolveu transferir-se para o sopé da serra da Boa Vista, local que lhe pareceu
mais adequado para se tornar um povoado. Simulou, ent~o,urn estratagema. Retirou, ou -mandou retirar,a imagem da capelinha de palha
e fê-la aparecer no tronco de urna maçaranduba. Na terceira vez,os :
índios viram .n o fenômeno um mandato divino para a mudança de residência do protetor.
No lugar onde hoje está edificada a catedral, os Indios
construiram urna outra capela, entre os anos de 1773 e 1780. Com a
criação · da freguesia, em 1798, o Senhor Bom Jesus da Boa Morte
foi . substitui'do por Nossa Senhora do Amparo, que se conserva até
os dias atuais.
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om a chegada dos primeiros brancos a Palmeira, começou aí a briga da chamada civilização ocidental contra os aborígenes pela posse das terras. Os Índios,
porque haviam chegado por primeiro, estavam no domínio das melhores áreas da região, justamente aquelas onde havia água em abundância, solo fértil para o plantio e rico em caça e pesca. A indiada teria que ser desalojada - eis a meta visada pelos colonizadores. Para a vitória, todos os meios seriam válidos.
Os Xucuru e Kariri haviam deixado o litoral a . fim de se
verem livres das Entradas e Bandeiras, mas os tentáculos da chamada civilização ocidental foram-se distendendo até reencontrá-los
nas matas de Palmeira. ·
A caça ao Índio foi iniciada no Brasil,em 1537, através
de Carta Régia do piedoso rei Dom João III,em que concedia expressa autorização para se escravizar lndios da "ra~a guerreira dos
Caetés". Em 1549, desembarcaram os primeiros iesuitas, que se dedicaram à catequese dos nativos. O zelo missionário dos Filhos de
Santo Inác io atraiu as vistas da regente Dona Catarina que, em
1558, outorgou-lhes a incumbência de pacificarem os silvícolas.
Pacificar ..• capciosa hermenêutica· de uma palavra: procurava-se
tomar o que o índio tinha, roubava-se sua mulher, desvirginava-se
sua filha ou se o viciava pela cachaça,e depois se pretextava pacificaçao quando o aborígene reagia!
.
Em 1665, em face do qrande número de Indios ociosos que
habitavam junto dos brancos,criando problemas, foram estruturadas
sob o regime de Missoes, inicialmente dirigidas por religi9sos.
O indio., expulso de seu habitat, vegetava em torno dos povoados,
completamente desvinculado dos hábitos tribais.

-8Em 1758, as Missões já representavam consideráveis porções g~radoras de riquezas que começaram a tentar a cobiça de po11 ticos, desejosas de manipularem os índios e~ benefício próprio.
t verdade - ~ue muitos religiosos re~stelavam-se na~abescamente em
polpudas congruas, fato que levou mui tos leigos a iniciarem um processo de publicidade negativa com a finalidade de destronar os
missionários e, depois, f açarnbarcar o privilégio de gerir as
riquezas extraldas das mãos dos indígenas. Nesse ano, o rei Dom
José I publicou urna Ordenação Real criando o DIRETÕRIO IND!GENA.
Os Índios, a partir desta data, seriam dirigidos por um Diretor
até ·que · os autóctc~es adquirissem capacidade para se governarem a
si mesmos.

Com o Diretório Indígena começou o processo de integração forçada do Índio na civilização européia. Os elos étnicos que
prendiam o aborígene às suas raízes teriam que ser cortados abruptamente. O Parágrafo Sexto do Diretório,~or exemplo, ABOLIA O USO
de IDIOMAS NATIVOS. Dai, então, o porque poucas tribos do Brasil
de -hoje, justamente aquelas que estabeleceram contato com o branco naquela época~ falarem a língua ancestral, fato evidente entre
os atuais remanescentes indígenas palrneirenses. O medo impôs a lolofobia em relação ao Tupi. Mesmo protegidos pelas matas palrneirenses, ainda assim evitavam falar a língua nativa, temerosos em
face do ditado: matos têm olhos e paredes têm ouvidos. O peso da
autoridade do conquistador amedrontava realmente a indiada.
Por outro lado,o parágrafo 11 exigia que os índios adotassem sobrenomes tirados de famílias de Portugal. Porisso,ern vez
de Poti e Guaraci, nomes realmente indígenas, há hoje os Josés e
Manuéis.
Aos Diretores das missões, corno recompensa do trabalho,
caberia a sexta parte de todos os frutos cultivados pelos indígenas que, talvez para se evitar sonegação, não poderiam negociar
sem a prévia assistência do Diretor. Se um Índio fosse contratado ·
para um trabalho a terceiros, o salário devido teria de ser depositado nos cofres do Diretor, a f i m de que os empregadores não se
apropriassem dele, após realizadas as tarefas_. negociadas.
O diretório Indígena teria de atrair os índios para a
aceitação da ·doutrina evangélica e integrá-los todos no processo
de desenvolvimento do país, que não podia prescindir de tantos
braços.
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MISSAO
ão se sabe ao certo a data da criação da Missão IndÍgena de Palmeira dos tndios. O autor supÕe, até
que s ur j a.m provas em contrário, ter sido ela instalada pouco tempo depois da criação da Freguesia de Nossa Senhora
do Amparo, em 1798.
· os Diretores eram escolhidos pelos Presidentes de Províncias entre os nomes indicados em lista triplice enviada pelas
câmaras de vereadores. o Diretor representava a autoridade máxima na Missão. Além da finalidade de catequese e integração do
Índio na economia nacional, a Missão também preparava Companhias
Militares para ajudarem na garantia da ordem interna e fornecimento de soldados para os combates em guerras, revoluções ou expedições punitivas quaisquer. As milícias palmeirenses de indios
tomaram parte ativa em 1817,quando Alagoas se separou de Pernambuco, também na chamada guerra da Confederação do Equador, em
1824,em 1822, e na Guerra do Paraguai. Há na serra da Boa Vista
um rochedo que os Indios denominam de Pedra da Trincheira,porque
foi ai travado um combate na Guerra de 1817.
Com a criação da Missão Indígena de Palmeira alguns
indios de aldeias estranhas vieram habitar no municlpio, tais
como os Uruaz, Progez e Carnijós.
Palmeira dos tndios chegou a ter quatro companhias mi11 tares, compostas de Índios. A autoridade máxima, entre os lndios, logo abaixo do Diretor, era o capitao mor. As companhias
estavam· subordinadas a um capitão, um alferes e um sargento. Pa~
rece que as companhias eram formadas por cinquenta e tantos indios.
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Diretores

Missão

o

autor .conseguiu descobrir os seguintes Diretores:
Em 1813 - Agostinho José da Costa . De 1821 a 1822 Diogo José Pinto Cabral . Em 15 de abril de 1822 - José Ramos da Cruz, que disputou o cargo juntamente com o reverendo José Caetano de Moraes , de 30 anos na época, e Francisco da
Rocha Guedes , de 50 anos . A câmara de Anadia enviou a lista tripl ice, em 11 de fevereiro de 1822 . A junta Governati va aprovou o
p rimeiro, em 15 de abril. José Ramos da Cruz foi o comandante rnili tar de Palrneira , por ocasião da guerra da Confederaçao do Equado r, em 1824.
Em 1822,José Correia da Costa figurou ainda corno Diretor.
De 1823 a 1835, Alexandre Gomes de Oliveira, demora ndo- se até 1835 , quando foi assassinado . Foi um dos mais fracos
diretores, tendo criado entre si e ·os subordinados um clima de
- .
incornpreensao

-

De 1 835 a 184 2 - Luís de Araújo Juca, genro do padre
Jose Caetano de Moraes.
Em 1842 - capitão Luís de Sousa Barros.
Com este Diretor eram os seguintes comandantes de companhias:

-

Capitão Mor - Custódio de Meneses da Cunha.
la . Companhia - capitão José Manuel
- alferes Desidério de Brito Lima
sargento Manuel António.

·122a. Companhia 3a. Companhia 4a. Companhia

capitão· José Atanásio
alfe~es- José Custódio Simão
sargento Alexandre Gomes
capitão Inácio Manuel Dias
â1feres 1José Cordeiro
sargento José Raimundo
capitão Carlos de Souza Brasil
alferes José Joaquim
sargento Manuel Brás.
Em 1850 - Diretor. Antôni r Zacarias da Costa
Em 1851 - Mateus Antônio ~e Almeida
~m 1860 - José Correia da Costa.
1
Em 1853, o padre José da Maia Melo ,através de carta de
19 de abril, escrevia ao Direto r Geral dos !ndios em Alagoas,defendendo-se de acusações a ele feitas pelos Índios em relação à
cobrança de taÀas exorbitantes sobr e batizados e casamentos. Dizia o reverendo que, nessa época, havia . oitocentos e tantos !ndios.
Possivel me nte a Missão de Palmeira foi extinta após a
autorização do Aviso do Ministério da Agricultura, Comércio e obras Públicas, de 17 de ~ulho de 1872, a respeito de Aldeias da
província de Alagoas •• Já1 em 1874,a Câmara de Vereadores palmeirense solicitava do ~overno as terras do extinto aldeamento para
formar o patrimônio Municipal.

,
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Guerra da Coni ederacio
.
'
do Equador
,.

.
J

osé Ramos da Cruz, rico proprietário de terras, entre estas as de Pa lmeira de Fora de que tomou posse
em 1813, então c om a patente de alferes da Guarda
Naciona l , foi n omeado Comandante Militar, pela Junta Provisória
do governo do Es t ado d e Alagoas , por ato de 9 de janeiro de 1824,
c om jurisdição em tod o o terr i tório do distrito d e Palmeira.
No dia 18 desse mesmo mês , José Ramos da cruz informava que trop as de Panema , Buique e Garanhuns haviam marchado,desde o d ia dois, j uI_1tamente com outras v indas de Recife, para um
encontro em . Bezerr os~ sob o comando de Inácio Cuti la . E que mais
outra c o luna , f ormada em Pan ema, era composta d e reagrupados de
um combate já travado em Maceió, da qual faziam parte Manuel Vieira Dantas , seus filho s, segundo tenente Franci sco F rederico
Vieira da Roch a e o capitão Manue l Duarte Ferreira Ferro e seu
genro, tenente Jerô nimo Cavalcante de Albuquerque. As duas colunas tinham um a lvo comum: atacar Maceió. A primei ra atacaria por
Porto Cal v o e a segunda, via Palmeira do~ !ndios.
Na Matriz de Panema, o pr9prio comandante do Distrito,
sob os olhares silericiosos das imagens, havia proclamado o Sistema ~epublicano, debaixo dos aplausos dos presentes. o sargento
mor de Garanhuns, porém, conservava-se fiel ao rei, juntamente
com o irmão, capitão mor nesta mesma localidade, Luís Tenório.
A situação em Palmeira era bem difícil. José Ramos da
Cruz encontrava-se diante de um problema bem intrincado para res~l ver. ~ que os comandantes das duas ,C ompanhias de Ordenanças
do povoado haviam s~do transferidos. Um; o capitão Miguel dos
Santos de Oliveira, para Santa Lusia do Norte e outro, Manuel
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Cavalcante de Albuquerque,para Garanhuns. Durante o comando destEi"capitão, no ano anterior, ou seja em 1823, houve um caso de
fuga em massa dos integrantes da companhia de Indio s xucuru.
o caso está relatado em oficio de -15 de março de 1823
ao governo provincial. No dia nove, toda a companhia xucuru aprontava-se para abandonar Palmeira dos tndios, por sinal a mais
hábil e obediente ao serviço. ~que a l guns portugueses _haviam
noticiado que, a pedino do próprio Diretor da Missão, estava em
marcha, vinda da capi t al, uma grande Bandeira para destruir totalmente os Índios. Manuel Cavalcante de Albuquerque chamou o cap itão mor, a quem solicitou transmiti r aos seus s ubordinados a
falsidade das notí c ias. Mas os xucuru retiraram-se totalmente,em
número de mais de cinquenta, ·para a Mi ss ão de Urubá. A companhia
Kariri, porém, s ob ameaç a s de armas e a dmoestações , acomodou-se.
Estava, poi s , Palmei r a dos !ndios sem o ficíais para
executarem as ordens ema!)adas da J unta e mesmo os oficiais de patente inferior recusavam-!se a assumir os comandos, .r eceosos das
punições e castigos prometidos por Manuel Cavalcante de AlbuqueJ;..
que, aparentado com os líderes do movime nto denominado de Confederação do Equador .
No dia 4 de março , Inácio Cu ti la, uni dos mai s p reemi -,
nentes vultos dess a guerra, apareceu em Palmeira, j ustamente na
faze nda dos Olhos d'Ãgua, onde h a via uma tropa estacionada para
e nfre ntar possíveis revoltosos . Neste dia f o i travado o prime iro
comba teemterras a laaoanas . Houve tiroteio intenso. Inácio Cutila estava com três comp anhei r os apenas. Um deles foi morto . Na
debandada, os r e voltosos deixaram quatro cavalos, uma sela , um
par de mala s, duas espadas e três a rmas de fogo . Em uma das canastras , aliás aberta, foram encontrados alguns trapos . A outra
foi conservada fechada e guardada com todo o espól io ,à espera de
decisão da Junta. A tropa estacio nada naquela faze nda era composta de trinta a 1 quarenta homens de Penedo, integrantes das cem
praças já com bas t ante experiência nas campanhas travadas contra
as forças l usitarras na Bahia.
Em 10 de março,José Ramos da Cruz informava que os revoltos os da povoação de Sao Miguel achavam- se incorporados no
Taquari, ho je princesa Isabel, em Pernambuco , na casa do ex- comandante Manuel Cavalcante de Albuq uerque, declaradame nte ago r a
ao lado do s confederados . Manue l Vieira Dantas, filhos e gen ro
aí também chegaram , protegi dos pe las autoridades da província de
Pernambuco. Taquari fica va n a fronteir a de Palmeira, o que dava
par a c riar um clima de intranquilidade entre os palmeirenses fi éis ao r ei . J osé Ramos da Cruz e xpunha também à Junta a disposiç ã o dos p a lmeirense s p ara aluta ,mas acrescentava que infeli zmente não havia munição e armamentos suficientes para rechassarem
urna investida do inimigo . Os Índios, por sua vez, agregados à s
companhias militar es da Miss ão , estavam perturbados porque o novo Diretor, Alexandre Gomes de Qliveira , nao pav ia ~ecebido ainda a portaria , documento neces sário para s eus subordinados l he
obedecerem. o capitão mor,inclusiv e , fez o mesmo apelo em nome âos
·· ' .
.
membros de - sua raça. A materia
e ra de r elevante 1mportanc1a,
Ja
que as companhias indígenas representavam o gros so da resistência palmei rense a um pos sível ataque de confederados .

-
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Em 29 de abril de 1824 ainda, José Ramos da ~ruz expu.
nha a precariedade de uma soluçao apontada/ ·pela
Junta no sentido
de os palmeirenses, arregimentados,seguirem para um encontro com
o inimigo. Dizia José Ramos que melhor seria que sua tropa permanecesse no povoado,para onde as informações coincidiam no mesmo ponto: Palmeira seria invadida, mais cedo ou mais tarde. Poderia, por outro lado também, ir a Garanhuns para derrotá-los ai
ou mesmo em caminho, caso chegassem em tempo os armamentos e munições • .E, mesmo desarmados, porém,e~tariam prontos _Para march~r
para onde a Junta fosse servida manda-los. Isto, entretanto, nao
era do agrado dos palmeirenses que consideravqrn uma covardia dar
as costas a um inimigo prestes a um fracasso. Seus olheiros informavam que os confederados já estavam divididos e que, além do
mais,as populações de Garanhuns e Panema os acompanhavam obrigadas. Abandonar Palmeira dos !ndios - arrematava o comandante seria entregar as famílias e seus bens ao inimigo, porque sendo
este sabedor da retirada, invadiria inevi~avelmente o povoado,
para uma vingança que desabaria principalmente sobre os f arniliares de José Ramos da Cruz, do reverendo vigário José Caetáno de
Moraes e do Diretor da Missão.
A Junta Provi~Ória ordenou então que y-osé Ramos ma~das
se buscar armas e muniçoes na capital da Provincia, e tarnbem em
são Miguel e Anadia. o comandante respondeu que quanto /à capital,
não dispunha de gente e nem de tempo suficiente para ir buscar,
mas as aceitaria se o próprio governo as remetesse. 0$ portadores de São Miguel voltaram de mãos abanando e quanto iàs armas e
munições de Anadia, outro portador havia seguido sem que no entanto houvesse regressado.
José Ramos da Cruz insistia na permanência dos palmeirenses na terra comum. Com tropas suficientes aliadas às dos lndios e sob a direção de um bom chefe, seria a melhor fórmula de
se desorientar o inimigo e cortar-lhe a retaguarda. O povo - acrescentava - estava coeso,registrando-se apenas duas defecções:
Paulino de Holanda Cavalcante e seu ·irmão, Antônio de Holanda
Cavalcante.
No final, os confederados foram vencidos. Em Palmeira
dos Indios, a vitória foi comandada pelo major Carmo.
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Terra par·a . os lnd ios
,

e

om a s suce ssivas levas d e brancos q ue imigravam , os
lnd i o s v i ram- se me rgu lhados
naque la civilização da
q u a l seus ascenden te s
já h avi am fug i do há muitos
anos atr á s . Deve ri am ago r a os d e scende nte s ass imilá- la , s o b p e na
d e serem anulados impiedosamente .
Não l he s adi antav a re cl amar também um dir e ito de p o sse
s ecular ou multi- secular
da te rra . Os car tóri os d os branco s s ó
r e conheciam os papéis assi n ados por b r a n cos também , o u destes
p a ra seus sucesso r es .
No v a me n te ho uve mui ta briga e corre u mui to s a ngue . Ainda des ta v ezai ndia da s entiu- s e i mpote nte di a nte dos granadeiros
e bacamar tes que vomitav am fogo , a o me noI toque d o dedo indicador . Com o ass édio q ue lhe fa z i am os nov o s d o nos,tive ram que re- .
cuar p almo a palmo e ceder te rreno. Com o tempo , f o ram se acotovel a ndo em t o rno d a pequenina matriz , piao d a meia légua concedida p o r dona Mari a Pereira Go nçalves e se us filho s para patrimônio ecle s iástico . A Igrej a pro t e j e - l o s- i a por algum t~mpo
ainda .
Mas, as p e ndengas c o ntinuaram . As melhores terras e as
melho res font e s estavam localizadas justamenteros sopés das serras,de ntro d o patrimônio , e entranhada ne l e c rescia uma povoação.
Depo i s , atendendo a c o nveniência da Coroa, criou-se u ' a Missão
indig ena dirigida , é c laro , por brancos. Então o berço do a rraial
fundado por índios tornou- s e sede da civilização do conqui sta dor ,
que p assou a dizer aquilo que se deveri a ou não fazer. De a n tigo s s enhore s , o s abo rígene s passaram a escravo s . Os Diretores da
Mis são portavam-se com ind i ferença às necessidades dos filiados .

- 18A pa~tir daí os Xucuru e Kariri começaram a sentir o p eso das convençoes dos brancos e a res peitar as leis deles emanadas , sob
pe na de severos castigos . A liberdade de outrora f oi substi tuída
pe l o ostracismo vigiado . Se continuassem com oposição ao branco ,
seri am dizimados completamente . Se concordassem , desapareceriam
lentamente pela assimilaçao prejudicial à raça. Cruel dilema.
Em 1822, num bolo de setecentas oessoas , os í nd i os intu í ram que . caso am0 lecessem, seriam enxotados de vez . Com o dese n volvimento do arraial e a necessidade de espaço para os novos
imigrantes, nem a diminuta terra do patrimônio eclesiástico seri~ respeitada . Fizeram , pois , urna petiçao à Junta Gove r nativa de
Alagoas pedi ndo que os confirmasse na léqua de terras onde viviam
pobremente . Alegaram posse secular e imploraram 3.000 braças em
quadro {urna i égua). De donos incontestes de anos atrás , me ndigavam hum i ldemente agora apenas um mínimo para sobreviver , até a
extinção final . Nesse mesmo ano , o governo mandou o sargento mor
José Gomes da Rocha, com sua equipe , proceder à demarcação. O
trabalho foi realizado com muito critério . Terra medida . .. algumas es peranças.
E o temoo rolou .
Fal tava agcra a sentença do juiz. Havia oo rém al g umas
indenizações , que a câmara de vereadores de Anadia estava dispos ta a pagar, utilizando- se da arrecadação dos imnostos sobre a
venda de aguardente . Ironia do destino: a mesma água~que viciara
o índio ia s e rvir para comprar a nesga de terras q ue ja era deles,
mas que o branco tomara.
Mas o juiz não decidia. Em 1860, os herdeiros do coronel Manuel da Cruz Vilela entraram com um processo em que concediam um prazo de apenas vinte e quatro horas para os proprietários
desocuparem as terras, que diziam gozarem de pos s e ilícita . Foi
um Deus no s acuda ! Caso para revoluç ão . O p essoal citado tratou
de desencavar documentos de posse . Alguém lembrou o processo da
medição da terra para os Índios . Grande idéia ! Como este trazia
a chance l a do governo r acharam os palmeirenses de buscá- lo no
cartório e o usariam como escudo seguro para defendê - los contra
a investida dos herdeiros . Era isso uma boa estratégia . Os he rdei r os moravam na vizi n ha província de Pernambuco, de onde Al a goas se separ ara em 1817 e da qual guardava algum ressentimento .
Em 1861,o juiz da comarca de Anadia , Serapião Eusébio d ' Assunção ,
deu qanho de causa aos índios . Uma vitória de Pirro , oorém. Faltou a imissão de posse para confirmar a sentença · Era como ganhar
na loteria e nao r eceber premio . Estaca z ero .
Massacrados desde que começaram a coexistir com os
b r ancos , continuaram na via crucis. Era preciso acabar com os l íderes para amedrontar o resto , a fim de torná- lo indiferente à
reclamação da posse . Foi o que se deu . Em 1872 foi declarado extinto o aldeamento e , em 1874, a câmara de vereadores de Palmeira pedia ao governo o espólio para constituir seu oatrimônio munic i pal . Sem Índio , terra sem dono . Esta era a dura verdade : em
ape nas oitenta anos, as numerosas tribo.s Xucuru e Kariri desapare ceram , em face da rapinagem e ferocidade dos brancos .

\- 19SÓ agora, /cem anos depois, devido à tenacidade do cacique Alfredo Celestino, intransigente na luta por dias melhores
para seus irmãos de raça, eis que o Serviço de Proteção ao tndio
comprou algumas tarefas,denominadas Fazenda Canto, para onde levou os r~manescen tes dos primitivos senhores de Palmeira dos !ndios. Pouca terra para tanta gente : Fazenda que nem de longe dá
uma idéia do primitivo habitat. Restam pouco mais de quinhentos
... De acordo com os Indices demográficos de crescimento, deveriam existir de cinco mil para lá •••
Todo índio gosta de caçar e pescar, mas onde fazer estas coisas? O terreno é seco e. de mato rasteiro. Obrigado então
a se civilizar para obter melhor lugar nã sociedade,o descéndente dos Xucuru e Kariri vai sendo absorvido por uma cultura que o
despersonaliza.
Casando entre si, as duas tribos fun.d iram-se com o tempo . Ho je , os remanescentes são considerados XUCURU-KARIRI.
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Religiã'o e Crencas
,

á mais . de cem anos dispersos,quase sem vínculo tribal, os índios palmeirenses desagregaram-se e, por
isso, perderam o contato com as fontes. Não falam
mais a língua dos antepassados . A cobiça do branco,se não os levou à completa extinção física, destruiu-os entretanto na língua
e na maior parte da cultura e das . tradições.
.
.
.
Os atuais remanescentes, pelas circunstancias
historica~ desconhecem
quase que totalmente suas origens. O pouéo que
resta em cultura e religião acha-s~ revestido da ganga da civilizaçao européia. Apenas ~cuquíssimas palavras subsistiram do
vocabulário autóctone e a crença está saturada do dogmatismo cristão. Mas, felizmente, hã um movimento de volta às origens para
atrair arredios. O pajé Miguel Celestino tem motivado seus irmãos
de raça a renovarem a vivência esp~ritual de seus antepassados.
O índio é reservadíssimo em assuntos religiosos, resquício talvez das perseguições e consequências da Inquisição. De
fato, houve um poder mais alto que sobrepujou os deuses nativos
e , por isso, os Índios fecharam-se como ostras escondendo sua
crença . O temor, herdado dos antepassados, ainda perdura.
~emanalme nte, reunem-se para a
prática de seus ritos
espirituais, longe da curiosidade do civilizado e bisbilhotice
dos estudiosos . Segundo revelação deurn índio,a fé permanece como
o Único traço de união entre oscaboclos. A propósito de cabocto,
este nome é muito usado pelos p róprios Índios para se designarem
a eles mesmos. Raramente se chamam de índios. ~ natural. Sofreram
tanto nos tempos posteriores ao descobrimento do Brasil, foram
tão perseguidos , que chegaram a compreender que os mesclados,

H

-

-

-22isto é, os filhos de brancos com índios , os chamados Ca boelos ,
gozavam de melhor posição na sociedade. Daí se denominarem todos
agora ·ae caboclos, mesmo sem sofrer desvio na linhagem de famíli~
como uma espécie de auto-defesa herdada.
A ninguém o Índio revela a parte essencial de sua re 1 igião. No OURICURI , ponto culminante da crença indígena, nenhum
branco pode entrar e nem mesmo suas próprias mulheres. ~ o grande segredo . Se o branco conseguir alojar-se no templo de sua religião , terminará por destruí-lo totalmente.
Atualmente, os xucur u -karir i reunem-se quase que semanalmente para o exercício reli gioso , no terrei r o (poró ) . Como o
Índio é baila~ino por natureza , a manifestação do seu espírito de
religiosidadee traduzido através de danças. O rei Davi encontrou
na dança a melhor maneira de e x pr imir sua veneração pela Arca da
Alianç a . Do mesmo modo, os caboclos da Fazenda Canto expressam
sua crença aos deuses que habitam o mundo sobrenatural, dançando
e cantando . O civilizado denominou essas danças de to r é ,mas este
nome não designa a coreografia mesma,e sim o nome da segunda divindade xucuru- kariri,o ente mais invocado en t re os celícolas do
paraíso caboclo . Toré vem logo abai xo de EI - U- KÁ , o Senhor do
mundo, o criado~ de todas as coisas,que é o mesmo Tupa, Alá, Ja vé ou qualquer outro nome de que se use o ara desi g nar Deus,pe ias
muitas religiões do mundo. To ré é o verbo que se fez carne . ~ c.
encarnação do Infinito . ~. mutatis mutandi,o Jesus p ar a o í ndio .
.
.
.
-.
E~ -u- Ka , pela maJestade e poder da sua pos içao,pouco e invo c noo ,
ou melhor , é nome sagrado demais pa r ã ser proferido sem necess i dade pela boca impura.

-

-

-

Depois vem :
GUARACI - o sol , a vida do mundo, a divindade que fa z
nascer e que alimenta a e xistênci a . A melho r
hor a para se invocá-lo é o meio dia, quando
a divindade inicia a fuga pa ra o ocaso .
DEJAÇANA- a lua . ~ mulher que preside à noite,que afu genta as trevas e complementa a energia que
alimenta a cr iação.
Abaixo , na escala dos celícolas, existem QUAQUIS,ou os
guias espirituais que acompanham cada !ndio. são como os anjos
da guarda .
Entre os Quaquis citam-se:
CAE- E- CÔ - o curandeiro. ~ a divindade que proteje o
índio contra as doenças ou o livra de males
físicos em geral.
LOUVADOR DO MUNDO - o maior de todos os guias . ~ a ess~ · ~ i a divina na natureza a expressar a gló..c j . de Ei - u - ká.
EMBARt - a segunda pessoa do louvador do mundo .
MÃE D ' ÃGUA - um peixe que faz conta to com as águas . Es -

ta divindade proteje os rios,fontes, purifi ca as águas, cria peixes e livr a o índio das
ins!dias dos elementos líquidos.

..

Há muitos outros Quaquis.
A religião dos Índios caracteriza-se pelo culto aos antepas s ·a dos .
Os Índios acredi taro também em céu e inferno. No céu indígena, os Índios não se misturam, ; integrarão, n~outro mundo, a
mesma tribo a que pertenciam aqui na terra. No páraíso,irão conviver com os antepassados do mesmo clã. A verdadeira alegria,depois da morte, o nirvana enfim para o índio, é rever e conviver
com seus descendentes, ascendentes e amigos.
Os cantos do Toré reproduzem vozes da natureza,principalmente cantos de pássaros, talvez porque estes voem alto e fiquem mais perto das divindades. Os cantos dos pássaros são as
vozes que chegam mais depressa aos ouvidos dos deuses. Cada pássaro representa um quaqui .
A principal dança-oração dos xucuru-kariri chama-se
ouricuri , Nenhum branco poderá tomar parte nela e nem índios de
outras tribos. Neste caso abrem-se extraordinárias e raríssimas
exceções. O ouric uri representa uma espécie de purificação anual,
ou uma religação com Ei -u- ká . O Ouricuri é a fes~a religiosa mais
importante . Geralmente os índios nela se reunem embuçados em capo tes ( Praiá ), roupagem de palha ou de fibra de agave, que lhes
cobre desde a cabeçq até os pés.
Antes de iniciarem a coreografia devocional,retiram-se
para a camarinha (lugar reservado) e -fumam cachimbos de barro,
dentro de um ritual a que chamam de fumar cruzado ou cru za pe.
Há cachimbo só p ara homens e aqueles que só mulheres pod erão usar.
Os cachimbos rep resentam quaquis também.

-

Persignam-se com o cachimbo traçando ·um xis, sendo o
primeiro traço da letra feito a
partir do ombro direito para a
base do tronco , do lado esquerdo, e o outro, do ombro esquerdo
até o quadril direito. Também em casos de tratamento, o cachimbo
traça um sinal da cruz, do ouvido direito para o esquerdo e da
testa para a base do abd9me. O ato de fumar , em tais ocasiões,
para o Índio,não significa a satisfação de um vício, mas a puri ficação do corpo material para um encontro com seres espirituais.
O fwno é misturado sempre com alguma erva : imburana de cheiro,
alecrim de caboclo, juça de brejo, alfavaca, ruGesca, . etc.
Bebem a iuá ou guZijÓ . Usam também a bebida
qu exá . Há ainda a san ta maria ou jurema do se rtão .

chamada

No ouricuri ou nos simples torés, usam o kaxá-cuá, um
maracá que pode ser feito com o fruto do coité,com cabaça ou coco, e serve para marcar o ritmo dos cantos-oraçoes. Há a flauta,
instrumento feito de bambu, que varia de dez a cinquenta centimetros ,de tamanho. Na parte superior, há urna palheta. Sendo soprada; emite sons graves e agudos.
Acreditam os Índios · que para se tomar parte no Ouricuri
nunca é bom ter relações sexuais desde a noite anterior, porque isto impede a sintonia com os Quaquis.
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Purificados na camarinha , os Índios dirigem- se para o
terr ei r o , um atras do outro , em fila indiana. Diante da Mestra ,
também chamada de Mae do terreiro , postam- se voltados para ela ,
a quem prestam reverência inclinando o corpo, para depois recua- , dao
- tres voltas em torno. do terreiro .
r em. Apos a saudaçao

-

-

Agora , aos pares,iniciam as danças com o bater dos pés
acompa nhando o ritmo do maracá . Os cantos são enunciados em poucas palavras , geralmente uma só , que são acomoanhadas de inspiração forte que ajuda também na marcação . Nos - cantos devocionais
não existem letras exte nsas como nas modinhas do cancionei r o popular . Dizem que as orações brotam e xpo n tap eamente , não são como
as nossas do mundo civ i lizado. Cada canto e uma improvização mística e pessoal de cada um. Não há hinários .
As palavras mais usadas são: Rhê - a - rha , iná - rhê , rhá - rhá
- r há . As mulheres não podem dançar embuçadas nos capotes.
Alguns caboclos afirmam que , nos torés , se us antepassados postam- se em volta do terreiro para partici pa r
d as orações
dos vivos . Os bons espír i tos voltam-se para os dançarinos . . . e
se alegram . Pelo contrário, os maus , nes ses momentos, torcem o
rosto e dão as cóstas . O pajé Miguel Ce l estino revelo u - me que,em
várias vezes , olhando para o alto , vê uma legiao de seus antepas sados entoando o mesmo canto dos dançarinos e , comumente , lembrando-lhe e sugerindo oração .
Em uma de minhas visitas à Fazenda Canto , estando sentado debaixo de uma palhoça , no terreiro , com o najé , onde na
noite anterior osxucuru- ka r iri haviam dançado Toré,ele me disse:
Seu Lu í s , o senhor esteve aqui no terreiro, ontem à
noite .
- Como, M iguel? ~!!
- ~ ' esteve . Eu, quando o avistei , diss e aos outros :
olhe seu Luís a qui , com a gente . ..

)

..
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Ãlimentac'io
,

,
muito difíci l uma pesquis a a respeito da primitiva
alimentação dos Índios p almeire nses,já que os remanescen tes estão quase aue totalme n te acu lturados e
so~ re ndo a influência da cozinha europé ia transmitida pe lo portugues colonizado r.

E

Em entrevistas com índios e índias ,ma is v elhos , chegase à conclusão de que os nativos jamais usavam óleo ou fritur a
no preparo de seus al ime ntos. A carne , por exemplo , ou era fervida junt amente com os le9umes e hortali ças , ou era l evada a o b~a 
sei r o pa r a assa r. Ca rne frita jamais era u sada na mesa dos x ucuru- kariri .
Conseg uimos algumas receit as.

Xo x ó ou gr ol ado - é fei to com

..

mandioca , aliás um dos
legumes mais usados pelos Í ndios . Para se p rep arar o x o xci. procede -se do segui nte modo : ne~a - se uma boa a u a ntidade de manqioca ,
que se rala~ Anti gamente os Índios usavam . casca de a n g ico para
es te serviço . Espreme- se , e depois a fécula p e gajosa- é passada
em uma p ene ira para separar o amido . Em seguiáa se leva ao fogo ,
colocando - se a massa e m um reci pie nte de barro (caco ) para torrar.
Não se deve deixar a fécula microfragmentar- se como farinha, mas
que f o rme bol inhos . t muito bom nara . se come r com Parrau (sagui)
ou q ualquer ave.
Parrau ou sag ui . Para se preparar um bom assapo de sa gui é necessário obedecer- se às seguintes· instruções : p ega-s e o
sagui , depois de mo r to , e se o joga por várias vezes no solo , até
que seus ossos estej am totalmente quebrados . O corpinho do animal
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.certamente 1 se tornará uma massa disforme e inchada. Estará no ponto então pronto para se comer, levando-se, é claro, ao forno.
Outros gostarão de xoxó com tanajura ou então choá ~eiú),
o que de'v e ser um bocado gostos o .
IMoqueca de Peixe.-Pega - se um ou mais peixes dos quais
se extraem as vísce ras , depois de se ter retirado as escamas e
cortado as barbatanas. Envolve-se o peixe então em folhas de ab&
hora, ou de càrrapateira ou mesmo de gravatá , que são seguras por
cordas fininhas de ernbiretanha .
Af astarn-se as brasas da fogueira e no lugar onde estavam coloca-se o peixe , que se cobre com cinzas. Por c ima das cinzas arrumam-se novame nte as brasas sobre o espécime ictiológico .
Depois de meia hora , ou mais, estará p ronta urna gostosa rnoqueca.
Lagarta a o forno . - Barriguda e · rnotarnba são duas árvores nas quais há uma espécie de laga rta, que os Índios chamam de
mango . ~ um prato s uc ulento. Põe- se urna laje de pedra sobre uma
trernpe e por baixo dela colocam- se achas de lenha . Acesa afogueira, d e ntro de pouco tempo haverá calor sufici e nte para a ssar o
petisco. Colocam-se as lagartas sobre a laje , onde se tornarão
sequinhas. Comidas, lembram o gosto de tripa assada.
O milho, sendo assado com pa lha, é semelhante ao nos so
cozinhado. A Cabeça de Frade (vovó) servia para faze r cuscús .
Comia-se também raiz de urnbuzeiro ou abóbora de f o rno . O xiq uexique igualmente. O Olho de Boi (rnucunã) requeria mais paciênci a
e sabedoria no seu preparo. Co l ocava- se a semente de molho e,depois
, era necessário lavá-la
em nove áquas porq ue , em caso con,
.
trario, seu veneno mataria .

.

..
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BEBIDAS

o

indio é um bom preparador de bebidas, ~endo, po r
isso,aprend ido a fazer vinho do material
e sempre
teve à disposição . Seria coisa imnossíve .
prepara
uma bebida com uva ,fruta desconhecida, mas existem materiais diferentes com que sabem eles mani p ularasfórmulas capazes de criarem boas bebidas.
·
A macacheira é um legume abundante edela se pode fa ze r
um bom vinho. Acontece, porém, que os Índios obedecem a um cerimonial religioso no preparo de suas bebidas . Não visam ao aspecto
comercial como acontece com os fabr icantes de bebidas para os
brancos. Os deuses deverão provar de cada a r ibá (pote para se
guardar vinho, também chamado moça),
antes mesmo de seus devotos
,
ingerirem o conteúdo dele.
Para as crianças existe o quexá , o equivalente hoje a
um refrigerante. ~ apenas uma 9arapa feita com rapadura, ou mel
de abelha, ou mesmo açúcar e água.

Gu Zij Ó - é oreparado do seguinte modo:

r
car
que
ate
do,
çao.
~

Escolhe-se urna boa porção de mandioca que se deve piem pedaç inhos. Junta-se tudo depois em urna panela de barro a
se adiciona muita água. Deixa-se a mistura ferver bastante
se tornar papa , de cor rósea. Quando atingir o ponto indicadespeja-se o líquido em um aribá para a necessária fermenta
-

A°í

então chega a vez do pregustador sagrado, o quaqui,
p.Jra dar sua aprovaçao ao vinho. Dentro do pote colocam-se uma

-
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flecha e um fuso de fiar algodao. A flecha servirá para dar gosto
à bebida e o fuso é uma homenagem a Toré, a segunda divindade na
hierarquia cellcola dos xucuru-kariri.
Quanto ao aluá ,separa- se uma quantidade de milho suficiente para se encher amoça (pote) . Pisa-se em um pilao até torná-lo xerém. Leva-se ao fogo,com muita água,e se deixa a mistura
ferver por bom espaço de tempo. Antes porém de ·se levar o xerém
ao fogo, é necessário lavá-lo para se retirar as palhas.
O líquid.J é coado depois em um je reré (peneira) .~ guardado então em um aribá , para fermentar durante dois ou três dias.
Recomenda-se tapar a boca do pote com folhas de bananeira. Os
quaquis devem aprovar também o Aluá e,para isso, se segue o mesmo ritual usado em referência ao Gulijó.
A bebida jur ema ou Santa Maria é o mais sag rado vinho
usado pelos Índios. A química é regulada por um devocionário es pecial. Quem provar desta bebida terá inevitavelmente visões do
além . ~ um segredo o seu preparo .

•

Para se retirar a bebida dos aribás ,usa-se o aribé , um
prato fundo, feito de barro cozido. Os Índios chamam seus vinhos
de Sui-Bã .
Os antigos xucuru-kariri foram bons ceramistas. No Museu Xucurus existem bonecos e outros objetos feitos pelos remanescentes à disposiçao de interessados.
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Casamento e Proble111·a s

Sexuâis

cuco se sabe do cerimonial adotado pelos primitivos
índios. O pouco que restou na memória dos mais velhos e que lhes foi transmitiõo oralmente pelos ascendentes, não dá para se formar urna idéia precisa do acontecimento.
No dia indicado para as bodas,o terreiro estava preparado. A noiva, pintada de uruau ou açafrão,que tinge de vermelh~
e genipapo, que dá urna coloração azul, aguardava em sua maloca o
momento em que deveria se mostrar aos membros da tribo e receber
o esposo. Desde_ criança ela usava,<i~ v~z em quando,sobre osfs.ei~s
ainda em formaçao , 1um ninho de beija-flor, para que a natureza \os
- bem feitos e turgidos como o ninho desse passaro. moldasse tao
Os 4ançarinos estavam na Camarinha preparando-se para
o Toré e se defumando. A noiva então saía para o encontro com o
noivo que lhe oferecia um teiú.
Todos os olhares. se fixavam nela. Solene e irnbuida das
grandes responsabilidades · que a aguardavam, deitava-se de papo .
para o ar em pleno terreiro. O noivo cobria-a com seu corpo e,
depois, vinha outro Índio e se colocava por cima dos dois. Mais
um outro chegava e se deitava por cima do terceiro, formando-se
às vezes urna boa pirâmide de corpos,até a virgem soltar um gemido sob o colossal peso. Estava, a partir da hora do gemido, consumado o casamento. Teria tantos filhos guerreiros quantos os homens que suportasse sobre o corpo. \.Acredita-se que este cerimonial tinha equivalência de urna '·prova de-mulher em relação às responsabilidades do casamento. Família numerosa, muito prestígio.

P

-

-

-------- -

-

~

-30Nos Torés,as mulheres se d~stinguem pelas fitas de palha tecidas que usam nos cabelos. As vi!gens usam a fita na
cor natural; as e-asadas, azul e as mulheres l ·i vres, vermelha.
O homossexualismo não existe entre os xucuru~kariri. O
pajé , Miguel Celestino informou-me que jamais tivera conhecimento
de um indio que praticasse a pederastia. Infelizmente não foi
feito um estudo especializado. Daí talvez resultassem luzes importantes para a análise do problema.
As prostitutas não são consideradas fora da lei.Os índios aceitam o fato como coisa normal, sem que a prática viesse
a . sofrer sanções. Revelou-me· ainda o ·pajé que sua avó falava de
uma india, prostituta, que figurou no alto conselho tribal entre
os mais sábios, venerada e respeitada.

Racismo

s perseguições de tal m<:>do apertaram o Indi~,. que é
comum se denominar a si mesmo de caboclo, nao pelo
simples fato de estar algum deles misturado com branco, mas como ~esultado do medo provocado nos seus ancestrais e
herdado pelos descendentes.Ser caboclo representava uma atenuante,uma espécie .de barreira a protejê-los da maldade dos brancos.
Quem tivesse nas veias um pouco do sangue do conquistador poderia
gozar de algum privilégio. Ser caboclo significava sofrer menos.
O medo da cor entranhou-se de tal modo que, conversando c~ um remanescente, confessou-me ele muito reservadamente
t~r se casado
com uma branca para purificar sua descendência e
seu · própr~o sangue.
, E o racismo do branco contra o preto estigmatizou também o Indio. Até 1888, o negro representava o número mais baixo
na escala social dos individuos. O Indio, convivendo com o civiliaado, aprendeu a olha~ o preto com algum desprezo também, cha. mando-o.de kô-bê, nome um tanto depreciativo.

A
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Conhecimentos de
Astronomia

o

..

s í ndios palmeirenses tinham alguma noção de astronímia e , inclusive, há uma belíssima lenda para explicar a existência de algumas estrelas.
Uma família indígena , no tempo ainda em que os longínq uos antepassados moravam no litoral , vivia de caça e pesca. Como conf irmacão de que os Índios palmeirenses antes haviam morado no litoral , existe na serr a nos fu ndos do Co l égio Pio XI I uma
pedra, onde dizem eles que mora uma entidade celestial chamada
cava lo marinho , peixe do mar. Quando o cavalo sai de seu refúgio
nas entranhas da terra, os índios conhecem pela ventania muito
forte que provoca. Corno o chefe da família estãva impossibilitado
de trabalhar , à esposa cabia entao a tarefa de conseguir alimento
para todos . Havia três filhos do casal:Sete Estrelas,Três Marias
e Três Reis Magos, nomes estranhos ·ao linguajar nativo , corno se
vê, influência talvez do cristianismo, ou urna adaptação de uma
velha estória para o conhecimento do branco conquistador .
Um dia , todos aguardaram debalde o regresso da mãe . Nada.
Os filhos angustiaram- se e resolveram sair para reencontrá-l a .
Depois de muito perambular , avistaram urna cobra enorme . Ao invés
de sentir natural receio ante o réptil colossal , foram atraí dos
pela sua maneira de mergulhar, em que intuíram estar t r ansformada
a mãe. Começaram então a gritar, pedindo que e l a voltasse para a
choupana . A mãe deles , que se havia transformado na Mãe D 'Ag'ua,.
não d~u resposta e saiu se contorcendo pelo mar afora, até desaparecer de vez .
Os meninos , desesperados,resolverarn construir. uma jangada para ir ao encontro da serpente . Na frágil embarcação e ill\.""

-32pelidos pelos ventos, adentraram-se no mar ignoto. Três Reis Magos, em sua curiosidade infantil, começou a bater com um pezinho
na água, rindo feliz dos salpicos que lhe vinham molhar o rosto.
Embora advertido pelas irmãs do risco que co~ria,o menino continuou a bolinar o verde lençol do oceano. Pouco tempo depois, um
peixe apareceu inesperadamente e devorou o pé da criança. Com a
dor, Três Reis Magos deu um tremendo salto e se pôs a subir pelo
espaço, sob os olhares atônitos das irmãs. Subiu, subiu e ficou
pregado, lá no céu, como se fosse urna estrela.
As irmãs choraram muito o infortúnio. Depois de navegarem sem resultado, já desesperadas, imploraram aos deuses urna oportunidade de se reencontrarem com o irmãozinho. Foram atendidas.
Viram-se alçadas ao espaço e ·foram colocadas,na abóbada celeste,
ao lado dele.
O pai doente, por ~ua vez, viveu hora~ de solidão, faminto e com coração traspassado de dor. Dentro de dois dias, estava solitário e sem ninguém para caçar ou pescar,a fim de matar
sua fome de inválido. Uma noite,porém,nurn esforço tremendo,aban. donou o lei to para procurar a f amilia desaparecida. Tomou um grande tição para alumiar as veredas esquisitas. Doente, depois de
alguns passos andados, deixou-se cair extenuado.
....
.
Chegou a conclusao de que nao poderia dar nenhum passo
mais, pois as pernas recusavam-se prosseguir por uma polegada a
mais sequer.
Orou fervorosamente . a Ei-u-ká. Pediu-lhe asas para voar, coisa que lhe facilitaria sem dúvida encóntrar os familiares
desaparecidos. De cima, teria visão panorâmica dos lugares a
observar,sern que sua vista fosse obstaculada por árvores, pedras
ou quaisquer outras barreiras naturais.
Crente de que seria atendido, segurou
ção,nwn derradeiro esforço, e imprimiu um gesto
jogá-lo fora. O impulso projetou-o no espaço. E
mais descanso. !nfelizmente porém jamais voltou
com a farnilia. ·

fortemente o tide quem desejava
saiu a voar, sem
a se reencontrar

Hoje se pode vê-lo na sua procura milenar. SÓ se verá
o tição riscando o firmamento, na eterna viagem sideral. Corno só
se pode enxergar à noite, apenas se distingue o . tição luminoso.
O velho transformou-se em ESTRELA CANDENTE. Quem prestar atenção, há de vê-lo, de um canto a outro do céu, velozmente
na eterna busca.
Eis pois a lenda da MÃE D'ÃGUA, de TRtS MARIAS, SETE
ESTRELAS e TRtS REIS MAGOS e das ESTRELAS CANDENTES.

Lenda do Sarampo,da Bexiga
e da Catapora-

H

;

ouve um desentendimento entre um índio e um branco.
O silv!cola ofendido convidou então seus do:is irmãos
para uma desforra. Neste encontro,foi discutida toda a modalidade de se matar o inimigo, numa orgia de Ódio irreprirn!vel. Depois, porém, de longas discussões,chegararn à conclusão de que com a vindita adviriam· funestas consequências não só
para eles corno, infelizmente, para os membros da própria tribo.
Desse modo sofreriam inocentes e culpados. Resolveram J:)Ois consultar o pajé, o sacerdote da tribo, a quem o s deuses poderiam
apontar uma sa{da.
O pajé, através do chichiar do rnaracã e dos cantos devocionais ·, entrou em contato com as divindades caboclas e destes
ouviu uma solução. Os três irmãos seriam transformados em tres
doenças: bexiga, sarampo e catapora. Desse modo, não só o branco
mas toda a sua farnilia e alguns amigos mais seriam atacados , sem
que nin2uérn e nem qualquer -um dos três irmãos viesse a sofrer as
consequencias da lei. DoenÇa é doenç a e não se pode instaurar
processo contra doença. As enferrnidadés têm ceifado milhões ernilhÕes de vidas, desde o começo . do mundo ,rnas nunca se viu uma doença por trás das grades de urna cadeia .
Havia um ponto falho contudo na solução apontada pelos
céus . Depois de transformados nas malditas doenças, os irmãos
vingadores atacariam a todos indistintamente , inclusive os membros de sua própria tribo . Isto porque , corno soe acontecer com
pessoas atacadas por qua lquer urna daquelas doenças , teriam eles
uma visão deficiente , isto é, não seriam capazes de distinguir
mesmo que quisessem prote9er, índios de brancos. Que fazer? Vingança que matasse ofensor e ofendido não teria lógica.

-34Após instantes de meditação, o pajé, demonstrando mais
sabedoria que os deuses,encontrou uma salda para evitar a contaminação dos seus. Ordenou que todos os lndios se pintassem com
u~ucu, tinta velmelha extraída da açafroa, enchendo o corpo com
pontinhos parecidos· com as chagas provocadas pelas três doenças.
<g segredo seria exclusivo dos lndios,que o ensinariam também aos
irmãos de outras tribos.
Pois foi assim que aindiada pôde vingar-se dos brancos,
que eram atacados sem piedade. Muitos emuitos foram ceifados pela morte i!!!P~acável. Os três irmãos transformados em doenças, na
macabr~ ~eregrinação l 9e vingança,ao avistarem seus irmãos de r~
ça pintados como se ja estivessem doentes, passavam sem molestalos, julgando contaminados.
SÓ os descrentes ou desleixados da tribo contralram as
terrlveis doenças. A maioria ficou imunizada ou, pelo menos, viu
atgnuadas as consequências da bexiga, do sarampo e da catapora.
'
Diz o pajé que quando os três irmãos chegavam à casa
de um lndio, para agradar os vingadores, ofereciam-lhes uma rede
e àlimentação farta.
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Lenda de
,

H

-

-

.
.
a muitos
e mu itos
anos , um tempo em que os numeros
não dispõem de quantidades para con t á-lo, havia um
Índio, c hefe d a tribo, muito q uerido por todos. Em
sua ma loca de tamanho avantajado exi stia de tudo: boas armas de
...
caça e g~erra, instrumentos para a pesca e o ne ces sari o para as
danças. Pisso rê,assim se chamava o long ínquo ancestral dos índios
palmeirenses, era versado em muitas ci~ncias . Marcava datas para
as caç adas , conhecia o segredo das plantas medi cinais , era instru í do em agricultura. e, finalmente, d o minava se us i rmãos com sabedoria e bondade.
.

.

Um dia, os homens saíram para uma caçada. As mulheres
ficar am na taba cuidando da alimentação para quando os caboclos
retornass em.
Os mais destacados embrenharam- se na s matas, e nquanto
que os mais frágeis permaneceram em de te rminado local, ponto d e
enc ontro depois dos caçadores, e sua ta refa seri a o
tratamento
provisório das aves e animais abatidos a fim de se evitar decomposição, até o trabalho definitivo das mulheres . Entre os que
cuidavam da caça ab: .tida havia um Índio ,preguiçoso ,arnarelo e minado de doe nças. Com o me nor ésfo r ço , ficava esgotado.
•

•

Nessa noite, q uando os diversos grupos se; reuniram para
o me recido 1 repouso ,depoi s de um di a muito atarefado,armaram suas
redes em troncos de árvores, ao redor de enorme fogueira. Era a
hora então de se comentar os ~xitos e fracassos e de se planejar
tarefas para o dia seguinte . O índio doente dormia mesmo no ]chão,
bem próximo da fogueira crepitante.
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La para as .tantas, Pissore,advertido por um companheiro, olhou para o Indio preguiçoso que estava praticando um ato
estranhável demais para ser acreditado. Colocava a perna no braseiro e depois a levava à boca como se a estivesse mascando. Pissorê aproximou-se para ver melhor. ~ealmente o preguiçoso já havia comido o pé e ia subindo de canela acima, ~astigando gulosamente os nacos.
Alarmados, os caç-3.dores abal)donaram o local e regressa,ram à taba, onde relataram o ocorrido1. A mãe do preguiçoso não
deu ouvidos à est.ó ria, foi em busca do filho, a quem começou a
chamar desesperadamente. De repente,apareceu-lhe uma figura chamusca~a 1pelo
fogv , de cor de carvã~, pulando com WEª perna só.
Neste ser esquisito a mulher reconheceu o filho que nao regressara com os outros. Aôl tentar abraçá-lo , porém, foi devorada. D~i
na~ceu o Saci .
De outra feita Pissorê saiu novamente para caçar.As
caboclas, enquanto não regressavam os homens,puseram-se a preparar peixes para servi-los ao retornarem . Salgavam-nos e depois
os colocavam ha soleira da porta para secar . Com a volta dos caçadores, preparariam entao as suculentas rnoqueca s.
'
Ent re as mulheres havia uma, avessa a banhos e uma verdadeira porcalho na nos serviços caseiros.Os pei xes que p reparava
sem os temperos necessários, com o tempo , v i eram a apro decer. No dia
da chegada do s homens, todas aco rreram pressur osas à cozinha. A
india porcalhona, mesmo a despeito do mau cheiro que exalava do
peixe em decomposição, preparou também u ' a moqueca. Pis.s o rê, ao
sentir o fedo r do peixe· podre, arrebatou-lhe o prato e o lançou
ao chão. O peixe, ao tocar o solo, transformou-se em mulher muito risonha, fútil e estabanada. A prostituta nas ceu da moqueca
deteriorada".
De outra vez·, aconteceu o pior. Pissorê desapareceu. O
clamor foi geral. Uns diziam q ue havia mor rido. Outros ,po rém,informaram que ele havia partido para o sertão , onde se dizia existir uma grande cachoeira, a atual cachoei ra de Paulo Afonso. De- ..
sespero geral:
Muitos Indios e Índia·s sairam a sua procura . Nesta caravana de aflição, as mulhere s, ao senti r em cansaço , d~sciam os
filhos que traziam escan~ hados no quadril, ~epunham- nos . sobre as
pedras e repousavam um pouco. Santo Deu~! As crianças se t ransformavam numa. planta redonda e cheia de espinhos, conhec ida hoje
como Coroa de Frade.
O lndio Bico Doce, que chegava de viagem , ao tornar conhecimento da dolorosa partida, chorou tanto e tanto puxou o nariz para enxugar o catarro que esco rri a , que terminou . v irando
ca "la ngo . Por isso os Indios ainda chamam este lagarto de Bico / Doce.
Outro Indio, que se chamava Formiga, ao inteirar-se da
funesta not~cia,teve\ um colapso. Ao cair no chão,seu corpo· fragmentou-se em milhares de pedacinhos que se puseram a andar corno
'
se estivessem vivos. Nasceram entao as formigas.
Um outro chorou tão copiosamente que seus olhos ficaram completamente inchados. Virou raposa.

-
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Estabeleceu-se tre menda balbúrdia na taba. A! chegou
Estrela D'Alva para completar a obra da criação. Vendo uma crian<(a que fora abandonada no mato e para não deixá-la morrer ,disse:
"pe-fo". O menino virou moaó. Outra criança, também abandonada e
faminta, tranaformou-a em guariba , um pequenino macaco.
um casal de garoto s abandonados perambulava em busca de
alimento. o varãozinho sub . 1. 1 em un1?t árvore, U-"ll jenipapeiro. Lá
do alto, jogo~ um · fruto para a irmãzinha que não o colheu, mas
veio abater na sua anca. Ao impact o da fruta,a menina foi transformada em anta .
. Uma rede que fora esquecida, Estrela D'Alva lj ºo g ou· em
cima de frondosa árvore, transformando -a em sambambaia.
~·
Assim por diante foram aparecendo os animais e plantas
conhecidos pelos primitivos x~ c uru-kariri.
1

Havia até então saúde para todos. Ti á-Tiá porém, a entidade que os índios conhecem como a dona das doenças, com raiva
de Pissorê, saiu-lhe no encalço e foi espalhando toda classe de
insetos por onde o g rande guerreiro havia passado.
~ inte!essante re not~r.,p~ i_s ,que já havia entrelcs Índios
o conhecimento de que os insetos e ram tra~srnissores de doenças.
Depois da complementação da criação do mundo, e is que
Pissorê yoltou da longa viagem para permanecer pelo resto de sua
existência em terras palmeirenses. Acred ~ tam os lndios que este
contemporâneo da f o rmação da terra mo ra durante seis meses na
serra do Kariri,acima da Boa Vista e outros se is,na serra Verde.
Por abrigarem tão excelso personagem,estas serras são /cons.idera-das os lugares mais sagrados do s o lo palmeirense.
· Pelo Natal, todos os anos, ha .. quem veja Pissorê c ~ i!al
gando um bellssimo e fogoso cavalo branco, de alvura imaculada e
ajaezado com fulgurantes arreio b que brilham corno prata.
o longlnquo rei xucur u-kari ri ,na véspera do 1Natai-,deixa sua morada na serrã uo _ ~ri r i, vem ~~la Jibóia,passa pelo Capela e desce a serra da Boa Vista, imponente e hierático, para
prestar sua homenagem ao Menino J~ sus. Há um pássaro q ue serve
de batedor ao cortejo sagrado e que precede o apareci~~nt~ do
grande Pissorê,é o Três Cocos. ~ ~tà a ve procura chamar a a tenção
dos Índios para a romaria emprec.1dida pelo grande chefe
•
Ao chegar ao fim da de s cida d~ _ rua Boa Vista,na encruzilhada com a praça do Rosário 1 Pissor~ ap~i2-se do cava:o ~-"âJ'ma
sua r e~e , cujos punhos vai fix á-lo s , um em cada l a do da rua . Ai
per.rnanece em piedosa vigllia até o romper da 1aurora do di a de '1 atal. H~s ai de quem passar por debaixo da ~ede real! O atre~ {)
não es ~ará vivo para gozar dos · festejos do firnrdo ano s egui rt~
~ o cas t igo pela profanação do sono do grande Pissorê. Po r is ~n
antigamente, os Indios dPsprezavam essa rua, a Única existente 1.a
époc , ~ scolhend 0 um at l ho difíci l e pedregoso - hoje a ru~ ry .
Basco - · para ir ~ntoar ~ 11s devoções na matriz de t?ios~ ~ s~n iora
do Amparo
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Rompida a aurora ie prestada a homenagem ao Messias,eis
que Pissorê desarma a rede e, montando no cavalo, sai cavalgando
pelo vale da Promissão até chegar à serra Verde, ao lado de Igaci,
onde se demorará por seis meses. Os que já tiveram a felicidade
de ver o lendário personagem dizem que ele não tem pestanas e é
alvo corno os brancos. Por quê? Não · se sabe. E falamdesua majestade escanchado elegantemente no fogoso cavalo que sai trotando
imponente em buscada segunda moradia do rei. O toe-toe do ginete
sagrado fica ecoando por muito tempo nos ouvidos dos extasiados
membros da outrora aguerrida e respeitada tribo dos xucuru-kariri.
O grande Pissorê proteje a cidade de Palmeira dos
tndios.
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1 ndios
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•

ia 20 de janeiro de 1945. Dia oe São Sebastião. A
indi a da estava rompendo o dia _âançando Toréi - sob o
efeito do gulijÓ e do aluá -que havia em fartura -nos
potes , cuidadosamente preparados pelas caboclas conhecedoras do
segr edo dessas bebidas sagradas. O chiar dos maracás segur9..va, o
rítimo para o solo das flautas de bambu, de som gutural e plange nte,sopradas por músicqs extenuados,mas ainda dispostos a prol o ngarem a danç a devocional por muitas horas .
Aristides Macário estava plantado à beira do caminho,
disposto a evitar que pessoas estranhas penetrassem no porÓ (terreiro} sagrado e surpreendessem os xucuru- kariri invocando seus
antepassados. Nenhum ruído passava despercebido do vigia caboclo .
Pelas quebradas da serra da Boa Vista o batucar nativo
ecoava insistentemente comQ a querer despét tar um ancestral mais
preguiçoso e fazê
- lo erguer-.;_s é da
.
. ... _.-rnpr..ª-da"" ~'!Úrica para um reencontro com os vi vos.
· ·
-,:;·
Aristides Macário press~ntiu que um cavalo ia se adent rando pela pr oprie dade comum dos Índios , sob os olhares de um
ci-gano , r han eó (pess.oa ruim} , p recursor de um grupo que desceria
em breve a serra do Capela em busca da cidade • de Palmeira dos
!ndios . Ao ser r e preendido pelo caboclo , que lhe fez ver o · caráter sagrado do terreno onde o animal pastava, o nômade · r epl icou
que o deixasse em paz , caso não . quisesse levar urna grande bof e tada na face mongólica . Após troca de desafo~os acalo r ados , o s
dois engalfinharam- se em luta renhida .

D
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-40O cigano, em dado momento,sacou de uma arma que disparou sobre o vigia e o feriu. Atra!da pela ruidosa refrega e pelo
tiro, a indiada despiu-se dos praiá s (capotes) , abandonou o terreiro eveio acuilir o irmão que se debatia em uma poça de sangue.
Ao mesmo tempo, o grosso da coluna de ciganos chegava ao local
da luta. Tiro contra facão. o tinir das lâminas afiadas lembrava
um duelo de cavaleiros na idade Medieval. Um cigano foi morto e
o !ndio António Vermelho,da tribo de Tacaratu, r o lou no solo pedregoso com uma bala que lhe perfurou os intestino s •
.
A luta durou bom espaço de tempo, até que a policia,
sob o comando do falecido coronel Luis Pereira,apareceu para separar os contendores. Um cigano, fingindo procurar beber água em
um pote, onde havia gulijó, disparou à traição sua arma que foi
atingir o ombro do atual pajé Miguel Celestino e terminou por ferir também a india Josefa Zuza. Diante do desrespeito à policia,
os soldados bateram no cigano, agora bem seguro , com as coronhas
dos fus!s.
AntÔnio Vermelho foi trazido para a Casa de Saúde Remi
Maia. Submetido à delicada intervenção cirúrgica , o caboclo veio
a falecer. o pedaço do intestino seccionado foi colocado em um
vidro. Alguns minutos depois,alguém descobriu que a tripa tornara
a forma de uma {ndia. Os cabelos foram formados por restos de
sangue coagulado e o tecido ondulado do intestino lembrava a sinuosidade do corpo de u'a mulher.
A noticia correu, alarmando a indiada que veio prestar
sua veneração do fenómeno, dançando e cantando ao s seus entes
sagrados. O fotógrafo José Pequeno bateu uma foto.
O fenómeno foi inclusive decantado através de literatura de cordel.
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Sangue na c ·a.furne1
,

..
N

os meados do século passado, houve um acontecimento
lutuoso que repercutiu muito fortemente na vida da
então vila de Palmeira dos tndios e que ainda hoje
é lernbra~o pela tradição oral de sucessivas gerações.
Depois que o branco (kra{) penetrou nas terras dos !ndios, estes foram sendo massacrados e espoliados inexoravelmente
dos poucos palmos de chão de onde pudessem extrair alimentos.
Terra de Indio era terra de ninguém. O branco usava eabusava Jdela corno se fosse propriedade comum.
Naquela época, havia um senhor, de nome Enéas, natural
de Lagoa da Serra e almocreve de profissão. A indiada vivia nas
lornbadas da serra da Boa Vista e circunvizinhanças. Nesta região
era que Enéas justamente soltava seus cavalos para pastarem, sem
se incomodar com os prejuizos que os animais causavam à incipiente lavoura dos caboclos.
Pedro Ferreira, pai de Balbino Ferreira e avô do atual
pedreiro Ari·stides Balbino Ferreira, mostrou ao almocreve os estragos feitos pelo animal em sua roça. Depois ldépouca discussão,
Enéas chicoteou o velho lndio. .A reação · do xucuru-kariri foi a
mais timida posslvel, limitou-se apenas a se desviar do látego,
sem esboçar nenhum gesto de revide. A indiada,ern face das primitivas leis que a conside~avam co~o algo sem muito valor, /sofria
injustamente dos 1bràncos, com demonstração de covardia e confor=mismo, por de antemão saber .que sua reclamação não encontraria
eco no poder enfeixado nas mãos da civilização que a \dÕmin~~ã:e
era justamente ela que pretendia e~poliá-lo das terras.
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Como a agressão fora muito comentada, criou-se um clima de expectativa de provável vingança retardada. Pessoas outras,
interessadas na apropriação das terras dos caboclos emamedrontálos para debandarem, encheram de mentiras os ouvidos de Enéas,
falando-lhe de hipotéticos planos de vingança tramados por Pedro
Ferreira, um dos mais influentes da tribo.
Num domingo, a indiada estava se banqueteando com um
boi ·que morrera de indigestão provocada por ervas,na casa da índia L6urença, no sitio Pagão. Kuti xê - uchoa ! -(vamos comer carne
de boi?) era a expressão usada pelos índios para convidar seus
irmãos de raça a fi~ de se empanturrarem com a suculenta carne
de rês 1\ vitima de envenenamento pelo pasto. Não era a carne que
era coa, mas a indigência dos · caboclos obrigava-os a este exótico repasto, regado com bons goles de atud. e gutijó.
Enquanto isso acontecia, Enéas, ao invés de ir à missa
dominical com a esposa,montou inexplicavelmente o cavalo e rumou
para a Cafurna. Ao chegar à ~ancela, Ferreirinha, irmão de Pedro
Ferreíra,abriu-a ·cavalheresca ecovardemente. Como agradecimento,
foi · ferido na barriga, Sém que e nem mais, pela lâmina afiada da
pajeú do almocreve. o indio João Paúlo que se apro~imava e viu a
tentativa de homicldio, tomou de um cacete e gritou:"teje preso,
cabra?" - enquánto abria a boca num berréiro, chamando os outros.
Enéas saltou do cavalo ê o matou. Mais adiante, feriu José dos
Santos.
o almocreve deixou o cavalo e voltou à Palmeira por um
atalho. Pelo caroinho, depardu-se com o caboclo Anastácio, !ndio
forte,cQl'l\ qu.em se atracou para matá-lo. Nesse 1.nterím,Pedro Ferreira já descia a serra, com 'llll\ granadeiro, para atender ao apelo de angústia de sua gente sendo massacrada impiedosa.mente por
um b:anco. ~oi desp~rtada sua ~tenção p~ra u~~ gemidos. Ao se apróximar, viu Anastacio por baixo de Eneas, Jª com o corpo todo
pepinado de faca, segurando as duas mãos do assassino, num esforço sobreh'llll\ano pará evitar que a lâmina descesse com mais rapide~ e força para a estocada final e mortal.
Pedro Ferreira disparou o granadeiro nas costas do almocreve que, mortalmente ferido, largou Anastácio e se voltou
ainda para ênfrentar o novo adversário,caindo depois ao solo para nunca mais se levantar.
Alvoroxou-se a Vila com cinco redes que desciam, em
macabra procissao, a encosta da Boa Vista, transportando dois
mortos e três feridos. A família de Enéas alardeou vingança, mas
tudo ficou ho esquecimento.
*oOo*
Nós primórdios da existência de Palrneira,quando o·s xucuru e kariri ainda conservavam cada qual seu. próprio costume,
houve séria briga entre caboclos e brancos,que poderia inclusive
ter mudado o processo do desenvolvimento do povoado. A briga foi
com os xucuru que,sozinhos,não poderiam enfrentar os adversários
mais numerosos.A tribo dos xucuru era bem menor que a dos kariri.

t
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Nessa vez, os brancos estavam cercando os Índios para
um massacre definitivo. A luta tinha lugar nas cercanias da Lagoa dos Caboclos, ~eservatório de agua que hoje faz parte da re~
sidência do sr. Manoel Sampaio Luz.
Ecoou pelas serras um grito <E socorro. Os kariri começaram a se reuni r . A notícia do apelo dos irmãos foi invadindo
palhoças e mais palho ças. Com poucos momentos,nas serras 1 pulula~
vam lndios e mais Indios,armados com o que tinham: tacapes, bordunas, facoes e qualquer coisa que pudesse ajudi-los na luta contra o s brancos. E e ntraram no povoado em colunas maçiças de homens, um ao lado do outro.
Felizmente os litigantes chegaram a um acordo. · Negociada a paz, re g r essaram aos lares.

..

IDio

JDwRU-ICdlll

DBJÇADO

•

~

-

E

-45.;..

Ervcas MetiiciQdis e,
Esoté.r1cas

u

indígena.

...

ma boa gama de ervas e usada pelos xucuru-kariri como
portadoras de virtudes capazes de facilitarem um
mai s rápi do contato com as entidades caboclas do céu

-

As mais usadas sao:
AMESCA - espécie de resina, que sendo queimada, cheira
como incenso.
JUÇA DE BREJO - pequeno tubérculo.
IMBURANA DE CHEIRO - árvore aromática.
ALFAVACA - arbusto muito conhecido, inclusive nos terreiros da Bahia.
QUITOCO - um arbusto.
ERVA DE NHAMBU - também chamado alecrim de caboclo.
GUABIRABA - Manacá - Jurem.a -:- e'té;
Todas estas ervas podem ser usadas misturadas ao fumo
e seu efeito se manifesta na criação doestado emocional necessário ao To ré e devoções particulares.
Para um mais rápido efeito, os lndios usavam antigamente urna espécie de narguilé caboclo,composto do seguinte: um tubo,
de bambu com cerca de trinta centímetros, um cachimbo sem li~ste,
um depósito feito de cabaça ou recipiente de vidro e um pouco de
água. O cachimbo é colocado no tubo de bambu e estes no recipi-

\
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ente que deve estar com uma porção de água. Para se aspirar a fumaça, encostam-se os lábios no gargalo do depósito e se chupa
vigorosamente. ~fumaça,que é filtrada pela água, deve ser engolida aos sorves e na maior quantidade possivel de cada vez.
Todas estas ervas também podem ser usadas em banhos de
purificação.
UMBURANA - é um bom defumador. Serve de banho de descarga,isto é, livra alguém de um incômodo encosto espiritual. ~indicado p ara dor de cabe ça e ouvido.
AMESCA - suador e defumador. Limpa as narinas e protej e
os pulmões .
ALFAVACA - para coceira e intoxicação. Purifica a menstruação da mulher.
QUITOCO - recomendada para dor de mulher.
MANACÃ
o verdadeiro fumo para o índio e o de mais
.,
força espiritual
•
JUREMA - para sinusite •
• •
•
- ALEN~O - para perebas e fraqueza de nervo~.
ENXERTO DE PASSARINHO- erva que vive como parasita nos
-·· serve para
cafeeiros, laranjeiras,etc. Tambem
..... . .
"•••
perebas
.
ALECRIM DE CABOCLO - para zonzeira .
'

.

•
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Pe_s quisas

Ar._ueotôgicas
..

O

autor já conseguiu desenterrar cerca de vinte igaça~as, de dois mo~~los, até· agora. Urna, de formato
_
ovoide e outra, c~nica. As primeiras, localizadas
em regiao que foi habitada pelos kariri, podem ser classificadas
como sendo de autoria destes Indios •. O segundo modelo foi usado
pelos xucµru, conclusão a que chegou o autor depois de comparar
com out~as desenterradas em localidades habitadas por membros
desta tribo.
·
As igaçabas são feitas de barro queimado, que lhes assegura muita resistência debaixo da terra, e por muitos anos.São
todas elas simples,sem nenhuma pintura ou relevo que mereça destaque. Quanto a tipos de tampas, o autor jâ classificou quatro.
Acredita o autor que as igaçabas desenterradas tenham
um min-imo de 180 anos. Menos idade, talvez não. Com a chegada de
frei Domingos e a consequente conversão dos índios, daí começou
a submissão dos neo-convertidos aos dogmas epreceitos religiosos
do catolicismo. Quando se aceita uma crença, a disciplina . dela
funde-se com a vida do crente. Ora, a igreja católica possuia
seus cemitérios cristãos,privilégio concedido aos bati.zados, com
a indulgência para post-mortern, e se \proibia sualquer js~pult~~
mento longe das vistas do l sac~rdote. Uma infraçao ao preceito acarretava castigos aos desobedientes • . Como Palmeira dos !ndioa
tornou-se paróquia em 1798, supõe o autor que a parti~ dessa data a indiada evi tau enterrar s·eus mortos dentro do ri t\ial. e crendices hérdados dos antepasaados •. Se houve algum fato isolado, vc>de ter acontecido em lugares distantes, longe da · severa viqilan-.
eia ·religiosa.
1

•

I

-48-

Quanto ao cerimonial fúnebre, pouco se sabe. Dizem os
mais velhos que a indiada conduzia o defunto em um banguê, acompanhado por um c~rtejo fúnebre eprecedido do pajé. o sepultamento era realizado minutos após o Óbito, a fim -de tornar possivel
a colocação do corpo na igaçaba, o que seria impossível depois
que o defunto atingia a total rigidez cadavérica.
Geralmente os vasos funerários estão enterrados a cerca de meio metro abaixo da superfície, isto é,do vértice da tampa para a superfície. Do fundo da igaçaba para a superfície dá
uma altura de mais de metro, dependendo do tamanho do vaso . Pela
deficiência de seus instrumentos de trabalho,os índios preferiam
terrenos arenosos, portanto muito fáceis de serem cavados, para
usá-los como cemitérios.
As igaçabas variam de tamanho, dependendo do morto. O
MUSEU XUCURUS possui exempl~res, de vários tamanhos , desenterrados pelo autor.
Comumente o Índio era sepultado de cócoras,com a cabeça aflorando na boca do vaso, com o cocoruto coberto pela tampa ,
posição que os especialistas denominaram pos i ção fe tal . Já por
duas vezes porém o autor f icoü intrigado ao constatar que o cadáver fora enterrado de cabeça para baixo,assim como se estivesse de joelhos, com a cabeça unida às pernas, com as nádegas para
o alto.
Em volta do pescoço do Índio que era sepultado , na boca da igaçaba, eram colocados os pertences do morto: machados de
pedras polidas,furadores equebradores de coco ,do mesmo material.
Por duas vezes, a tampa que cobria a igaçaba era substituida por
uma laje de pedra, de pouca espessura. Em uma delas encontro u o
autor um colar feito de pequenos caramujos, muito interessante.
Talvez seja este ~ único colar existente e que foi usado pelos
índios palmeirenses.
Os . xucuru-kariri estc vam ai nda na Idade da Pedra Polida, já que até agora .não foi encontrado nenhum instrumento de
ferro ou bronze que permita se concluir t e nham tido eles uma civilização mais adiantada. o autor calcula em mais de duzento s
anos as igaçabas descobertas por ele.
~ muito difí ci l de se encontrar um
vaso funerário inteiro. A ação do tempo e as águas que se infiltram na terra encarregam-se de rachá-lo. Ao ser retirado do solo , fragmenta-se
quase sempre. Se houvesse uma cola instantânea, do conhecimento
do autor, talvez lhe fosse possível coletar mais urnas, para exposição e estudo dos especialistas.
Os índios, depois de colocarem o defunto na igaçaba,
en·chiam 9s espaços vazios com areia.
Entre os achados1do autor, figura uma pequenina imagem
de Nossa Senhora, com cerca de sete centímetros de altura feita
de barro cozido. Ficou sendo conhecida por Nossa Senhora Achada,
dopois que os moradores da serra do Leitão a desenterra ram.

j
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Anteriormente, não estava pintada. Com o tempo,seus devotos jul- ·
garam que a Vi rgem ficaria melhor com uma roupagem colorida ••• e
pintaram-na.
O autor já descobriu seis cemitérios: na serra~y~rde,
em Coité das Pinhas, em Alto Vermelho e nas serras do Moco, Kandará e Leitão •
. Foram também desenterradas ·panelas,pratos e /cachimbos,
.
todos feito s de b a rro cozido. Alguns cachimbos apresentam formas
curiosas. Entre eles há um que lembra um falo. Os · índios eram
bons em cerâmica.
Todas as descobertas do autor acham-se no MUSEU \ XUCURUS .~
em Palmeira dos !ndios, à disposição <E estudiosos para conclusões
mais cientificas.
;
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