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A.rpecfo.r· da Vida Tribal , 
dos I ndios F ulni-ô 

MAX H. BOUDIN 

Ao proceder o levantamento da língua ia-tê, falada pelos-' 
, 

índios Fulni-ô de Aguas Belas, no Estado de Pernambuco (1), aproveitei .. 
o conhecimento desta língua e a simpatia pessoal de que gozava junto a 
alguns selvícolas, para obter dados relativos à vida tribal dêste grupo 
indígena, até hoje pouco estudado. 

Foi extremamente difícil obter tais informações, devido ao fato de· 
manterem os índios sigilo absoluto a respeito da religião que praticam, 
bem co:mo sôbre tud? o que se relaciona à vida social e interna da tribo. 

Exteriormente, o- Fulni-ô assemelha-se mais a um sertanejo do que a 
um índio, tal como o idealizamos : nu, de cabelos compridos e de arco 
em punho. Não1 os índios Fulni-ô vestem-se decentemente e as mulheres 
começam a fazer uso de todos os artifícios da coquellerie feminina de tipo 
civilizado, iniciando-se mesmo no uso dominical do baion e do p6 de arroz. 

' .... E stes índios não vivem mais de caça e pesca, como faziam os seus 
antepassádos; atualmente, a vida econômica do grupo está baseada, muito 
prosaicamente, sôbre modestos trabalhos da lavoura de um lote de terra, . 
doado pelo Govêrno a cada família. 

Os índios falam português, mas os velhos e as crianças o desconhecem, 
conversando unicamente em ia-tê, salvo raras exceções. Os adultos 
usam sempre, em suas relações, a língua tribal: o t'.a-tê, reservando o 
português para o contato com os nacionais, nos seus afazeres econô ... 
micos. Isso logo diferencia os Fulni-ô dos sertanejos locais. · 

A segunda diferença consiste no tipo m édio, mais ou menos acen
tuado segundo os indivíduos. As suas part~cularidades antropofísicas 
podem ser assim resumidas : cabelo grosso, prêto e liso, parca pilosidade 
corporal, olhos oblíquos, maçãs bastante acentuadas, estatura p equena, 
cútis bronzeada ou côr grão de trigo, ataduras geralmente finas - todos 
êsses elementos formam o diagn6stico da diferenciação étnica do índio 
Fulni-ô em relação às características étnicas dos núcleos brasileiros ambi
entes. 

A terceira diferença que acusa a sing\ilaridade da tribo, como per
tencendo a um mundo cultural completamente estranho ao nosso, é a 
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religião secreta praticada pelos Fulni-'J, adeptos fervorosos do juàzeiro 
.ragrado, à cuja sombra benéfica o grupo inteiro ressuscita dum _pa~sado 
nebuloso, - que parecia esquecido através de vários séculos de migra
ções, guerras, escravidão,, - tôdas as infelicidades que dão a um povo a 

' 
sua patina definitiva, a sua personalidade. 

Os Fulni-ô eram, até hoje, considerados como os últimos remanes
centes dos históricos índios Kariri, cujo habitat abrangia todo o Nordest.e 
<:lo Brasil. Denominados Carni.ióJ', ou mesmo Cari.ióJ', pelos Portuguêses, 
êstes índios se c~ncentrara~ no comêço ·· do .século XVIII, no município 
de ·Águas Belas. Tudo o que sabemos, · a seu respeito, pode ser resumidó 
nos dados que tivemos a felicidade de "respigar", nos raros escritos que 
·estão ao nosso alcance. 

Assim, no primeiro volume dos ApontamenloJ' para o Dicionário 
Geográfico do Bra.fil, notamos pâra a palavra "Carnijó'', as duas seguintes 
significações : . . 

a) Província do E stado. de Pernambuco, no têrmo de Ja
botão; . . 
, b) Rio do Estado de Perna1J1buco, ·banhando o município 
de Bom Conselho e 'desaguando 

1

no rio Traipu, afluente "do Sã~ 
' . 

Francisco. 

Não cabe dúvida que os portuguêses seguiram um processo lógico 
·na criação dos topônimos, e que, ao qualificar um rio desconhecido com a 
palavra Carni_jó, haviam já-anterior~ente' denominado um grupo indígena . . 
com o mesmo nome - grupo êsse que, nessa ; época remota, residia , 

_perto do rio citado. E bom lembrar que. o município de Bom Conselho 
fica distante menos de quinze· léguas do alde~mento atual dqs índios 
.Fulni-ô, o que pode justificar a nossa · asserção, segundo a qual êstes úl-
timos estavam localizados à beira do rio Carnijó. . 

Indaguemos, agora, o motivo por que os portuguêses chamavam a 
êsses índios Carnij'óJ'. A palavra · Carni.ió, ·cuja fonética não pertence ao 
gênio · da língua ia-lê, parece ser a corruptela da palavra tupi · Cari.ió, 
.aplicada aos Fulni-J, que dif~cilmente poderiam adotar êste novo vo
cábulo e o alteraram. Sabendo que a língua ia-tê não conhece nem r, 
nem ;~ nem y tupi, a única possibilidade seria, à base do · tupi Cari.ió, 
KA(H)-IYÓ, que deve se tornar automàticamente, por uma evolução foné
·tica própria aos Fulni-ô, em Ka (h)-ni-yo (cf. Ful-ni-yo: forma arcaica 
de Fulni-8), de onde - Ka (r) nijó; tem, assim, esta palavra o 
aspecto de um verdadeiro adjetivo verbal ia .. fê (categoria adjetival: 
.né-yo, nê-ho - nê-yo, ni-ho). 
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T?i.r/a da aldeia do "Urikuri" (Ia -{ i-Ihá) 
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l ndio.r Panacararú.r do Pô.rto I ndígena Pancarú.r (Taca
ratú, PetroLândia, E .rtado de P ernambuco), recie.rtindo a 
indumentária do.r Praiá, a me.rma que o.r ojL'ciante.r do 
clií Txo-o ko, trazem .rob a denominação de E-lxaf-kla 
(0 .r empenado.r), no.r cerimoniai.r do Uri kuri. 

(Vis ta de frente) 
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Assim esclarecida, torna-se mais fácil compreender a denominação 
histórica de Carni._jó ( ou Cari..ió ), sabendo-se ainda que êste qualificativo 
se aplicava, na língua geral, aos escravos indígenas que tomavam parte 
nas expedições de descobrimento e conquista, chefiadas pelos bandei
rantes. Em outras palavras, o Carni..ió é o índio "amansado". 

Os Fulni.-ô, ou Carni..ió.r, foram confundidos muito a miúdo com os 
Kariri e errôneamente, classificados, por etnólogos mal informados, como 
os últimos remanescentes desta grande família indígena. 

Relativamente à área geográfica habitada pelos Kariri, dos quais 
os Fulni-ô seriam os representantes atuais, o autor anônimo dos Apon
,tamenio.r citados informa-nos que êstes índios "habitavam a cordilheira 
Borborema, e são atualmente denominados Novos e Velhos Cariris. 
tstes últimos moravam nas serras que· separam· o Estado de Paraíba do 

• 
Estado de Pernambuco, e foram assim chamados por serem os primeiros 
conhecidos pelos portuguêses quaµdo penetraram ná Cordilheira. Outra 
tribo dos mesmos índios que, mais tarde, apareceu no Estado do Ceará, 
recebeu o nome de Novos Cariris. Cham~m-se simplesinente Cariris os 
que moram no Estado de Pernambuco. São, em geral, de costumes gros
seiros, "Vivendo de caça e de frutas~" 

RODOLFO GARCIA, na sua introdução ao Caleci..rmo Kiriri, do · P. 
Luís VICENTE MAMIANI, pretende que, "etnogràficamente, distinguem-se . 
os Quiriri.r dos povos vizinhos pela agricultura mais desenvolvida, embora 

• 
' em grau inferior à dos Tupi'.r; teciam e Jaziam rêdes de algodão, e fabri-
cavam cerâmica rudimentar, semelhante à de 'certas tribos amazônicas. . . 
A aversão pelo litoral, que Martius lhes imputou, é contrátia à documen-
tação histórica. Sabe-se que dali só se retiraram quando forçados por 
adversários mais poderosos; mesmo internados no sertão, suas residências 
preferidas eram as ribeiras; só procuravam as serras como refúgio efêmero 
contra agressões de inimigos. 

Do exame lingüístico de seus quatro dialetos elaborados - o Du
bucuá, o Quipéia, o Pedra-Branca e o Sabujá (dos nomes das ·aldeias 
em que foram falados depois da conquista) - apurou-se que o Quariri 
ou Cariri constitui grupo irredutível, de origem desconhecida, que deve 
ter classificações à parte dos outros grupos brasileiros ou americanos" 
(pág. XXVI). 

A área geográfica na qual eram encontrados os grupos Kariri parece 
mais extensa do que foi suposto anteriormente: 

"Desde o Paraguaçu e rio São Francisco até ao 1 tapucurµ, talvez 
mesmo até o Gurupi, enc0ntravam-se disseminados os Quiriri.; ou Cariri.;, 
quando os portuguêses começaram a ocupar o Norte e Nordeste d-0 Brasil. 
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Da tradição conservada pelos missionários, infere-se que vieram da parte 
do Norte, de um lago encantado, que bem pode ser o Amazonas, - suge~e 
CAPISTRANO DE ABREU; descendo pelo litoral, seriam detidos primeiro 
pelos Tupiniquin.r, depois Tupinamhá.r, que os teriam acossado para o· 
interior, ru.mo do Oeste. Ap6s a conquista, resulta certo que somente 
o~ Teremembé.r, aparentados próximos dos Quiriri.r, ocuparam maior 
trecho da costa, de que fizeram mau uso, e foram, por isso, impiedosa
mente castigados em 1679, pelo mameluco VITAL MACIEL PARENTE, de· 
ordem do governador do Maranhão INÁCIO COELHO DA SILVA; outras. 
tribos salteavam-na apenas, enquanto a maior parte se internava sertão 

·a dentro, nas serras da Borborema, dos Cariris-Velhos e dos Cariris-Novos. 
(que ainda recordam seus nomes na toponímia brasileira), nas ribeiras 
do Acaracu, do J aguaribe, do Açu, do Apodi e outras, no baixo São Fran-. 
cisco e territórios adjacentes. 

Sob o nome genérico de Tapuia.r andaram nos primeiros tempos. 
confundidos com outros índios que infestavam a região de seu domínio . 
Por isso mesmo, ainda torna-se difícil saber, com absoluta certeza, entre~ 

tantas alcunhas tribais, quais eram os de origem Quiriri, quais eram 
os Caraiha.r e os Gê.r. Quiriri, alterado em Cariri, é qualificativo tupi., 
que significa calado, silencioso - e que indica, sem dúvida, uma caracte
rística etnográfica tanto mais notável quanto se sab~ que os outros índios 
eram palradores incoercíveis. Quiriri aplicar-se-ia mais propriamente 
às tribos da Bahia; Car1."ri às tribos do Norte" (id: Caieci.rmo da lingua~ 

Kariri - Introdução, pág. XXVII). 
O Prof. ARTUR RAMOS, na sua obra de mestre que é a Antropologia 

Bra.rileira, cita a família Cariri, na pág. 281, e conclui o seu estudo· 
nestes têrmos: . 

"Os Cariri acham-se quase totalmente extintos, ou assimilados .. 
Resta um pequeno núcleo dos Cariri de Pernambuco, do grupo histórico , 
dos Carni.jó, em Aguas Belas, talvez os últimos representantes da família. 
outrora tão extensa (cf. MÁRIO MELLO, O.r Carni.ió.f de Âgua.r Bela'.r, 
São Paulo, 1929). Se as informações históricas e os dados lingüísticos 
são apreciáveis, os estudos étnicos e culturais são, ao revés, falhos ou. 
quase inexistentes. Apenas sabemos que os Cariri se aproximavam cul
turalmente dos Tupi: conheciam a agricultura, embora mais rudimentar 
que a dêstes últimos, faziam rêdes de algodão e conheciam uma cerâmica 
rudimentar."' 

Relativamente aos mesmos, escreveu o Dr. CARLOS ESTÊVÃO, então 
diretor do Museu Goeldi de Belém, no Boletim do Mu.reu Nacional, pág. 17S. 
(Tomo XIV): 

• 
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"De todos os descendentes dos habitantes primitivos de Pernambuco, 
os Fulni-ô são os únicos que conservam a língua primitiva. É estranho 
que, em 1937, existe neste Estado, ao lado de uma cidade evoluída como 
Águas Belas, um milhar de pessoas falando uma língua inteiramente 
estranha à nossa, e que, da impossibilidade de a poder classificar com uma 
entre as outras conhecidas, fica isolada. ~ntre os indígenas remanes
centes do Nordeste, os Fulni-ô são os que mais conservam a cultura pri-, 
mitiva. Daí, a necessidade de serem estudados profundamente, sôbre-
tudo quando se sabe quanto a defesa dê~te patrimônio lhes custou, e de 
que m odo heróico êles o defendem. Porém, levantar completamente o 
véu que cobre as suas crenças religiosas e ª ' sua organização sociológica 
é, para dizer a verdade, difícil. Em todo caso, o pouco que consegui saber, 
no decorrer de duas visitas, resume-se nisso: 

Filhos do sol e da lua, os Fulni-ô são divididos em duas bandas exo
gâmicas, estas abrangendo cinco clãs totêmicos. Que eu saiba, de todos 
os povos indígenas do Brasil, estudados conscienciosamente, não existe 
um, talvez, no qual o totemismo seja melhor caracterizado. As crenças 
dos Fulni-ô pertencem ao mesmo círculo que as das populações de Brejo 
dos Padres, de Palmeiro, e muito J?rovàvelmente também de Palmeira , . 
dos lndios. I sto, de tôda evidência, não significa que tôdas sejam intei-
ramente idênticas." , 

Vemos logo que, se o Dr. CARLOS ESTÊVÃO enfreviu certas verdades, 
o Prof. ARTUR RAMOS · confundiu os Fulni-ô com os Kariri, cuja língua 
foi estudada pelo Padre Mamiani, na sua já citada Arte da língua Kariri. 

Na conclusão de uma gramática da língua t'a-tê, que breve.tnente, 
será p.ublicada (Manuscrito da Seção de Estudos do S. P. I., pág. 513), 
dizíamos que "aproveitando uma viagem feita ao Pôsto Indígena Padre 
ALFREDO DÂMASO, no município de Porto Real de Colégio (Estado d.e 
Alagoas), onde moram os últimos remanescentes Kariri. fizemos o levan
tamento de todo o vocabulário ainda conhecido por êstes índio,s. Achamos 
42 palavras que confrontamos com as C?rrespondentes do Vocabulário 
Kariri-portuguêJ', escrito pelo Prof. ARYON, DALL'lGNA RODRIGUES, nos 
Arquivo.!' do ÀÍUJ'eu ParanaenJ'e (vol. II, julho 1942), demonstrando que o 
Kariri moderno não parece identificar-se com o Karirt' clássico, confir
mando, assim, a teoria de POMPEU SOBRINHO, segundo a qual, a língua 
ia-tê é uma língua autônoma, que não tem relação nenhuml. c::>m o K:iriri 

seja clássico, seja moderno.'' 
Temos empregado, voluntàriamente, a palavra usada pelos Fulni-a, 

para definir a sua língua: ia-tê, "a nossa bôca" (a fala), em oposição a 
.kla-i /2 .: a bôca (a fala) do branco, ou seja, o português. Esta língua 

' 
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indígena apresenta as particularidades de ser: aglutinante, oclusiva e' 
monossilábica. A autodenominação dêstes indígenas significa, etimolo
gicamente: os que têm um topete de cabelos sôbre a cabeça (Fa = vertex, 
li = cahelo, ni ka (nê ka) = ter, donde o adjetivo clássico, · Fu-li-ni-ho -
que deu: Fulni-ô). 

A tribo está dividida em cinco grupos clânicos nitidamente separ~dos; 
e a cada um dêstes clãs corresponde um símbolo totêmico, geralmente 
um animal, cujos membros ligados o impedem de matar e de comer. 
Esta divisão clânica é, segundo a concepção da hierarquia tribal: 

--· 
N.º NOME "IA-TÉ" GRUPO CLÂNICO 

A 

CORRESPONDENCIA E TABUS 

1 .têdai-fo clã do fumo -araras, araroes 
2 jalê-da-io clã do pato aves aquáticas 
3 wal2-da-lo clã do porco mamíferos (ga tos, onças, porcos 

etc.) 
• 4 lil-dyak-io 

5 lxo-o ko 
clã do periquito 
clã do peixe 

pequenos papagaios 
pei~es e galinhas 

• 
Cada membro de um clã determinado deve respeito ou obediência 

' ·aos' membros dos clãs-avós, cujos deu.re.; são, para êle, benéficos. E sta 
sujeição se traduz pela palavra: i-lo: meu avô - o qual trata os membros 
do clã protegido pela palavra: fxay: neto. A ordem do parentesco tribal 
. . 
segue a segmnte norma: 

1.0 Sêda-i lo (Fumo)- é avô de todos os outros 
2.° Falê-da-io (Pato) -é neto e irmão de Walê da to. 
3.0 W..alê-da-io (Porco) - é neto de Lildyak-to. 
4.0 Lildyak-io (Periquito) - é neto de Falê-da-to (porque criado por 

êle) e de Txo-o ko. 
5.0 Txo-o ko (Peixe)- é neto de Wal2-da-io e de Falê-da-fo. 

O clã do SÊDA-I TO deve ser considerado e estudado fora dos outros 
grupos tribais, como veremos mais adiante. Foi lembrado aqui . unica
mente para ilustrar a arquitetura social da tribo em tôda a sua integri-
dade. . 

A história dêste parentesco, que parece obscuro, é explicada num 
mito julni-ô, relativo à origem dos clãs da tribo: 

• 
"Isso aconteceu há muito tempo. Nessa época, Sê-uli~ho-kla, o grande 

Criador de gente, Deus onipotente, dono dos quatro elementos: a terra, 
o fogo, o céu e a água, teve dois filhos. Ao primeiro, Falê-da-io,· Deus deu 
o fogo e tôdas as calamidades, tais como a sêca, a fome, a guerra, e as 
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doenças. Para comp.ensar :;is possíyeis ações maléficas de Falê-da-fo, 
Deus deu ao segundo filho., Walê-da•fo, poderes absolutos sôbre a 'água, 
a trovoada, a vida, etc., equilibrando 'assim as fôrças más, detidas pelo 

primeiro filho. . · ·"' 
Falê-da-to, (gênio do mal), em vez de C011Jpartilhar equitativamente 

de seus poderes com seu irmão, queria tornar-se dono absoluto do mundo, 
e uma inveja terrível o torturava . . Queria entrar· em conflito com Walê-

• 1 

da-to (gênio do bem) · mas não achava pretexto. Surgiu, enfim, um caso 
que desencadeou as hostilidades entre os dois irmãos. Falê-da-fo tinha. 
um filho e quis castigá-lo por desobediência. Pôs. uma cobra num buraco, 
e foi caçar com êle. Na volta, pediu ao filho, mostrando-lhe o buraco, 
não muito longe, que apanhasse uma caça que lá havia deixado. E foi-se 

embora. O filho aproximou-se do burac:o, porém , Walê-da-fo, seu tio, que 
de tudo sabia, preveniu o rapaz dizendo-lhe que havia uma cobra no bu- · 
raco. O jovem, talvez porque teimoso, talvez porque não quisesse deso
bedecer ao pai, botou a mão no buraco e a cobra o mordeu. Não durou 

' muito que o rapaz morresse. Walê-da-to, que assistira à cena, foi cienti-
ficar a seu irmão do . ocorrido, e êste, aparentando profunda dor, ma
nifestou o desejo de sair do lugar onde o filho tinha morrido. Walê-da-fo, 
sempre bom, não quis deixar o irmão percorrer sozinho o mundo e foi 
se juntar com ê.le. Êste, enraivecido, vendo as ' pernas finas .e delicada.s 
de Walê-da-fo, lhe 'disse : 

- í"'E se eu quebrar suas pernas ?" 
"F . ""' 1" d t - aça, meu 1rmao. -respon eu o ouro. . 

Falê-da-fo, armado de enorme cacete, deu então uma tremenda pau
lada nas canelas do irmã_o, mas com grande surpresa sua, foi o cacete 
que se quebrou. 

Em seguida, continuaram a caminhada, até chegar perto do mar, 
que desde êsse tempo se chama ixaltuti-a, ou seja, "o 'cacete divino que 
d6i" . . Lá, Falê-da-fo, sempre cheio de maldade, e desejoso de mostrar a 
sua superioridade, disse: - "Vamos tomar uin banho {" - "Vamos, meu 
• ""' '' d t 11 t • • 11 Q d D l"' da f t 1rmao , respon eu o ou ro, en re primeiro . uan o .L' a e- - o- en rou 
no mar, as águas desapareceram; sua simples presença tinha secado tudo. 
De água ficou apenas uma cacimba, na qual fêz as suas abluções. Or
gulhoso de seu poder (sêca), convidou o irmão, uma vez que as águas 
voltaram, para tomar banho. Qµando Walê-da-to entrou no mar, t&da a 
água se lhe ajuntou s&bre a barriga, e, déitado de co~tas, fêz as suas abl1:1~ 
ções~ voltou à beira-niar e as águas baixaram de novo. 

Tendo sentido, .por duas vêzes,. sua potência posta em xeque'- Falê
da-to, disse ao ix:mão: 

' 
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· - "Você sabe que eu posso, querendo, queimar você ?" 
- "Faça, meu irmão, se tal é seu desejol" respondeu-lhe o outro. 
Falê-da-to pôs as mãos sôbre as coxas (figura de dança conservada 

nas manifestações religiosas), emitiu um hã formidável, secou e queimou 
-tudo, a tal ponto que Walê-da-to tornou-se completamente prêto; porém, 
da parte superior do crânio saiu um brôto~ e quanto mais ·Falê-da-to o 
soprava, tanto mais o brôto crescia. E cresceu até chegar ao céu. Por 
isso, os Fulni-ô qualificam essa parte do crânio: lxi-kxi - o lugar do 
sangue (vida}. 

Vendo a sua impotência, disse Falê-da-lo: 

''S , A A ?" ( .d d . ) - era voce o meu avo . ent1 a e superior· 
- "Quem sabe, i-lxa.lf (meu neto) 1~ ' respondeu-lhe Walê-da-to. 
Explica-se, dessarte, como Walê-da-lo tornou-se avô do seu irmão 

Falê-da-to, e como os netos sempre devem respeitar os avós. 
E sclarece ~ambém porque a gente do clã Falê-da-to ficou má, até 

hoje, e os Walê-da-lo têm tantas virtudes e qualidades, tôdas elas reco
nhecidas pelos demais membros da tribo. 

Desejosos de voltar a sua t erra, os dois irmãos seguiram rumos dife .... 
f 

rentes: Falê-da-lo foi pelo caminho do Norte e Walê-da-.to pelo do Sul. 
Por tôda parte onde Walê-da-to passava, a temperatura ficava mais úmi
da e mais fresca, e as chuvas eram abundantes. As plantas cresciam, 
e a região tornava-se rica e farta. Daí, Walê-da-to ser também chamado: 
i-to xi-a - avô frio (ou potente). 

Enquanto isso, por onde quer que Falê-da-to passasse, o ar queimava, 
e a sua presença secava tudo, a tal ponto que s ua vinda era uma calami
dade. Por isso, também, Falê-da-fo foi chamado: i-to kla - o avô quente 
(grande). 

Ê sse o motivo por que, por tôda parte, o frio vence o calor, como 
a água apaga o fogo. 

Cansado da viagem, F alê-da-to quis ver por onde W alê-da-to tinha 
andado. E encontrando-o, queixou-se muito do frio, da umidade e da 
lama do sul. Walê-da-to, à vista disso resolveu seguir, em companhia do 
irmão, em direção ao Norte, porém não conseguiu ir muito longe, devido 
ao calor e à desolação que êle havia espalhado à sua passagem. Che
garam os dois, então, a um entendimento, deliberaram morar no limite das 
duas zonas, onde as influências benéficas da umidade e do frio podiam 
combater as influências maléficas do calor e da sêca. Ê sse lugar é a pátria 

. , 
dos Fulni-ô e tem o 'nome de [a-ti-lha: "nossa moradia sagrada'' (Aguas 
Belas). 
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Uma vez localizados ali, Falê-da-io sempre temendo a potência be .. · 
néfica de Walê-da-lo, criou quatro Lildyak-lo, dos quais tornou-se avô 

.A 

(por serem os seus súditos), e disse ao irmão: "Estes são os seus avósl" 
{por imposição)~ . Seguro do seu poder Walê-da-io aceitou, e, por êsse 
-fato, tornou-se neto dos Liúlyak-to. Era princípio de Wal2-da--to sempre 
lutar com doçura, ou fôrça moderada, embora Fal2-da-to s6 quisesse em-
pregar a fôrça bruta. . 

• Para contrapor-se à potência dos quatro Lild.1Jak-to, Walê-da-io criou 
oito txo-o ko, dos quais tornou-se avô, por havê-los criado. Reservou 
.quatro para si e os outros quatro foram encarregados de repelir a po
tência dos quatro Lildyak-to. 

Assim, os quatro txo-o ko tornaram-se, pelo aireito do mais forte, 
avós dos Lildyak to. 

Além disso, os txo-o ko, por respeito a Deus, . Sê-uli-ho-kla, e a seu 
filho maior, consideram-se netos de Falê-da-fo, o Deus nefasto. 

Tais divisões clânicas impõem, naturalmente, certas regras rígidas 
quanto às relações civis e religiosas, e atualmente regulam, dum modo 
mais ou menos livre, os casamentos interclânicos. 

. , 
A - Do ponto de vista civil e religioso, êste sistema cria o jôgo das 

pre}erência.r re"erenciai.r, - esquematizadas, adiante. 
1 • 

O respeito clânico se objetiva pelo título de i-lo dado aos membros 
..do clã-avô, que trata~ seus netos de i-txay. 

Nas manifestações religiosas muda-se o qualificativo i-txay pela , 
palavra mali-duá, embora permaneça o nome i-lo. Temos, pois: 

) 

1- Sêda-i-to, avô (i-to) ·dos membros dos clãs: 2 - -3 - 4 - 5 

2 - Fal2-da-to, avô (i-to) dos membros dos clãs: 4 __.:_ 5 

3 - Walê-da-io, avô (iº-io) dos membros dos clãs: 2 - 5 

4 - Lildyak-to, avô (i-to) dos membros do clã: 3 

5 - Txo-o ko, avô (i-lo) dos membros do clã: 4 

e, conseqüentemente: 

1- Falê-da-io, neto dos membros dos clãs: 1 - 3 

2- Walê-da-to, neto dos membros dos clãs: 1-4 

3 - Lildyak-lo, neto dos membros dos clãs: 1 - 2 - 5 

4-Txo-o ko, neto dos membros dos clãs: 1 -2-3 
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B - Relativamente aos casamentos interclânicos, podemos sali
entar duas regras gerais: 

1 - a escolha é sempre extra-clânica; 
2 - segundo um processo determinado, os homens dos clãs-netos 

tomam por espôsas· mulheres dos clãs-av6s correspondentes, exceto o 
clã 1, que fica fora de tôdas as interdições matrimoniais. 

A 

E stes casamentos podem ser celebrados durante todo o ano, salvo 
os três meses e meio consagrados à religião, dur(\nte os quais os fiéis, 
tanto os homens como as mulheres, devem observar a mais rígida ,abs
tenção nas relações sexqais. 

É, porém, nos cerimoniais religiosos que os casamentos são tribal
mente ratificados. A hora escolhida pode ser das cinco da tarde em diante, 
quando os noivos comparecem perante o pagé e o cacique. 

Coisa interessante é que · o pagé sempre pertence ao clã do Pato (es-
pírito mau) e o cacique ao clã do Porco do Mato (espírito bom). 

Após a aceitação dos pais da noiva, o noivo, seguido de seus amigos, 
sent~-se em frente ao pagé, e a noiva, em companhia de suas àmigas, 
ocupa o lugar que lhe é rese.rvado diante do cacique, ó qual, nas cerimô
nias religiosas, ou semi-religiosas, sempre está à esquerda do pagé, com a . 

seguinte formação ritual ou litúrgica : 

Grupo das Mulheres 
Noiva 

1 Cacique 

Centro 

Grupo dos Homens 
Noivo 

Pagé 

Após as apresentações, o P agé dá conselhos ao noivo, lembrp.ndo-lhe 
os futuros deveres e direitos, e que serão a conseqüência de seu casamento. 
A seguir, o cacique fala à noiva, frisando-lhe · a sujeição decorrente de seÚ 
estado de mulher casada. Uma vez dados os conselhos, a cerimônia 
do casamento civil julni-ô está virtualmente terminada; os noivos tocam 
(não apertam) as mãos, respectivamente, do cacique e do pagé; vão à 
casa, onde começam as danças do tradicional /olé (toré) onde oferecem aos 
convidados cachaça e "melado". 

As danças demoram até o dia seguinte . 
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As moça~, 'antes de casar, têm unia liberdade absoiuta do ponto de 

' vista sexual; a virgindade da noiva é, pois, coisa sem importância. Em 

caso de adultério,_ porém, o cônjuge enganado volta ao seio de sua família, 

desfazendo-se. assim o casamento, e podendo contrair novas núpcias, num. 
prazo determinado (geralmente um ano). N enhuma sanção é tomada 
contra o culpado, nem religiosa, nem civil, e nem mesmo moral. 

Caso uma mulher contraia núpcias com elemento estranho à impo
sição clânica, ou mesmo com estrangeiro, os seus filhos pertencerão ao 
quinto grupo do Txo-o ko (Peixe), sendo assim recuperados para a vida 
social e religiosa da tribo. 

Devemos salientar aqui a ·matrilocalidade do casament,o, pelo fato· 
• 

de o marido viver na casa da espôsa, em companhia do sogro e de sua fa-, 
mília. E, aliás, coisa muito natural, pois o marido se considera netb, não 
s6 por sua mulher mas também pelo seu pai, o que, criando um sistema de 
endosmose harmônica do ponto de vista ciânico-religioso, por estabelecer
no lar as premissas das relações preferenciais, neutraliza, assim, os deuses 
maléficos de cada co-participante, e conjuga as entidades "avô-neto", 
sem as quais não poderia haver equilíbrio social. 

1 

A êsse respeito, podemos dividi!' a tribo em dois grupos bem dis-
tintos: um que se pretende puramente julni-ô (clãs 2 - 3 .---- 4); o outro 
é o grupo al6geno do Txo-o ko (clã 5), completamente assimilado pelo 
sistema dos casamentos inteclânicos. A palavra Txo-o ko, não parece 
pertencer originàriamente à língua ia-t2, e, ~ssim sendo, o grupo poderia 
provir dos remanescentes duma antiga tribo Xórko, localizada à margem 
esquerda do baixo São Francisco, ou de elementos estranhos. Tal hipó
t~se é confirmada pelo ritual religioso que chamamos "a noite da - · 
mulher do primeiro pagé", celebraqa pelos membros do Txo-o ko, para 
honrar a memória protetora de Kã-dia. Além de ter a designação clânico
religiosa de Txo-o ko, os membros dêsse grupo são "civilmente" qualifi
cados de .rêt.ro ("gen.te dç outro grupo"), por oposição à palav:ra julni-ô,. 

·nome civil dos segregados aos çlãs + - 2 - 3 e 4. (2) : . 

' . Come vimos atrás,-os SêtJ"o podem casar com membros dos clãs-avós. 
correspohdentes, e, como a .hereditariedade clânica segue um sistema 
patrilinear, se os filhos de homens Txo-o ko com mull1eres dos clãs 2 e 3 
p ertencem ao Txo-o ko, os filhos de mulheres Txo-o ko, casadas com homens. 
do clã 4, pertenceram aos clãs do pai, seja - Liíc(ljak-to. 

Dêsse modo, a noção de grupo puro (julni-ô), e de grupo alógene> 
(.téi.Jo) é mais his~órica do que racial, e só denomina, hoje em. dia, o clã 
adventício do Txo-o ko; e dum modo correlato, o Sêda-i lo. 

; 
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Cada clã tem os seus deuses próprios, que são castigadores para os 
"roem bros do clã ao qual pertencem, sendo benéficos os deuses dos clãs
a vós correspondentes (casamento matrilocal). Devemos ver nesse fato 
o papel do Deus ciânico . como encarregado de fazer respeitar os tabus, 
que não só abrangem o animal padrão, senão também tôda a família 
.zoológica à qual pertence êste último, ou seja: 

- .rêdai-to - todos os grandes papagaios (aves celestes); 
-jalê-da-lo - tôdas as aves aquáticas (água); .. 
- walê-da-to - todos os mamíferos selvagens (terra); 
- lildyak-io - todos os pequenos papagaios (céu); 
- lxo-o ko - todos os peixes e aves domesticados (água), que os 

membros do clã nem podem matar, nem comer, exceto durante a reli
gião do Urikuri - em circunstâncias bem determinadas. 

Cada clã tem não só os seus deuses, mas também o seu paraíso, 
geralmente localizado em ilhas marítimas, de terra vermelha, cuja si
tuação geográfica permanece imprecisa. 

Segundo as crenças julni-ô, a alma do morto vai viver num reino 
encantado, diferente para cada grupo clâP..ico: 

1.0 ) Sêda-i to, "clã do Fumo sagrado", tem um paraíso celeste, deno
minado em ia-lê: txa-tkuê-a ("o meio do céu"). 

2. 0
) A Falê-da-to, "clã do Pato", é atribuído o lugar celeste chamado: 

.Soj6-i luli-a (''lugar do mandacaru curto"). 
3.0

) As almas dos mortos do Walê-da-to, "clã do Porco do Mato", 
vão para uma ilha encanta~a, montanhosa, situada no interior do mar: 
Fo-té ké-xiá, ("o lugar da pedra central"). · 

4. º) Quanto aos Lildyak-lo "clã do Periquito", ficam concentrados 
numa ilha marítima, de terra rôxa : Fê-ia txlê-kê xtxiú ("a moradia de 
t " ") erra roxa . 

5.0 ) Por fim, os Txo-o ko têm a sua moradia paradisíaca na "aldeia 
do grande pagé, que traz uma faixa": Fatxi-lwa ía-klê xiwa tiuá1 A entrada , 
dês te reino é marcada por uma pedra situada a umas dez léguas de Aguas , 
Belas, à beira da estrada de Santo Antônio (norte de Aguas Belas), cha-
mada "a pedra furada", tanto pelos civilizados como pelos índios: }o-a 
.Po-nê dõ kia. Diz-se que, durante certas noites muito escuras, se ouve 
cantar ou a pedra ou um galo. Muitas pessoas viram até um carneiro 
no alto da pedra, considerada pelos· caboclos da região como sendo mal
assombrada. Os índios a evitam, mais ainda os membros do clã Txo-o 
.ko, que consideram os deuses dêsse 1 ugar castigadores para êles, e 
somente benéficos para os Lildyak-to ("clã do Periquito"). A fim de 

.apaziguar os seus próprios deuses clânicos, sempre castigadores, o único 

' 
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meio é fumar, sendo o fumo (.Jêda-ia. "a erva amàrga") o incenso dos 
Fulni-ô para o Deus dos Deuses: Sê-uli-ho-kla - "o avô grande", criador 
-Oe todos os outros deuses. Quando um Lildyak-io e um Txo-o ko passam 
perto da "Pedra Furada", o primeiro oferece presentes às divindades 
do lugar, benéficas para ~le, e o segundo fuma para neutralizar sua ação 
vingativa, solicitando, dêsse modo, a proteção e assistência de Sê-uli-ho
.kla. A palavra avô, tão empregada pelos Fulni-ô nas relações clânicas 
e religiosas, significa: respeito, submissão, proteção. Assim, . cada clã 
.depende' de um outro para poder. lutar contra os malefícios dos deuses do .... 
seu pr6prio clã. Este sistema de paternidade simbólica objetiva-se nas 
obrigações dos casamentos interclânicos, onde a regra é a predominância 
matrimonial do clã-avô sôbre o clã-neto do mesmo. 

A religião dos índios Fulni-ô é denominada Urikuri, tanto pelos 
.civilizados como pelos Fulni-ô, e vem do nome de palmeira: "cocos 
coronata" (Mart.) Na língua ia-lê, urikuri se traduz por - kêxa lka: 
a cabeça do lugar, e só designa o' lugar do retiro religioso e não a própria 
religião como alguns leigos poderiam acreditar, pois que a língua ia-tê 
não conhece outra palavra para significar a sua idéia da religião, o que 
.ocorre com tôdas as línguas primitivas. 

O pagé BASÍLIO, encarregado de' 4eterminar a época do retiro reli
,gioso do grupo, costuma reunir .na sua casa, geralmente no último do
mingo do mês de agôsto, um número importante de índios julni-ô, sem 
.distinção clânica, para noticiar que nos quinze dias que se vão seguir 
começarão os ofícios religiosos .. 

O período do ano em que se realiza êsse retiro religioso é aquêle no 
.qual os trabalhos agrícolas ficam completamente parados, para que, no 
-espaço dos três meses seguintes, o grupo inteiro possa consagrar todo o 
tempo às devoções prescritas pelos antigos aos deuses da tribo. O lugar 
escolhido, desde tempos .;.memoriais, pelos Fulni-ô acha-se a uma légua 
do Pôsto Indígena, numa clareira escondida na caatinga vizinha. 

O culto é secreto. Cada membro obriga-se a respeitar estritamente 
·OS mandamentos religiosos do grupo. A entrada ou a .visita ao urikuri é 
formalmente proibida a elementos estranhos, e se, por ventura, um dêles 
se infiltrasse na zona interdita, não s6 correria riscos pessoais mas também 
ficaria impossibilitado de aproximar-se do recinto, devido aos vigias, que 
logo preveniriam o·s seus correligionários para esconder os objetos do culto 
.e cessar as danças. 

Parece que uma vez, o · PADRE ÀLFREDO DÂMASO, tão benquisto d~s 
Fulni-<S, quis passar uma noite entre êles, quando celebravam as festi
-vidades religiosas. Q3 índios aceitaram. Pu·seram ó bom padre n·uma 
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rêde e esperaram até que êle adormecesse. Nada de sensacional ocorreu! 
naquela noite, e assim permaneceu secreto o ritual. 

É estranho que os Fulni-ô, e até os que são mais civilizados, nunca. 
revelam a sua própria religião a pessoas estranhas, embora afastados da. 
tribo. Além das sanções sagradas, podem ser executadas pelo grupo penas 
contra o delator. Lembramos um caso ocorrido há pouco tempo: Um 
Fulni-ô, suspeito de haver falado, sob influência da cachaça, sobre o culto· 
da tribo com estranhos, morreu alguns dias depois, de modo misterioso. , 
E f~to digno de nota: os Fulni-ô, de ordinário muito cuidado~os quando 
alguém ' entre êles está doente, se abst~nham, por completo, no · caso, de· 
fornecer qualquer notícia, e asseguravam, de modo categórico, a quem 
queria receitar ao doente, que o índio ia morrer "na certa". 

Cantos, danças e manifestações religiosas são, em parte, esclarecidas. 
pelo fato de o pagé, durante o período do urikuri, fazer, cada tarde, uma. 
distribuição de liamba: J'ê-uli-lzo-klá J'ê-da ("a fôlha.amarga do av-Ô grande"). 
Penso quP. "~ oficiantes devem, a despeito da liamba, usar maconha, 
("can.nq_bis sativa", L.), segundo descrições qüe consegui de um infor-_ 
mante. Na vida quotidiana, o fumo desempenha um papel importante. 
Cada chefe de família, antes de se deitar, tem a obrigação de fumar 
cachimbo para afastar os espíritos maus, que poderiam perturbar a tran
qüilidade de cada um, durante o sono. 

A êsse respeito, parece-nos haver dúvida quanto à designação da 
"erva amarga do avô grande". Alguns a denominam liamba, outros. 
diarnba, e só há pouco tempo começou a ser c'onhecida e ouvida, entre· 
os índios a palavra "rnaconha". Talvez, seja urna simples variante de· 
vocabulário, um . nome regional da mesma planta. 

Para os grupos primitivos o fogo sempre inspira algum respeito, 
senão veneração, e a fumaça é a única coisa que sobe por si própria ao· 
ar. até à moradia do Grande Deus, na ixa-ii, :ou ixa-tkuê-a ti: "a casa 
celeste". A fumaça é oferenda clássica, que encontramos nas religiões. 
mais desenvolvidas, como o budismo e o catolicismo. Os Fulni-ô, em vez 
de escolher ervas. aromáticas para agradar aos deuses, usa'm a maconha,. 
que fortalece o misticismo tribal, libertando, psicologicamente, o indi
víduo da sua condicão de homem marginal. A trjbo inteira, ouvindo as. 
declarações e revelações dos homens escolhidos para êste fim, recupera 
e consolida a sua noção de grupo, esquecendo, por um momento, a sua 
inferioridade perante o civilizado, e libertando-se, assim, temporàr.ia:.
mente, de tôda a recessividade a ela imposta pelo núcleo sertanejo am
biente, bem como de tôdas as medidas coercitivas decorrentes de uma. 
vida econômica desaju$tada. 

' 
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A maioria dos povos costuma ingerir produtos t6xicos e enervantes: 
ópio na China, coca no. P eru, kawa no P acífico, ou o kawin clássico 
dos antigos Tupinambás, correspondendo tôdas a bebidas alcoólicas 
entre os civilizados. Os moralistas pensaram em fazer guerra ao uso 
de semelhantes tóxicos, m.as se esqueceram da motivação psicol6gica 
dêsse traço da patologia social. 

Podemos, pois, considerar o uso da liamba ou da maconha, entre os 
índios Fulni-8, não como um vício, senão como coisa muito natural, sendo 
êste tóxico empregado unicamente durante os três meses consagrados à 
religião; e, se vício há, é só uma aberração religiosa} 

Os deuses benéficos são os seguintes para cada clã: 
1.0 ) "clã do Fumo" (J'êda-i lo): J'é-uli-ko kla ("o grande Criador de 

Gente"); 

2.0 ) "clã do Pato" (jal2-dá-io) : i-lo kla ("o grande avô"); 
3.0

) "clã do Porco" (wafl-da-lo): jo-l-lwa ("o que mora nas pedras"); 
4.0

) "clã do Periquito" · (lildyak-lo): fuli-}2-la ("cabeça redonda"); 
5.0

) "clã do Peixe" (lxo-o ko): 2-çja-kla ("o que tem muitas penas") . 
..., 

Antigamente, o local em que se celebrava o urikuri era plantado de 
coqueiros do mesmo nome, que, erguendo-se bem alto, acima da caatinga, 
àe longe indicavam o recinto sagrado. Devido a oerseguições religiosas, 
no tempo do império, essas palmeiras foram cortadas oelos civilizados, e 
o sítio do retiro religioso ficou escondido numa clareira, onde florece o 
"juàzeiro sagrado" (lo-o-kê-a lha), símbolo da união clrutica e da vitali-

dade do grupo. O juàzéiro escolhido apresenta duas particularidades: a 
primeira é não ter espinhos, sendo, assim, considerado como amigo e 
protetor do grupo, embora quase todos os outros exemplares desta ár
vore salientem aquela particularidade. A segunda coisa, estranha para 
os Fulni-8, é o fato de ter ''o juàzeiro sagrado" um tronco forte (J'êda-i lo), 
que não ultrapassa a altura de um metro e oitenta, e de ter quatro galhos 
enormes na base do tronco. Êstes galhos simbolizam os outros quatro 
grupos clânicos. Além disso, "o juàzeiro sagrado'' é o' emblema da viri
lidade da tribo inteira, sendo proibido às mulheres e aos meninos não 
iniciados se aproximarem dêle. 

Quando os Fulni-8 emigram da aldeia do Pôsto para o lugar do retiro 
religioso, levam consigo tudo quanto podem: cobertores. panelas, ga
linhas, porcos, etc. . . e logo começam a construir casas retangulares, 
tôdas elas iguais, de uns nove metros quadrados, feitas de fôlhas sêcas 
da palme~ra urikuri. Substituem as camas por tarimbas ou esteiras, e 
num prazo de alguns dias, constr6em lá uma aldeia tipicamente indígena, 
que contrasta com a indumentária civilizada que usam. 
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Divide-se o lugar. do urikuri em tr& partes: na parte norte, as çasas, 
lugar das mulheres e das crianças; no meio, terreiro reservado às danças; 
e na parte sul, o juàzeiro sagrado e o recinto do juàzeiro para os homens. ,. 
E êste recinto tapado com grandes esteiras para as mulheres não poderem 
espiar os homens vestirem, antes oe começarem as danças religiosas, as 
tangas compridas e pesadas, feitas de fibra de caroá. Para 'os Fulni-ô 
o verbo J'ê ka significa tanto rezar como dançar. E antes do canto, 
·a dança, de ritmo simples acentuado, foi uma das primeiras m~nifestações 
religiosas da humanidade, também ilustradas pelos reis bíblicos. 

Urna vez tudo organizado na nova aldeia, principia o rito tradi
cional do culto. De tarde, um homem do clã do J'êda-i-to vai de casa 
em casa, convidando o povo a participar do cerimonial do urikuri. Con -
segui, com muita dificuldade e diplomacia, gravar êste canto, triste, bo
nito e misterioso: 

- Wa-to wê-nê-ka ma, 
I-txa-i twa lha, mali-dwa1 
Ta-té ia mali-dwa kê, 
Ta-to mali-dwa flixi tkwa ma, 
Owé ldwa kã kia têt 

' 
cuja tradução, ao pé da letra, é exatamente o seguinte: 

1 

Estou sacrificado para tirar a poeira dos olhos 
De todos v6s; 
Para abrir os vossos olhos, 
ÓI meus netos benquistosl 
Na vossa frente, ó1 meus netos! 

1 

Para tirar a poeira dos. olhos de todos 
Eu vou ser sacrificado na vossa frente! 

• 

O sentido dessa reza é simples, pois que a expressão "tirar a poeira 
dos olhos" significa limpar a vista, para poder ver com "olhos espirituais". 
Mais difícil entretanto é a compreensão etimol6gica da palavra "sacri
ficado". Os Fulni-ô seguramente esqueceram a realidade nítida desta 
prece, originada de sacrifícios humanos, como indica o adjetivo ldwa, que 
quer dizer até hoje "furado'' (com faca, facão, Ilecha, etc ... ), e também 
'' 'fi d '' sacr1 ca o . 

Não é de estranhar tal referência a sacrifícios humanos, praticados 
por povos primitivos, pois, na história de Abraão, temos o substituto do 
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bode expiat6rio, e entre os antigos Mexicanos, ou Tupinambá, lembra
remos' apenas o sacrifício de prisioneiros de guerra, logo seguido de antro
pofagia ritual. 

Para os Fulni-ô, a noção de usacrificado" perdeu o seu sentido 
rigorista, transformando-se em um conceito quase "metafísico". 

Partindo dessas premissas, conseguimos alguns esclarecimentos 
quanto à realidade do clã 1. Sua existência, devido aos ilogismos tribais, 
foi, originalmente, mais mística do que real, e pois, em caso contrário, 
não poderia criar automàticamente êste estado de coisas; é por êsse mo
tivo que, hoje, se ressucita o clã do Sêda-ilo, a fim de convidar os Fulni-ô 
ao sacrifício platônico que abre os cerimoniais do urikuri. 

O clã 1 seria, pois, subjetivo: o clã do Grande Deus, do qual os homens 
julni-ô ficavam afastados, ao passo que, em virtude do casamento, as mu
lheres d~ tribo gozavam de uma liberdade maior. Êste grupo, quase 
autônomo, sacralizado, deveria tornar-se objetivo pela assistência de · 

, ent.es normais que se encarregassem de efetivar a sua existência. O clã 
era idealmente julni-ô, formado na prática por elementos estranhos, 
considerados como membros da tribo pelo jôgo da simbiose religiosa, 
que une o sacrificador com o sacrificado, sendo êstes elementos iniciados, 
ipJ'o facto, na religião do urikuri, pelo fato. da sua co-participação· na 

' mesma. 
"---

As duas provas de serem os Sêda-i-to estrangeiros à tribo, e alta-· 
mente respeitados pelos Fulni-ô, explica-s<'.? fàcilmente pelo fato de que· 
os homens dêste grupo podiam casar com qualquer mulher de um dos 
grupos clânicos, o que parece "a priori" um absurdo, se salientarmos 
as interdições às quais os outros clãs estão submetidos. Como "avô" 
absoluto de todos os Fulni-ô, só a mulher S êda- i-lJ'o poderia casar-se 
com homens das outras frações clânicas, considerados unetos" dela; sendo 
homem, isto seria um caso d e incesto clânico, sabendo-se que os homens 
devem ser "netos" para poder casar - o que não ocorre com o Sêda-ilo1 

" ",, p . 1 t. d " . l" . sempre avo . ortanto, visto que o grupo era ·1 o como un1versa , 
confirma-s~ a nossa afirmação de serem os Sêda-ito estranhos à tribo, 
bem como, de se haver originado tal formação ela.nica de prisioneiros de 
guerra, guardados com t~do o respeit~ e cuidado, até o sacrifício ritual, 
que êles mesmos anunciavam por meio da reza citada. A liberdade 
de escolha do Sêda-i-lo, até .hoje lembrada p elos Fulni-ô, re~uniir-se-ia 
no fato de serem êles obrigados a casar a viúva de um guerreiro .fulni-ô, 
qualquer que fôsse o grupo ciânico da m~lher escolhida ou imposta. 

Por outro lado, se fizermos uma comparação com o ritual tupinambá 
concernente aos prisioneiros de guerra, poderemos observar entre os 
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Fulni-ô, na sua origem, um caso paralelo, o que explicaria muito bem que o 
.Sêda-i to pudesse casar com qualquer mulher, embora isto fôsse um con
trassenso tribal. 

ALFRED MÉTRAUX, na obra Religion deJ' Tupindmba, estuda o tra
tamento imposto aos prisioneiros daquela tribo, e se excetuarmos a re
.cepção um pouco dura na aldeia tupinambá, durante a qual o prisioneiro 
·devia suportar a raiva das mulheres - que o r~sponsabilizavam pelas vicis-, 
situdes. guerreiras softidas pelos parentes - , o recém-chegado, pouco 
depois, vem<;>s que gozava de um J'fandi'n ... q social e econômieo, às vêzes, 

.~uperior à situação do pr6prio don9. 

Assim, supoinos, sucederia com os prisioneiros feitos pelos Fulni-ô, 
.comprindo notar que, entre êstes ultimos, o prisioneiro, em vez de ser 
considerado como propriedade privada ou clânica, era de fato proprie
-Oade coletiva, e co~siderado sacralizado por ser colocado dir~tamente 
sob a proteção momentânea do maior dos deuses da tribo - Sê-uli-lw
kla, chefe espiritual do clã S2da-i to, "avô" dos outros clãs, por isso 
respeitado por todos. A finalidade prática da existência dêsse clã era 
tornar o prisioneiro tabu aos olhos dos membros 'da tribo, desapro
priá-lo do guerreiro que o tinha capturado -passando, assim, de pro
·priedade individual à propriedade tribal ou coletiva. 

O sistema das preferências ou relações reverenciais, como dos casa
mentos interclânicos, indica também que os filhos • do prisioneiro, se
guindo a filiação patrilinear, pertenciam ao mesmo clã que o do pai, e 
deviam formar um.a reserva de sacrificados, co1110 se verifica em tribos · 
semelhantes. Quanto à filha do Sêda-i to, segue o ciclo normal matri
monial, podendo, sendo ela do clã "avô", casar com qualquer membro 

' -Oa tribo, a menos . que fôsse tratada como escrava, . o que esclareceria a 
atualidade da palavra .r2t.ro kia, que concorre hoje em certos casos, com 
.a palavra Fulni-ô-nê (mulhe~ julni-ô), cuja significação originária era 
,, t d . t ,, gen e e ou ro grupo . 

. . 

Dessa forma, o sacrifício do Sêda-i to explica-se fàcilmente, não só 
no caso do prisiÕneiro que deve pagar a morte dos guerreiros julni-ô, 
substituindo o marido morto e casando com uma viúva, mas também no 
·caso de vítima expiat6ria, por haver transgredido as interdições tribais 
relativas ao casamento interclânico. Sem ser, premeditadamente, um 
bode expiat6rio, êle devia servir de exemplo para os possíveis infratores 
.às leis do grupo. 

A existência dêste prisioneiro, cujo papel foi importantíssimo na 
'vida social e religiosa dos Fulni-cS, é confirmada por um jôgo infantil 
.que subsiste até hoje. Dois meninos, em idade de serem iniciados, 
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:apanham um pau da grossura do bràço, preliminarmente furado, passam 
uma corda no buraco, amarrando as extremidades da corda a dois outros 
paus · dy tamanho maior e fincados no chão, de modo que . o \primeiro 
possa ficar suspenso. A·rmados de · Gacete, cada um dêles toma posição, 
:ficando, o suposto inimigo entre os dois supostos guerreiros. Insultado. 
i nvectivado, quando o inimigo parece rebelar-se, ent~o os meninos usp.m 
do cacete, cada um do seu lado, até cansar. 

Poderia parecer uma particularidade folclórica ·da região. Um mo
tivo folclórico é manifestação recessiva do segundo gráu, é ato simbólico . . 

cuja motivação exata foi esquecida pelo próprio ator. Por~m aqui nãc;> 
·nos parece manifestação folclórica nenhuma, senão jôgo, n<;> sentido 
mais naturalista da palavra; e os meninos, nos nôssos dias, continuam 
·exercendo-se sôbre um prisioneiro imaginário, certamente porque o 
festival do urikuri lhe abriu os olhos para o seu passado histórico. E 
isto demonstra que o prisioneiro devia conhecer uma seqüência no seu 

\ 

. .r/alu.J": primeiro, inimigo sem garantia nenhuma; depois, seguramente 
tabu, com o direito ou a obrigação de casàr, e, enfim, o inimigo dessacra-

, ' 
:~izado e sacrificado. \ 

' 
Êste pro·cesso de sacralização segue um ritmo 16gico, como veremos 

·se aplicarmos os· recursos da lingüística ao serviço da pesquisa etnol6-
• ,g1ca. 

A linguagem torna-se, ao pesquisador, não só um meio, porém um 
'instrumento apto para explorar esta mina chéia ·de promessag que é o 
·terreno social. Podemos perceber através de uma língua : . 

' . 
a) o nível cult ural e intelectual dum povo determinado (estudo es-

·tático); 

h) a evolução do _citádo povo (estudo dinlmico). , 
Para o que nos interessa, sabendo-se que os povos primitivos, no ama-

~nhecer· da sua condição sócio-tribal, só reconheciam como homens os 
únicos membros do grtilpo ao qual êles pertenciam, - particularidade 
esta que perdurou até os .nossos dias sob o qualificativo de etnocentrista 
- verifica-se que ein. 'ia-lê a palavra para definir o homem: 

o - êste 

OTSK.d .. ·{ 
·se decompõe nos ti moradia da tribo 

, 

seguintes elementos ... gente .re = · 
kã - filho 

,'ou! dum modo mais literário .:. "aquêle que .~ filho da gente da tribo." . 
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Ora, se o prisioneiro (pessoa de fora), tinha a obrigação ou o direito
de casa.r com mulher julni-ô, é muito provável que, por isso, êle tivesse 
que ser reconhecido como homem, ou, segundo o conceito tribal, o Sêda-it~ 
tinha que ser agremiado ao grupo Fulni-ô. Esta "cidadani~" que escapa
va às realidades das filiações clânicas, s6 podia ser explicada por fa tôres. 
extraordinários, fora do comum, ou seja : religiosos. 

Isto nos induz a afirmar que é o prisioneiro sacralizado antes do seu , 
casamento. 

Acresce notar que ainda hoje subsiste a possibilidade de um mem
bro de qualquer outro clã desempenhar o papel do Séda-ito que deve ser-
sacrificado. , 

. Ê ste parêntese justifica-s,e para provar a existência, agora mítica, 
do Séda-i-to, cuja morte abria o .cerimonial do urikuri. 

Logo após haver salmodiado a prece do sacrifício, o dançarino moderno 
que incarna um Sêda-i-to volta ao recinto, do outro lado do juàzeiro 
sagrado, à frente do qual sentam-se o Pagé e o Cacique do "lado das 
mulheres." 

Ao cair da noite, as mulheres (av6s) preparam os cachimbos sagrados 
(o-J'ê-a-Lha), nos quais os índios costumam fumar a liamba. t sses cachimbos 
são feitos de barro, apresentando, nas partes laterais e externas do fôrno, 
uma representação esquemática do animal-padrão ciânico do fumante. 
A finalidade destas orgias de liamba é preparar os ouvintes para manifes
tações sobrenaturais que vão aparecer no decorrer da noite através das re
velações dos "videntes", e favorecer a exaltação mística dêstes últ imos. 
Uma vez intoxicados pela erva sagrada, despersonalizados pelas danças, 
cujo ritmo monótono é marcado pelos maracás, os chocalhos~ e o bater 
frenético dos calcanhares no chão duro do terreiro, .os Fulni-ô profetizam 
sôbre doenças, casamentos, mortes, vinganças, trabalhos agrícolas, po~ 
lítica interna e externa da tribo, · tal como fazia outrora a clássica profe
tiza de Delfos. 

Nem todos os índios podem dançar livremente e sem discriminação. 
Pelo contrário, uma seqüência cronológica severa impõe um serviço reli
gioso determinado para cada clã, que não s6 deve homenagear os D euses 
do dia, mas também pagar certas gentilezas aos membros dos outros clãs, 
como café, rapadura, pão, farinha, etc ... 

' . 
Cada clã tem o seu "mestre de ballet" em ia-tê mêJt!é (neologismo)., 

encarregado tanto de dirigir as danças, como de presidi-las, no caso de 
eµtrar em êxtase e ter que manifestar-se. Os homens que não tomam 
parte nas danças ficam separados das mulheres; e, mesmo para descansar, 

• 
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dormem sôbre esteiras estendidas no chão ao lado do juàzeiro, enquanto 
as mulheres se abrigam nas casas, com os velhos e os meninos. 

Durante o período do urikuri, os Fulni-ô devem abster-se de re
lações sexuais; fora do período qo culto, todos êles obedecem a uma de
terminada periodicidade, e estas relações, na idade própria, nunca excedem 

' 
um ritmo cíclico, com alternâncias de três em três dias, no piáximo. 

1 

Para as mulheres e as crianças, que não participam dos segredos, os 
dançadores são os próprios deuses homenageados; e uma encarnação 

, momentânea da divindade, para os homens que participam da cerimônia. 
Os dois clãs que dão o maior impulso a estas festividades noturnas 

são o Lildyak-io (Periquito) e Txo-o ko (Peixe), pelo fato de serem, atu
almente, os grupos mais numerosos da tribo. 

Para tais festas, os homens pintam de prêto as mãos, as pernas e os 
pés, utilizando para isto carvão vegetal misturado com mel de abelha, e 
vestem limões de fibra de caroá, de modo que cubram o corpo inteiro, 
deixando apenas entrever as mãos e os pés. Estas vestes têm duas partes: 
a primeira é colocada sôbre a cabeça, encobrindo o corpo; a segunda, 
amarrada à cintura do dançador, e o seu comprimento quase a tinge os 
tornozelos. 

Na noite escura, maracás e chocalhos batem incansàvelmente até 
' o amanhecer, num frenesi empoeirado e louco, implorando às fôrças 

divinas para se manifestarem ao povo esquecido dos Fulni-ô, que sempre 
resistiu à cultura perversa do Branco - do kla-i. A tensão psicológica 
da tribo culmina quando aparece, em certas noites, ·a sombra do deus 
Fo-t-twa, no meio do terreiro: tocando o buso ind·ígena, o ia-kitxa, ou 
quando homens, mulheres e meninos podem ver acima das últimas 
casas d~ aldeia, o vulto da mulher do primeiro pagé: Kã-diá. 

O fervor religioso aumenta cada noite; cada noite, novos homens 
voltam ao terreiro e dançam, até esgotar a sua resistência física e mental; 
e cada noite os deuses exigem outras cerimônias. 

Sem querer discriminar cada tipo de coreografia religiosa, o que 
não caberia nos limites dêste modesto trabalho, procuraremos · expor, 
para melhor ilustrar o nosso ponto de vista, a festa da iniciação, e as ce-

rimônias reservadas à mulher do primeiro pagé": l(ã-diá. 
Em pleno período das cerimônias urikúriana.r é a festa da ini

ciação - ê-ka i-iê ("para receber o seu filho") -das mais importantes, no 
que respeita à vida social do Fulni-ô ou 'do ponto de vista dos homens. 

Consiste na passagem dos meninos do lado das mulheres para o 
ladÓ do juàzeiro sagrado, com tôdas as conseqüências .rine qua non da 
revelação religiosa aos novos consagrados. 

67 

' 

• 



' 

' 

\ 

• 

) 

• 

,- Uma vez conseguido o direito de se aproximarem do recinto reser
vado aos homens, e de ali permanecerem, os meninos tomam conheci
mento parcial dos segredos que objetivam, e · justificam a vida clânica de 
cada membro da tribo. 

Esta festa religiosa se reveste de umà pompa majestosa, que implica 
em certos ritos preparatórios, os quais começam muito antes do nasci
mento do "iniciado". Assistimos aqui à revelação da "apadrinhagem" 
clânica reverencial, sendo o padrinho "avô" em relação ao clã do menino, 
o que vem confirmar a teoria segundo a qual os cas~mentos interclânicos 

f t t " 1- , ,, . 1- t ,, lh . e e uam-se en re c as-avos e c as-ne os , e que as mu eres se casam 
" t "t 'b . t 1 f " ' ,, com seus ne os r1 ais, enquan o os iomens o azem com os avos 

correspondentes. 

Quando dois jovens vão casar, ou casaram há pouco tempo, um pa
rente ou membro pertencente ao clã da noiva (clã protetor do noivo), 
tem o direito de perguntar: a-·kã-ma la-ol.tka .rê-kê, i-mli-hê? ("quando 
vbcê tiver uma criança, se fôr macho, será meu amigo"?) 

O pai "potencial" não pode recu8ar tal pedido, e sempre responde 
dum modo afirmativo. No dia do nascimento da criança, caso esta seja 
um menino, o futuro padrinho vai visitar os parentes do recém-nascido, 
e oferece alguns presentes à mãe, os quais,. atualmente, resumem-se em 
vinho, cachaça, meladinho, café, etc... Tais presentes são consumidos 
pelo padrinho, os pais da criança e os convidados; e, dêsse dia em diante, 
o padrinho tratará a criança de i-mfê ("meu amigo"), à qual, assim que 
puder, responderá pelo título i-.tdo ("meu padrinho"), cada vez que falar 
dêste último. 

As coisas não mudam durante dez anos, se não subsiste a troca dêstes 
dois apelidos que fazem lembrar a um como ao outro um estado de inter
dependência mútua, no decorrer dos anos. 

A etimologia da palavra ia-lê: .rdo (padrinho), revela o sentido his
tórico de tal escôlha, e, sem querermos fazer aqui um estudo de paleon
tologia lingüística, podemos à base da raiz dê separar os outros elelllentos 
lexicológicps ou gramaticais que ·entraram em compo~ição para definir 
o .tlalu.r ciânico do padrinho • 

Temos pois : 

• 
gente, p essoa 
espôsa. .rdo (padrinho) < .rê-dê-ho ... ~ ~ = 

~ ho sufixo adjetival 

. " ,, (p t t ) "d " ,, ou seJa: pessoa er encen e ao grup3 a espo3a . 

• 
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Êste grupo é naturalmente o clã da mulher, cujos deuses são bené
ficos ao marido, e também aos seu.s fill1os, levando-se em conta que a 
filiação clânica é patrilinear. 

Simplificando: o padrinho pertence ao clã.-avô do menino que se 
vai iniciar, segundo o esquema das preferências reverenciais como expu
semos anteriormente. Por exemplo, no caso de ser eu agremiado ao clã 4 
(Periquito), o meu pai será do mesmo clã, a minha mãe pertencerá. ao 
clã 3 (Pato), bem como o meu .rdo. Por outro lado, os deuses do meu 
pr6prio grupo são vingadores, para mim, sendo benéficos os deuses do meu 
clã-avô (3), representados por minha mãe e por meu padrinho. 

Quando o menino começa a demonstrar certa inteligência, ou com
preensão das atividades sociais e religiosas da tribo, geralmente na 
idade de 10 ou 12 anos, os pais, aconselhados pelos velhos do grupo, pre
param-no para receber a iniciação no pr6ximo urikuri. 

Na seqüência do culto Fulni-tt, as solenidades da iniciação reali
zam-se no fim do mês de setembro. A festa começa logo ao amanhecer, 
sem a participação dos meninos, que s6 entram em cena na tarde do mesmo 
dia. Caso pertençam os meninos a serem iniciados ao clã do Txo-o ko 
por exemplo, três grupos, de dez homens cada um, tomam parte no ceri
monial, assistidos por tocadores do buso in<lígena, espécie de flauta muito 
comprida, que s6 pode emitir dois sons diferentes, e serve sobretudo para 
marcar o ritmo, acentuado pelos maracás. 

O pagé e o cacique .presidem como sempre: ao primeiro competem 
as coisas espirituais; ao segundo, a organização material do culto. 

O primeiro grupo é formado por homens do terceiro clã (Walê-dalo), 
e a cerimônia parece desenvolver-se sob o sign© de Fo-t-tuá (que mora . . 
nas pedras), deu'.s benéfico dêste clã, pelo fato de pertencer ao clã-avô 
correspondente: o Lildyak-to (4), que também toma parte efetiva na 
iniciação dos meninos. 

Cada oficiante tem a cabeça coberta com uma máscara, feita de 
imbira, que desce até a cintura, confundindo-se, assim, com ?- tanga, 
confeccionada com o mesmo material, e cujo comprimento vai até os 
tor.noz::los. As partes visíveis do corpo (antebraços, mão, parte das pernas 
e pés) são pintadas de prêto - mistura de carvão vegetal socado e mel 
de abelhas silvestres; unta-se, primeiro, com mel, as partes que 'vão ser 
enegrecidas, e depois passa-se o carvão vegetal. 

O segundo grupo compõe-se de homens pertencentes ao mesmo clã 
do Walê-da-lo (Porco do Mato), que representam nesta ocasião o· deus 
lilo lê-duá (0 cachorro barrigudo). A máscara e a tanga, já descritas, 
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têm o mesmo formato, porém não são confeccionadas de imbira, mas de 
palhas verdes do mato. Também o buso do músico é adornado com 
as mesmas fôlhas. H á outra particularidade a assinalar: é que as pin
turas corpora'is são diferentes. Os antebraços, mãos, pernas e p és são 
pintados de prêto, assim como os cotovelos, mas sob forma de faixas 
paralelas. Além disso, a máscara é m enos espêssa que a do grupo 
precedente, embora esconda bem o rosto do oficiante, deixando ver à 
altura do peito e do diafragma quatro discos pretos, dispostos em qua .. 
drado. Nas costas também se pintam quatro discos; que observam a 
mesma disposição . 

O terceiro grupo é r epresentado por dez homens L ildyak-to (clã 4 -
Periquito), "avós" dos dois grupos citados, cujo deus vingador é, por-, 
tanto, Fo-t-lwa. O músico Lildyak-to tem o buso adornado de juncos; 
e todos êies trazem m áscaras e tangas de juncos, sendo as primeiras enfei
tadas nas costas com topes de lã ou algodão, multicores. 

Os oficiantes pintam-se de branco, com goma de mandioca, posta 
' ' 

a secar sôbre o corpo; e desenham, sôbre o fundo bl'anco, faixas pretas 
paralelas, traçadas horizontalmente, exceto as mãos e os pés que ficam . , 

pretos. Nos braços, à altura do bíceps, são representadas espécies de "V" 
invertidos. 

Além dêstes ornamentos, os Lildyak-to, prepostos ao cerimonial de 
iniciação, usam assobios feitos de unha de tamanduá. 

Na meia-luz do amanhecer, um Lildyak to, rodeado dos outros 
membros do seu grupo, com os atributós próprios, ou seja, bôlsa de palha 
e cacete religioso, lança cinco gritos, aos quais os dança.dores respondem 
com um canto monótono, e assobiam com a unha do tamanduá. Pondo
se, depois, em círculo, batem energicamente com os pés no terreiro re
servado às danças. Ê stes cinco gritos preliminares são um sinal de ~dver-
tência para os cinco clãs. . 

Até então, nenhum dos outros grupos toma parte na manif~stação -
as mulheres preparam os meninos para as cerimônias da primeira parte 
da tarde. 

Um pouco antes do meio-dia, os pais das crianças a serem iniciadas 
devem em primeiro lugar fazer um brinde ao padrinho, encarregado de 

t " . ,, b d t 1- . AI ap resen ar o amigo aos mem ros os ou ros c as, amigo que e e es-
colheu uns dez anos atrás. O presente consiste etfi alimentos, que o pa
drinho come, -em companhia não só do seu amigo, mas também dos 
outros, já iniciados, que teve dos anos anteriores. 1 ;, :j ~ 

Após a comida, os meninos voltam para junto das mães, que lhes 
dão o último retoque aos ornamentos festivos, feitos, até hoje, de penas 
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brancas ou, mais modernamente, de papel colorido (pulseiras nos pés 
e _nos tornozelos). O pai ·ata um lenço de côr viva ao pescoço do filho, 
escondendo dentro dêle - como surprêsa ~ uma quanti? · de · dinheiro 
que, atualmente, varia entre vinte e trinta cruzeiros . 

Uma vez tudo pronto, os dançadores formam um círculo no meio 
-Oo terreiro, e os meninos vão-se aproximando um a um, para serem jogados 
nos ares, de homem para homem, trinta vêzes. _A distância média é geral
mente de tms 2 met ros e 50 cm. 

' As vêzes, no decorrer dêstes exercícios, sobrevém um acidente: 
um menino pode cair porque foi mal aparado. Uma queda, grave ou 
leve, significa azar, e muito provàvelmente o · menino não assistirá ao 
pr6ximo urikuri pelo fato de que a morte já lhe foi por êste fato anun
.ciada. Para amedrontar os espíritos maus, o tocador do buso Lildyak-to 
trata at~vamente dos contundidos, passando a flauta comprida sôbre o 
-corpo e a cabeça do acidentado. O menino pode assim escapar às infeli
ieidades que o "destino" lhe tinha reservado, a menos que os espíritos 
sejam mais fortes. 

Feito isto, os três grupos reúnem-se em círculo ao redor do pagé e 
-Oo cacique, deixando um espaço livre por onde entrarão os meninos. 
Todos sentados, aquêles esperam para dar a iniciação definitiva à s cri
anças que lhes são apresentadas pelos padrinhos. Cada um traz o seu 
mti (afilhado) sôbre_ o ombro esquerdo, seguido do pai e parentes (homens) 
·do pai. Uma vez tenham entrado os meninos no círculo, o pagé faz um 
discurso, notificando o menino a qual clã (to-txlo) êle pertence e ao qual fi .. 
. cará sujeito tôda a vida, e enunciando-lhe os Deuses vingadores e os 
misericordiosos que terá que honrar. 

Por sua parte, o cacique recomenda ao menino mais absoluto segrêdo 
-sôbre as coisas reveladas, dizendo: 

- Snê-J'-kê, a-tkwa-nê/ ("caso você fale, morrerá!") 

Insiste, sobretudo, enÍ que os segredos sejam guardados com relação 
.às mulheres da tribo: 

- 0-.kê a-nã-do-dé, ihwa-kê a-J'nê l.ra-kêl ("O que você viu aqui, de 
fato não deve contar às mulheres!") 

Os meninos, depois de terem ouvido os conselhos e as ameaças de san
.ções sagradas do pagé, e de castigos, do cacique, são desembaraçados 
-dos ornamentos. O pagé reúne o dinheiro que se achava nos lenços 
-como oferenda - e manda alguém· à cidade comprar gêneros alimentícios 
para o festival da noite. A seguir, ofertam-se ornamentos aos assis
tentes, e os meninos são então pintados: o b raço direito de prêto - em 
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honr~ ao Deus Fo-l-l~a; o braço esquerdo traz zêhrureJ' pretas paralelas. 
- em honra de Na-lkwê-a (Tamanduá); o corpo e as pernas se .tingem 
de branco. 

Depois, dois dançadores, seguidos do tocador de buso (Walê-da lô) 
e da meninada tôda, dirigem-se para· o terreiro. As mulheres ficam agru
padas na linha de demarcação, e os dois oficiantes, representando os. 
Deuses do clã ao .qual pertence1n, tomam os meninos um por um, agar-. ,.... 
rados pelos pés e as axilas, e atiram"nos para o lado das mulheres. Eles 
caem como podem, e caso se dê uma queda infeliz, pois o exercício é feito 
muito violentamente, o me~mo cerimon.ial se repete: o tocador Lildyak lo· 
aproxima-se, tocando o buso sôbre o corpo do m~chucado. Porém a agi
lidade dos jovens Fulni-ô triunfa fàcilmente destas provas, e quase tod0s
caem sôbre as pernas. 

Deixando o lugar das mulheres, êles vão correndo para o outro lado 
do juàzeiro sagrado, onde vêem, com surprêsa e espanto, que os D euses 
tribais, representados nesta ocorrência pelos dança.dores Walê-da lo· 
e Lildyak to, têm um rosto humano. A ·partir desta data tornam-se 
as crianças ka i-dwa iniciados; e, daí em diante, os meninos são 
admitidos no recinto do juàzeiro sagrado, em companhia dos homens,, 
que lhes ensinam tôdas as formalidades dos rituais religiosos, e, conse-
qüentemente, da regulamentação clanica. · 

, 
E inútil dizer que os meninos têm a imaginação superexitada pelo· 

uso da liamba, que começam a fumar, e pelas recentes descobertas. 

o segrêdo é guardado da maneira mais absoluta, e se alguns, entre 
os meninos iniciados, relataram à mãe as coisas estranhas que viram. 
nesse dia, nunca as desvendaram a estranhos. 

A iniciação estrita revela ainda mais as relações interclanicas, e= 
mostra ao menino lxo-o ko as preferências reverenciais que existem entre·_ 
o seu clã-avô-padrinho (Walê-da lo), e o seu clã-neto (Lildyak lo). 

Houve no passado tribal dos Fulni-ô uma mulher qu~ dese~penhou 
papel importantí~simo na vid<;l social do grupo, e particularmente no· 
clã Txo-o ko. Chamava-se Kã-diá, porém foi popularizada sob o nome da. 
" ulh d . . ,,, m er o pr1me1ro page ·. 

Todos os pagés pertencem ao clã do Pato (2); suas mulheres são" 
escolhidas no clã-avô correspondente, o clã do Porco do Mato (3), que 
é "avô" em .relação ao· Ttco-o ko (5), o que significa "proteção e amparo"· 
para êste último. 

Diz a lenda que Kã-diá gostava tanto dos cantos e danças dos seus. 
netos Txo-o ko, que, até hoje, se reserva uma noite especialmente para 
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honrar e lembrar a _mem6ria benéfica desta venerada mulher. .Quanto
ao primeiro pagé, não sabemos nada a seu respeito, nem os Fulni-ô, por 
n6s indagados, pud~ram esclarecer esta denominação, que $e perde na 
noite do passado religioso da tribo. 

Estudando os vários cantos mitol6gicos, depreende-se que o clã·: 
Txo-o ko foi protegido e seguramente admitido no cerimonial do 
urikuri, graças à interversão de Kã-diá. 

r. Em primeiro lugar, todos os índios estranhos que têm simpatia 
P. c.ontato anti.e:o com os Fulni-1), tal como os Kariri de Pôrto Real de· . 
Colégio (Alagoas) ot1 Pancararus (Pernambuco), podem ser convida--
dos a assistir às festividades do urikuri, porém, neste caso, ficam auto
màticamente assimilados ao clã do Txo-o ko (S). 

Por outro lado, como lembrávamos anteriormente, a palavra Txo-o · 
ko não pertence ao gênio da Jingua ia-lê, e poderia ser uma adaptação· 
fonética de: Xô ·ko, que designava um conjunto de tribos, cujos remanes
centes se localizam no aldeamento de São Pedro, na fronteira dos Estados 
de Alagoas e Sergipe. Tudo indica, pois, serem os Txo-o ko estranhos 
admitidos, de bom ou mau grado, no seio do grupo F'ulni-ô. Teria K ã-diá. 
favorecido a situação dêles, permitindo a sua co-participação religiosa ? · 
Seja como fôr, em homenagem a esta simpatia ativa, o clã dos "prote
gidos" organiza uma noite especiálmente dedicada ao culto da mulher 
do primeiro pagé, no decorrer da qual aparece o vulto tutelar da home
nageada. 

Os descendentes supostos de Kã-diá, por meio do pagé e cacique· 
atuais, oferecem certa quantia em dinheiro para ser convertida em com
pras de fumo, café, açú~ar, pão, etc ... 

As festividades começam na segunda parte da tarde. Oito homens-. 
do clã Txo-o ko, precedidos do respectivo me.rtl2 (mestre), entram no · 
terreiro, fazendo um círculo, e um atrás do outro. O grupo dança durante 
uma hora, mais ou menoE', acompanhando a coreografia com cantos mo
n6tonos, t1níssonos, um tanto lúgubres, pela sua reiteração. Feitos êstes. 
movimentos preliminares, para anunciar qual o ritual noturno, os dan-· 
çadores vç:>ltam ao juàzeiro, e vão tomar um ba~iho. Quando regressam, 
encontram já preparada a "erva divina" e fumo, e fazem então uma ceia 
coletiva. Depois da comida, fuma-se novamente e, às oito horas da noite, 
as danças desenvolvem-se sôbre um ritmo mais amplo e mais profundo. 
Os dançadores, representantes carnais dos Deuses, fazem algumas pausas. 
quando cansados, e bebem café e fumam maconha, às escondidas das. 
mulheres. 
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À meia-noite, as danças são interrompidas e, fato interessante, os 
oito Txo-o ko, que dão o maior impulso a êste cerimonial, podem comer 
carne de galinha, desfazendo o tabu a que o aludido clã ficou submetido. 
A indumentária sacerdotal, neste caso, isenta de certas restrições alimen
tares. Continuando, não obstante proibida, a carne de peixe, mesmo 
nesta ocasião, isso poderá s1gnificar que para o clã T.~o-o ko há espé
cies de tabus alimentares, - um absoluto em relação aos peixes, e outro 
secundário em relação às galinhas. 

·os oficiantes vestem limões pretos, e as pinturas corporais são da 
mesma côr; de noite, acrescentÇl.m a estas pinturas uma pulseira branca, 
três traços brancos sôbre. os antebraços, uma últiip.a zêbrure ao nível do 
bíceps; i:nãos e pés pretos, um traço branco na parte inferior da perna. 
Usam um chocálho de conchas na mão direita, exceto o "mestre", que 
dirige o ritmo com um maracá; o primeiro e o último dançadores seguram 
uma corda, sôbre a qual os demais vibram os chocalhos, conservando, 
assim, a cadência das danças. 

Atravessando o terreiro central, o grupo dirige-se, ao som das me-
1opéias indígenas ritmadas pelos chocalhos de conchas e pelo maracá, 
rumo à aldeia das mulheres. 

Em dado momento, no silêncio da noite, aparece a sombra do deus 
Fo-f-wa, à esquerda dos dançadores. Todos o observam, pois êle é bem 
visível para cada um dos assistentes. 

Tem um buso comprido, do mesmo tipo que·:'o ia-kitxa usado pelos 
Fulni-ô, nas cerimônias religiosas e civis, como a dança do !olé (uxilnêxa), 
e toca uma cantilena muito bonita, cujos sons leves, quase aéreos, são 
nitidamente percebidos pela muÍtidão dos fiéis. 

O deus abençoa os dançadores, transmitindo-lhes uma parte da sua 
energia, e começa a abençoar o vulto de Kã-diá, que, lentamente, aparece, 
acima da última casa das mulheres, no céu noturno iluminado pelo brilho 
·diamantino das estrêlas. 

Testemunhas visuais, tal como o meu informador, que me iniciou 
·em certos detalhes referentes à vida da tribo, atestam, de boa-fé, ter, 
distintamente, visto a aparição, sempre vestida de branco, mostrando-se, 
de costas, aos assistentes, o rosto voltado para o lado do levante. 

Os oficiantes seguem a rua central da aldeia, em direção à Kã-diá, 
' 

·e quando esta desaparece, esvaecendo-se aos poucos, êles voltam' ao 
lugar primitivo e dançam furiosamente, a noite tôda. 

Duas mulheres co-participam, ativamente, nesta segunda fase de 
regozijo coletivo, com os seus netos tribais: uma Falê-daf.ro (clã 2) e 
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outra Wa/2-dafo· (clã 3), em frente aos dançadores, agora alinhados atrás 
.do mestre, o qual, sentado, canta e continua dirigindo o grupo. 

Cada noite é reservada para honrar um deus ciânico determinado, 
e êste cerimonial é sempre ligado a uma manifestação social cujas raízes 
são nitidamente perceptíveis. Assim, na noi~e dos guerreiros, das moças, 
.dos doentes, dos homens casados, das mulheres, às vêzes o motivo con .. 
serva o seu caráter religioso, para atrair a benevolência dos espíritos do 
.céu, da água ou do mato. . 

,,..,, 
Estes modestos dados, relativamente à arquitetura social e religiosa 

·dos índios Fulni-ô, podem servir de base para comparar a organização 
tribal, ainda existente. dêste grupo com os demais e similares. 

Embora os Fulni-ô sejam muito reservados, o que dificulta os 
.estudos a seu respeito, através da língua ia-t2 se pode objetivar o sistema: 

a) das relações preferenciais; 
b) dos grupos clânicos; 
e) da organização dos clãs à base totêmica; 

' d) dos casamentos interclânicos; 
• 

Para citar u.m exemplo simples, lembremos o sufixo /há, que ocorre 
;nas palavras pronunciadas por tôda a tribo: 

ia-ti-fluí , 
(Aguas Belas) 

' 

lo-o kê-a /há 
(juàzeiro) 

2-dya-dwa lhá 
(Deus) 

\ 
• teu (o nosso) ta - meu e 
ti - grupo, tribo, aldeamento 
lluí - venerado, sagrado 

lo-o k2-a - . ' . JUaze1ro 
lha 

1 
tfya 
dwa 
/há 

- sagrado 

= aquêle 
- erra 
- que não 
- sagrado 

. 
Usa-se também êste sufixo, dum modo mais restrito, cada vez que 

-0 membro dum clã cita um animal da família zoológica ~ qual pertence 
<>animal-padrão dêste clã.· Assim, do uso, por duas pessos, de Walê-lhá 
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ou Walê para designar o porco do mato, se pode logo ver que o primeiro
locutor pertence ao Walê-dalo, e o segundo está livre de tabu em relação· 
a ~ste animal. 

Esta palavra determina, consequentemente, a noção de tabu, em 
primeiro lugar, e de sagrado ou venerado, em segundo lugar. 

O segrêdo categórico, pelo qual os índios Fulni-ô cercam de mistério· 
as suas atividades religiosas, e a composição clânica da tribo, permitiu 
a conservação, até hoje, de um passado remoto, cujo conteúdo começa 
apenas a ser entrevisto, embora, há mais de dois 'séculos seja quotidiano
º contato dêstes índios com os civilizados. , 

A tribo Fulni-ô, de Aguas Belas, desenvolveu-se trilhando um caminho-
paralelo ao seguido pelo núcleo nacional do sertão pernambucano; o 
que prova que êsses indígenas assim canalizaram a sua impossibilidade 
inconsciente, enquanto grupo constituído, de se adaptarem a um novo
ciclo cultural, sublimando êste complexo de inadaptabilidade e reforçando
um passado, cuja nostalgia ecoa tristemente nas caatingas desoladas do· 
Nordeste. 

NOTdS 

~l) - Lat. 9° 5', S long. 37°, W. . 

2) O qualificativo .rêtJo deve ser também empregado para designar os membros d()I 
1.0 clã (Sêda-i to), embora por motivos diferentes. 
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