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APR ES EN T AÇÃO 

p ARA se divulgar mais ampromente um traba-
llio que apareceu na revista SOCIOLOGIA, em 

diversos números, publica-se agora o presente es
tudo do Prof. Alfonso Trujillo Ferrari sôbre os 
Kariri. 

2ste trabalho representa, de um lado, uma 
contribuição ao estudo das nossas populações, com 
ênfase no domfnio da Antropologia Social e Cul
tural e, de outro lado, trata também dos aspectos 
h istóricos do mesmo problema. 

O tratamento dado aos fenómenos de mudan
ça social e cult1tral servirá, certamente, de subsi
dio a quem quiser estudar a nossa política in
dianista. 

Por últim.o, o estudo em aprêço representa o 
resulta.do de util e interessante esfôrço colateral e 
particular, levado avante pelo Prof. Alfonso Tru
jillo Ferrari, ao trabalhar na pesquisa realizada rio 
rio São Francisco, sob a direção geral do Prof. Dr 
Donald Pierson, pesquisa essa patrocinada pela 
Egrégi,a Comissão Nacional do Vale do Rio São . .; 
Francisco. 

Cyro Berlinck 

Diretor • 
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J.NTROrDUÇÃO 

· ... · A exi~têr1cia dos povos depende dominantemente da dosage111 
de duas forças: as i11tegrativas e as desintegrativas. En·qu.anto 
houver equilí.brio entre am,bas, h.á um estado que pode ser conside
rado con10 normal; quando as integrativas p-revalecem, há o cresci
ine11to, o pr~gress.o, o desenvolvimento; mas quan·do as fôrç~;s d,esin
tegrativas imperam, o declínio de um povo é 1inquestion.ável. J;::ste 
esquema, naturalmente exige mna an.álise dos elementos que co11sti
tuem . cada uma dessas fôrças, an.álise essa que correswnde parti-_.. . . . . - - . . . . . . . . - . . . 
cularmente às ciências sociais. Ainda nesse contexto dinâmico, se 
colocarmos aos Kariri - nlatéria do presente livro - · sob e~an1e 

t multidi1:i1ensional no tempo e no esP.aç.o, descortinar-se-.á. sequências ·- . 
de processos culturais que o levaram ao declínio. Razão pela · qual, 
h,avermos. intitulado êste tra.balho .de '.'o. crepúsculo de um. povo ~~m 
I1iistória". 

' . . 

Um crepúsculo de quatro séculos e qu:e agora, impreterivel
mente, chega a seu fim, sem todavia eclipsar os. poucos rastros 
dessa · etnia 1que, depois da Tupí foi sem dúvi,da, das que mais con-. . . . . . . . . . . 
tr~buiram . para .ª naciona~idade brasileira. · · 

.. Os Kariri ante o impacto de culturas exóticas, particulârmet.ite 
(l.nte o embate. da cultura l.usitana, oofreu alterações. tan~o na sua 
estr.utura social .c.01no no seu acêrvo .. cultural, tenQend9 c9n~eqµ_e~~-

t€n1ente à mudança;" a isso ~e acrescel)te, a:s decorrências . da ijii~ci:
genação racial . que der.aro novos produtos .étniços proveni~ntes . Q~ 
amalgamação de europeus; africanos e kariri. 

O objetivo deste trabalho, visa portanto .os Kariri, que· tem su~ 
raiizes nos tempos pré-colombia11os ;. os Kariri que lançara:m as bases 
das numerosas populações do nordeste; os K.airiri que ~uxilia.ra.m . . . . 

~.os "curraleiros" na expansão dos seus rebanhos; os Karjrj (J1.le . . . . . . .. . . . ' . . . . . ; ; )' ;. \ 

engrossaram as colunas d.as "entr.a1das" e "bandeiras"; os Kariri . . . 
que na paisagem agre6te. do : sertão abrira.gi. S€.us . co~açq_~s t-n?~~ 

_ ... ~/ 
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10 ALFONSO TRUJILLO FERRARI 

religião; os Kariri que mancomunados com os europeus, ampliaram 
as clareiras e extende~am os canaviais. Não se trata de farer uma 
apologia, más sim explicar por que êste povo, ante o choque ·cultu 
ral, tornou-se su.bmisso às influências de além mar~ modificando 
se,us antigos hábitos e costumes. 

No convívio com o europeu os Ka.riri, não só adotaram vesti 
mentas e deram nomes para seus filhos, não só trocaram o arco 
e a flecha pela enxada, ficando sendentários, mas tam.bém ao se 
tornarem cristãos foram afetados profundamente na sua vida 
espiritual. E· foram assim con.duzidos a um novo "modus vivendi ". 

A intenção - neste estudo - n.ão é exaltar os predica.dos deste 
povo ou pintar os seus feitos épicos, mas prende-se a tentativa 
científica de descrewe·r os resultados de uma pesquisa de campQ 
ao lado da aná.lise d·as fontes bibliográficas. procuran·do a maior 
objetividade possivel, e excluindo as valorizações subjetivas. 

E' ó.bvio esclarecer que na ela.boraçã.o deste traba1'ho não se 
pretendeu lançar mãos das teorias existentes no terreno antropo
lógico e sociológico, de acôrdo ·com os. interêsses e preferências de 
certas escolas ; ao contrário, procurou-se manter as teorias dentro 
dos dados convenientemente analisados sob um prisma de crítica e 
enunciados da maneira mais simples. Pois se o autor não tomasse 
esta posição ou não deixasse 'bem: assentado este cr'itério - as 
hipóteses propostas - os êrros ou falhas não seriam úni·ca e 
e:x!clusivamente de sua responsabil1ida.de. 

. Qrptou-:s.e ainda pela combinaçãp dos dados colhidos .. 11a ~s
quisa de campo, cÜm · es~ssas fontes bibliográfiicas; ens.afou-se. 
também um quadro de referência classificatório das tribus, pre
v·endo ·suas diferentes configu.rações culturais - grupos tribruis 
ou tribus que conservam sua primitiva cultura, grupos que se 
encontram em procéssos de mudança e dé desorganização sócial 

• • • • 1 • • • 

e que. chegaram a certo estado de "abrasileiramento" ou acultu-
. . 

ração, ou aquêles 1que se colocaram numa certa po·sição marginal, 
e ain,da das tribus extintas ou desaparecidas-· com o fim de situar 
a posição ·dos Kariri nesse conspecto. 

' 
A parte metodológica se firma em dir€trizes diacrônicas e 

sincrônie8s, sob uma perspectiva histórico-etnológica e sociológica. 
Não se procurou como j.á afirmamos, o ex.ótico da primitiva cultura 
Kariri, mas sim aquilo que era ou parecia ser, segundo as fontes, 
padrões estandardizados. As possíveis contribuições sincrônicas, 
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resultantes da .breve pesquisa, são analisadas ligeiramente, tra
tando-se de levantar algumas hipóteses que poderão ser perfeita-
mente testadas em futuros trabalhos de campo na área em questão; 
por outro lado excluiram-se certas diretrizes de carácter etnográ
fico tradicionais, já tratadas em livros de etnografia, sôbre as 
culturas prdmitivas e pré-letradas do Brasil, ou, mais especifíca
mente, sôbre os Kariri. Isto é, origem da tribu, suas migrações, 
significação do seu nome, esplanados em trabalhos como os de 
Porto Seguro, Rodolfo Garcia, Estêvão Pinto e outros que o leitor 
poderá con.sultar. · 

Um outro problema etnográfico que apenas se cogitou foi o 
de identificar quais os grupos tribais ·que pertenciam ao estoque 
Kai:iiri, pois muitos autores os tem associado com os Teremembé 
Jcó, Piaeú, Caratiu, Gienipapo, Sucuru, A·cona, Rodel(J), Janduí, 
Sabuja, Cariu, e outros grupos tribais, tanto desapar.ecidos, como 
os que ainda restam - embora aculturados ou em processo de acul
turação - oo citado estoque Kariri. 

Nesta nota introdutória deve-se também explicar. porque se 
prescinde da comparação com outras tribus brasileiras e ameri
canas, n.ão obstante as múltiplas considerações científicas que dela 
poderiam ter emergido. Em primeiro lugar por ser apenas um 
esquema e em segundo lugar porque, apesar do esfôrço multi-tem· 
poral para o estudo da cultu.ra Kariri nas súmulas propostas ( cul
tura p·rimitiva, contatos, mudanças e situação atual), m.uitos aspéc
tos da cultura e da sociedade não foram focalizados cenveniente
mente devid·o à falta de fontes. 

(Jontrariamente ao que sucede com estu.dos de outras tribus, 
o autor viu-se obrigado a sair do que se considera o campo da an
tropologia e sociologia propriamente dito, para esquadrinhar o 
terreno da história na procura de indícios sôbre a tiiibu em questã6. 

A escolha do grupo Kariri de Porto Real dó Colégio . como 
objeto de estudo foi, de certa forma, circunstancial, dado que o 
que se pretendia era nada mais que estudar alguns aspectos das 
técnicas de fabrico da cerâmica, para servir de base a um estudo 
comparativo com as técnicas utilizadas em c ·arrapicho (distrito do 
Município de Neópolis no Estado de Sergipe). ~ste -fato explica . . . . . 
também., ·porque o autor não· traço.u um quadro· das perspectiv·a.S -de 
uina mudança dirigida d'o grupo Kariri' em: têrmos· dos valores 
atuais· da '~Cultura Nacional Br·asileira ". Em outras palavras, prb .. 
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curar .. interpretar e sugerir a integração ·dos Kariri na área -de 
mador produção _nacional, no seio das comunidades de etlevado pa
d.rão de vida, ou das que idealm.ente apresentam um nível satisfa
tório; sugestões que também coloca.riam e~ foco o_s dif ere.ntes pro
blemas sociais, . tais como analfabetismo, saúde, desintegração f ami
lial, desocupação, p1rofissionalizaçãq e qualdf icação do trabalho e 
outros fatos patentes neste setor do Vale do ·Rio São Fra.11cisco. 
:tstes problemas naturalmente na somatória regional redundam 
~µma estagn~ção econônlica e deficitária para a Nação. P or ;isso 
exige-se maior co1npreensão e objetivismo real na recupe~·aç.ão 

humana e econômica dessas populações. A omissão dessas suges
tões não impedem que o conhecimento ·dos fatores históricos tenham 
atuado e model.ado a atual configuração cultural. Fatôres ê~ses 

que servem de pase para se ch·egar a uma maior co1npreensão da 
presente estrutura socia.1, o que permite também, maiores recur
sos para que essa estrutura possa ser inanipulada conveniente
mente numa mudança dirigida com grandes vantageps e benefícios 
tanto .para os Kariri e para outras sociedades semelhantes como 
para os executores dessa política indigenista. , 

Convém por outro lado deixar expresso que êste trabalho 
foi possível .graças ao patrocínio da Com.issão N acio11al do Vale 
do Rio São Francisco e da Escola de Sociologiia e Política de São 
Paulo, embora a presente produção constitúa ape11as um apêndice 
de um estudo mruis completo n.uma pequena comt1nidade do Vale 

' . 
no setor do Baixo Rio S'ão Francisco: Potengi, na margem alagoa-
na, pesquisa que por sua vez faz parte de urn programa n1ais amplo 
de . estudos 5ôbre várias comunidades 11er1iartidas ern diferenties 
zonas do Vale do Rio São Francisco, caracterizadas por un1a série 
de fatores ecológicos, sociais, culturais e históricos, além de outros. 
para o qual foram escolhidos. expre~samente. 'Êsses estudos .que 
fora1n realizados sob a direção .do . Prof. Donald Pierso.n,. além do 
já enunciado, são: "Retiro e Cerrado", no Estado de Minas Gerais, 
por Esdras Borges Costa; "Rio Rico e .os Gerais" no oeste do 
Estado da Bahia, por Levy .Cruz; · ''Xiq.ue-xique e. Marrec.~s ", ·ao 
norte do E·st. da Bahia~ po·r Fernando Altenfelder Silva; "Agreste", 
no Estado .de Pernambuco, por Octávio da Costa Eduardo; e "Passa
gem Grande" nq Estado de Alagoas, PQr ~lceu M.Ecynard Araujo. 
Essas pesquisas, quando publicadas, serão. de grande utilidade, não 
só par.a o conhecimento 9bjetivo d~~s populações do Vale, mas tam-
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bém para oferecer a qualquer programa de ação uma estimativa 
coerente do potencial humano e dos recursos naturais que cobrem 
aquêle imenso e histórico Vale: da nação .brasileira. 

Finalmente, expresso meus agra.decimentos ao Dr. Cyro· Ber
linck dd. diretor da Escola de Sociologia e P·olítica, por seu decidido 
apôio e estímulo, bem como ao Prof. Antonio Rubbo Müller, secretário 
da citada instituição; faço igualmente público o meu reconheci
mento ao Prof. Donald Pierson por sua orientação, dedicação e 
co.nselhos durante a pesquis.a do Vale e particularmeITTte na elabo
ração da monografia de Potengi. Quero lem.brar também as su
gestões do Prof. Oracy Nogueira ao qual fiq1uei muito grato. 
As Sras. l\1aria Helena C. de Figueiredo Steine:r e Maria Isabel 
dos Santos .Carvalho e Srtas. Nicia Ri.beiro e Adalgisa de Almeida 
pela ajuda paciente e constante na revisão do texto em português. 

Os sumários quei ap·arecem neste livro, foram gentilmente pre
parados por meus atenciosos colegas e am;igos: Prof. Harry William 
Hutchinson, na versão inglêsa; Pe. Guilherme Saake S.Y.D., na 
versão alemã; Prof . . Camilo Cecchi n.a versão italiana; Prof. N'agib 
A. J. Rahal na versão francêsa e o Prof. Yasuhiko Sano na versão 
japonêsa, a quem sou muito obrigado. 
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OS KARIRI 

O. OS KARIRI DE COLÉGIO: UM GRUPO TRIBAL 
ABRASILEIRADO (1) 

f 

Porto Real do c ·olégio, ou simplesmente .Colégio é uma cidade 
nordestina do Brasil, à mar.gem alagoana do rio São Francisco, 
defronte à cidade sergipana de Propriá. 

Na atualidade, Colégio é a séde ido município que leva seu 
próprio nome, com uma população de 14.948 habitantes, sendo 
2.971 (2) correspondentes a área urbana e suburbana, representada 
pela própria séde. Nessa localidade, ainda encontramos remanes
cente.s dos Kariri, outrora nação amplamente espalhada pelo nordes .. 
te, . de·sde a Bahia até o Ceará, e eventualmente até Piauí. 

Um bairro da cidade, denominado "Bairro dos K.ariri", serve de 
residência a numerosas famílias descendentes dos antigos Kariri 
e de outras tribos aldeadas pelos jesuítas no século XVII, como 
veremos mais adiante. ~stes indivíduos não se diferenciam por 
seus t:raços culturais essenciais, como se poderia esperar, das 
outras populações ribeirinhas dêste setor do Vale; isto é, de modo 
geral apresentam-se como participes da "cultura nacional" (3), 
embora, excepcionalmente, algun_s elementos da cultura Kariri se 
evidenciem em certos rituais. 

(1) O adjetivo "abrasileirado" é empregado em têrmos do processo 
de aculturação na sua fase mais avançada, na qual os elementos da cul
tura indigena' estão ,.quase que totalmente integrados e sttbmersos na cul
tura nacional. 

(2) Censo Demográfico do Estado de Alagoas, 1950, IBGE, Conselho 
Nacional de Estatistica. Rio de Janeiro, 1952. . 

(3) Empregamos o conceito "cultura nacional brasileira" tal como 
é expendido primeiro por Donald Pierson e Mario Wagner Vieira da Cunha: 
1948, X, pág. 41, e depois por Charles Wagley: 1953, XVI, pág. 7. 
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16 ALFONSO TRUJILLO FERRARI 

Afirmamos, pois, que os Kariri atuais de Colégio constituem 
um grupo tribal "abrasileirado", embora êsse conceito possa ser 
objeto de discussão. Igualmente, ao lado da discussão dêsse con
ceito, pode-se cogitar da validez do esquema de r efer ência que o 
autor salienta a seguir. Em face da. necessidade a.e análises clas
sificatórias nos modernos estudos de Etnologia Brasileira, dadas 
principalmente as circunstâncias : a) daqueles grupos tri.bais ou 
tribos que se encontram isolados, total ou parcialm.ente, dos contatos 
culturais e sociais com os ne,o-brasileiros ;. b) .. da•queles grupos 
tribaisi ou tribos em que · se, estao processà:ri~o mud~n·ças .nos. padrões 
e valores culturais, com a consequente desorganização social e tri
bal; c) daqu.eles grupos que por êsse longo convívio com. membros 
da "cultura nacional" se aculturaram che.gando a confundir-se com 
o grosso dos elementos usuais da população brasileira; d) daqueles 
que se deslocaram da estrutura de sua primitiva sociedade e de seus 
padrões culturais imperantes sem chegar a ajustar-se à sociedade 
e cultura nacional, colocando-se num plano de ":marginais" e) fi
nalmente, daqueles grupos que ultrapassaram a desorganização 
tribal e consequente desintegração, culminando no desaparecimento 
da tribo, adotamos um esquema de, referência que dê ênfase a. êsses 
fenômenos culturais e sociais e que pode ser exemplificado como 
segue; 

1. Grupos ·tribais ou tribos que conservam sua primitivà' 
' . 

cultura: Os Xavantes, Karapo, Kuben-Kran-Kegn, Xikrin, 
Isuka Haniãe, Azurini, Parakanân. 

2. Grupos tri.bais ou tribos em processos de mudança e desor
ganização social: Os Karaja, Kraho. 
Grupos triba,is ou tribos "abrasileirados", ou aculturados: 
Os Kariri d.e Porto Real do Colégio, ·ou de Miran.dela, os 
Kaduveo·. 

·Grupos tribais ou tribos marginais: alguns grupos Gua-
• ran1. 

5. Grupos tribais ou tribos desaparecidos : Os Teremembe, 
Tupiniquim, Tamoyo, Tupinambá. 

Desta forma, situamos os Kariri de Porto Real do .Colégio ou 
os Kariri de Mirandela no Estado da Bahia (Metraux: . 1952, pág.· 
51) como grupos "abrasileirados", embora consideremos que urna 

I•· ~ - -- -- - - -- -- " 
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mesma tribo possa apresenta.r agrupamentos tribais em mais de 
um item de nosso quadro de ref erê11cia. Assim, de nlaneira. geral, 
os Kariri podem ser colocados entre os "abras'ileirados" e també1n 
entre os desaparecidos, como no caso dos Kariri-Butre. 

Insistimos na classificação supra indicada, por uma necessi
dade científica de considerar nossas expectativas e hipóteses no 
plano etnológico, uma vez que, até hoj.e, tôdas as classificações 
apresentadas têm tomado como ponto de partida a linguística; 
notando-se nelas a ausência de geradores classificatórios com base 
em elementos culturais (Diégues: 1956, pág. 35), sociológicos e, 
sobretudo, numa base da dinâmica cultural e social tal como indi
camos no esquema em a,preço. 

Por outro lado, não podemos esquecer que para se compreender 
a contribuicão dos Kariri à "vida do Brasil" é necessário um res-.. 
trospecto histórico. Através de um roteiro diacrônico, chegaremos 
aos atuais Kariri de Colégio, e desta forma, poderemos compreen
der muitos f enômenos. de mudança cultural, e ainda o consequente 
"abrasileiramento ". 

1. O GRUPO KARIRI 

Pela prim81ira vez emergem, na história, os Kariri quando 
são citados por F·ernão Cardim na sua obra Tratados da Terrc., e 
Gente do Brasil, e·mbora os outros cronistas quinhentistas, chamem 
de "Tapuias" às tribos que não falam a "língua geral" ou "língua 
mais falada da costa". Destarte, talvez os Kariri j.á fossem conhe
cidos porém, não identificados, cabendo a Cardim a honra de havê
los apontado no seguinte parágrafo: "outros no mesmo sertão da 
Bahia, que chamam Cariri, têm língua diferente. . . São amigos 
dos Portu.gueses" ( Cardim: 1939, pág. 176). 

A identificação da família Kariri como um estoque linguístico 
tem suscitado uma série de discussões e confusões, muitas, das quais 
não foram a.claradas até hoje, e que dificilmente poderão sê-lo, como 
no caso dos grupos tribais desaparecidos dos quais não se tem 
documentação linguística e muito menos, dos aspectos materiais 
de sua cultura, de sua organização social, de seus sistemas de cren
ças e assim por diante. 

Von Martius considerava os Kariri con1ó sendo membros do 
grupo GU.C'K que desapareceu em consequência da reestruturação 

• 
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dos estoques ling·uísticos feito por Von den Steinen, trazendo à 
luz o grupo Nu-Arauak. Entretanto, a posiç.ão dos Kariri ficou 
para ser resolvida, porquanto o próprio Von den Steinen declarou 
não ter conseguido aclarar êste impasse., mas que, algumas "coin
cidências como os l\1ASSACARAS' e CAMACÃS são incontestáveis". 
(Garcia in Mamiani : 1942, p. XXV). 

A colocação dos Kariri no grupo Guck é ainda amplamente 
contestada por Baptista Caetano d'A Nogueira na comunicação que 
aparece como introdução à Arte de Gramiatica da Lingua Brazilica 
da Nação Kiriri, composta pelo padre Lu·iz Vicencio Mamiani da 
C'ompanhia de Jesus, e mission.ário que foi nas aldeas da. dieta nação 
(2da. Ed. Rio de Janeiro 1877). Embora Baptista Caetano defen
desse com grande ênfase a posição da língua "Kiriri" muito longe 
do Guck, entretanto não logrou situá-lo, manifestando-se como 
se.gue : 

"Não fica decidido que o KIRIRJ seja efetivamente e no 
rigor da palavra, dialecto da Lf NG U A GERAL mas vê-se que tem 
muito dela, assim como do KEC'HUACALLU e principalmente dos 
dialectos P AMPEANOS como o dos CHIQUIT'OS ... " (pág. LXXI). 

Afonso A. de Freitas na sua tese ao 1.º .Congresso de História 
Nacional, "Distribuição geográfica das tri,bos indígenas na época 
do descobrimento", considera os Kariri como sendo r esultantes da 
fusão dos Tupi com os. Gê; entretanto, como já esclareceu Herbert 
Baldus (1954~ pág. 252) êste tra:balho n.ão tem valofl científico·, pois 
é confuso e fre1quentemente errado no que se refere à presumida 
or igem dos Kariri. 

Rodolfo Schuller demonstra que os Kariri são tribos Arauak
Karibe, indicando como base para esta afirmação principalmente 
a terminação "ja ", como no caso do nome sabuia, sabujá; lembra 
ainda outros como poia e iaripuia (habitantes do rio Negro e Maica). 

Pertence a Lucien Adam o privilégio de apresentar os dialetos 
Kariri num estudo comparado, como constituindo um estoque lin
guístico independente do Tu pi e de outras famílias. ~ste trabalho 
se baseou principalmente no material coligido por Frei Bernardo 
de Nantes, padre Luiz. Vicencio Mamiani e por Von Ma.rtius. Do 
exame linguístico de alguns dialetos, como manifesta Rodolfo Gar
cia (cit. Pdnto: 19, pág. 136), resultou o problema da classificaç,ão 
dos Kariri. Entretanto até aquí muitas tribos pertencentes a outros 
estoques linguísticos eram incluídos nos Kariri, c9mo no caso dos 
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Fulnio chamados também de Carnijó, ou dos Xucuru ou Xocó. :e::ste 
último aparece como estoque independente graças às pesquisas de 
Curt Nimuendajú, comentadas em parte por Mario Melo (1935, 
págs. 443-45) e que o linguista checo Chestimir Loukotka. chamou de 
late, baseado nos elementos proporcionados pelo vocabulário coli
gido por Mario ·Melo. 

W. Hohenthal nas suas pesquisas no Vale do Baixo Rio S.ão 
Francisco, durante o ·biênio de 1951-52 confirmou, através do amplo 
estudo monográfico sôbre a cultura das tribos em apreço, a posição 
dos Xucurú como grupo indepe·ndente. 

A família linguística Kariri, como aponta Robert Lowie ( 1946, 
- I- pág. 557), é formada por quatro dialetos conhecidos como: a) 
Dzubukuá (Dzubukúa) estudado e nlencionado como os Kariri do 
rio São Francisco pelo padre Bernardo de Nantes; b) Kipea ou 
seja os Kariri do padre Mamiani como indica também Arion Dall' 
Igna Rodrigues (1948, pág. 195), no Rio Itapicuru ao noroeste da 
Bahia; e) Pedra Branca, provàvelmente, os Kumuru-Kariri no 
Estado da Bahia •que ao lado dos Sapuya ou Sabujá eram conside
rados como amigos dos Botokudo; d) os Sabujá constituem o 
quarto grupo dialetal Kariri, que é considerado "como o mais aber
rante" (Lowie: 1946, pág. 557). 

Desta forma, os Kariri de Porto Real do Colégio podem ser 
considerados como mem.bros do grupo dialetal D2ubukua, o que parece 
estar confirmado pelos r~sultados liniciais das pesquisas filológi
cas de Max H. Boudin (Boudin: 1949, pág. 73). Posteriormente, 
porém, como indica Hohenthal (1954, pág. 98), revisando as notas 
d,êste último sôb·re os citados Kariri de .C'olégio, êstes n.ão se asse
melhavam ao clássico Kariri registrado por Mamiani "e outros". 
Esta diferença atribu'ida por Hohenthal é fácil de explicar-se, so
bretudo se se toma em conta que nessa localidade encontramos não 
só membros da família Kariri, mas também, dos outros grupos 
tribais. Dos Pankuru de Águas Belas que "chegaram em visita, 
se agradaram do lugai~ e ficaram", como informam descendentes di
retos dos Kariri; de idê11tica forma temos várias famílias de Carni
jó (Fulnio) e .C'hoco (Xucuru) e a.inda um outro grupo de prováveis 
Kariri chamados "caboclos de São Pedro''. Ainda a. própria origem 
desta localidade, formada com elementos heterogêneos, como vere
mos mais adiante, leva-nos a perceber certa distância do clássico 
Kariri indicado por Hohenthal, sem que isso seja razão para negar-

• 
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se sua afinidade ao Dzubukuá. Compreende-se perfeitamente que 
êste dialeto se distancia do Kariri clássico do padre Mamiani por-
quanto êste se referia mais ao& Kipea correspondendo o estudo dos 
Dzubukuá ao frade Bernardo de Nantes que estudou a língua dêsse 
grupo durante 23 anos. 

2. OS KARIRI E AS CIDADES NORDESTJNAS 

A contribuiç.ão dos Kariri para a fundaç.ão de numerosas cida
des no interior da Bahia e no Noroeste do Brasil não é passível 
de discussão e nem se pode negar sua importância. Muitos dêstes 
contingentes fixados inicialmente como meras missões, ora eregi
das. pelos j esuitas, ora pelos capuchinhos, e outras ordens. religiosas, 
tornaram-se cidades. , 

As primeiras tentativas, na zona sertaneja da Bahia que mar
geia o Rio S.ão Francisco, para o aldeamento dos índios começaram -
em 1562, com o jesuíta Luiz de Gran (Mattos: 1926, págs. 9-10) 
porém foi mal sucedido por "causa da peste da bexiga que, de Ita
parica, se havia propagado com intensidade 'em 1563, e da grandt~ 
fome de 1564 ,,. 

Pelas notícias que nos vêm através da obra do P'adre Serafim 
Leite ( 1945 - V - pág. 286), as missões jesuíticas no sertão 
surgem a partir de 1666, embora com muita antecedência seja as
sinalada por Lourenzo Hervas assim : o Padre João de Barros, por 
volta de 1650, teria reunido os Kariri nas missões de Cana.brava, 
Saco, .Natuva e Gerú (Juru, Jeru), povoações que floreciam i10 

tempo da ·exp·ulsão dos jes.uítas. Entretanto as inf orma.ções coli
gidas por Serafim Leite apontam que: "Canabrava, intitulada 
Santa Teresa dos Quiriris foi fundada em 1667 pelos padres João 
de Barros e Jacob Rolando, e que em 1690, tinha 900 ha:bitantes; 
em 1702 estava reduzida a menos de 800 (Edelweis: 1953, pág. 31) 
e ao deixar esta missão os jesuítag em 1758 recebeu o nome de Vila 
Nova de Pombal. Pelos dados registrados por José Antonio Caldas 
(1759, pág. 55) em 1759 contava 94 casais, além de viúvos e viú
vas. Hoje .C1anabrava constitui o Município de Ribeira do Pom
bal com uma população neo-brasileira de 23. 763 ( 4). 

(4) Censo Demogrãfico (1.0 de julho de 1950) do Estado da Bahia, 
Seleção dos principais dados, IBGE, Conselho Nacional de Estatística, 
Rio de Janeiro, 1952. 
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Natuva, igualmente apresentou flutuações na sua população 
indígena fundada ao mesmo tempo que se organizaram as 1\iiissões 
de Jacobina em 1666 em diante; se·ndo que erri 1682 o padre J o.ão 
Mateus Falleto escreveu dêle, 1que eran1 500 índios co11fiados a sua 
administração temporal (Leite: 1945 - V - pág. 286) en1 1702 
contava com mais de 600 índios, segundo o rol dos índios (João 
Pereira cit. por Leite: 1945 - V - pág. 572), para ficar reduzida 
em 1759 a "105 casais além de viuvos, viuvas e mulheres cujos 
maridos andam ausentes"; pela lei de 1758 passou a chamar-se 
Vila. de Soure, contando com 780 índios. Esta m.issão com o decor
rer dos séculos transformou-se no que hoje é o município de Nova 

Soure com uma população de 12. 244 habitantes ( 5) . 
A missão de Saco dos Morcegos, hoje cha1nada l\1irandela, 

está situada em região árida e sêca, sendo esta uma das razões 
por que se chegou a cogitar de sua remoção en1 1691 para outra 
área; entretanto a Junta .das Missões não o permitiu. En1 1702, 
como indica. a carta do Provincial João Pereira (Leite: 1945 -
V - pág. 572), viviam mais de 700 índios e, em 1759, o nú1ner0 
de moradores era de 83 casais, além de viúvos e viúvas. Métraux, 
como Edelweis, comenta que o ambiente agreste desta aldeia at uou 
de tal forma que esta comunidade não chegou a desenvolver-se 
como as outras antes citadas, e ainda hoje é uma das antigas mis
sões que passaram a constituir um "Posto", na qual se conserva
ram alguns aspectos da primitiva cultura, embora bastante estereo
tipa.da, pelos contatos com outras etnias e culturas. Na atualidade 
Mirandela constitui um distrito de R.ibeira do Pombal com 11. 077 
moradores, sendo muitos dêles desce11de11tes dos antigos Kariri. 
Nota-se ainda que muitos de seus moradores conservam os t r aços 
étnicos, enquanto que sua antiga cultura sofreu o impacto de qua
tro séculos, não obstante os efeitos do relativo isolamento espacial. 

Gerú ( J eru, J uru), no atual Estado de Sergipe, parece ter 
sido a menor das aldeias dos Kariri, edifica.das no sertão. Em 
1700, esta aldeia contava com mais de 400 índios, e ao elevar-se a 
vila, segundo as informações de Silveira (cit. por Leite : 1'945 - V 
- pág. 327), esta aldeia contava apenas com 100 índios, embora 

(5) Censo Demogrãfico (1.0 de julho de 1950) do Estado da Bahia, 
seleção dos principais dados, IBGE, Conselho Nacional de E st atística, 
Rio de Janeiro, 1952. 
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Caldas houvesse registrado em 1759 a existência de 60 casais. Gerú 
por essa época formava parte da Freguesia dos Campos do Rio 
Real, denominada de "J urú de Nossa Senhora do S'ocorro". Esta 
missão tem singular importâncra, por qua11to n est a Jocalidade o 
padre Luiz Vicencio Mamia11i preparou seu c::ttecismo e gramática 
Kariri (Edelweis: 1952, pág. 32). 

Gerú conserva seu nome primit ivo e constitui uma pequena vila 
com 556 (6) habitantes, sendo que politicamente pertence ao Mu
nicípio de Itabaianinha. 

No Vale do Rio São Francisco, os jesuítas estabeeceram mui,. 
tos aldeamentos com os elementos. indígenas de diferentes grupos 
linguísticos : Kariri, Proca, Acará,, Karuru, Xucurú, e outros. 

Em 1696, os aldeamentos formados por índios Karir i eram 
o de Curumamba (Leite: 1945 - V - p.ág. 229) e o de Sorobabe, 
embora êste último seja indicado como de índins "Cururús " que 
parece ser uma forma dialetal do Kariri (Edelweis : 1953, pág. 34, 
nota de rodapé). "E;stes aldeamentos entretanto, t ivera111 curta dura
ção devido à ação dos "curraleiros " da Casa da Torre, co1n o f irn 
de obter domínio total sôbre as terras e índ-ios para o qual: "vinham 
perseguindo e apertando aos r eligiosos e acabaram por deportá-los no 
mesmo ano de 1696. A .Coroa, depois de examinar as queixas dos 
jesuítas, reforçou as prerrogativas das missões pelo Alvará de 23 
de novembro de 1700, na qual se indica que os aldeamentos deve
ria.m ter ao· menos cem casais, dando aos índios a faculdade de es·
colha livre do lug.ar. Na lei de 4 de junho de 1703, se fixa uma 
légua quadrada de terra para cada aldeia, além de outros favores 
aos párocos" (Edelweis: 1953, pág. 35). 

Não obstante os êxitos das reclamações dos jesuítas, somente 
uma missão das quatro, era considerada e indicada pela "Informa
ção" dada em resposta ao Consell10 Ultra1narino, em 1698; essa 
missão era Rodellas, situada a 11 léguas acima da Cachoeira de 
Paulo Afonso. (7) 

(6) Cen so Demográfico (1.0 de julho de 1950) do Estado da Bahia, 
seleção dos principais dados, IBGE, Conselho N acional de Estatística, 
Rio de Janeiro, 1952. 

(7) Não confundir com o Porto das Missões das R odelas que estava 
a cargo dos padres capuchinhos1 tendo como diretor, em 1671, a Francisco 
Defronte. 
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Desta forma, os jesuítas, "fugindo à sanha dos senhores da 
Casa da Torre", se localizara1n con1 seus índios, 100 léguas acima 
de Paulo Afonso (Eduardo de Castro e Almeida: Inventário dos 
Documentos Relativos ao Brasil, existentes no Arquivo da Marinha 
e Ultramar de Lisboa. Separata dos Anais da Biblioteca Nacional, 
Vol. I p·arte final do documento, n. º 344, pág. 26) . 

Em 1759, R-0dellas aparece como formando parte da comarca 
de J acobina, com 200 almas e "outras tantas ausentes" (.Caldas: 
1759, pág. 57). 

Hoje R.odellas cónstitt1i mais um distrito baiano do município 
da Glória, com 2.360 habitantes. 

Coube também a fundação de muitas das missões índias aos 
padres Capuchinhos no Baixo e no Médio Rio S.ão Francisco, em
bora muitos dêsses indígenas pertencessem aos mais diferentes 
grupos lin.guísticos. Com a contribuição dêste contingente huma
no nasceram as localidades de Pacatuba, Piaçabuçú, Neopolis, Pe
nedo, Porto da Folha, Paulo Afonso, Ilha e Porto da Missão, Var
gem, 'Pambú (Ilha das v .acas ), Aracapa, Cavalo, São Felix; as 
cinco últimas com índios Kariri. 

A maioria dêstes núcleos se transformou em cidades, cujo sis
tema de entroncamento principal e de comunicação é o rio São 
Francisco. 

Para não dilatar a reconhecida contribuição do contingente 
humano dos Kariri e, de maneira geral, da populaç.ão indígena no 
Nordeste do Brasil, na formação dos atuais núcleos populacionais, 
basta citar que graças ao elemento Kariri-Butre se fez provàvel
mente a fundaç.ão de ,C)ampina Grande i10 Estado da Paraíba. 

3. A ALDEIA DE COLÉGIO • 

Os Padres Jesuítas, em meados do século XVII, obtiveram a 
concessão de "duas léguas de terra com uma de fundo" nas mar
gens do rio S.ão Francisco, na distância de sete léguas de Penedo, 
e em cumprimento a projetos de sua Ordem, junto a lagoa do Co
queiro, fundaram um aldeamento com índios Kariri, Akonan e 
Karapoti (Moreira Pinto: 1889, p. 295) e, infelizn1ente, não conhe
cemos, pela falta de fontes, se êsses três grupos tribais eram apa
rentados linguistica.mente. Equivocadamente, alguns tratatl:stas 
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cons.ignam que os moradores de· Colégio eram descendentes dos! Tu
pinambá, como indica Thomaz de Bom-Fim Espindola ( 1781, 
p. 248). 

Os jesuítas, a seguir, edificaram uma capela no lugar onde 
m,ais tarde foi construida a matriz. Uma outra obra foi a fundação 
de um convento que serviria de residência aos -religiosos, sendo 
êste convento chamado também de "Collegio". Êste colégio, se
gundo as descrições feitas, foi construido de' pedra e cal sôbre pila
res para escapar das gran.des enchentes do rio. 

No primeiro quartel do século XVIII, ou, seja, em 1715, a mis
são dos Kariri e outros gentios agrupados em .C1olégio se encontra
va a cargo ,dos padres recoletos de Uruba mais tarde chamada 
Cimbres (Pernambuco). 

Com a expulsão dos, jesuítas, as aldeias de maneira geral foram 
entregues a "direto,res, escolhidos pelo Govêrno". Assim. chega~ 
mos ao século XIX, se,ndo'. qu,e, "em 1822, o diretor da Aldeia de 
.Collegio era José de Sant' Ana Reis nomeado pelo Govêrno Pro
visório. José de Sant'Ana Reis tomou como aposento o edifício 
do antigo colégio dos Jesuítas, construção esta que já se encontra 
em parte arruinada". 

Em outubro de 1859, "Collegio foi visitado por D,om Pedro II, 
sendo êste recebido pelos habitantes tendo à frente fileiras de 
índios armados de arcos e flechas". (CMdoso: 1908, p. 24·8). 

Ainda nesse século a aldeia de "Collegio" foi elevada à cate
goria de Villa por lei Provincial n.º 737 de 7 de junho de 1876, 
instalando-se e tomando posse as respectivas autoridades em 18 
de novembro do mesmo ano. 

A aldeia de "Collegio ", como se pôde apreciar, desde seu início, 
constituiu um conglomerado heterogêneo formado por diferentes 
grupos tribais; o que é amplamente demonstrado pelas observa
ções feita1s por Carlos Estevão em 1935, quando se refere: "Pelas 
investigações r ealizadas naquela cidade, constatei que alí vivem 
descendentes das tri.bus "Natu", "Choc6", "Carapotó" e, possivel
mente, "Prakio '' e "N akofía" que, segundo me declarou a velha ca
bocla "Natú ", Maria Tomázia, foram também, aldeadas em ".C'olle
gio" (Pinto : 1942, p. 172) . 

Na atualidade, os índios conhecidos como os Kariri de Colegio 
como já indicamos em outra parte dêste trabalho, constituem vários 
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grupos tribais com línguas independentes, como no caso dos Kariri, 
Pankuru, F1ulnio e Chucurú (Xucurú, Chocó). Estão êstes índios, 
que contam mais de 190 indivíduos, sob a jurisdiç.ão do Posto Indí.
gena "Padre Alfredo Damaso", da quarta Inspetoria Regional do 
Serviço de Proteção aos fndios, con1 séde em Recife (Pernambuco) 
que os considera nos seus relatórios sob o denominativo genérico 
de índios Kariri (SPI: 1953, p. 14). 

• 
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A PRIMITIVA CULTURA KARIRI 

4. TRAÇOS DA PRIMITIVA CULTURA KARIRI 

Sem dúvida, o trabalho de Robert Lowie (1946 - I - p. 557) '· 
é um bom resumo de alguns aspectos da cultura primitiva dos Ka
riri, à diferença ~e n1uitos autores ·que se limitam somente a indi
cá-los como grupos exti11tos, dando mais ênfase à parte filológica 
ou histórica ·que propriamente a salientar os elen1entos culturais 
de que era detentor o estoque Kariri. Alguns autores têm tratado 
de fazer reconstruções de alguns aspectos da cultura dos Kariri 
como no caso de Arion Dall'lgna Rodrigues, que aproveitou o ina
terial linguístico do padre Luiz Vicencio Mamiani, incluído na sua 
gramática e catecismo. 

T'homás Pom.peu Sobrinho (1952) cogitou do estudo da cul
tura Kariri para um trabalho posterior e que, infelizme11te, ainda 
não chegou às nossas m.ãos. 

De maneira geral, os dados culturais aparecem espalhados em 
numerosos trabalhos, porém, em forma desconexa e muitas vêzes 
sem relaç.ão a um grupo tribal específico. 

Nos trabalhos linguísticos, como_ no caso da Gramática do Pe. 
Mamiani, como indié9. Arion Dall"Igna Rodrigues (1948, II, p. 194) 
obtemos muitos dados culturais porém, êstes dados não passam de 
designativos, e qua11do muito, através de esforços conjeturais, nos 
podem levar a traçar um quadro descritivo da cultura, par ticular
me11te dos seus aspectos materiais ; não a um "panorama funcio
nal", no qual possamos explicitar os aspectos operantes de cada 
traço no conspecto geral da cultura. 

a. Aspectos materiais da cultura 

Procurando oontornar as dificuldad·es da reconstrução da pri-
, 

mitiva cultura, como ponto de partida para compreender o pro-
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cesso da mudança cultural e consequente abrasileiramento dos Ka
riri, passamos, inicialmente, a tratar das atividades extrativas 
baseadas principalmente na catança, caça e pesca. 

Ã A catança consistia principalmente na obtenção de frutos da 
região, durante as épocas pertinentes; como no caso do "caj1í" 
(Anacardium occidentalistia) ; "aricuri" ou "ouricuri" (Cocos coro
nata M), "araticum" (A nona sp.), "mandacarú ( Cereus jamacarit, 
D·C.) e outros. A catança de produtos· vegetais não somente decor
ria das exigências vitais mas, também em grande parte, das pró
prias condições oferecidas pelo ha.bitat da mata, do "agreste'~ ou 
mesmo do "sertão". 1 I 

A caça foi, originàriamente, praticada com arco (Seridze) e 
flecha ( Buicú) sendo os animais visados : veados, pecaris, onças. 
Ainda na atividade da caça eram empregados vá rios tipos de ar
madilhas como as arapucas, entretanto, as referências aos tipos de 
arn1adilhas nas fontes são vagas e sem nenhuma descrição. 

Na pesca, a presença de plantas piscicidas, na região foi apro
veitada por vários grupos de ,Kariri das margens do rio São Fra1~
cisco, utilizando o cipó timbó (Dahlstedtia 'J)innata) que é bas
tante difundido seu emprego entre as diferentes tribos brasileiras, 
históricas e atuais. 

Igualmente, \na pesca se utilizava uma série de armadilhas, 
sendo estas do. tipo de cestos de forma cônica. O emprêgo do 
anzol (Yacroró) da rêde de pesca (Muhé) parece ter sido evidente, 
como se nota nas informações linguísticas do padre Mamiani. 

Além das atividades puramente extrativas, os Kariri chega
ram a praticar uma horticultura, embora rudimentar, porém, efeti
va nas áreas mais· favorecidas, uma vez que indica Thomás Pompeu 
Sobrinho que êles ocuparam "as áreas mais f erteis e menos ári
das, nos vales frescos ou úmidos como o que tem o seu nome, no 
Ceará, nas serras frescas, no vale do rio São Francisco, nas cabe
ceiras de alguns rios baianos da drenagem atlântica ao norte do 
rio das Contas". 

Nas suas roças (Boete), os Kariri cultivavam a mandioca 
(Mu.i ke, Muicú) (8) o milho (Masichi), feij.ão (Ghinhe) e, pro
vàvelmente tam.bém o algodão (Endi). A horticultura dos Kariri 
tem sido considerada mais desenvolvida que a das outras tribos 

(8) Os nomes Kariri em versa! correspondem ao Dzubukuá. 
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vizinhas no nordeste, embora inferior à praticada pelos Tu pi 
(Garcia in Mamiani: 1942, p. XlXVI). 

/ As mulheres fiavam o algodão e teciam rêdes de dormir ben1 
· grandes, de doze a quatorze pés de comprimento, capazes de con

ter quatro pessoas. (Nieuhof: 1942, p. 313) (9). O tecimento se 
fazia num tear simples. Igualmente fabricavam potes de barro 
(Rufio), sendo que Rodolfo Garcia encontra certa semelhança entre 
a cerâmica dos primitivos Kariri e a de certas tribos amaz.ônicas, 
embora não mencione quais essas tribos. e 

As aldeias dos Kariri eram formadas por casas (Ara, Era) 
que eram provàvelmente do tipo pau a pique, denominadas "casas 
de barro" (B. Nantes: 1709, p. 358) cem tetos recobertos de palha 
de palmeira ou de outras folhagens (Lowie: 1946 - 1 - p. 558). 
A A presença de cordões nodados (Kiekoto), entre os Kariri, em
pregados para contagem ou numeração, como indica Bernardo de 
Nantes é um traço cultural bastante exótico, não identificado nas 
outras fontes ·que tratam dos diversos grupos dialetais Kariri. x 

O·s Kariri não chegaram a praticar a antropofagia como as 
tribos consideradas como Gê e Krenage, ou muitas tribos Tupi; 
não é possível encontrar referência alguma nos escritos dos mis
sionários (Mamiani, B. Nantes e M. de Nantes). 

D·os implementos mais empregados pelos antigos l{ariri há 
citações sôbre a cavadeira (Dehebá), rnachados de pedra (Bodzó), 
.arcos, que eram de tamanhos reduzidos, lem,brados pelos remanes
centes atuais que medem de 7 a 7 e meio palmos (aprox. 
de 1.20 m a 1.40 m), feitos .geralmente de "espinheiro" e 
do "pau de arco" (Tacoma ipe). A corda era feita de ca
róa" (Neoglcwiovia vwriegata Mez) ou de "algodão". P. ... s 
flechas com pontas dentadas eram de "arueira branca" e o corpo 
de taquara (Gynerium sagittatum) com empenaduras helicoidais. 
O emprêgo1 do propulsor de dardos citado por Pompeu Sobrinh.o 
(1939 - LII - p. 225) nos parece um tanto duvidoso, pela falta 
de ref er.ências, embora o citado autor indique que os Kariri i10 

século XVII ainda manejavam o propulsor de dardos que os Tupi 
litorâneos já não usavam". X 

. 
(9) Esta informação é provàvelmente copiada de Marcgrave: 1648, 

Trd.: MCMXLII. livro VIII, Ca.v. VII, pág. 271, que diz: "Os Tapuia Carirl 
fazem compridas (redes) de. doze ou quatorze pés, largas de seis ou sete, 
de modo que quatro homens possam deitar juntamente nela". 
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.Completavam os -1mp!wentos do uso diário dos Kariri, as 
panelas (Runhú), o "ralador" (Erú), a "pe11eira" (Kyhiki)), o 
jirun para moquém (Mereb.á), o "pente" (Balciribu), o "cachim
bo" (Paewi), o ba11quinho (Pycá) e assim por diante. ~ ... 

~ 

Os Kariri, antes do contato com os europeus, comiam seus ali-
mentos moqueados ou assados, como no caso do milho assado 
( ~Iadzó), beij u ( Waraero) ou também a c·arne ·que era preparada 
em fôrnos subterrâneos "Creyá" que parecia ser empréstimo cul
tural das tribos vizinhas Gê. O "cauim" de milho (Nhupy) era 
a bebida que acompanhava seus banquetes. 

· No transporte é muito provável que tivessem conhecido a jan
gada (Eyemé) principalmente i1a área da mata do nordeste onde 
se encontram alguns rios navegáveis, como o São Francisco. 

Acredita-se que entre os Kariri o padrão guerreiro tenha. sido 
pouco d·esen volvido, se·n.do que nem sequer chegaram a ter assoei.a
ções de guerreiros (Lowie: 1946 - I - p. 557). Quanto ao ves

' tll.ário, pelas referências, no último quartel do século XVII, os ""tta
riri andavam ,nús ; embora, só hom.ens. emp.regassem. um protetor 

• 
peniano, o qual é descrito como segue: "o sistema de ocultar o 
penis com a pele testicular levantada e presa com um atjlho ao 
corpo, aliás como fazem algumas tribos Gê" (Tomás Pompeu So
brinho: 1939, LII, p. 234). Além disso empregavam enfeites con
sistindo em .brincos e botoques, ainda pelos Kipea era usa,do 
o "Ubadi" que era u1n ornato de penas, o "Beba", colar de 
osso, que mais tarde foi substituido pelo de contas (Myghy) ou 
colar dos D2ubukuá ; o emprêgo da pintura do corpo, ora com ge
nipapo (Me), ora com urucu - Bukleke (Bucrenké) era frequente 
e, fazia sentir-se tanto nos ritos, como na simbologia, como vere
mos mais adiante, ou também como motivações estéticas. 

b. Aspectos sociais da cilltura Kariri 

'< De maneira geral, a família Kariri era monogâmica, embor~. 
\ 

a poligenia também fôsse praticada. A separação dos cônjuges era 
relativamente fácil. Não obstante essa situaç,ão, parece que as mu
lheres mantin.ham um certo domínio sôbre os maridos como indica , 

Martin de Nantes (1706, p. 21) "Les femmes, ordinairement, domi
naient leurs maris ". Os pais tinham grande afeto a seus filhos e 
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raras vêzes os castigavam, mesmo que êstes incorressem em graves 
faltas. 

Dall'Igna Rodrigues (1948 - II - p. 196) aproveitando os 
dados da gramática e do catecismo da língua Kariri, dei autoria do 
padre Luiz Vicencio Mamiani S. J., tentou a reconstrução do siste
ma de parentesco. Os designativos e correlativos dos Kipea apre
sentam pouca diferença. doS\ do dialeto de Pedra Branca ou de S'abu
ja, embora esta diferença pareça ser mais consequência da grafia 
adotada pelos seus respectivos autores. No trabalho do Pe. Ber
nardo de Nantes. os têrmos de parentesco são escassos e os identi
ficados apresentam cert.a semelhança com o Kipea . 

. Comparando os d·ois pequenos vocabulários de Kairl Friedric 
Phil. von Martius (1867) sôbre os dialetos dos Pedra-branca e dos 
Sabuj á, Dall'Igna Rodrigues manifesta as correspondências e di
ferenças morfológicas entre êstes e o dos Kipea. Essa compara
ção é de fato elucidativa, como· podemos observar na lista abaixo, 
sôbr:e os têrmoa de parentesco. 

KIPEA PEDRA-BRANCA SABUJÁ 

Tio paterno Cucú Cuccuh Cuccuh 
Pai Padzú Laikoh Poitzuh 
Mãe Dé Higgãh Hikg'âeh 
Filho Nhurae Ingniurang Giniuléh 
Filha Nhutidzi Ingniutzüzü Iniutküsih 
ITmão (mais moço) Byrae Buràn G'ibuléh 
Irmã (mais moca> Byké Buccàh Puccoeh 
Neto Té Nimbi 

FONTE: Dall'Igna Rodrigues·: 1948. 

A riqueza dos têrmos de pare·ntesco que contém a gramática 
do Padre Mamiani sôbre os, Kipea, tem permitido uma configura
ç.ão quase que total do Sistema de Parentesco, como podemos infe
rir atriavés dos vários trabalhos que focalizam êste aspécto, pa,r
ticularmente do já citado Dall'lgna Rodrigues. 

No diagrama de parentesco nota-se que tanto Ego masculi
no, como feminino chamavam ,ao pai "Padzú" e: à mãe "Dé ", for
mando-se dêste modo os correlaitivos "Padzú": Pai: :Filho: "N.hu
raé"; "Dé" mãe: :filha: "N:hutidzí. Ainda no nível dos pais en
contramos os tios paternos que são denominados da mesmru manei-
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ra, tanto por Ego masculino como por E,go feminino, assim, "P.ayê" 
significa Tio e "Anhá", tia. No entanto, pelo lado materno, o tio 
é chamado de ."Cucú" €( a tia de "Dendenhé" (taro.to o Ego masculi
no como o feminino) . A mesma denominação recebem os primos 
e primas dos pais. No nível dos a~ós nãoi há a descriminação an
tes apontada. Tanto avô ("To") e a avó ("Nhiké'~) do lado ma· 
terno como paterno, falando Ego masculino e feminino, mantêm 
a denominação cita.da .entre parentesis. Os relativos consan.guí-, 

neos que se encontram no mesmo nível de E:go, tais. como seus1 ir-
mãos, eram reconhecidos. pelo sexo e pelai i.dade, o que'. se fazia ex· 
tensivo também para. os. primos, tanto p·aralelos como· cruzados. 
(Ver quadro). 

No nível descendente, dos filhos, verificamos que tanto Ego 
masculino como feminino chamam a sew filh°i de ''Nhuraé" e à sua 
filha de "Nhutidzí", enquanto que emerge·m diferenças quanto a 
aenominação .dos sobrinhos. Ego masculino chama aos filhos de 
seu irmão de "Dzõ" e as filhas de "Yaehé"; isto se aplica também 
aos filhos do primo de Ego; enquanto que os filhos da irmã são 
denominados de "Te" e as filhas de "Baeké"; o que se faz extensi
vo para os filhos. da primai. O fato de o filho da irmã receber a 
mesma denominação do neto, tem feito a alguns autores supor a 
existência de casamento entre tia paterna e s.o,brinho, p·assando a 
constituir o f ilh.o da irmã, ao mesmo tempo sobrinho e n.eto. Êste 
fato· não se ·~presenta qua.ndo s.e: tratai de E.go feminino, o qual dis
tingue, com o denominativo de "N·uanhá"; os filho~ de suas irn1ãs 

• ou primas. 
O neto, como já foi salientado, é denominado '"T'é'~, enquanto 

que a neta é chamada de "Teké", tan.td no Ego masculino como no 
feminino. 

No parentesco por afinidade ,pode .... se advertir as relações e 
correspondentes correlativos através da leitura do quadro ~djunto. 

1' A organização política decorria da presença de um "capitão" 
(chefe da aldeia), cuja autoridade, entretanto, se evidenciava rea1-
mente em'. "tempo de guerra". A autoridade parece que se encon
trava implícita na capacidade do líder de manter um maior número 
de parentes que apoiavam suas iniciativas, principalmente; nas lutas 
com outros bandos. Em casos de velhice, o chefe podia ser acusado 
por seus próprios! parentes, de feitiçaria para matá-lo, como no caso 
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do chefe Itapoa que foi acusado de feiticeiro, morto e queimado por 
seus próprios parentes ( Lowie : 1946 - I - p. 558) ) . 

A vida do indivíduo, desde o nascimento. até a morte, estava 
estruturada numa série de graduações (Inché - criança; Vinú - y 
menino; Iki - menina; Orotçã - adulto; Renche - velho; Rute 
- velha; Enete - solteiro; solteira; Tidzócodo - viúva) e a pas
sagem de uma condição para outra se fazia através dos ritos, entre 
os ,quais, os mais relevantes eram os da puberdade, marcados por 
uma sériei de práticas observadas nos diferentes grupos Kariri. Os 
ritos da puberdade estavam relacionados a ambos os sexos como des
creve Martim de Nantes. Assim, os rapazes eram submetidos a 
escarificações com dentes afiados (de peixes) e insertos de cêra, e 
provàvelmente, nesta oportunidade, os "mestres de cerimônia" da
vam a beber aos jovens uma mistura de ossos r eduzidos a cinza 
com o suco de ervas amargas para que o iniciado lograsse ser um 
bom caçador ou pescador. D·urante os 10 dias em que transcorria 
a cerimônia, era necessário que os jovens presenteassem aos mais 
velhos com o produto de suas caçadas, do qual êles próprios não 
poderiam provar. No tra.n_scorrer dêsse tempo, os jovens recebiam 
como alimento um pouco de caldo muito ralo feito de farinha de 
mandioca e '1cassava". Durante a noite, os iniciantes dançavam e 
cantavam, saindo de madrugada para pescar e caçar. As moças, 
igualmente, eram submetidas 1 a escarificações sôbre os braços e 
mãos para que chegassem a ser boas fiandeiras. 

c. Aspe:::tos das crenças dos Kariri 

'\. Os Kariri acreditavam em aves agoureiras que pressagiavar.a 
com seu canto, tôda sorte de acontecimentos. Martim de Nantes 
(1706) manifesta que quando encontravam determinadas espécies -
de pássaros ou os escutavam cantar inferiam o que lhes sucede
ría. "Se na sua opinião os pássaros eram funestos, diziam-lhes 
mil injúrias". 

Para serem .bem sucedidos na pesca ou na caça, faziam quei
mar alguns ossos de sua caça anterior ou alguns espinhos dos pei
xes apanhados antes. 

A feitiçaria era considerada um "tabu" e, portanto, sua prá
tica era evitada. Entretanto, quando uma pessoa jovem adoecia 
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e morria, procurava-se apontar o responsável, que era punido como 
feiticeiro, geralmente com a morte. 

As doenças· eram curadas através de práticas, muitas1 das quais 
pare.cem não ter sido generalizadas em todos os grupos tribais. N'os 
Kipea, segundo informações do Pe. Mamiani, os doentes eram tra
tados com assôpros, tal como no caso dos Inubukua (Martim de 
Nantes : 1706, p. 23), com fumaça de tabaco. Cantigas e con
jurações, igualmente formavam parte do tratamento. (10) !{ 

Entre· os Kipea costumavam pintar o doente com genipapo, 
para evitar que êste fôsse conhecido pelo "diabo" e fôsse morto. 

' Entre os Dzubukua a prática da proteção consistia em colocar cin
zas ao redor da cama do doente para afugentar o "diabo". Esta 
prática se evidencia ainda mais entre os Kipea que espalhavam a 
cinza ao redor da casa onde estava o defunto para que o "diabo" 
não pud~sse matar outros. Da mesma forma, quando conduziam 
um doente de um lugar. para outro, ian1 jogando cinza para evitar 
que o "diabo" fôsse atrás dêle. 

\ Os Kariri procuravam não sair de suas casas muito de ma-
• 

drugada, nem à noite, para não encontrar-se no caminho com a 
"bexiga". "Além disso, acreditaVlam os Kariri que fazer cauin 
de milho, , derramá-lo no chão e varrer o adro da casa, fazia correr 
as "bexigas ". 

Os Dzubukuá ti11ham como deuses, "antes da influência dos 
r eligiosos a: Badz·e, Wanaguidze e Politão (Bernardo de Nantes: 
17.09, p. 129)". (Ver pág. 68 dêste trabalho). 

Na aldeia de Gerú (Jeru), antes do estabeleci~ento dos pa
dres, os Kariri dêsse setor, juntamente com os Paiaia, Meritise e 
outros índios que tinham o culto1 a Varakidrã (Varaquidrã) se reu
niam numa cabana grande, erigida num terreno largo e aberto. 
No interior da cabana, ao centro, era colocada uma cabaça ôca e 
1sêca;, com vários. orifícios. Deba\ixo, acendiam fogo com lenha 
• 
verde. O fumo saía pelos orifícios em direções diversas. Os mais 
velhos da aldeia punham-se à roda dela. Fumavam seus cachim
bos de barro ao mesmo tempo que abriam a boca e sorviam o fumo 

(10) Talvez um dêsses cantos tenha sido o "Waiwea", considerado 
pelo padre· Bernardo de Nantes, como "canto superticioso" e que é conde
nado no Catecis1no indico da L 'ingua Kariri (1709, p. 129). 
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que saía da· cabaça furada. Enquanto isso, lá fora, no terreiro, os 
moços mais rob·ustos, emplumados e com riscas negras no corpo, 
dançavam ao redor da cabana, se·ndo que os chefes da dança tra
ziam cabaças vazias e furadas, como m.áscaras, tocando flautas 
feitas de ossos de certas aves. Desta maneira, a festa se estendia 
por três ou quatro dias, até que saiam da cabana os velhos ébrios 
de fumo e concluíam a festa com seus vaticínios (L€ite: 1945 -
V - pág. 298). 
l Na cosmogonia dos Kariri (Leite : 1945 - V - p. 312), re

colhida pelos padres Jes uítas em 1672, aparecem várias entidades 
supremas um tanto revestidas pelo influxo cristão. "Meneruru" 
que seria o deus único que subsistia no ar ( 1657) . Abaixo desta 

~ 

~e11tidade apareciam seus inf eriOO'es chamados "N gigos '". "Me-
neruru" criou o homem "Cemacure", cuja mulher teve um filho 
"Crumnimni ". Esta concepção varia ou diferencia-se do culto 
observado pelos Kariri do sertão bahiano em que "Meneruru" teve 
dois filhos "Kenbarere" e "Varidzam". 

Estas entidades, entretanto, não eram exclusivas dos Kariri; 
delas compartilhavam também outras tribos das diferentes famí
lias linguísticas, consideradas sob o rót ulo de " Tapuyas" . 

., 

Y Na mitologia Kariri são signif icativos os àois relatos reco
lhidos por Martin de Nantes (1709, p. 172-175) que Lowie (1946 
- I - p. 559) esquematizou, colocando de lado muitos elementos 
que nos parecem importantes para uma maior penetração no sis
tema de crenças dos primitivos Kariri. Por isso, recorremos a 
novo resumo: "Touppa1·t (e/ . Tupi: T upan) deus que habita no 
cén, mandou um amigo para viver com os índios. Êste parecia 
velho, porém não sentia nenhuma fraqueza da velhice. Os índios 
o chamavam de "pai grar1de" (avô) e recorriam a êle para satisfazer 
tôdas as suas necessidades. Um dia tiveram vontade de comer 
caititu e pediram ao "pai grande". Êle os mandou as suas ocupa-

l ções diárias, ficando com as. crianças, as quais transformou em cai
\' titus. Os pais das cri~nças quando voltaram observaram ·que o 

"pai grande" tinha feito alguma coisa, mas não ousaram pergun
tar porque o t emiam. E11tão o " pai grande" disse : 'Vocês nle pe
diram caititus (M{l)lanhouva) vão para caça que encontrarão'. Os 
índios foram, e o "pai grande" fez subir os caititus ao céu por uma 
grande árvore. Os índios perceberam que os caititus tinham subido 
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e subír:am também. E.ncontrando grande quantidade de caititus, 
mataram muitos. O "pai grande" que os viu caçando no céu orde, , 
nou as formigas. que cortassem a árvore. As formigas obedeceram. 
Os sapos porém rodearam a árvore com suas patas para impedí-las. 
As formigas morderam-lhes as costas, obriga.ndo a fugir. D·esd.e 
então, os sapos têm a pele das costas ásperas e como que inchadas. 
Ü's Kariri quando qui.seram descer, encontraram a árvore derrubada. 
Dispararam muitas flechas para erguê-la mas nã9 o conseguiram. 
Emendaram então os seus cintos e fizeram uma corda por onde des· 
ceram. Mas a corda era curta e êles cairam, quebrando os ossos. 
E por isso, êles crêem que têm os dedos das mãos e pés fraturados 
err1 tantos lugares, e que podem dobrar o corpo. Voltaram .às sua.s 
casas e fizeram um grande banquete - a custa de seus filhos trans
f ormadcs em caititus. Finalmente, pediram ao "pai gra11de" para 
voltar, mas êle não quis e em seu lugar mandou o tabaco (Bad,zé) 
a quem fa.zem oferendas em certas ocasiões". 

O segundo mito, relata: "Entre os Kariri somente existia uma 
mulher que era bonita e solteira. Os hon1ens pediram ao "pai 
grande" mais mulheres. ~le os mandou a caçar e chamou a jovern 
para que tirasse os piolhos de st1a cabeça; ela obedeceu, maR dormiu 
e morreu. Então cortou-a em pedaços correspondentes a cada ho~ 
mem. Quando êles voltaram o "pai grande" ordenou que cada un1 
embrulhasse o seu pedaço em algodão e o colocasse suspenso num 
lugar de sua ca.bana. Novamente mandou-os à caça e quando vol
taram encontraram os fragmentos transformados em mulheres qUf! 

preparavam seus alimentos". 

. "' 

• 
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5. OS CONTA TOS CULTURAIS E AS FONTES HISTóRICAS 

.Colocando de lado as in.flu,ências culturais exercidas entre os 
Kariri e as outras tribus., pertencentes aos diferentes estoques lin
güísticos (J.i.,ulniô, Xucurú, ·Tupí e outros), podemos de 1naneira 
geral, iraç.ar uma prospecção histórica de seus contatos culturais, 
com os das levas humanas vindas de além mar. Trata-se de u1n 
"choque cultural", no •qual levaram vaintagem principalmente os por
tuguêses, no sentido de te·r influenciado e desintegrado J1otàvelmen
te n1uitas tribus, sobrepondo-se aos aportes culturais dos holandê
ses, francêses, espanhóis e até africanos. 

Não temos a felicidade de contar com suficiente documentação 
histórica e etnográfica que nos permita uma an.álise aprofundada dos 
processos transculturativos que foram consecutivos aos contatos. 
Assim, o presente tra.balho é passível de crítica pelas múltiplas la-
cu nas que possa oferecer. 

De maneira geral, os contatos dos Kariri com os citados con
tingentes humanos ( portuguêses, francêses, holandêses, espanhóis, 
africanos), podem ser rotulados através dos seguintes impactos: 
a. o extermínio dos índios e a procura das minas; b. colonização 
e implantação 1dos currais; c. as bandeiras; d. a caça e a escravatura 
do índio; e. a penetração dos "religiosos" e fundação das missões; 
f. as guerras (holandêses e portuguêses) ; g. a guerra dos Palma
res, e o novo estado de pacificação (11). 

(11) Parece-nos um tanto forçada a objeção de Artur Ramos (1944, 
p. 25), ao manifestar que a penetração para o interior teria como finali· 
dade, a captura dos índios, e •o estabelecimento dos primeiros currais, e pos
teriormente, essas "entradas" teriam um outro objetivo, a descoberta das 
minas; êste critério - ·colocado em têrmos diacrónicos, é realmente um 
tanto forçado, ponquanto em certos casos pode ser invertida essa ordem 
ou também, dar-se-ia em têrmos sincrónicos, seg~n<;lo se pode observar na 
análise das fontes históricas. 
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Os impactos supra indicados não se fizeram sentir nece$sària
mente em todos os grupos tribais dos Kariri, e muito me11os na 
ordem apontada. 

A configuração responde mais à perspectiva da an.álise e ao 
estudo dos conta tos ou ainda à forma em que se deram os mesmos. 

a. O extermínio dos índios e a procura das minas 

E' .bem, provável que vários grupos de Ka1riri da área do Baixo 
Rio São Francisco tenham sofrido as conseqüências das investidas 
contra os Caeté. Não se trata de uma suposiçãos pois nas suas in
vestidas os portugu.êses não faziam nenl1uma ·discriminação tr ibal. 
porque a maior p·arte dos índios era considerada genericamente 
"Tapuias" (12). 

·o extermínio dos índios inicia-se como reação ao massacre áo 
bispo Dom Pedro F1ernandes Sardinha, do .. provedor-mór Antonio 
C'ardoso dei BarroS' e de mais 98 pessoa.s, que foram devoradas pelo3 

... 
índios Caeté, após o naufrágio do navio, nos baixios de D. Francisco 
- nas imediações da fóz do Rio S'ão1 Francisco (J aboatam: 1858 · 
I - p. 17) em 23 de fevereiro de 1556/ (G.ama: 1844) (13). 

A reaç:ão contra êste ato não se1 fêzi esperar e J erônimo de Al· . 
buquerque à frente das fôrças pernambucan.arS e de índios aliados 
"penetrou sertão a dentro até o São Francisco, p·ercorrendo todo o 
norte, onde chega o seu braço" (Gama: 1844). 

Nêsse afã de expurgo dos Càeté, Duarte .c :oe1ho de Albuquer
que, segundo donatário de Pernambuco, atravessa com os portu-

(12) Já indicamos em outra parte dêste trabalho, pág. 7 (ver nosso ar· 
tigo; "Os. K.ariri da Pôrtd Real do Colégio", em. Sociologia, Vol. XVIII, n. 3, 
p. 235) que o .denominativo de "Cari'ri" apareceu co~ as referências de Fer
não Cardim - (Cardim: 1939, p. 176). Mesmo em outras fontes antigas, 
comd a de (Gabriel Soares de Sousa: 1938, p. 37"e segts), o quai faz men· 
ção aos "Cayté, Pitiguaras, Tapuias e Tupinambás, Tupinaês, Amoipiras, 
Ubirajáras e Amazonas" e outros nomes de tribus, não encontramos refe· 

' rência específica a algum grupo Kariri. 

(13) Há certa contradição nos cronistas e historiadores, quanto à 
data em que se teria produzido o naufrágio; destarte, o Presbítero D. 
Domingos d'O Loreto (1902 - XXIV - p .. 69) indica o que "Socedeo este la
mentavel cazo em 16 de junho de 1556, em que deq a costa a náo"; Jaboa
ta:m (1858 - I - p. 17) considera também essa data; Frei Vicente do S,a l· 
vador, aponta a data de 23 de fevereiro de 1556. . , 
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guêses grande parte do sertão da Capitania, des·de as margens do 
São Francisco até seu limite norte. 

Na opinião de Frei Vicente do Salvador, ê·ste donatário tratou 
de conquistar os ANAUPIRAS do rio São Francisco, que navegam 
em canôas e se atavia1n com algumas peças de ouro (Salvador: 
1918) mas não obterve resultados positivos (14). 

O combate aos Caeté e indiretamente às outras tribus, inclusi
ve aos Kariri, prolongou-se até 1563 (Rjbeiro: 1917), embora 
outros autores salientem a ação de outras expedições que se prolon
garam até 1590. Assin1 temos a expedição ~e 1578, com Fra.ncisco 
Barbosa e Diogo de Castro (Salvador: 1918). Para esta expedi
ç.2.o foram organizadas duas forças, uma por mar e outra por terra, 
para encontrar-se, no ·desembarcadouro do rio (em Penedo) . Nêste 
ponto os expedicionários "caminharam margem acima, para o inte-· 
rior, vencendo poderosos redutos selvagens, embora seus· resultados 
práticos não tivessem sido vantajosos, porque· somente Barbosa re
tornou, aniquilado porém, dada a fúria dos índios (Guerra: 1951, 
p. 32). Até certo ponto torna-se ocioso revisar e explorar os do
cumentos históricos, no sentido de obter inf orn1aç:ões específicas sô
bre o pla,no em que se teriam processado os contactos culturais do:.:; 
Kariri com as expedições vingadoras e exterminadoras dos portu
guêses. Por outro lado, não se pode ignorar que essas incursões 
produzira.m un1a grande mobilidade espacial das tribus' e conseqüen
te mistura, refugiando-se muitos no sertão, ou travando sangren .. 
tas lutas contra os in vasôres. :Êstes contatos despertara1n, <le cer
ta forma. uma mútua expectativa de conhecimento. 

As expedições " .baianas" realizadas à procura das minas de 
ouro, tomando por eixo o rio São Francisco, levaram à luta e até ao 
exterm.ínio, muitos grupos tribais. Infelizmente ignoramos a que 
estoques pertencian1 êsses gentios. Porém, como f atôres de con-

(14) No Tratado Descritivo do Brasil em 158'1, por Gabriel Soares 
àe Sousa (1938, p. 37) encontramos a notícia. . . "que mais acima do rio 
vivem os Tapuias de diferentes castas: Tupinaês, Amoipiras, Ubirajãras 
e Amazonas; e além d'ellas, vive outro gentio (não tratando dos que co
munica1n com os portuguêses), que se atavia com jóias de ouro, de que 
ha certas informações. ~ste gentio se afirma viver à vista da Alagoa 
Grande, tão afamada e desejada de descobrir, da qual êste· rio nasce''. N'C> 
comentário feito por Francisco Adolpho de Varnhagen, êste manifesta que 
tais habitantes seriam do Perú. 

l 
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tato e conseqüente desintegração de numerosos grupos tribais, po
demos assinalar as expedições Bruza da E spinosa - A~pilcueta Na
varro - por volta de 1553, e que, segu11do a carta de Navarro, che
garam .. até um rio nlui cauda.l, por nome Pará, qu~ segundo os í1t

dios informaram é o rio São Francisco", e achando-o "muito largo~· 
construíram duas en1barcações, navega11do rio abaixo. Os índios da 
margem direita eram-lhes mais ou menos fa,roráveis, os da esquer
da adversos ; por isso não continuaram ai rota e desandaram, volta11·· 
do pelo mesmo caminho (Vianna: 1935, p. 16). Em 1561, Vasco 
Rodrigues de Caldas, seguindo o Paraguassú, rumou para o São 
Francisco, mas sendo com:batido pelos "TUPI:NAEN", abandonou 
seu intento. O Mata Ne·gro e,m 1575, Marcos de Azevedo em 1577, 
João Coelho de Souza em 1583, seguiram as pegadas de Adorno, com 
melhores resultados. Em 1587 S'ebastião Alvares _navegou o São 
Francisco sem obter sucesso, isto é, sem descobrir as cobi·ça,das mi
nas. Poderíamos ainda citar outras expedições, como a de 
Gabriel Soares (1591-92), que, se bem não tenham encontrado as 
ambicionadas minas, alarga.ram entreta11to os horizontes dos colo
nizadores, contribuindo desta forma para extender os domínios da 
Corôa portuguêsa. E justamente, estas expedições, co1no já foi 
frisado, deram lugar ao encontro de nativos e expedicion.ários, às · 
vêzes pacificamente, porém a maioria das vêzes hostilizando-se inú
tuamente. 

O extermínio dos índios Caeté por parte das fôrças expedjcio
nárias pernambucanas e a procura das minas pelas jornadas baianas, 
sem dúvida, podem ser consideradas como instrumento de contato, 
em:bora comument€ hostís . Desta forma, novos elementos cultu
rais aparecem no mundo dos índios, os quais mais tar de os assimi
lariam com facilidade. 

-.. 

b. A Colonização e a implantação dos currais 

A colonização de Alagoas é iniciada de maneira mais organiza
da a partir de 1591 (Magalh.ães : 1935, p. 35), que vinha a ser, de 
certo modo, uma conseqi.tência das batidas e capturas de índios. 
Porta11to, os capturados tinha111 de su.bmeter-·se à adoção de um 
novo tipo de vida. Por essa data, Cristovão de Barros, na margem 
direita do Baixo São· Francisco, com sua gente extermh1ou 1600 h1-
dios e capturou 4000, :estabelecendo-se então, numa gra11de fa~~ e.:da 
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·que organizou para si, em Sergipe do Rei, e que mais tarde passou a 
ser capitania da Corôa portuguêsa (Marroquino: i 1934, p. 16). 
E ssa campanha de Sergipe é sem dúvida uma conseqüência dos con
tatos hostís .que se tinham processado entre portuguêses e índios 
da inargem direita do S'ão F'rancisco, pois, a. despeito da aproxima
ção dos jesuítas com os aborígenes da região (ignora-se tambén1 
nesta época a que grupos tribais. pertenciam), os colonos, soldados, 
bem como a cobiça dos mamelucos (L€ite: 1938 - 1 - p. 441) criaram 
uma atmosfera de desarmonia, que cada vez mais se acentuou. A 
jsso agrega-8e a atitude do pr·óprio Luiz de Brjto que 111arcl1ou con1 
f orte contingente até às margens do Rio Real e ao aproxi1nar -sc da 
aldeia de Santo Tomé (e nã,o Sto. Inácio como declara Bezerra : 1952, 
p. 30), observando que os homens do chefe indígena Sur ubi fugia1n e 
crendo tratar-se de um ataque ordenou a perseguição dos índios. 
E sta a,ção segundo a opinião dos hi storiador es ( 15), teria co11tribuí
do para aproximar os índios dos francêses. Por volta de 1596, os 
"bugr es" solicitaram o término das hostilidades, já que as lutas 
-inter-tribais iam-se avolumando. Não deram crédito os portuguê
ses a essa. solicitação, como Cristovão· de Barros, que se manifestou 
contrário às bôas intenções dos naturais. Entretanto, o governa
dor lVIanuel Teles Ba.rreto ordenou que partisse uma coluna de 150 
solda.dos, e os loilolistas que o acompanhavam foram sacrificados 
pelo ataque dos índios, embora não se saiba categoricamente por 
qual grupo de índios. Sôbre êstes acontecimentos diverge um ta11-
to o depoimento do miliciano Cristov.ão de Gouv,eia., que ainda rela
ta que a expedição foi organizada com o consentimento do Governa
dor Teles Barreto, bem como de Garcia d' Ávila e · de Beneditinos, 
pois estavam interessados nai captura dos índios, os quais' seriam di
vididos entre êles. Não obstante as advertências dos jesuítas sôbre 
o fracasso da expediç.ão, a entrada se fêz. Ao aproximar-se · dos 
aborígenes, êstes manifestaram seu interêsse em submeter-se aos 
padres, e que somente com êles se entenderiam ou iriam até a Bahia. 
Desta forma romperam-se as hostilidades , e os índios (16) dirigi
dos por um grupo de francêses, esmagaram os 150 soldados e mais 
os 300 índios ou escravos que acompanharam a expedição. 

(15) Ver: Felte Bezerra: 1952, p . 30; Vicente do Salvador: 1918, p. 
216; F. Freire: 1906, p. 277. 

(16) Serafim Leite: 1938 - 1 - p. 441 e segts. 
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Na campanha de colonização de Sergipe, coube· depois aos pró
prios colonos a( iniciativa da conquista, em face da ameaça dos abo
rígenes e dos francêses. 

Os francêses, seguindo· uma política pacífica, lograram atrair 
os índios de Sergipe, para desta forma aproveitar as especiarias, o 
pau de tinta (pau brasil),. sem preocupar-se em criar um. novo "mo
dus vivendi" no aborígene; isto é, sem trata~ de mudar o sistema de 
vida e ª ' organização com que estavam habituados os nativos. Na 
medida em que os contatos se faziam quase primários, os fra11cêses 
procuravam agradar os. naturais, ensinando o uso dos elementos cul
turais para êles corriqueiros, na medida do interêsse demonstrado 
pelos índios. Assim, a1prenderam dos gaulêses o manêjo da arma 
de fogo. 

Com o contato dos francêses, por estas bandas tinha-se inicia
do também o inter-cruzamento racial, de tal forma que as referên
cias de !Gabriel Soares de Sousa ( 1938, p. 405), são bastante ex;, ,lí
citas. 

Os conta tos de gaulêses com índios tupinambás foram bastan
te significativos, nêste setor da Colônia; entretanto, para o3 Kariri 
não teve maior alcance, porquanto os. francêses não se: aventurara1n 
a sulcar o rio São Francisco até as terras dominadas pelos l{ariri nu 
águas acima do Paraíba em que mantinham tratos amistosos com os 
Potigu.aras (Couto: 1902 - XXIV - p. 25). Porii:1s~ mais eloqüente 
se tornai para a mudança cultural .dos: Kariri a penetração dos. colo
nos portu.guêses e a implantação dos currais, embora os con.tatos 
culturais e depois os sociais fossem concretizados sob um clima de 
hostilidade mútua. 

As "entradas" pelo lado baiano, com feitio mais colonialista do 
que colonizador, com a implantaçã-0 dos currais, e·stão intimamente 
liga,das à história da "Casa da Tôrre". O seu fundador, Garcia 

' d' Ávila, estendeu pelos territórios conquistados seus "currais". O 
início dos "currais" tem lugar com o desembarque da primeira cor
veta carregada dei gado vacum, que chegou à Bahia em 1500, sendo 
que a 6 ide dezembro dêsse mesmo ano, êle comprou por 4$000 as 
duas primeiras vacas (17). "Fêz-lhes curral em Itapagipe. Tan
geu-as ao longo do litoral, à procura de pastagens, longe· das roças 

(17) Documentos Históricos, XIII, p. 390 e XXXVII, p. 124. 
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e dos nascentes canaviais. Comprou escravos da Guiné. 
gou à sua casa índios das aldeias" (Calmon: 1939, p. 18). 

43 

Agre
Desta 

forma a paisagen1 ia-se transformar à medjda em que se instala
vam os currais ao longo das estradas. E sta febre da Garcia d.' Ávi
la foi passando aos que o sucederam no comando da Casa da Tô-rre, 
Francisco Dias d' Ávila e Garcia d' Ávila. tste último, em compa
nhia do padre Antonio Pereira chegou até as aldeias dos Kariri de 
Rodelas, no sertão, perto do rio São Francisco. ~ste contato com os 
Kariri 1deu-se por volta de 1646; ne1ssa oportunidade a política dês .. 
se desbravador. era mais baseada em têrmos pacíficos e· "dispêndios 
de muita fazenda., resgatesi que deram. ao gentio para poder obrig::1r 
ao co11hecimento e povoação das ditas terras em que despenderam 
mais de 2 mil cruzados de fazendas e roupas com tôdas àquelas al
deias que são muitas, e por meio dais ditas dádivas os ditos índic:; 
como naturais e senhores das ditas terras lhas entregaram. . . e 
como tais as povoaram de currais de gado ... " ( Calmon: 1939, p. 
65). Nos anos seguintes, à medida em -que a Corôa concedia novas 

· sesmarias, agora já ao longo do rio São Francisco, os índios l{ariri, 
que teriam sido a11tes do descobrimento obrigados a retroceder do 
litoral pelos. "Tupinambás e Tupinaes ", na opinião de, Joseph Freyre 
de Montarroyo Mascarenhas, e que depois em 1658-1659 "recalcados 
<lo Morro do Chapéu para a margem direita do São Francisco cedian1 
de vez o lugar aos. conquistadores,, (cit. Calmon: 1939, p. 65, Livro 
de Sesmariasi da Tesouraria, Provincial da Bahia no Arquivo Naci0· 
nal) ( 18). 

Na sucessão dos Ávila, foi Francisco Dias d'Avila quem conti~ 
nuou a tradiç.ão de estender a conquista através de guerras e cur
rais, mais outros eventos como a submissão dos gentios "GUAIS
QUAIS" e ;'GALACHES" que pilhavam as fazendas e trucidavam 
os rebanhos (Calmon: 1939, p. 81), o ·que veio tornar mais sangren
tas suas façanhas. Pa.ra êsse fim, fêz-se ajudar por Domingos Ro
drigues de Carvalho, sertanista que mantinha bôas relações com os 
(Kariri) "rodelas", "tamaquins" e "outras nações volantes do rio 

(18) Nessa época, segundo informações de Estevão Pinto:. 1936 p. 44-45), 
quase todo o vale :de São Fràncisco, sobretudo de Juazeiro para baixo, es· 
tava povoado de índios: Os Ananio (derrotados em 1674), os Amoipira, 
os Ocren, os Sacragrinha, os Tama_quiú, os Ponta, os Dzubucua-Cariri, os 

· Poria, os Pancuru, os Aramuru, os Natú, os Çariri e outros. 
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São Franc-isco" ( 19), que inflingira aos rebeldes seu primeiro casti
go. Por stia vez, Francisco Dias d' Ávila para socorrer seus forei
ros dos ataques1 GUAISQUAJS e. GALAN:CHES teve de reunjr além 
de soldados, índios principalmente o "gen'tio Rodela, chefiado por 
Francisco Rodela, valoroso Cariri" (Garcia : - 1 ·- p. 226) ; tal acon te
cimento teve lugar por. volta de 167 4. Ne~sa época houve uma. no-, . 
va ameaça para os ucurraleiros": é o levante dos "Kariri conheci-
do como "a confederação dos Cariri". Trata-se provàvelmente de 
uma. aliança dos· dif e;rente& grupos tribais (dos Tupinambás, Ka.riri, 
Caeté e outros) para conter as entradas dos bandeirantes e curra]ei
ros. Êsse estado de inquietação estendia-se pelas bandas do Ceará, 
Paraíba e Rio Grande do N'orte· (Calmon: 1939, p. 84) e até mesmo 
ao Piauí, oride os curraleiros tinham. estendido seus domínios, como 
no caso de Domingosi Afonso, que em 1673, invade o norte para fun
dar ..seus currais até o Piauí (Lima Sobrinho: 1946, p .. 48-49.) As 
hostilidades inter-tribais de certa forma, chegavam a seu fim; pactua
vam agora em defesa de seus domínios, pois, o retrocesso ao sertã.o 
tinh.a.-os solidarizado contra os curraleiros, que lhes tiravam suas 
áreas nas quai~ podiam obter recur~os para sua subsistência, por--

, 
quanto no "Sertão" a luta pela existência tornava-se mais difícil. 
l\f esmo os :eortuguêses tiveram de acomodar-se às técnicas emprega-

. das pelo aborígene no amanho da ter.ra, de tal forma ·que o ír1-dio con
tribuía, ainda, para beneficiar a lavoura dÓ português. l\ roça 
tinha de ser preparada obedecendo às técnicas do. aborígene, e para 
êsse fim, a derruba,da e ·queimada tradicional eram os elementos 

·que mais correspondiam à exploração dêss~ habitat. Desta forma, 
muitos grupos no intuito de O'bte-r alimentos que o portugu.ês lhes 
proporcionava, mantinham por uns tempos relações pacíficas. Mas 
os l1ábitos tradicionais emergiam e faziam-se sentir principalmer1te 
quando sua integração à nova ordem não €ra suficientemente efeti
vada de tal modo que o processo de aculturação fraccionava-se, vol
tan·do o índio para a mata ou para o sertão. 

Tal co1no os outros grupos tribais, parte _dos Kariri combinava, 
ou vivia com os colonos, principalmente graças à intervenção dos 
missionários, ou devido à f orne. Outra parte dos aborígenes rebe
lava-se contra o "cativeiro", e portanto, aliados aos outros gentios 

(19) Carta de 29 de novembro de 1669. Livro da Câmara da Bahia, 
cit. por Calmon: 1939, p. 81. 

' 
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fazia guerra aos curraleiros. Destarte o último quartel do sécu1o 
XVII é propriamente dito de guerras, pelo levante ~eral dos índios 
contra os curraleiros. Para rechaçar as pretensões dos naturais, 
os "curraleiros" pediram auxílio das bandeiras pajulistas, "renoma
dos trucidadores de índios". Por outro lado, os curraleiros tinham 
ta.mbém de enfrentar as reivindicações que os inissionários pleitea.
vam . 

c. As bandeiras 

A penetração das bandeiras, ou melhor, dos "bandeirantes pau
listas", deu margem a contatos nitidamente hostís, enquanto que 
em outros impactos nem sempre sucedeu o mesmo. Das entradas 
organizadas com o fito de acabar con1 a re·volta dos aborígenes, ge
neralizadas desde· a Bahia até o rtlaranhão, a. mais importante; tam
bém conhecida como a "confederação dos Kariri" foi a de Este
.vão Bayão Parente "organizada para vingar o desbarato daqueles às 
ordens de Domingos Barbosa Calheiro" (Vianna:: 1935, p. 32). Esta . . 
bandeira, a de Bayão, nas suas jornadas de 1671 a 1674, logrot1 sub· 
jugar os aborígenes, mas nêsse intercurso muitos elementos fora1u _, 

dispersados e os índios sobreviventes reduzidos à escravidão e le-
vados ao· litoral, onde foram. ven·didos. A bandeira. de Mathias Car. 
doso de Almeida, foi organizada. pelo novo apêlo que o Govêrno da 
Bahia. f êz a São P·aulo, para; acabar com a nova eclosão do levante 
dos Kariri, Anayó, Cabilda, Pimenteira e outras tribus aliadas, que 
nmeaçavam 1destruir os "currais" e o "esfôrç.o colonizador" que se 
estendia pelo rio São Francisco. Para efetivar a e·ntrada de Mathi
as Cardoso de Almeida, que todavia chegaria. ao rio São Francisco 

.,. 
em 1690, foi provido de "Governa·dor a Administra.dor de tôdas as 
Aldeias das Naç.ões, ·que reduzir e sitiar desde a Capitania de Pôrto 
S'eguro athé o R.yo S. Francisco" ... (Annaes do Museu P'aulista, to
to III). Mathias Cairdoso1 de Almeida pelo mesmo documento é con
siderado como conhecedor da língua e dos hábitos dêsses gentios, o 
que contribuiria para o bom entendimento. 

No limiar do século XVIII, os Kariri estavam exaltados e em es
tado. de guerra mas "as revoltas são derrota.das e compelidos para o 
interior do s .ão Francisco. Nêsse recuar assistimos ao desapareci· 
mento de muitas tribus, mesclando-se seus remanescentes com os, 
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Conquistadores" (Vianna: 1935, p. 46). Muitos dos bandeirante.s 
tornara.n1-se, com essas conquistas, grandes proprietários, fixando
~e dê~,se nlodo no nordeste, sem retornar para São Paulo. 

d . A caça e a escro/va.tura do índio 

A caça e a escravatura dos índios, constituem outro impacto que 
contribuiu para mudar muitos dos seus hábitos e costumes, sob um 
clima de pressão. Os saldos negativos através ·dêste tipo de co·n
tato foram a morte dos índios, ora n~ luta, ora pelas doenças adqui
ridas do branco. A escravatura como instituicão social estabeleci-

-> 

da em muitas tribus indígenas do Brasil (20), existiu antes mesrrto 
dos portuguêses, principalmente como conseqüência das lutas inter
tribais e cujos prisioneiros de guerra eram tomados como escravos ~ 

sendo inclusive, ma.is tarde devorados nos rituais canibalísticos. 
Com a penetração dos portu.guêses a necessidade do aprisior1a

mento dos índios se fêz sentir .de imediato, estabelecendo-se u1na "es
cravatura ilegal" (21). Mais tarde, dado a a.ç.ão pratica,da pelos 
Caeté com relação aos n.áufragos do navio "Nossa Sra. da Ajuda" 
(22), deu-se o primeiro ato legal de escravatura no Brasil. A lei 
vindicativa teve a aprovação geral, mesmo dos jesuítas (Leite: 

~ 

1938 - I - p. 197). "O·nde o colono achasse um Caeté logo o podia to-
mar e ferrar", porém muitos Caeté viviam misturados com outra~ 
tribus, inclusive com os Kariri. O desconhecimento das tribus, e a 

··----
(20) Staden: 1942; Léry: 1941; Soares de Sousa: 1938; Fernandes: -1949. 

(21) D. Domingos do Loreto Couto, na sua obra (1904) procurando 
justificar a escravatura dos indios salienta: "A liberdad~ da poder cada 
hum vender se a outro homem foy o principal motivo porque se1 introdusio 
o captiveyr01 dos indios do nosso Brazil. Huã not::ivel fome que padecerão 
os Gentios no anno de 1564, de maneira que vivendo ja em populosas Aldeas, 
reduzidos ao gremio da Igreja, venderão muitos seos filhos, e se vend~
rão a si proprios para não acabarem as vidas ao rigor da esterilidade. 
Valendo-se a cobiça dos Portugueses da necessidade dos mizeraveis Indios .. 
que descião em tropas das suas terras a buscar nas povoações dos Portu· 
guesas o seu remedio. A troco de os fartarem huã so hora os captivarão 
para toda vida. Vinhão outros· trazidos com enganos, e ou por força, ou 
por industria cahião nos laços da escravidão (p. 69). 

(22) Ver o item relacionado com O extermínio ào8. índios e a procu1·a 
das minas, nêste trabalho. 
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eonveniência em desconhecê-las contribuiu para que a escravatura 
se difundisse ràpidamente, transformando-se num meio eficaz de 
abastecer os engenhos de braços indígenas escravizados, assim como 
os currais, as minas, as roças, e assim por diante. 

Entretanto os excessos dos portuguêses deram margem para 
que os religiosos tomassem o partido dos índios. t stes fora.m par
t icularmente os jesuítas (23). 

Ao findar o século XV l, foi assinada a Lei de Liberdade dos· 
índios, em 26 de julho de 1596, a qual teve enorme repercussão e 
conseqüê11cias que vieram a transbordar no 'século XVII, conforme 
relatos de Serafim Leite (1945 - V - p. 3). Por outro lado, a le
gisla9ão e declara.ção de princípios deu motivo a discussões e recla
mações, agravadas pela crise da Capitania da Bahia, principalmen
te com, ai r edução das importações africanas, o alto prêço do escravo 
negro, a morte dos trabalhadores negros, a queimada dos canaviais, 
fatôres êsses que exigiram o recrutamento da escravatura, con10 
aponta Afonso de E. Ta11nay ( 1946 - VIII - p. 19), citando como parte 
<los relatos do Desembargador da Representação bajense ante s~1a 

lVIajestade Católica, sôbre as conseqüências da campanha assolado
ra de 1624-25. 

- "Que V. M. mande passar provisão para que: o Governador do 
Rio ·de Janeiro faça vir para esta Capitania todos os índios dos 
quintos dos que ora descera.m do sertão de S. Paulo e se faça por 
ajuntar nas ditas capitanias g~ntio· para se fazerem duas aldeias e se 
mandem buscar em dois navios à custa da. imposição dos vinhos". 

Ainda numa outra parte da exposição junta-se o seguinte: "Que 
mande V. M. passar provisão para que o Governador dê licença para 
ir ao sertão descer gentio donde houver e para isso dê poderes a 
línguas e ao Padre Provincial da Companhia da parte de Vossa Ma
gestade ". (Arch. de Mar. e Ult., 2-5, cit. por' Taunay: 1946 - VIII 
- p. 18-19). 

(23) D. Domingos de Loreto Couto (1904, p. 69), sõbre a atitude e 
disposição dos portuguêses assim se manifesta: "Excederão tanto os pri
meiros povoadores do Brazil no modo. de captivar os índios, que os Padres 
da Companhia com louvavel zelo, grandes molestias, e indignas murmu
rações, sahirão a favorecer aos desamparados; nada aproveitarão as suas 
fervorosas deligencias p'OI'l,que julgando-se as razões dos miseraveis 
I d

. ,, 
n lOS ••• 
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Desta forma recorria-se novamente ao cativeiro dos. índios, int
planta.n·do-se outra vez a "escravatura vermelha", em face. da im
possibilidade dos colono3 obterem. escravos da Gui11é. Papel impor
tante tiveram os paulistas na. escravatura. dos índios. 

Realmente, existe uma série de fatôres •que levar am a tornar 
escravos os índios; perseguidos até mesmo no sertão, os contatos 
culturais e sociais desempenham papel importante, principalmente 
na. mudança. de aspectos materiais da cultura, nas relações sociais 
dos aborígenes do Brasil e particularmente dos Kariri com os por
tuguêses. 

e . A penetração dos religiosos e a fundação dos "aldeiamentos" 

Religiosos pertencentes às mais diferentes ordens: (j esuítas, 
capuchinhos, .beneditinos) entraram em a·berta competição com os 
coloniza,dores portuguêses. Esta competição tinha como pivot o 
índio. As relações entre leigos e religiosos, na medida em que am
bos desenvolviam seus interêsses, deu margem a muitas situações 
de conflito, como no caso dos jesuítas com os "curraleiro& da . . Casa 
da Tôrre" em 1696 (24), embora antes os chamados "Morgados da 
Casa da Tôrre eram os benfeitores da Ordem de Jesus ", pois como 
indica Frei Jaboatam (1858 - 1 - p. 274), os religiosos que eram 
man.dados a assistir as doutrinas encontravam afável agazalho n.a 

'• 
casa delles que inclusive as "aldeias de índios, que ficam. pela. ribei-, 

ra do rio São Francisco a.cima nas fazendas de gado, que p0r estas 
mesma~ partes e outras do sertão tinha 1e ainda hoje possne casa. 
que são muitas, mandava dar um boi de esmola em cada uma, além de 
muitos por ordem sua (de Garcia de A vila Pereira o 3. 0 dêste nome 
na sua ascendência) se repartiram pelas missões, aldeias e com 
bois <los. missionários e aldeianos, que todos, pela sua conta. dizia êle 
vinha mostrar, e alguns religiosos e testificam, as rezes em tantas 
cabeças quantos são os dias do ano, vindo assim a dar u1n bo"i por 
dia''. 

De certo modo o conflito era evidente quando os interêsses, ta11-
to dos colonos como dos religiosos, entravam em choque, não obstante 
em muitos casos os próprios colonos ajudarem a fixar as missões. 

(24) Ver Calmon: 1938, Leite: 1945 - V - p. 295 e segts.; Nantes: 170e 
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O conta to dos Kariri com os religiosos foi mais decisivo na 
muda.nça de muitas. de suas crenças, pois os missioná rios, interes
sava1n-se na "conquista e arrebanhamento de almas". Para conse
guir êste1 propósito, os missionários aprenderam a língua dos aborí
g·enes, levando ampla vantagem sôbre muitos sertanistas, curralei
ros e bandeirantes. Entre êles, temos o padre João de Barros, cha
mado tam.bém o "Apóstolo dos Quiriris ", que não somente se limi
tou ao estudo do Kariri mas de outras línguas, procurando fazer 
Artes, Catecismos e Prosódias para os vindouros (padres) e logo 
passando da fundaição1 de uma missão para outra (Leite: 1945 -· V -
p. 196) ; o irmão Gabriel da Costa que em 1692 aprendia a língua 
dos "01aca.ras" (outro ramo do Kariri, pois tanto os Rodela como os 
Oacará visitavam-se mais assiduamente, pelo ano de 1694) (Leite: 
1945 - V - p. 299) ; o padre Luiz Vicencio Mamiani que compôs sua 
gramática na segunda metade do século XVII. Além dêstes jesu-Í
tas, temos . os capuchinhos francêses, que se interessaram também 
em aprender a língua dos Kariri. Assim temos Frei Martim de 
Nantes, 1671, que iniciou sua vida, de missionário entre os Kariri da -Paraíba, cuja conversão (ha.via sido iniciada 15 mêses antes, por 
F rei Teodoro de Luce ( Edelweiss :- 1952, p. 36) , para mais tarde di
rigir-se para realizar conversões, nas margens do rio São Francisco, 
onde estavam espalha.dos os Kariri; •Frei Bernardo de Nantes notá
vel por seu Catecismo índico da Lí1ngua Kariris, che.gou por volta de 
1682' à ilha ,de Aracapá, no ·rio 1São Francisco. 

Os relig·iosos, além de terem contribuído de ma.neira intensa, 
para a mudança das crenças dos Kariri, lograram também ensinar 
o cultivo de novas· espécies vegetais, e a criação de animais aos abo
rígenes. Porém para lograr êsse intento, tiveram de acomodar
se às condições de vida dos indígenas, ganhando-lhes a confiança e 
pa1ssando logo a catequizá-los. e· a ensinar-lhes novas práticas. Um 
bom exemplo de labor desenvolvido pelos missionários, encontramos 
no seguinte extrato da obra de Serafim Leite (1945 - I - p. 295). "O 
fruto destas missões consiste em fazê-los de bárbaros, homens; e de 
homens, cristãos; e de cristãos, perseverantes na fé; o isto procuram 
e procurarão aquêles missionários, acomodando-se a viver com êles, 
e a fazer ofício de cura, pai, médico, enfermeiro, tutor e ai11da mes
tre, para ensinar-lhes a roçar e plantar seus mantimentos, porque 
tai~ são que antes haviam de ir !Caçando pelo mato e buscando algü
ma, fruta silvestre do que acon1odar-se a tra:balhar e plantar". 



50 ALFONSO TRUJILLO FERRARI 
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Nos documentos deixados pelos mission.ários é 1que vamos obter 
a maior fonte de informação sôbre a primitiva cultura dos Kariri 
como j .á vimos e·m outra parte dêste trabalho e também, dados re
ferentes aos processos de mudança cultural. 

f. Guerra dos holandêses 

O empreendimento guerreiro da Holanda no século XVII, cons
titui um out ro aspecto de contato e mudança. na estrutura de mui· 
tas tribus "Tapuias " e particularmente dos Kariri. 

A invasão dos holandêses à C'.apitânia. de Pernambuco e de 
modo geral, ao domínio português no Brasil, deu. margem a que se 
estabelecesse a guerra entre holandêses e portuguêses. Nessa luta 
ao lado tanto dos holandêses como dos portuguêses combatiam os 
abor ígenes, entre êles, os Kariri, sendo que os de Capitânia de Per
na1nbuco tinham-se aliado aos holandêses, e os Kariri da Ca.pitânia 
dai Bahia aos portuguêses. 

A perseg··uição ·de Bagnuolo (25) pelo Conde1 Maurício de Nas
sau até o rio S.ão Francisco em 1637, fêz:, com que os holandêses en
trassem em contacto com os naturais da margem esquerda do indi
cado rio. Barléu (1940: p. 46), sem discriminar que tribus entra
r am em t ratos com holandêses manifesta: "Durante isto, alguns 
indígenas, accessíveis às a.rmas e sortidas dos nossos, pediram-nos 
co1n instância fossem aceitos sob a nossa proteção, o que alcança
r am, pois Nassau não julgou g·eneroso combater com particulares 
infelizes, mas sim inimigos violentos. Obtida a garantia que ti
nham pedido, voltaram para suas terras, sa·bendo ter nos holandêses 
defensôres de seus .bens e no inimigos ". Ainda o Conde Maurício, 
observando - ao chegar a Penedo - que o "inimigo" tinha fugido 
para a outra margem, para Sergipe del Rei, mandou que os "habi
tantes da marg·ern austral que, com todo o seu gado, passassem para 
a margem setentrional, afim. ,de não ir a.lí o inimigo abast€cer-se. 
como antes j á acontecera" (Barléu: 1940, p. 47). Isto co11tribuiu 
para que·, o contato entre os índios e colonos aumentasse, da mesma 
for1na que os diferentes .grupos tribais iam-se misturando, confun-

(25) O Conde Bagnuolo era um militar experimentado, que se dis
tinguira nas Companhias neerlandêsas sob o Marquês de Spinola (Barléu: 
1940, p. 36). 
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<lindo-se êsse "mosaico de povos~'' de que nos fala Calmon (1939, p. 
56). 

Escrevendo de P·enedo, ao Príncipe de O-range, stathoud.er das 
Províncias Unidas, Nassau relata algumas notícias referentes aos po
vos aborígenes denominados de Tapuia, que vivem na região e co1n 
que1n tinha travado bôas relações (26). 

As informações que nos ivem dos holandêses com referência aos 
índios é muito difusa, e muitas vêzes etnocêntrica, se11do poucas as 
fontes credenciada.s que descrevem a cultura dos índios em aprêço 
( 27) . Ainda mais fracas são as notícias dadas para os Kariri. 
Dentre êsses tratadistas convém destacar J acó Raabí, l\!Iarcgrave, 
Barléu, Zacharias Wagner, Roulox Baro e· principalmente Elias 
Herckman, cujos informes sôbre a Para,íba foram escritos em 1693. 
De modo ·geral, o que chama a a~tenção sãa asl interrelações amisto
sas entabuladas com os naturais. ("Tap.uias") da região\ e a facilida
de das alianças com êsses. ín.dios; isto se explica pela nece:ssidade 
·dos holandêses de penetrar nos sertões chegados à costa (Pompeu: 
1934, p. 8) . ~ste contacto direto, levou também a que os holandê
ses. se interessassem em: conhecer os costumes aborígenes, porém os 
cronistas. (flamengos da época) preocuparam-se mais em registrar 
con1 maior minúcia suas próprias aventuras ou a de seus. superiores, 
que propriamente descrever em profundidade a cultura, dos Kariri. 

(26) Reproduzim'Os un' a parte da carta de Nassau, inscrita na obra de 
Barléu (1940, p. 48). "Há por es·tas regiões um gentio feroz, bárbaro, de 
costumes inteiramente rudes, da raça dos antropófagos. Chamam-lhe Ta
puiar., dos quais há perto de 700 a duas leguas dos meus arraiais; arampam 
aqui a lguns, enviados pelos seus para nos pedirem paz e aliança contra os 
portuguêses. São de corpo robusto, de bóa compleição e de porte eleva
do. Falavam uma língua que não podiam entender nem os portuguêses, 
nerr:i os brasileiros, nem outros tapuias que estavam entre nós. Todavia, 
com visagens e ademanes exprimimos mutuamente nossos pensamentos, 
principalmente êste: que impedissem os portuguêses moradores da outra 
banda do rio de o atravessarem e trucidarem aquêles que o tentassem. 
C-ompreenderam estas horríveis palavras e consentiram no pedido. Des· 
pedimo-los depois, presenteados com bufélrinhas e alegres com a conferên
cia e amabilidade da nova genle. Estou que. doravante, os saqueador~s 
dos inimigos j á não ousarão transpor o rio e talar-nos o: território". 

(27) Baldus: 1954. 
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Pelas notícias referentes aos indicados co11tatos travados sob 
um clima de paz, notan1os que os promotores dessas alianças era1n 
indicados como sendo os próprios índios, como veremos a seguir. 

No outono de 1637 (28), João Maurício recebeu aos enviados 
das tribus indígenas residentes no Ceará e Norte do Rio Grande, os 
quais 4'apresentaram-se para pedir sua liberta,ção do jugo português 
e sujeição à dominação holandêsa. Como penhor da sinceridade do 
seu pedido, ofereceram elles ao Príncipe refens, para, maior garan
tia, fi lhos de dojs chefes da tribu" (Watjen: 1938, p. 156) (29). 
Na8s~u consentiu na expedição para desalojar os portuguêses do 
Ceará, com a cooperação dos indígenas. Além disso, o interêsse dos 
holandêses em obter pedrarias, âmbar, etc., compensaria os gastos. 
Assim, sob o comando de J o ris Garstman lograram conquistar o 
pequeno reduto chamado Forte ou Fortaleza. 

Os holar1dêses por outro lado, para. a.gradar os índios, davam
lhes presentes (missangas, corais, anzóis, pregos, chocalhos, vesti
dos, facas ) e até alimentos, o que ?nais adiante criou um sério pro
blema na n1anutenção ,do gentio, para cuja solu·ção o Conde, "escre
veu-se aos diretores das províncias recomendando-se-lhes permitis
sem aos índios o voltarem para as. aldeias e antigas moradas", uma 
vez que ocupando holandêses e colonos as terras perto das cidades e 
vilas, não existiriam terrenos suficientes para que os índios culti
vassem a mandioca e outros produtos dos quais se alimentavam 
(Barléu: 1940, p. 54) . Através desta medida ficava solucionado 
também o problema da falta de ocupação: os índios sem fazer nada,: 
"habituados à ociosidade" iriam ser molestos aos colonos e evi· 
tava também que êstes últimos aproveitassem do trabalho gratuito 
do índio, o que poderia torná-los hostís aos hola,ndêses. Prevendo 
êste problema o C'onde ainda decretou o pagamento dos serviços que 
os í11dios prestavam. 

A libertação dos escravos índios, foi outro ato administrativo 
de Nassau, já que muitos, índios tinham sido escravizados pelos por ·· 
tuguêses por terem-se aliado aos holandêses, "os que abandonara na 
baia. da 1..,'raição, o almirante Balduino Henrique (Barléu: 1940, p. 

(28) A data consignada por Watjen é 1637; porém Nieuhof considera 
1638. 

(29) Nieuhof: 1942, p. 62; Barléu: 1940, p. 189; Netscher: 1942, p. 161. 
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133) ; deu liberdade também aos índios trazidos do Maranhão com
prados. como escravos dos portuguêses. 

As relações "Tapuia"_, ho1a.ndêses estenderam-se por tôdas as 
terras conquistadas pelos flamengos, o· que motivou uma forte atra
ção, de tal forma que, dois mêses antes da partida da. armada da 
Bahia de Todos os Santos, desceram do sertão para Rio Grande 
3.000 tapuias com mulheres e filhos. Os holandêses espantaram-se, 
porque antes, a aproximação dos indígenas era em "rancho de uns 
vinte ou trinta". A.s expectativas dêsses índios de recobrar sua 
primitiva liberdade e ·obtenç.ão de fortuna com a guerra, foram 
outros n1otivos (Barléu: 1940, p. 189). Nessas condições e confian
tes, os hola,ndêses recorriam aos índios para impedir as incursões de 
~bastecimento dos portuguêses. Destarte, Nassau escreveu uma 
carta: ao inorubixaba Ja11dui (30) para que impedísse que oi:; por· 
tu.g·uêses pudessem "abastecer-se e de fazer aguada" não longe do 
Rio Grande. Êste pedido foi ouvido, e Jandui enviou seu filho co11.1 
algu11s "tapuias" assassinando ·vários portuguêses. 

Como j.á foi dito em outra parte dês te trabalho, os contactos 
dos Kariri com os holandêsP.s criou uma atmosfera de compreensão 
em face das perspectivas de ambos ; os holandêses, aproveitá-los na 
guerra ou nos trabalhos, da lavoura; os índios, obterem sua antiga 
liberdade, mais os mantimentos e regalias dos "invasores". 

Com o findar da guerra e a expulsão dos holandêses, muitas 
tribus tiveram de fugir para as montanhas do sertão, isolando-se 
com o fim de não ser objeto da vingança dos portuguêses. 

g. "A Guerra dos Palmares" 

Outro movimento que suscitou uma aceleraç.ão dos contatos 
dos J(ariri com as outras etnias foi sem dúvida a "Guerra dos Pal-
rnares ". Os negros escravos ante condições su.b-humanas, fugira1n 
do trabalho op-ressor, refugiando-se no mato. A floresta do nor· 

(30) Jandui era chefe de uma parte da Nação Taraiyou (Tarairu) e 
de outra paTte, Caracara (Herckman: 1934, p. 15); quando foi requisitada 
sua ajuda através de parlamentares portadores de uma carta; queixou-se 
de que não tinha sida presenteado convenientemente com.o os outros chefes, 
particularmente como Jandui (Nieuhof: 1942, p. 22). 
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deste apresentava-se com um panorama. similafi a seu ·antigo habitat 
na África, condicio11ando a possibilidade de subsistir. E nessa 
volta à liberdade, o negro teve que lanç.ar mão aos assaltos, à pilha
ge111 e a evitar os "capitães de mato" para não perecer. E final
mente teve que ag-rupar-se formando verdadeiros povoados, quase 
que inexpugnáveis em n1eio dos palmares., para poder garantir sua 
liberdade, com as.pirações a constituir uma república. Destarde o 
poderio dos "quilombolas" robusteceu-se enorn1emente constituindo 
sério perigo de vida para os colonos que já sofrian1 as conseqüên
cias dos assaltos. 

A insegurança criada pelos negros fugidos e a ineficácia de sua 
don1i11ação, fez con1~ o que o Gover11ador D. Pedro de ... i\1111eida, en1 
J 67 4, organizasse u1na. expedição com relativo sucesso· e depois u111a 
outra em 1677 com igual sorte. Os negros com o assalto da expe .. 
dição de F·ernão Carrilho, i1.ão tinham sido exterminados e, e1n nada 
diminuiu seu poderio. Novas expedições foram enviadas pelos 
outros Governadores que o . sucederam e que se viram envolviàos 
no problema dos Palmares. R.ecorria-se inclusive para que os "geu
tios" construiss.em suas aldeias perto da concentração dos "Palma
res" (31) i11terceptando e servindo de muralha às tentativas de 
assalto dos "quilombolas ". C'om intervenção dos ban·deirante-; 
paulistas ei11 que sobressaiu Domingos Jorge Velho, a Guerra dos 
Palmares ch,egou a seu termo. O r€trospecto e síntese, i1-ão tem outra 
finalidade senão a. de lembrar que na dita Guerra, não só 1novi1nen
tou o contingente português e negro, mas tam.bém os í11dios, que 
foram arregimentados, e entre êles. alguns grupos de, Kariri. 

A documentação histórica (32) registra principalmente os 
acontecimentos épicos e dramáticos. dos preparativos e do desenro-

---·- ·---· __ ,,, . ----- ..... _ .. _____ ···~------ ·--- -· -· .. -·-·· .. 
(31) Num trecho da carta de 20 de julho de 1690, do Governador l\!Iár -

ques de Montebelo, se lê: "Se ordenasse ao Governador do gentio doméstico 
Antonio Pess·ôa Arco Verde ajuntasse todo o gentio de· sua nação que esti· 
ver da parte Norte (que lhe denega o domínio dos padres da companhia 
de Jesüs e de S. Bento) e que faça situar três Aldeias de cem casaes cada 
um nas Cabeceiras de Serinhagem e Porto Calvo, e .!\lagoas, que os 
confinan1 com o sertão em que habitam os ditos bárbaros, para que 
assim tenha aquele povo socêgo e a fazenda real grande aumento ... " (Cit. 
in Ennes: 1938, p. 57). 

(32) Sôbre a "Guerra dos Palmares", ver: Ennes: 1938; T aunay: 
1946 - VIII; Rodrigues: 1932; Lima: 1922; 
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lar da Guerra dos Palmares, porém nelas achamos também algu
mas brechas que deixan1 caminho aberto a nossas reflexões sôbre 
o contato que mantiveram os. índios, tanto com os portuguêses como 
com os negros; contatos que serviram de cunho para propiciar -
como os outros impactos já tratados - a n1uda11ça cultural dos 
Kariri. 



, 
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A MUDANÇA CULTURAL DOS KARIRI 

6. DINÂMICA DA MUDANÇA CULTURAL 

Estabelecidos os contatos dos Kariri com os alienígenas, foram 
os Kariri impelidos a um processo de substituição de adoção de " 
muitos elementos culturais introduzidos por êsses alienígenas, o qu(~ { 
deu motivo de certa forro.a, em alguns casos, à desorganização trí
bal. Dêste modo, iniciou-se a mudança cultural, que inclusive, des
morona a primitiva estrutura social, como veremos mais adiante, 
assim como foram abalados os valores, ei crenças. 

A dinâmica da mudança cultural, de início, exigiu certa impo
siç.ão dos representantes extramericanos, sob dois aspe.ctos.: a. uma 
imposição direta, decorrente da pressão exercida sôbre os costumes, 
h.ábitos, valores e até sentimentos dos Kariri; b. outra imposição 
indireta, que vinha a ser conseqüência da transformação do habitat, 1 
ora pelo surgimento dos canaviais, ora pela implantação dos currais . 
. A êstes a~.pectos pode-se acrescentar que a livre incorporaç.ão dos ' 
índios ao convívio com os portuguêses ou a outras etnias facilitou 
relativamente a adoção dos elementos e padrões culturais exóticos 
para éles. 

Se por um lado, a tomada das contribuições acima mencionadas 
modificou a vida dos Kariri, por outro lado, o português sentiu a 
necessidade de aproveitar muitas técnicas utilizadas pelos índios, 
af>s1m co1no a de nutrir-se com os produtos por êles cultivados. esta
belecendo-se desta forma, um ·processo de ambiculturação (33) ou -de empréstimos culturais. \ 

a. A mudança dos aspectos rna.teriais da cultura. 

Com a modificação da paisagem, alteraram-se as bases bió
ticas dos Kariri, como de outros grupos tribais do nordeste do 

(33) Entende-se por "ambiculturação" um fenômeno de transcultura· 
ção, que se produz quando duas culturas que se defrontam são doadora~ 
e reccptoras respectivamente. (Trujillo: 1955 - I - p. 63-64). 
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Brasil, passando êles a dar menor atenção a certas· atividades extra
tiv.a,s. Assim, muitos frutos, anin1ais, e seus produtos, pràticn,.-
1nente foram extirpados com as desmesuradas queimadas (Freire : 
1937, p. 65), para dar lugar ao aproveitamento da lavoura da cana 
e de outros produtos (arroz., feijão) importados da E uropa. 
Mesmo com o rec·úo dos Kariri para as áreas do sertão, foram obri
gados a alterar suas ativi.dades para podere1n subsistir. No sertão 
os r ecursos escassearam pela falta das n1atas luxuriantes do 
litoral, aumentando ainda1 mais seus hábitos migratórios. As condi
ções ecológicas. do sertão, muitas vêzes levava os índios a abandona· 
rem os aldeiamentos como no caso do1 Saco do~ Morcêgos, que segu11-
do as palavras de um. de seus missionários, P e. João Moreira conside
rava os "Quiriris" como os mais "fujões dos índios", fato êste ex
plicado· no seguinte depoimento em 1757. "Bebem de vários olhos . 
de ág·ua, ténues, que apertando qualquer sêca de todo secan1, t' 

desertam os índios e buscam as p·raias da com.arca de Sergipe de 
El Rei" (Leite : 1945 - v. - p. 291). 

A catança, caça, e até mesmo a pesca, passaram a ser t arefas 
secundárias, não só pela alteração do primitivo habitat, mas tam
bém, porque o colono lhes proporcionava alimentos em troca do~ 
seus serviços. C'onvém salie!ntar aqui, que tanto o português, como 
o francês, espanhol e até o· holandês empregaram r àpida1nente ria 
sua dieta, muitos alimentos de uso diário dos Kar iri, como a man
dioca e o milho princip·almente. Desta forma facilitou·se a. manuten
ção dos indígenas à base de produtos alimentícios habit uais pro· 
duzidos por êles, sob a direção do colono. 

Os sérviços que os Kariri realizava~ sob a tutela d .) europeu 
diversificavam-se em relação aos imperativos dos colonos, de tal 
forma que, mesmo os Kariri que eram arregimentados nos aldeia
n1en tos pelos missionários, os quais eram iniciados nos tra1balhos· de 
construção das moradas, capelas e igrejas, segundo o padrão por
tuguês, eràm. também colocados nas fileiras das expedições bélicas, 
para su·bmeter grupos tribais reacionários. Além disso, os índio~~ 

eram en1prega.dos pelos "curraleiros" para cuidar do gado "dedi~ 

cando-se ao pastoreio", atividade, antes desconhecida. Nas faze11-
das de ca11a de açúcar ·que se multiplicavam, onde geralme11te não 
faltavam os engênhos, o índio ao lado do negro escravo, tambén1 
participava no aspecto produtivo. Entre as tarefas a serem desem
pen}1adas pelos Kariri, além das tipicamente agrícolas, como vere-· 
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mos mais adiante, estava. a de "abater a madeira e rachar a lenha 
i1ecessária ao aquecimento das caldeiras ", sendo inclusive, obser
vaào êsse desempenho de trabalho durante a dominação ho.landesa 
(W-ãtjen: 1938, p. 407). 

Os Kariri que eram aldeados pelos missionários, deixavam suas 
antigas cabanas, sendo obrigados a andar vestidos. Para isso, os 
serviços que realizavam, eran1 principalmente abonados com pano 
ou roupas j á conf eccio11adas, porém era coshtme, entre portuguêses, 
estípular-lhes um salário, sob a forma de "vinho hespanhol ", de 
aguardente. O índio habituou-se ràpidan1,ente ao álcool, se11do que 
os portuguêses para obtere1n seus serviços serviam-se mais corriquei
ramente da aguardente, a fim de convencê-los a fazer "qualquer ser
viço'', antes de outro incentivo. 

Na~ ativ idades produtivas dos Kariri, a mudança cultural ope
rou-se na medida das conveniências do aproveitamento dos elen1en
tos introduzidos pelos portuguêses. Nesse sentido, observamos 

. pe{JUGna transformação da primitiva hortjcultura (34) em agricul-· 
tura, isto é, em relação à aplica·ção de técnicas e instrumentos de cul
tivo. N·ão obstante o emprêgo do arado e da enxada que vinha 
pôr de lado a "cavadeira" (D·eheba) do Kariri ou das tribus tupí, 
os portuguêses aproveitaram os recursos tecnoiógicos dos 11ativos 
no amanho da terra. Assjm, as derrubadas e as coivaras para as 
queimadas passa.ran1 a constituir tarefa usual na vida do colono. 
junto a ·qual labutavam os nativos. Por outro lado, parece qu.e o 
emprêgo do arado não foi bem sucedido, porquanto, a camada àe 
humos en1 muitas áreas, era muito superficial, sendo removida, por · 
tanto, a terra improdutiva para cima. Além disso, p.a.ra a aplica
ção do arado era necessário que o terreno f ôsse previamente limpo, 
destocado a arroteado (Hola-nda: 1955, p. 46). Para êsse mist er, 
era preciso iniciar pela derrubada das matas, para a qual ori~i
nàriamente os Kariri empregavan1 instrumentos de pedra, e 
posteriorme11te com os contatos, passaram a utilizar os facões jn
troduzidos pelos mencionados colonos. 

Ainda no que diz respeito às plantas cultivadas, encontramos 
um enorme acréscimo de plantas exóticas introduzidas pelos colo
nos; assim temos: a cana de açúcar, arroz, vários tipos de feijão, 

(34) Ver Trujillo: 1956, Baldus e Willems : 1939; Thurnwald: 1932. 
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café, numerosas árvores · frutíferas (banana, frutas cítricas, 
figos, etc.) . 

Uma outra atividade produtiva que recebeu grande acréscimo 
de elementos culturais alienígenas. foi, a domesticação e a criação de 
animais. Originàriamente parece que conheceram :> cachorro 
(Yaca), e outros bichos, como o cágado (Samba). Papagaios, pe
riquitos, araras eram também apreciados, mas com os aludidos con
tatos, não só o conhecimento de outros animais, mas também o 
emprêgo dêles, veio alterar a vida dos Kariri. A introdução do 
gado vacum (.denominado tanto a boi como a ivaca de Cradzo, entre 
os Kipea), a adoção do nome Caburu para o cavalo, levou os Ka
riri que estavam a serviço dos "curraleiros" à prática do pastoreio, 
embora em pequena escala. Outros animais, como os .bur
ros, galinhas (S'abuca), perús, marrecos, bodes, carneiros, porcos, 
embora em quantidade ·diminuta entrara111 no contato cultural dos 
Kariri. 

Se por um lado, as tarefas produtivas da vida material leva
ram aos Kariri, uma extrema mudança cultural em face da intro
duç.ão dos elementos alienígenas, por outro lado, apresentou-se uma 
grande resistência, principalmente no que se refere às tarefas con
sideradas de índole feminina, como no caso da fiação do algodão, 
tecimento de rêdes de dormir e a elaboração da cerâmica. Nesta 
última, as alterações que se a,presentaram, foram mais relacionadas 
aos motivos da decoração, que propriamente com a técnica do 
preparo. 

A dieta foi outro dos aspectos culturais que sofreu os impác
tos da mudança, pois, na medida em que se processa.va a alteração 
nos outros setôrea das atividades doSI Kariri, refletia-se no emprêgo 
de novos alimentos e na maneira de prepará-los, dispensando de 
certa forma, os "fornos subterrâneos" (.C1reya), para assá-los ou 
cozê-los nas fogatas feitas sôbre três pedras. Cozinhar os alimentos 
era uma das técnicas antes desconhecidas. 

Novos implementos; como facas, foices, cordas, portas, pratos, 
tesoura, espelhos, pólvora, espingardas, cadeiras, mesas, camas, em
barcações, rodas, carro de .boi, carreta, violão, bandolim, e assim 
por diartte, foram introduzidos pelos europeus nos séculos XV[, 
XVII e XVIII. Paralelamente à assimilação dos Kariri, os colonos 
se empenharam para que os indígenas mantivessem ou conservas· 
sem a função originária dos objetos. Isto pode-se fàcilmente expJi-
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car, quando um objeto introduzido num. grupo cultural estranho, o 
elemento muitas vêzes. recebe função diferente, quando escapa prin
cipalmente do contrôle dos inculcadores, ou quando o referido elemen· 
to nã.o se ajusta com os outros elementos da cultura para a qual se 
desloca. 

No transporte e comércio dos primitivos Kariri, operou-se 
igualmente un1a ampla transformação, embora no comércio, essa 
transformação só fôsse provàvelmente sentida após a expulsão dos 
holandêses e dos jesuítas do Brasil, pois a legislação do Conde de 
1~ assau e as reivindicações pleiteadas pelos religiosos tinl1an1 aber
to, de certa forma, os olhos dos naturais para os possíveis enganos, 
na troca de produtos, ou na troca de serviços por produtos. 

b. A mudança. da sociedade Kariri -
A prin1itiva estrutura social dos I{ariri desarticulou--se, ante <.' 

.f]uxo crescente das in1posições da sociedade portuguêsa, r eprese11-
tada ora pelos "curr.a1leiros", ora pelos. "senhores de engenho", ora 
pelos próprios missionár ios; enfim) pelos diferentes grupos repre·· 
sentativos da sociedade lusitana, que se implantaram neste setor . 
da A111érica do Sul. De outro lado, como pouco relevante, nessa 
qnEda da primitiva estrutura social, pode ser considerada a parti
cipação das influências holandêsas. 

O primeiro abalo dessa primitiva estrutura foi a desarticula
ç.ão da organização familial dos Kariri e sua consequente mudança. 
Essa desorganização encontra-se explícita na reformulação ou 
re0rient ::-ç.ão das praxes dos Kariri, ante o objetivo principal dos 
missionários de fazer desaparecer qualquer resíduo de poligamia, 
isto é,-ruma suplantaç.ão dos "mores'" Kariri pelos "mores" cristãos, 
no que diz respeito à conformação da família. 'i O padre M. de 
Nnntes recolheu informações sôbre a Heparação dos cônjuges, nos 
inícios do. século XVIII; notaram tam.bém, os catequizadores, a exis
tência da pr ostituição - o que parece não ter existido originària
mente - (Goeje: 1950 - LXIV, p. 249), mais tarde "havia mulheres 
e moças que se prostituiam venalmente; os índios lhes davam peixe; 
os negros, gado e carne; os brancos, t ecido, perólas de vidre-, orna
mentos" (B. Na.ntes: 1709 - I, p. 130). ÊsteS1fatos apontados como 
prostituição, certamente correspondiam à persistência da poligan1ia 

' 
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primitiva, que ia perdendo terreno para a monogan1ia dos mores 
lusitanos (35). 

Referente ao sisten1a de parentesco (36) opéra-~e também u1na 
n1 LHlan1~a colneçando pelo~ próprios designativos em relação à co11-
sequer.,te rnudanç.a idiomática, como veremos mais adiante. A is::;o 
acrescentam-se as limitações da família referentes ao número1 de ge- .. 
rações, pois no primitivo sistema parece que estava limitada pelos 
correlativos avô (Tó), avó (Nhike), ne.to (Té) e neta (Teke), res
pectivamente, passan·do mais tarde, sob a inf}u,ência portuguêsa, 
a reconhecer o .bisavô e o bisneto, e assim por diante. Em.hora, 
eomo salienta Pompeu Sobrinho ('194 7, p. 178-179), a família Kariri 
sob os "efeitos desorganizadores da. influência europea, sofreu sen
sível perda de coerência, limitando seus elos mais resistentes aos 
m.embr os imediatos". Parece-nos que o fato de ampliar-se a paren
tela teria levado a uma maior solidariedade grupal. Por outr0 
lado, se rEalmente tivesse existido o casamento entre tia paterna 
(Anhá) e sobrinhos (Popó) (Rodrigues: 1948 ·II - p. 200), segundo 
as regras de casamento do priJnitivo sistema, êste tipo teria sido 

(35) Reproduzimos um fragmento da obra do Padre Bernardo de 
Nantes que reflete a preocupação em tornar coerente, ante o exame de 
consciência o que era pecaminoso; e que estava relacionado com o robus· 
tecimento da família nionogâmica cristã: 
"Peccastes com agua parenta, vossa? 
Em que grao era parenta? 
Procurastes-vos a malície? 
Isto foi com vossos camaradas; ou vossas camaradas? 
Fizestes isto com vossa molher, ou vosso marido? 
Cometestes o peccado nefando? 

Para as molheres 
Deixastes o amor a vosso marido? 
Haveis feito adulterio com outro? 
Bebestes algua cousa para causar aborto? 
Movestes por ventura? 
Apertastes a barriga com as mãos para mover? 
Matastes vossa criança no ventre? 

A0 prudente confessor se deixa o exame da molheres• sobre o mais, em 
que pódem peccar, para não abrir olhos aos que os tem fechados." (B. Nan· 
tes: 1709 - I - p. 140). 

(36) Sôbre o sistema ,de parentesco dos antigos KaTiri, ver: Pomp~u 
Sobrinho: 1947 . LXI, Rodrigues: 1948 . II · p. 191 · 205; Pinto: 1956, p. 
245-246. 
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amplamente combatido e proibido pelos mission.ários, para evitar 
quê lquer suspeita de incesto. 

Ainda relacionadas com a mudança da organização· familial, te
mos de considerar as influências provenientes dos intercruzamentos 
raciais e tribais. No primeiro caso, em·bora fôsse implantado. legal
n1ente pela Corôa Portuguêsa (37), o casamento de portuguêses 
com índios, parece que êstes continuaram a amigar-se, i1elo m.enos, 
no que diz respeito aos Kariri, pois não acha.mos docun1ento que 
testemunhe éãsamentos, ou pelos menos são êstes ignorados. Quanto 
aos casamentos intertribais, igualmente, o condicionam.ento inais 
apropriado era aquêle que os religiosos predicavam, porquanto os 
índios aldeados pertencentes a diferentes grupos tribais, tinham de 
011tar pelo que não os incomp·atibilizasse. 

A ·quebra da primitiva organização política foi também outro 
dos impactos da mudança operada na cultura Kariri. A suposta 
presença do matriarcado, que alguns autores. querem atribuir entre 
os Kariri (38), era inais uma atribuição ·de status de11tro do â1n · 
bito conju.g·al, que de parentela ou do grupo tribal. O morubixaba 
ou "capitão", embora tivesse um papel mais nominal que efetivo, 

(37) Decreto do, muito Alto e Poderoso Rey,e Senhor Dom José 1.0 a 
Favor dos Indios du Brazil: Eu El Rey Faço saber aos meus que este 
Alvará de ley virem que considerando o quanto convem, que os meus 
Jleaes doininios da América se povoem, e que para este fim pode concor
rer muito a comunicação como os Indios, por meyo de casamentos. Sou 
servido declarar, que os meus vasallos deste Reyno, e da América, que 
casarem com as Indias d~lla, não ficão com infamia algua, antes se fa
rão dignos da minha real attençãc, e que nas terras, em que estabellece
rerr., ~crão preferidos para aquelles lugares, occupações, que couberem na 
graduação de suas pessoas, e que seos filhos e descendentes serão habeis, 
e capases de qualquer emprego, honra, oul dignidade, sem que necessitem <le 
dispença algua, em rasão destas alianças, em que serão tambem comprehen
didas, as que acharem já feitas antes desta minha declaração: E outro 
sim prohibo que os ditos meus vassallos casados com lndias, ou seus des
cendentes sejão tratados com o nome de Caboucclos, ou outro semelhante, 
que possa ser injur~oso; e as pessoas de qualquer condicção, ou1 qualidade, 
que praticarem o contrario, sendolhes assim legitimamente provado pe

rante ou Ouvidores das Comarcas, em que assistirem, serão por senten· 
ça destes, sem apellação ne1n agravo, mandados sahir da dita comarca 
dentro' de hum mez ... " (Loreto Coutto: 1904, p. 54-55). 

(38) Pinto: 1956, p. 187. 
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-
a não ser1 em tempo de guf:rra, foi posteriormente suplantado pelas 
nomeações feitas, j á não tanto pela própria parentela, mas pela 
intervenção dos portuguêses, em·bora êstes tratassem de aceitar ou 
reconhecer a a.utoridade tradicional, principalmente quando aquêle se 
apresentava como aliado. E' pois, o caso do morubixaba Fran
cisco Rodela, a quem se dera (Patente de 24 de Agôsto) rJ pôsto de 
capitão de aldeia ( Calmon: 193·9, p·. 83). Ig·ualmente, os holan
dêses, durante a dominação do nordeste, procuraram aceitar 
pró-forma o status dos chefes das tribus existentes, para aprovei
tá-los como aliados. No entanto, os sintomas de desorganização 
política, tinham-se iniciado quando os grupos tribais sentiram os 
efeitos das debandadas, isto é, quando seus membros foram. levados 
como escravos, ou arrebanhados para . trabalhar com os "curralei. 
ros ", para engrossar as fileiras das entradas, ou trabalhos rias mi· 
nas, ou ainda, quando f Ol'am integrados nas missões, nas quais apa
recem. muitos capitães pertencentes aos diferentes grupos t ribais, 
ou nenhum, em certos casos, mas entre oSi quais acima de tudo figu
ravam os sacerdotes e partjcularmente o Padre Superior. Não obs
tante essa mistura de eleme11tos provenientes de diferentes tribus, a 
disciplinaç.ão dos indígenas exigia semp.re a presença de. um chefe 
imediato, o que se perpetuou, apesar da mudança de influências de 
portuguêses, holan·dêses, brasileiros do tempo do Império, e inclusi· 
ve, dos tempos modernos. Destarte na. atualidade o Serviço de Pro
teção aos fndios prevê· a presença de líderes de acôrdo com o con
texto cultural. Podemos assinalar ainda, que os Kariri de .Colégio, 
vivendo conjuntamente com os Na.tú, C'hocó, Ca.rapoto, Fulniô, e 
representantes de outras tribus, tinham por volta de 1935 (por oca
sião da vista de Carlos Estevão , como· chefe o velho N a.tú chamado 
"Francisco Pereira". Porém, o grupo era orientado por uma se
nhora sergipana, de nome Maria Matilde, viúva de Gabriel Gon
çalves de Oliveira, "Caboclo de Colégio", que morrera como chefe 
daquela antiga aldeia". Ainda Carlos Estevão manifesta: "E' notá-{ 
vel que aquela mulher nascida em meio estranho àquele em que 
hoje vive, com êstes se haja identificado de tal modo que cl1egue a 
ser a maior zeladora dos costumes e crenças dos "cablocos de Co-

'A légio" ( Estevão: 1938-41 - XIV-XVII - p. 173). 
A mudança no sistema de relações interpessoais foi outro resul

tado dos conta.tos dos Kariri com os Europeus. As normas do 
comportamento tradicional, ora assimétricas - entre o capitão e os 
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subordinados, entre pai e filhos -, ora simétricas - entre ir1nãos, 
entre ca~dores - sof reram primeiro os efeitos desarticuladores 
da desorganização social, e depois a implantaição dei narinas, introdu
zidas pelos efeitos reintegradores da mudança. A troca de servi
ços entre os1 índios, que respondia a um p·adrão tradicional de soli·
dariedade grupa.l, que ,se manifestava n as construções. de cabanas, na 
derrubada do mato para as roças~ nas pescas con1unais con1 tinguina
g·em, nas f estas de iniciaç.ão, colocava em evidência o sentido de 
col&boração entre o~ diferentes membros, embora com papeis diver
sos. XDestarte, as comunidades tribais que formavam os Kariri re
f letian1 as relações primárias e bióticas (na procura de subsistên
cia) . I 

Com o deslocamento dos Kariri, atraídos pelos colono8 e reli
giosos, ou: mesmo obrigados a assistir-lhes. e· a pactuar con1 êles, os 
nativos foram. pràticamente levados a: desenvolver uma·. nova teia de 
relações, sincretizadas ou hibridizadas pelas concorrências cultu
rais. Nas r ela·ções de trabalho emergia êsse prisma de comporta-· 
mento. E, para garantir as obrigações estipuladas, os colonos cedci 
puderam vislum.brar a forma mais perspicaz. de aproveitar-se do 
í11dio; en·quanto o nativo, por sua vez, procurava a oportunidade 
de desertar levando v~ntagens. P·orisso não -é raro ref erê11cias 
como: "E' prudente não pagar o salário adiantadamente ao índio, 
- porquanto é comum que êle receba a fazenda, e ninguém o veja 
n1ais '~ (Watjen: 1938, p . 407) . Comp·reende-se êste1 fato1 se se co11-
siderar que a lógica do nativo faz com que se esquive de qualquer 
esfôrço uma. vez obtido o produto d€sejado; daí taxar- se aos índios 
de ociosos, ·quando êstes permanecem deitados nas suas redes, e11 
qnanto as mulheres cuidam da ro~. Mas, a divisão do trabalho, 
freqü·entemente institucionaUza.da, prevê as funções de cada sexo, 
o que de certo modo não foi compreendido por muitos cronistas. 

Os ritos de passagem. que aco1npa.nhava.m as diferentes gra.· 
<luações dos Kariri) sofreram ig·ualmente a ação da catequese dos 
missionários, que se preocuparam en1 extirpá-los. A êsse respeito 
Martin de Nantes (1709, p. 25) na sua relação, manifesta que os 
Kariri " Estavam tão apegados a estas práticas que foi difícil co11-
vencê-los a abandoná-las.. Si algum dêles as deixava de lado, e se 
em seg·uida acontecia alguma desgraça, acreditava que tudo tinha 
acontecido por ter abandonado os antigos costumes. Os, velhos mai~ 

.... 
particularmente, reforçavam-nos nesta opinião, e opunham-se n:-i 

• 
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medida do possível aos bons propósitos da juventude; esta rr1ais fà
cilmente teria renunciado às cerimônias pelas quais eran1J quase que 
os únicos r€sponsáveis e que eram, além disso muito penosas. ,. 

Os religiosos não permitiam. a realização de tais ritos, os quais 
eram considerados "pagãos" por não se ajustarem aos ritos cris
tãos. Os ritos que vieram substituí-los foram o .batismo, o i1on1e 
tribal substituído por um de origer11 pe11insular: José, Manoel, Maria, 
J oana, Maria Aparecida, Antonio; a confirmação, o cas~mento eram 
.inseridos para regular a vida dêsse povo. 

A. mudançai idiomática, igualmente, veiu facultar um maior co11· 
tato e entendimento entre índios e portuguêses e, posteriormente, 
entre brasilíndios e 08 brasileiros (39). Pode-se admitir terem 
sido os próprios catequisadores os maiores responsáveis por essa 
inudança idiom.ática, porquanto ê.stes - como j,á indicamos. en1 ou
tra parte dêste trabalho ( 40), aprenderam i11icialmente o idioma 
Kariri. Na elaboração de gramáticas, catecismos e cartilhas, o 
Tupí guarani ocupou o primeiro lugar, vindo a seguir o Karir i ( 41). 

e. A mudança. no Sistema dei Crenças dos J(ariri 

Enquanto não existia grande preocupação pela mudança dos 
aspectos materiais da, cultura dos Kariri, os mission.ários puseram 
grande ênfase em transformar as crenças dês~e povo. O trabalho 
desenvolvido pelos religiosos, das mais diferentes ordens, i1ess'1 
corr ida de conquista espiritual, que se vislumbra na ... t\.mérica dos 
séculos XVI a XVIII, chegou a transformar r à<licalmente a vida 
espiritual de muitos povos, ou de outro lado, detl nascimento a um 
sincretismo religioso, cuja herança não é desconl1ecida para os 
etnológos. 

(39) O emprêgo dos têrmos " brasilindios" e " brasileiros" responde a 
uma necessidade de abstração e análise cientifica para indicar as relações 
nos periodos püsteriores à dominação portuguêsa no Brasil. 

(40) Ver a parte referente: A penetração dos religiosos e a fundação 
dos aldeamentos. 

(41) Ver por exemplo Bernardo de N a ntes: 1709; Mar tin de Nantes: 
1706; Luiz Vicencio Mamiani: 1942; C. H . de Goeje: 1950; Thomas Pom· 
peu Sobrinho: 1928, e outros indica<los na Bibliografia. 
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Na trar1sformação do sistema mágico-religioso, ante o contrôle 
e as imposições das crenças e dos rituais cristãos, observamos que 
o processo n.ão sõm,ente foi demorado e que foi necessário um con
trôle ·de gerações, como também deu margem ao con1portamento 
ambivalente (não sincrético) dos Kariri na observância dos credos 
adquiridos. Sôbre esta questão os exen1plos se multiplicaran1, con
citando a atenção dos próprios catequisadores; pois, muitos dos índios 
que já estavam nas aJdeias dos padres, como no caso dos Gerú, 
ian1 às escondidas para assistir e participar das festas de Varaki· 
'dra 1( 42):. Os jesuí.tas para evitar estas práticas tiv·eram que · 
1 

agir "com palavras, ameaças e castigos para se absterem dessas 
superstições" (L€ite: 1945 - V. - p. 298). Destacando êstes fato~ 
da participação dos Kariri em seus antigos rituais, S'erafim Leite 
(1945 - V - p. 313) salienta que ".Com o advento da civilização 
cristã, proibiram-se as festas. rituais. Os Quiriris abstiveram-ae 
delas durante oito meses seguidos. Depois reconstruíram a cabana 
e começaram as cerimônias gentílicas. Os Padres quejmaran1 a 
cabRna. (A Ânua de 1693 refere esta destruição da Caba11a aos 
Moritis-cS', donde· se infere que serian1 um ran10 dos Quiriris) ". 

Ainda transcrevendo mais algumas referências das páginas de 
Serafim. Leite (1945 - V -, pp. 313-314) : "Os índios Quiriris 
mais velhos vieram ter co1n o Superior da Aldeia. O Padre disse-

• • 

lhes: 
- Ou, não acreditais nessa caibana ou acreditais. Se, n.ão acr€

ditais para ·que vos afligis, por ter queimado um pouco de palha? 
Se acreditais, para que estamos nós aqui e nos dizeis que quereis 
ser cristãos e vos fazeis cristãos? 

O Principal responde·u: 
- Queremos ser cristãos, mas queren1os também conservar os 

costumes dos nossos antepassados. 
Explicou-lhes o Padre que poderiam continuar com todos os 

costumes, ·que o fôssem simplesmente, e não práticas opostas a jé 
cristã, eim que. muitos já viviam. batizados". 

Os jesuítas mostraram-se um tanto tolerantes com os Kariri, 
permitindo-lhes as danças, cantos, bebidas, porém co1n o devido res-

(42) Carta do P. Manuel Correia, da Baía, 1 de junho de 1693,Bras. 
9, ::l82 cit. por Leite: 1945 - V - p. 298. 
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guardo e moderaç.ão. Muitos pactuaram com êles, enquanto outros, 
que estavam mais ligados aos antigos costumes, afastaram-se da 
aldeia de Ge.rú pa.ra contin.uar suas: práticas no mato, onde erigiram 
a caba.na sagrada, e i1ela continuaram as festas de VaraJ{idra. Co11-
cluídas as festas voltaram pa.ra a Aldeia. "Os j esuítas como repre
sália, quando celebraram Missa, não permitiram a entrada dêles 
até que confessaram que não tinham procedido bem". 

As diligências dos jesuítas, procurando no possível não incom
patibilizar-·se c.om os índios, permitiu grande r eceptividade, contr i
bui11do, inclusive, para que muitos se apartassem definitivamente de 
suas práticas gentílicas. X O culto a Varakidra (Varaquidza) ia se 
debilitando cada vez mais, porém, com a exp·ulsão dos jesuítas, pa
r ece que as crenças primitivas se robusteceram, desta vez j á com a 
assimilação de elementos estranhos a seu a.ntigo contexto. Isto teve 
repercussão, inclusive no nomei do culto,, de tal forma, que por volta 
de 1897, chamava-se o "culto do Imperador" (Leite : 1945 - V - p. 
315) ; de onde talvez, mais tarde proveria a "festa. do oricuri '~ que 
·hoje ai11dar é praticada por v.árias tribus do nordeste ( 43) .f 

No Catecismo índicio da. L f n.gua K ariris do padre Bernardo de 
Nantes (1709, p. 176) encontra1nos referências sôbre a presença de 
três deuses : Badze, Politão, Wanagwidze para os .C·humini ou Ka·· 
riri-Dzubukuá. No referido "catesismo" ainda existe u1na iden
tificação dêsses deuses co1n a "Santíssima Trindade da Religião Ca-

~ 

tólica''. Ao primeiro, Badze, davam tam·bém o nome de Padzu, que 
quer dizer "Padre"; ao segundo, ou seja a Politão, o non1e de Inhura 
que .quer dizer "Filho" e, ao terceiro, Wanagwid~e, o· no1ne de Jran.de 
que significa "companheiro", ou amigo dos dois, que viria ser con
siderado como o "Espírito Santo" (p. 178). .Como justificativa 
dessa superposição mística Bernardo de Nantes esclarece que os 
antepassados dos Kariri deviam "ter alguma notícia do mistério da 
Santíssima Trindade, e pode ser que o Apóstolo S. Thomé lhes teria 
pregado; mas ou por esquecimento, ou pela distância dos te111pos, 
lh·e misturariam alguns erros". Sem fugir à natureza da obra d·3 
Beri1ardo de Nantes, remontando-nos porém, à finalidade da mesma, 
podemos inferir que essa identificação respondia a um método de 
catequização que era corriqueiro para as diferentes tribus da Amé-

(43) Ver Boudin: 1942; Pinto : 1956. 
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rica. Desta forma, a mudança da religião se dava através de unia 
identificação de entes sobrenaturais, que em não poucas tribus deu 
motivo ao sincretismo religioso, quando não eram incorporadas to
talmente à religião católica . 

. C'<;>m refer,ência às mudanças suscitadas nas práticas curativas 
dos Kariri, podemos fazer algumas considerações, partindo da pró
pria natureza da medicina dos citados Kariri. Assim, a medicina Ka
r íri estava intin1an1e11te re1acionada com exorcismos, assopros, fric
';Ões, cantos, etc., práticas que foram abertam.e11te proibidas pelos 
mis8ionários, que por sua vez trataram de introduzir rio contexto 
cultural dos Kariri novas aplicações curativas, uma vez que muitos 
dos religiosos també1n tinham noções da arte de curar os doentes. 
Dêste modo 11ão é de estranhar que nas pregações os religiosos cris
tãos consideraram a. aç.ão dos curandeiros! nativos como p·ecaminosa. 
Lemos no Catecis1no índico da Língua Kariris: "E que vos. parece 
dêstes feiticeiros enganadores, que andão às escondidas do Padre 
pelas casas, curando enfermos com os seus assopros sôbre' o doente, 
e ·outras diabólicas mesinhas? :Êles também h.ão de aparecer às 
claras com a roupa, e vestidos que tirão aos pobres doentes por 
pagg da cura, enga11ando-os, e às vêzes violentando~os, dizendo-lhes, 
que se não lhes derem a seu machado, cavador ou facão, infalivel
mente morrerão. Êsses feiticeiros com tôda essa fazenda nas mão'3 
h.ão de aparecer no Juízo". . . (Nantes: 1709, p. 2·94). Esta preo
cupação dos missionários se aliava. principalmente a uma certa for
ma de terapêutica ideológica, pois as práticas "má.gico-curativas" 
de certa forma reforçavam o credo e o culto para com os antigos 
deuses, o que, certame11te, redundaria em prejuízo da catequização. 
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SITUAÇÃO ATUAL DOS KARIRI DE PÔRTO REAL DO COLEGIO 

7. DE CULTURA PARA SUBCULTURA NO PROCESSO DO 
''ABRASILEIRAMENTO'' 

Os remanescentes da Cultura Kariri e de outras tribus cujo 
aldeiamento remonta ao século XVII, e também das que se acomo
daram mais. tarde, como as famílias de índios Choco, N atú, Fulniô 
e outros, evidenciam características culturais e sociais bastante 
generalizadas. nas populações caboclas ou matutas do Vale do Baixo 
Rio, São Francisco. ( 44) 

Resquícios de seu antigo aldeiamento subsistem ainda hoje, 
constituindo pràticamente um ·bairro da séde do município de Pôrto 
Real do .Colégio, como já indicamos em outra parte dêste trabalho. 
Os chamados Kariri encontram-se sob a tutela administrativa do 
Serviço de· Proteção aos índios, circunscritos ao Pôsto denominado 
"Alfredo Damaso" que corresponde à IV Inspetoria Regional com 
séde em Recife (Per11an1buco). 

Considera.ndo-se os contatos culturais e a. mudança operada na 
vida dos Kariri, verif icar-.se""á1 a com.plexidade que reveste uma aná
lise ·dos resíduos culturais, so.bretudo pela falta de dados para expli
car a influência; dos outros grupoSi nativos pertencentes a diferentes 
estoques lingüísticos. Em f aee disso, inclinamo-<nos a crer que os 
resíduos da antiga cultura dos Kariri encontram-se ~dncretizados 
com tra·ços de outros grupos, devido aos quatro séculos de contato 
com outras etnias. Acrescentando-se a isso a absorção de muitos 
elementos da vida moderna brasileira, somos levados a considerá-la, 
pela sua configuração atual, como uma subcultura "matuta" ou "ca
bocla '' coma apontaria Cha.rles Wagley, Donald Pierson e outros e1n 
relação à " Cultura N2Jcional Basileira ". ( 45) . 

(14) Ver nosso artigo sôbre " Os Kariri de P ôrto Real do Colégio", 
Sociologia, vol. XVIII, n.0 3, págs. 2'3 e seguintes ou na pág. 15 dêste tra· 
balho. 

< 45) Ver Wagley. 195·1, págs. 8 e sgts., Redfield. 1H49, págs. 346 e 
sgts., Linton., 1936, pãgs. 275 e sgts.; Pierson e Wagner: 1948, X, p. 41. 
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A descrição etnográfica de alguns elementos culturais dêstes 
nativos, decorrente de um rápido e incompleto trabalho de campo 
realizado pelo autor e·m setembro de 1953, servirá para formular 
algumas hipóteses ou simplesmente para chamar a atenção dos 
etnólogos nacionais e estra11geiros para o estudo dêstes grupos, no 
sentido da compreensão do "abrasileiramento ". 

E' de interêsse avaliar, no plano da ciência social aplicada, o 
rendimento na vida produtiva do Brasil, por parte dêstes grupos 
tribais, em têrmos dos valores de nossa sociedade, concluindo-se, 
apriori nêsse sentido, o quanto é êle aindai deficie·nte. E.stamos ci
entes de· que isto não é novidade, pois, 01 próprio Serviço de Proteção 
aos í11díos ma11tém, além da secção de assistência, uma destinada in
teiramente nesses campos ; procurando por outro lado, incentivar a 
elevação ·do padrão de vida dos "índios caboclizados" melhorando 
suas condições econômicas, tal como nos foi possível constatar em 
rápida visita ao posto "Curt Nimuend.aju" (Estado de São Paulo). 

'!- Uma análise· es·quemática dos elementos culturais e da estru·
tura social da subcultura Kariri, traz à tona vestígios de institui
ções sociais anteriormente existentes, as. quais, porém, persistem 
entre os Kariri, apenas de maneira simbólica,.~ como se verá mais 
adiante. Convém lembrar, a propósito, que os Kariri participam 
de quase tôdas as instituiçôes sociais inculcadas ou introduzidas pelos 
neo-·brasileiros, o que explica a designação que lhe· atribuímos. de 
grupo "abrasileirado". 

-< Observando o quadro1 de referência de Charles Wa.gley para as 
subculturas brasileiras, pode-se afirmar que os agrupame11tos atuais 
dos Kariri constituem un1a subcultura dentro de outra, isto é, a 
subcultura "matuta" conformada pelos Kariri, inserida à subcul
tura da "cidade" a de Pôrto Real do Colégio. ,..{ 

P ara compreender esta relação e esta inclusão de uma subct1l
tura em outra, passamos a: focalizar as diversas atividades culturais 
dos Kariri, seu comportamento nas diferentes instituições sociais e 
alguns. padrõesi relacionados ao seu mundo de crenças e valores. 

8. ASPECTOS MATERIAIS DA SUBCULTURA 

A breve descriç.ão ergol.ógica que segue, visando alguns aspectos 
das atividades extrativas e transformativas do habitat, da rc.:.nu-

• 
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fatura da cerâmica como uma das principais fontes econômicas, da 
ha·bitação, vestuário, dieta e assim por diante, inquestio11àvelmente 
nos oferece uma idéia precisa do porque considerá-la uma su.bcul
tura dentro de outra. 

a. Atividades extrativais e transf ormativas do habitat 

As atividades extrativas praticadas pelos Kariri atuais, rela
cionam ... se principalmente com a pesca e com a extração do barro 
para a elaboração de objetos, e secundàriam·ente com a obtenção de 
lenha, destinada aos fornos lltilizados nessa indústria. Na pesca, 
que constitui um dos fa.tôres. básico~ da alimentação, alguns se aven
turam a ir até o mar (Pontal da Barra), navegando pelo rio São 
Francisco nas sua~ canoas, o que ocorre C0111 freqüência no verão. 
Mas, a catança e a caç~ ! perderam a sua importância na vida dêsses 
grupos, e isso se explica pelo .gradua,} ·d·esaparecimento das florestas, 
outrora características da região pela exuberância de sua f au11a e 
flora. A lavoura, qu.e se instalou através das derrubadas e quei
madas da vegetação natural, su·bstituiu o primitivo cenário dos 
Kariri e· está de 1maneira. predominante sob os cuidados do elemento 
masculino da população, reduzindo-se, porém, a uma agricultura in
cipiente. De fato, as tecnicas empr:eg·adas na preparação do solo 
são ainda as tradicionais, da derrubada ou queimada das matas, ou 
ainda o .. que· é mais comum, a queima da vegetação que se desenvol
ve entre os períodos de safra e plantío. 

Semeiam e plantam arroz, feijão "de arranca e mulatinho", 
mandioca, milho, abóbora, batata doce e banana, árvores frutíferas, 
etc. Nota-se que· a maioria destas plantas cultivadas são extram8-
ricanas, e não diferem das predominantes na região, constituindo 
a base da alimentação. 

As mulheres, além de participar nas diversas atividades ex-
. trativas e transformativas, cumprem com uma tarefa exclusiva de

las, qual seja, o fabrico da cerâmica. 

b. A Cerâm1:ca: base económica dos Kariri 

A elaboração dos potes é um dos aspectos culturais dos Kariri 
que 1nais conserva os padrões tra.dicionais em sua integridade, princi
pal1nente os relativos às técnicas e crenças de sua execução. 
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As técnicas do fabrico podem ser agrupadas nos seguintes pro· 
cessos: 

1) 
2) 
3) 

4) 

a obtenção e 'Preparo, do barro 
a n1odelagem 
o alisamento 

• -a cocçao. 

1) A Obtenção e preparo do barro 

Seg·undo as informações das, pró·prias ceramistas, o ba.rro é· re
tirado da Lagôa. Comprida. Nos. últimso anos, poré·m, têm entrado 
e.m conflito com o "dono", que não impede que tirem o "barro ruim'', 
mas faz restrições à extração do barro de boa, qualidade. O trans
porte é realizado por homens, mulheres e crianças de ambos os sé
xos, para suas respectivas moradas, iniciando-se logo o processo a 
que chamam de "amassar o barro". Muitas vêzes, neste mistér, o 
barro é misturado com areia finamente peneirada, para se dotar a 
composição de elementos fusíveis, como se vê, de maneira bem e1n
pírica. Outras vêzes misturam o barro com cacos pulverizados de 

A o • 

cerarn1ca, ou mesmo, com cinza. 

2) A Modelagem 

E' a técnica, realizada pelas mulhereSt Kariri e consiste em dar 
a forma com a mão, passando por diversas etapas: inicialmente co
locam certa quantidade dei barro sôbre· uma tábua, que denominam 
de "asse11ta" e co1neçam~ a modela~ as paredes da. cerâmica, utilizan
do um pequeno instrumento chamado "paeta ". Para evitar que a 
base do recipiente em execução fique grudado na "assenta", colocam 
um pouco de cinza para isolá-la. 

Ainda nesta fase, as ceramistas dedicam-se a outras operações 
conhecidas por "froiar" (afrouxar) que consiste em colocar um 
pouco de água na argila .quando esta começa a endurecer, torna11-
do-a, desta. forma, mais maleável, para dar-lhe então un1a forn1a 
arredondada; finalmente confeccionam a bôca da cerâ1nica ("botar 
a bôca ") quandQI o barro está endurecido. Esta operação também ü 
realizada com o auxílio de um "tapuco" (sabugo) de milho que 
serve para: elevar e alisar a: bôca. Mas, é principalmente trabalhan . 
do com. o polegar e o indicador, técnica em que as inulheres são 
peritas, que se modela a cerâmica, dando-lhe forma .. 



OS KARIRI 75 

3) O .. -'\lisamento oU: alisado 

Quando a argila do pote endurece, raspam-na com um pedaço 
de ferro afiado denominado "capiador". Dizem também "capiar" 
par~ a operação de, raspar a base da cerâmica. Desta forma. aju11-
tam-se as paredes exteriores da cerâmica .e sua base; uma das in
formantes, explicando a elaboração, manifesta que a seguir "assenta 
o pote para tapar os buracos", esta tarefa consiste em cobrir 
as depressões ou nlesmo as paredes com uma camada fina de barro ; 
em se,guida passam uma tinta amarela chamada "toar" e uma vez 
pintado o pote, as ceramistas deixam secar a pintura para então 
realizar o que se chama de ''alisado". 

O "alisado" consiste em polir ou brunir a superfície do pote, 
utilizando-se uma semente graúda cham.ada "Mucuna". A seguir, 
procede-se à ornamentação do vasilhame, com uma pintura feita à 
base de barro branco deno1ninado "Tahua ". 0 1s desenhos consistem 
em motivos quase que padronizados para os potes, tijelas, tijelinhas, 
e outros utensílios elaborados, os · quais1 refletem sua proveniência de 
possíveis estilos modernos brasileiros e estão des,providos de qual
quer outro sig·nificado sim.bólico, passando mais. a constituir um pa
drão estético. Algumas destas decorações são ilustradas pelas gra
vuras expostas acima. 
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Con.j untam ente com as tarefas acim.a inidicadas, r ealiza-se 
também a preparação do "têsto" ou tampa que serve para cobrir as 
cerâmicas; por sua vez, êst e "têsto" leva um "velote" ou a.garradB.ira. 

4) A .. Cocção. 

Existem dois fornos no bairro onde se realiza o cozimento da 
cerâmica, i1os quais os interessados pagavam em 1'953 a importân
cia .de l ·O cruzeiros por fornada, sendo que cada for no comporta 
120 "bocas'', isto é, 120 objetos. Além do aluguel do forno, as ce
ramistas faz€m outras despesas: uma carga de lenha a 20 crt1zei
ros para uma pessoa encarregada de vigiar a queimada da cerâ·· 
mica, pagamento êste no valor de 20 cruzeir os por fornada, tota
lizando uma despesa de 50 cruzeiros. p-or forna.da. 

Durante a cocção, os "KaTiri" procura111 cobrir os quatro la
dos dos fornos com esteiras "para que o fogo possa sair livremente, 
do contrário o vento prejudica". Realmente, o vento parece t er 
gl'.'ande influência nas crenças que estão associadas à preparação 
d.a cerâmica, dado que mesmo o barro é tirado quando não est2 
ventando e os potes postos a secar são colocados em lugares não 
expostos ao vento. A explicação dada por alguns mem.bros desta 
comunidade pseudotribal sôbre a ação ma.léfica dos. ventos, evi
dencia-se nos resultados negativos do trabalho, porquanto ad1ni · 
tem ·que as cerâmicas, que estiveram expostas ao vento, ao seren1 
queimadas, racham-se ou estouram. 

Dizemos que a cerâmica constitui a 'base econômicai da vida dos 
"Kariri" de Pôrto Real do Colégio e isto. pode-se afirn1ar sem exa
gêro, porque cada casa do bairro .em que habitam constitui un1a 
olaria; e o padrão de formato dos ·potes denominados ·":C~apue·" são 
exclusivos desta gente nêste setor do vale do Riio São Francisco. 

Por outro Ia.do, a cerâmica ten1 criado uma certa esta.bilidade 
comercial, pois constitui o produto que freqüentemente se destina 
às feiras. de várias cidades ( Propriá, Penedo, .P'iaçabuçú e outras) , 
e à própria feira da localidade de Colé·gio; acentuamos esta esta
bilidade, e.m conso11ância com os outros produtos, de preferência 
agrícolas, como milho, feijão e arroz que em certas ocasiões, na 
époça das safras, os Kariri também v.endem particularme·nte nas 
feiras da localidade e na de Propriá. 

( 

, 
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c. Habitação, mobiliário, dieta e vestuá1~0 

A atual habitação quase que em nada se compara com a pri
mitiv2, mora.dia ( 46) dado que sua edificação é, geralme·nte, à 
base de paredes de "taipa" ( 47), com coberturas de palha de arroz 
e algumas com telhas; as paredes, geralmente, estão desprovidas 
de rebôco e o chão é simples1nente de barro batido. .Algumas ca
sas têm divisões p1arciais se·pa.rando a cozinha da sala que, na maio
ria das vêzes serve de dormitório. P-0ucas são as habitações qul~ 

possuem janelas. As duas únicas construções feitas de· tijolos, te·· 
lhado, rebôco e assoalho de cimento, são o Pôsto e a Escola, ergui
dos pelo Serviço de Proteção aos índios. 

O mobiliário reflete igualmente um acúmulo de elementos neo
brasileiros, embora parco e de confecção rudimentar, sendo em nú
mero insignificante os. elementos gentílicos, como no caso dos potes 
e da rêde de dormir; esta última desapareceu de inuitos lares, sen
do substituída pelo "jirao", já que em muitas casas e encon
tram simultâneamente "jirao" e redes. Latas de gasolina, canfl
ca~ de alumínio, uma ou outra mesa, alguns bancos rudimentarei;i 
e caixotesi de madeira completam o mobiliário; as mesas. se estavar.a 

" 
generalizando durante a época em que foi realizada a pesquisa. 

A dieta dos "Kariri" ( 48) em pouca coisa difere da do "cabo
clo" ou "matuto" pois, se baseia em produtos provenientes da la
voura, pesca e da aquisição de mercadorias nas feiras, como açú
car, café, macarrão, carne cear.á (carne sêca), sal, farinha de man
dioca. Não foi possível avaliar 1qualitativa e quantitativamente o 
con.sun10 d.êstes alimentos, nos seus aspectos específicos mas, veri-

ficou-se que, .apesar de terem deixado de comer os· animais, que ou-

(46) Ver "Aspectos materiais da primitiva cultura Kariri" em nos· 
so artigo "Os Kariri de Pârto Real do Colégio", Sociologia, vol. XVIII, 
n .0 3, págs. 243 e sgts, São Paulo, 1956, ou na pág. 27\ dêste trabalho. 

(47) A "taipa", região onde se encontra o grupo estudado, é o "en
chimento" ou "pau-a-piique" dü sul do Brasil, onde o primeiro têrmo é 
usado para designar as· paredes de terra socada ou pilada em fôrmas de 
madeira que se retiram logo que séca a terra humedecida ou o barro. 

( 48) Interrogados alguns "Kariri" sôbre o horário das refeições, ma
nifestaram que qualquer hora servia quando tinham para comer. 
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trora caçavam nos matos, conservam o hábito de comê-los, quando 
para tanto se apresente uma oportunidade. (49). 

·os "Kariri" de Colégio estão se habituando a com.er em mesas, · 
porém, a maioria prefere con1er no chão, em cima de um.a esteira 
de ouricuri ou "de junç.a" e, às vêzes, mesm.o sem ela. 

Alguns possuem canôas, porém. a maioria serve-se das duas oo.
nôas do Pôsto do S.P.I., particularmente para transportar seus pro
dutos, como no caso dos potes. para a feira de Propriá. AJém disso, 
com referência a.o transporte e com.uni cação, os "l{ariri" j.á estão 
familiarizados com automóveis, caminhões, lanchas e mesmo con1 
o transporte ferro viário; pode-se afirmar, talvez com um pouco rle 
exa.gêro, que os índios de Pôrto Real de Colégio manté·m maior 
contato com a vida a.tiva brasileira. que os Ka.riri de Mirandel::i 

• 
(Bahia) ou outros grupos tribais em processo de abrasileiramento, 
que se acham em maior grau de isolamento. 

i O vestuário dos1 "Kariri" em na.da difere do dos outros mora
dores da cidade de Colégio, e mesmo em certos aspectos procuran1 
seguir as inovações impostas pela moda., embora o vestuário dos 
home·ns se reduza a calças de b·rim pardo, camisas, chapéus e o da.s 
mulheres, a roupas de chita ou de outros tecidos baratos; a maioria 
usa "a.precatas" (sandálias de confecção local) e- muito poucos ein 
certas ocasiões, tamancos ou sapatos. )( 

Dos antigos implementos de caça, ou seja, o arco e a flecha, 
só existem alguns tosca1nente trabalhados ( 50) e que são en1preg::t .. 
dos de maneira simbólica nas festas do "Matekai" ou "Ouricuri ", 
festa. ·que, segundo inf armação dos próprios "Kariri ", tinham dej. 
xado de realizar no ano anterior. 

(49) Quando caçam um preá, gambá, ou, raramente, um veado, os 
comem com grande avidez como em outras épocas. 

(50) Em. 1953, o chefe ou capitão dos "Kariri", mostrou-nos um arco 
(sabue) feito de "espinheiro", que media 1,40 metro de comprimento, con1 
corte transversal redondo; as flechas que o acompanhavam tinham pon
tas de "aroeira branca" de 12 centímetros, com o corpo de "cana brava" 
de aproximadamente 1 metro. O formato da ponta era caracterizado por · 
dentes alternados em ambos os lados. A empenadura da flecha era de 
penas de "peru" dispostas paralelamente. 

A função dêste' arco era ·mais de caráter ritual na festa de "ouricuri' 
que propriamente para a caça. 
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9 . A ESTRUTURA SOCIAL DA SUB·CULTURA 

Não h;á maior diferenca entre as famílias dos "neo-ICariri" e 
J 

a ,dos neo-brasileiros, isto é, os "Kariri" j á se: acham integrados na 
estrutura da instituicão familiar atual dos brasileiros. Destaca-

~ 

se entre os "Kariri" os tipos de família. nuclear e extensa, com um 
inarcado neo-localismo, porém, não são raros os casos de inatriloca
lidade, principalmente para membros provenientes de outros gru
pos tribais que chegaram a se casar nesta localidade. 

A mulh.er, como o homem, participa intensamente na manu
tenção do lar, dado que desde a sua infância é ex·ercitada na arte da 
cerâmica. Esta tarefa passa pràticamente de uma geração para 
outra, procurando-se conservar na sua 
íntegra os padrões tecnológicos. Nã.o 
existe tentativa de alteração ou inova,ção 
cl êsses estilos. 

(
1 homern, além de suas atividades 

i·elacio11adas com a lavoura, durante as 
entressafras, quando os cultivos não exi
gem cuidados, realiza outros trabalhos i1 a 

povoação, seja n~ construção de moradias, 
seja na reparaç,ão das ruas como cama
rada da Prefeitura, ou em outros afazer<~s 
ou, ainda, indo empregar-se na cidade 
vizinha de Propriá. 

Kariri atual (de uma fotografia 

de Alceu Maynard Araujo) 

Não obstante muitas famílias serem constituídas simplesme11-
te por "amigação", a instituição do compadrio acha,..se bastante di
fundida, concretizando-se atra·vés do batismo, confirmaç.ão, matri
m.ônio dos filhos e também pelo compadrio de "fogueira", por och· 
sião das festas de São João. O comp·adrio nêste grupo desempe
nha um papel de extensão e estreitamento nas r elações interpes-
soais e interf amiliaxes. 

l Os interca.samentos raciais são comuns, en1 especial os de mu
lheres índias com descendentes de africanos, fato êste que contri
bui pa.ra confundir êstes rema·nescentes com o irosso da popula
ção mestiça. )( 
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Muitas das pessoas que prestaram depoim.erito e que tecnica
mente não eram índios puros, demonstraram ter-se assimilado per
feitamente a subcultura em aprêço, pode11do tal fato ser observado, 
através ·de reaç:ões psí1quicas, espontâneas., típicas como de índios pro
priamente ditos e pela aceitação de normas sociais do grupo, sen1 dis
cutí-las. A êste! respeito foram\ notados dois fatos que merecem ser 
estuda.dos com maior amplitude: a inte.gr.a,ção cultural e étnica . 

• 
Isso porque, embora o& descendentes de africanos sejam considera·· 
doa "índios", poder-se-ia suspeitar que tal atitude seria decorre11te 
apenas dos benefícios que nessas condições recebem do S.P.I. No 
entanto, uma justificativa indiscutível de sua integração 11a estru
tura social desta subcultura se evidencia pela sua participação nos 
cerimoniais gentílicos, como a festa do "matekaí" ou "ouricuri ", 
onde geralmente são excluídos os "brancos" ou membros de outras 
etnias. 

(\\...A instituição política, como muitas outras instituições sociais 
de '8\ia primitiva. estrutura social, é mantida sim.bõlicamente, de 
tal for1na que a autoridade do ".C:apitão '' do grupo é puramente 
ideal, visto que, na realidade, não vai além do respeito que· lh.e 
guardam os outros membros, em face da ligação que· através dêle:, 
existe entre o grupo e o Serviço· ·de P'roteção aos índios. Às vêze8, 
segundo depoimento de um dos informantes os chefes desempenham 
a função de cabo eleitoral. Por outro lado, quando alguns membroi:3 
do grupo cometem irregularidades, são sancionados e punidos pelas 
autoridades, locais (delegado de polícia, prefeito, juiz, etc.). 

Dentre os "Ka.riri ", alguns havia1n prestado serviço militar e.m 
Macei ó. 

A educação formal dos filhos. dos "Kariri" constitui un1 dos 
-e1ementos inte·grattivos para a cultura nadional. E:sta educação 
se processa em têrmos de programas estabelecidos para o ensino e 
que são idênticos. aos das escolas rurais do Brasil. A Escola do 
Pôsto Alfredo Damaso é uma das 67 escolas do Se1~·viço de Prote,ção 
aos índios, que se encontram espalhadas pelos diferentes Postos do 
território brasileiro. ( 51). A escola e1n aprêço se encontra sufi-

-
(51) Ver Relatório do Serviço de Proteção aos. índios, Rio de Janei

ro, 1953. 
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cientemente equipada e muito acima das outras escolas da própria 
localidade, como no caso da Escola Rural "Fernando de Castro., 
bem como de muitas outras escolas de outros municípios do Vale 
do Rio São Francisco. A escola do Pôsto Alfredo Damaso está a 
cargo de uma professôra encarregada de alfabetizar e ensinar co
nhecimehtos elementares de aritmética, geografia, história e ciên
cias naturais. A escola funciona das 8 horas ao meio dia, durante 
um período de nove mfses. 

Dos alunos matriculados e·m 1952, que perfaziam um total de 
72, constatou-se uma percentagem de freqüência de apenas 50 % 
aproximadamente, sendo que a maior eva,são tem lugar nos mêseJ 
de março, maio e junho. No segundo sem.estre dêste ano, a fre
qüência se reduziu a 38·%. Em 1953, o número de alunos matri
culados no mês de janeiro, reduziu-se a 21, chegando em setembro 
a 35 alunos. A freqüência, porém, continuava a oscilar ao r edor 
dos 50 %. 

A idade dos alunos para ambos os sexos, variava entre 5 e 
13 anos (52); não havia separação entre meninos e meninas na 
sala de aula. 

Segundo informações da professôra, o motivo da .baixa fre
qü€ncia reside no desinterêsse dos pais das crianças, salientando 
que muitas são tiradas da escola nos mêses de inverno para au
xiliarem os pais nas roças ou ainda para traba1lharem na elabora
ção da cerâmica. 

Referindo-\Se ao i11terêssc que demonstravam os alunos du
rante as aulas, a professora frizou que tinham maior preferência 
pelo português e também pela aritmética, na qual viam a útil fj
nalidade de lhes possibilitar fazer contas. 

Por outro lado, várias mulheres e homens "Kariri" escolhidos 
ao acaso, quando inquiridos sôbre a opinião que tinham da prof es
sora, manifestaram atitudes negativas quanto ao trabalho desta. 
Assim, uma das informantes, Maria .C~lestina Panela, manifestou 

(52) Com referência à idade dos escolares notamos certo incoerên· 
eia pois, as idades inscritas no registro de matrícula são as assinaladas 
nêste artigo; por outro lado, quando inquirimos alguns pais, manifesta .. 
ram 1que muitos de seus filhos que estavam na escola tinham idades acima 
dos 13 anos. 
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que "a professora vem em uma hora e não se interessa, só se in
teressa pelo dinheiro". 

Infelizmente não foi possível conhecer as causas reais dessa 
situa.çâo de atrito entre os inf ormant·es e a professora porque as 
perspectivas da pesquisa limitavam-se apenas a um sín1ples 
"survey". 

I A recreaç.ão dos atuais "Kariri" assemelha-se muito à ds,s 
povoações ribeirinhas do Rio São Francisco. Aos domingos, reu
nera-s·e· os amigos nos bares e botecos da cidade para conversai 
e beber cachaça, enquanto que os jovens jogam fute·bol; nas conver.- · 
sas, as piadas são as costumeiras das rodas de lazer, que se for
mam às portas das casas, cada qual sentado de cócoras. Estão 
bastante familiarizados com os divertimentos proporcionados pe-lo 
cinema e rádio e muitos ouvem as transmissões de futebol 
diadas do Rio de Janeiro e de São Paulo, principalrnente. 

. 
irra-

Alguns ldêles assiste1n aos espetáculos circenses das compa
nhias que eventualmente chegam ao povoado.. Muitos dos Kariri 
inclusive, vão até Propriá em busca de divertimentos. -X 

As considerações acima, baseadas em alguns segmentos da 
e.strutura social da subcultura sob um prisma etnográfico, te1n 
por finalidade apontar que o sentido de a.grupamento t r ibal está 
se dissolvendo e confundindo-se na configuração geral da socie
dade local de Pôrto R,eal do Colégio. Esta abordagem pode se·r 
ainda melhor observada em relação a um estudo comparativo rela
cionado com a própria estratificação social, para mostrar talvez as 
difere11ç.as r elevantes entre a estrututra restrita aos "Karir i" e a 
da população da séde em geral. 

Entre o agrupamento dos considerados "Kariri" observa-se 
a inexistência de classes sociais : pràticamente todos os membros 
perte·ncem a uma só classe em têrmos da sociedade de Pôrto Real 
de Colégio; ocupariam na realidade o segmento inferior que cor
responderia ao "povo" ou à "gente que constitui o povo". Mas, 
isto n.ão exclui as diferentes categorias de "prestígio" e "status" 
que são bastante acentuadas em relação a v.ários fatôres como di
ferenças de idade, sexo, experiências vividas, destreza, bem como 
gráu de p·restígio ante as autoridades locais e do S.P.I.. Entre 
êstes, inclui-se o caso do c ·apitão e seus auxiliares. 
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S'e a subcultura "Kariri" se nos apresenta sem distinções de 
classes sociais, de fato, qualquer vestígio ou categoria de mobilida
de social seria inadmissível ; no entanto, não é isso o que ocorre na 
realidade, porque a possibilidade de ascenção social leva muitos a 
se desligarem da própria estrutura e a se integrarem na sociedade 
local ou na da vizinha cidade de Propriá. Isso aconteceu, pot 
exemplo, há alg·umas décadas com Dona Maria Matilde, viuva de 
Guliver Gonçalves de Oliveira, que embora pertencesse a uma clas
se superior à dos Kariri, continuou liderando entre êles por mui
to tempo. P'Or outro lado, o processo competitivo e certos ves
tígios mercantilistas estão conduzindo ao desenvolvimento de no
vas atitudes. Êste caso reflete de· certa forma a integração mais 
precisa no contexto da sociedade local, onde a luta pela existência, 
em muitos setôres da povoação é orientada não só para subsistêr1-
cia, mas também para ~ acúmulo de ri1queza., que por sua vez redun
da em maior prestígio, particularmente na elevação do " status e 
na determinação e ascensão social com a conseqüente passagem de 
uma classe para outra .. 

:Com o enunciado acêrca de alguns segmentos da estrutura 
social dos "Kariri ", não se pretendeu analisar tôdas as instituições 

_, 

existeintes entre êles. Aliás, ·aagum.as delas estão im.plícitas no 
contexto econômico. Evidenciaremos, porém, duas outras, por 
serem de .grande in1portância na, vida dos "Kariri ", ou ~eja: a medi
cina e as crenças associadas às práticas gentíLicas. 

10. MEDICINA E CRENÇAS 

Os "Kariri ", como muitos setôres da população rural brasi
leira que ainda não estão ha.bituados à "medicina científica", re
correm freqüentemente à "farmacopéia local" ou à "medicina de 
fo]k'"' ou ainda à "medicina popular". Destarte, as plantas ora 
silv~tres, ora cultivadas, são bastante numerosas e empregadas 
nRs doenças específicas, em proporçô~s dosadas peloH entendidos 
que, no caso dos. "Kariri" é o "pajé" ou curandeiro; entretanto, 
sua função e prestígio não são tão relevantes, visto que tanto ho·· 
mens como mulheres mais velhos se sentem perfeitamente capa
ciitados para diag11osticar algumas doenças reomuns nêste· setor 
da população, como "dor de cabeça", "dor de estômago", "blenor-

' 
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ra.gia", "cólicas", "desarranjo intestinal". Entretanto, quanào 
seus remédios são ineficazes, os índios pTocuram o P'ôsto do Servi
ço Especial de Saúde Pública (SESP), onde rece:bem atenção· mé
dica e remédios. 

Das plantas mads conhecidas na farmacopéia dos "Kariri ., 
pode ser salientada a vassourinha (Gep·halanthus scoparius) com 
o emprêgo t anto do "botão" como da "muda" contra o "mau olha
do" e o "ventre caído"; o "Bom-nome" (Eloedendron caulifoliurti) 
"que tomam para ferm.ento" (menstruação) ; a erva cidreira (JYle
lissa of ficianalis Sin.) para dor de estômago como sedativo; "j ua
zeiro" (Zizyphus joazeiro Mert.) em ch.:1. para febre; "sambaea~

té" (Hyssopus cryspapilla) para dor de cabeç.a e também para o 
reumatismo; ''alfazema" ( Lavandula spica L.) para a blenorra
gia; "charrinha" para ventre caído. 

A dosagem dos remédios e as práticas esotéricas que acom
panham o tratamento dos doente·s não f ora.nl, então estudadas, pois 
a exiguidade do ten1po empregado nesta pesquisa não o permitiu. 
Reconhecemos, todavia., a i1ecessidade de se· proceder, en1 estudos 
semelha11tes, sob·retudo nos que visam planejamento de ação, a uma 
análise mais profunda não só dos aspectos objetivos da cultura, con10 
tamhém das atitudes e sentimentos ligados às crenças inerentes a 
medicina local. Aliás, tôda mudança cultural dirigida não pode 
prescindir .de um acurado conhecimento dêsse setor mais subjetivo. 
Além disso, são de grande interêsse as: interrelações, que se· traduzem 
pelos correlativos "curandeiro-doente", bem como a teia de relações e 
atitudes que se· manifestam ante os sucessos ou insucessos da aplica
ção da medicina de "folk ". 

Outro aspecto típico da vida dos "Kariri" que evidencia sua co
locação como subcultura, é a sua participação nas práticas do cato
licismo, o que decorre de fatôres históricos, como já foi a.nalisado 
anteriormente. ( 53). 

a. Festa do Ouricuri 

O complexo cultural ouricuriano encontra-se difu11dido entre vá
rios grupos tribais de diferentes estoques linguísticos do nordeste) 

(53) Ver "A Penetração .dos relig'iosos e a fundação dos "aldeia.men· 
tos" em nosso artigo ''·Os Contatos e a; mudança cultural dos Kariri", Socio
logia, Vol. .. XVIII, N.º 4, págs. 291-293, ou na pág. 48 dêste trabalho. 
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particularmente entre os Fulniô, Natu, Pancaru (Pancarau), ICariri 
e outros. Êste complexo cultural é geralmente descrito sob a form.a 
da "festa do ouricuri ", e a êsse respeito encontramos várjas descri 
ções, tais como a de Max H. Boudin (54) e a de Estevão Pinto. (55). 

Os Kariri de Colégio deixaram de realizar essa "festa" no ano 
anterior a 1953 mas, sabemos que os citados aborígenes participam 
da~ festas do ouricuri realizadas por outros grupos tribais, corno 
aponta Boudin e que quando tomam parte do ritual ourict1riano do 
Fulniô ficam incorporados na sipe do 1>eixe. Isso porque a tribu 
em questão se acha organizada em cinco agrupamentos de11on1ina .. 
dos clans por Boudin, e sipes por Pinto: a do fumo, a do pato, a do 
porco, a do periquito e do peixe. 

A festa do ouricuri tam.bém denominada "Matekai ", segundo 
informações colhidas por Alceu Maynard Arauj o,, é re·alizada no sá
bado de aleluia, constituindo· para êsse fim uma aldeia com uin 
tabuleiro onde· realizam as. ·danças, particularmente· a do toré. 

O mencionado ritual temina na segunda-feira. e durante êsse 
tempo os "caboclos" ficam separados de suas mulheres, em peque
nas cabanas. (56) 

O complexo cultural do ouricuri, não o·bstante o esfôrço dos 
grupos tribais, visando manter a tradição, parece estar perdendo 
seu antigo significado sagrado e' até certo ponto nota-se a sua 
secularização, pois na maioria dêstes grupos tribais não se efetua 
o ritual diante da tradicional árvore do ouricuri mas sim da do 
"joazeiro" (Zizyphus joazeiro Mart.); a explicação dêste fato é 
feita de certa forma no trabalho de E stevão Pinto, ( 57) para os 
Fulniô, em que o pagé teve que alterar o calendário e o lugar sagrado 
para iludir aos estranhos que pretendiam presenciar o ritual, mes
mo contra a. vontade1 dos. F 'ulniô, o mesmo ocorrendo entre' os Kariri 
de Colégio. 

(54) Ver Boudin: 1949, 3, págs. 47-76. 

(55) V<:r Pinto: 1956, pág. 145 e sgts. 

(56) A aldeia para a realização do ritual do "ouricuri" era construí.· 
da a uma légua distante de Pôrt'O Real do Colégio. 

(57) Ver Pinto: 1956. 



, 
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S' UMMARY 

The present work is a review o/ the bibliograiphic material of 
Kariri culture, a.companied by a description of a research projeot at 
Porto Real do Colégio, w.here some remnarnts of the primitive Kariri 
can be found, lhowever, well "Brasilianized". Th.erefore the initial 
ta.sk of tre author was to reconstrucit some traces· of the primitivtJ 
culture, based on the sources of Mamiani, Berrnarrdo de Nantes, 
M<11rtin de. Nantes and other writers of the 15th and 16th centuries. 

An exmination of the cultural contacts of the Kariri with 
ethnic groups coming f rom Europe and Af rica reveal as decisive 
factors: a) the extermination of the indians as a reaction to the 
massacre of the Bishop Do11l Pedro Fernandes Sardinha and. othe-rs 
of the orew of a! ship in which 1they were travelling and alsoJooking 
for gold mines, principally irn their. Bahian journeys; b) the colo11,i
tzation of the northeast and the establishment of tre "corrals"; e) 
the penetrata.tion of ;the "bandeiras"; d) vhe hunting doivn and 
ensla.vernent of the indian; e) the entrance of religious groups and 
the establisihment of the "indian, villages" principally by the J esuits , 
the Capuchins and B enedictines; f) the warr with the Dutc-h, 'i·n 
whichJ. the Portuguese as 1).)ell a,s the Dut® had a l.arge 1iumber cf 
indÜJ!ns as allies; g) the war of the "Palmares" which also was ci 

motive for no:w contacts between india.ns, Portugues~ ,and the Negro 
slaves who had escaped from the su,ga,r mill8 and planwtions. 

The impacts indicated above brought about cultural change in 
the Kariri a who were forced to interrgrat themselves in the new 
society, ending up in Porto Real do ·Co·legio. 

The dynamics of the culture change of the Kariri, in t erms of 
their material; aispects, social organization and their belief systems: 
are ana.lysed in view of the presence of neio elements brought prir;,
cipally by the lusitanian culture. 

Finally, the analysis of the present situation of the· Kariri, 
especially those of Porto Real do· Colégio, based on the above 
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survey, serves to give aru idea of the. transformation oft the old tri
bal group to the point of, considering it also as a national sub
culture in the proc-ess o f "Brasilianiíl·ation". 

From the ergologic <iescription, the substitution is presented 
of the primitive culture traits, especially in taking advantage cf 
the natural habitat which was considerably modified by the intro
duction of intensive agriculture. Within the prim.itive technology. 
alm ost the only residual left is the elaboration of eeramics, which 
was possibile due to the .conserva(tive action of the women. and the 
inheritanc·e of this pattern of activity by females. 

The social structure of the Kariri sub-culture is profoundly 
similar to the "caboclo" or "ba.ckwoodsman" o/.. Brasil, as is eviden
ced through the formation and organization of the institution of 
the family, of the co-partieipation of fJJie women and the men ·in. 
the diverse productive activities and in the corresponding division 
of labor by sexes. The miscegenation of the Kariri through con-· 
tinous in .. ter-racial reunions brough about the constit1.ttion of an 
ethnically heterogeneous group. 

Other social institutions such as political, juridical and milí
twry which. are clearly Brasilian, have been adopted by Vhe Kariri 
in this process of "&asilianization", in spite of certain efforts tr; 
conserve the primitii1e political tribal organization even though in 
symbolic form. 

The presence of the school serves as a basic instrument for thf:·, 
soc1iaization of the children f!f vhis group and for their incorpora
tion into th'e' Brasüian culture, inspite of the multiple problems re
la.ted to te(J)ohing. 

, t Another evidence of the "cabocUzation" of the Kariri in their 
attemp-t at Brasiliamization manif ests itself in the forms of recrea
tion which are very similar to those of the São Francisc'O river
edge towns, such as reunions in ba1·s and stores on Su.ndays, the 
participation, or at least appreciation of,1 football, conversations and 
the movies. 

The paper ends with a succint analysis of the Kariri medicine, 
large part based on the 'regio~ fwrmacopeia; and in appreciation 
of so1ne of the pagan beliefs, suah as the cultural complex of the 
ouricuri, which are losing ground berfore the catholic reUgion. "" 



ZUSAMMENF ASSUNG 

Der V erf asser stuetzt siüh in seiner Studie einerseits auf das 
ueber die Kultur der Kariri existierende bibliographisc·he Material 
und andereseits auf eine Feldforschung, die er in Porto Real do 
Colégio untetr schon sehr akkulturierten Nachkommem der Kariri 
ausgefuehrt hat. 

Im ersten Teil der A rbeit wird versucht, aus· den historis.chen, 
Quellen (Mamiani, Be1~ardo de Nantes, Martin. de Nantes, Nieuhof 
U8W.) ein Bild der urspruenglichen Kultur der Kariri zu; erschliesseri. 

Wie das Studiem der Kultur beziehungen der Kariri niit aus 
Eu rapa und Afrika kommenden Voelkergrupp-en ~eigt, sind f olgende 
Tats·aohen fuer die Geschichte diieser lndianergruppe von entsche·~

dender Bedeutung: 1. Das Massaker des Bischofts Dom Pedro Fer
nandes Sardinha und verschiedener Mitgliederr der Besatzung des 
Schiffes, mifJ dem er reiste, und der darauf folgende Angrif f auf die 
lndianer, der fast zu ihrer Vernichtung fuehrte; ferner das Auf
treten von besonders aus Bahia stammenden Gruppen von Gold
suchern. 2. Die Kolonisation des Nordostens und besonders die 
Einfuehrung der Viehzucht. 3. Die Erobe;rungszuege der Bandei.
mnten. 4. Die Jagd aruf d'ie Indianer und ihre Versklavung. 5. 
D·as Erscheines der Missionare und die Ansiedlung der lndianer ín 
Doerfern in der1,Naehe. der Mission. 6. Der Krieg mit den Hollaen
dern, inJ dem sowohl Portugiesen wie auch Hollaender lndianer als 
Hi.lfsvoelker verwandten. 7. Der Krieggeg«Jn von den Fazendo,s 
entflo·hene Sklaven ('{Juerra dos Palrrnares). 

Die erwaehnten Faktoren viefe<n bei den Kariri, die sich 
schliesslich in Porto Real do Colégio endgueltig niederliessen, un,d 
sich de·n neuen V erhaeltnissen arn..passten einen. entscheidenden, 
W andel in der urspruenglichen K ultu,r hf!Jr'l).CW. 

Dieser K ulturwandel wird in seinen materiellen, soaialen und 
gieistigen Aspekt, besonders m.it Rueciksich~ auf die neuen, von den 
Portugiesen stammenden Kulturelemente, geprüft. 
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Der Vergleioh mit der gegenwaertigen Situation, wie sie gele
gentlich der Feldforschung in Pm-to Real, do Colégio beobac-htet 
wurde, bringt die ganze Groesse des Umwandltungsprozesses der 
Kultur zum Ausdruck, die heute als eine Untergruppe der Natú;
nalkultur bezeichnet werden koennte. 

Die B<Js.chreibung der .materiellen K ultur zeigt, dass viele ur .. 
spruengliche Kultur.zuege durch neue ersetzt wurden, besoriders 
durch solche, die der A usnuetzung de11 durch den int·ensiven . Acker
bau stwrk veraenderten Umwelt dienten. Von der ur spruengliohen 
T echnik ist fast nur die von der konservativen Fra.u ausgefu.elir te 
Toepferei uebriggeblieben. 

l n der sozia/;en Struktur, z.B. Vn, der. Bildung und ürganisatior~ 

der Familie und in de.r geschlechtlwhen A rbeit steilung, liat sich 
die Kariri kultur fast vollst(J)end.ig der Caboclokultur angepasst. 

Durch eine langjaehrige Misschung nii t anderen Rassen sir1.d 
die Kariri zu einer voelkisch heterogenen Gruppe geworden. 

Politische, .iuridische, militaerische und andere soziale E vn
richtung·en finden ·sic1h im Stammesleben in brasiliamischer A us·· 
praegung, wenn aiwh ein gewisses Bestreben, die urspruengliche 
politiscihe. Stammesorrga.nisation au be-JJJahren, nicht zu ve1·kennen ist .. 

Das wichtigste Mittel fue1". die Akkulturierung der K inder uncl 
fuer ihre Einfuegung in die brasiliamische Volksgemeinschaft ist, 
trotz vieler damit verbundenen Probleme, die Schule. 

Di~ Erholung und Freizeitgestaltung, die gleiche Fo.rmen ange.
nommen hat, wie bei den Uferbewoh,nern des São Francisco· (ZusrL

mmenkuenfte von Freunden in Bars und Kneipen, Begeisterung fue·r 
das Fussballspiel, wnd das Kino) liefert einen besonders. eindrucks
vollen Beweis fuer die Caboclisierung derr Karirikultur. 

Die A rbeit sohliesst m it einen kurzen Hinweis auf die M edizin, 
die sich besondersJ auf die Hilfsmittel der Umwelt stuetzt, und auf 
einig religioese Anschauungen des Stammes, wie auf den "·Ouricur·i
Kulturkomplex", die aber immer mehr von der christlichen Religion, 
verdrengt werden. 



SOMMARIO 

Il presente lavoro é una revisione del niateriale bibliogra.f~co 
esistente sulla "cultura dei Kariri integrato con la descrizi<Yne di 
11,na:. ricerca fatta in Porto Real do Colégio, dove si trovwno ancora 
gruppi superstiti dei primitivi Kariri, del resto, giá bene ambien
tati con i brasiliani. La prima preoocupazione dell' autor e e stata 
quella di ricostruire "tratti" della primitiva "cu,ltu,ra", i11, base ai 
lavori di Mamiani, Bernardo di Nante~ e Martindade Nantes, }-i'ieu
hof e di altri scri ttori del cinquecento e del ·se?Jcento. 

L ' esame dello studio dei contatti culturali dei Kariri con i grilppi 
etnici provenienti dall'Europa e dall'Africa rivela i seguent1: fatt i 
decisivi: a). - Lo sterminio d.egli indigeni come reazione al 11iassa
cro del vescovo Don Pietro Fernandes SardinJha ed altri membri 
dell'equipaggio della nave in qite viaggiavano; e per le spedi.zioni a 
ricerca delle miniere di oro, principalmente le "giornate baiane" :. 
b) - la colonizzaciorte del Nort-Este e l'introduzione dei "currais" ; 
e) - la penet1·azione deille "bandiere"; d) - la caccW,, e la schia
vizZ<LZione degli indigen.i; e) - la venuta deiJ missionari e: l<'A form,a,
zion.e degli "aldeamentos" ( g1ruppi di residenza stabile), princ1ipal
mente dei Gesuiti , Cappuccini e Benedittirii; f) - la guerra degli 
olandesi nella quale, tanto i portoghesi come gli olandesi avevano, 
alleati, g.rande nu-mero di indig:eni; g) ' - la guerra d'ei "palmareJ ·· 
che anche dette motivo a nitovi contatti tra indigeni, portoghesi 6 

negri schiavi fuggiti dagli "ingegni" e dalle "fazendas". 

I f atti su ci tati dettero origine ad un mutamemto "culturale 
decisivo de.i Kariri che furono cos·tretti ad integrarsi nella nuova 
8ocietà e finirono per stabilirsi nella località indicata. 

La dinamica de~ mutamento "culturale" dei Kariri, quanto agli 
aspetti maMriali del"la loro 01·ganizzazione 30ciale e del loro sisterrui 
di .crederute, e auifl,lizzGta all,a presenza dei nuovi elementi introdot,i, 
principalmente dlilla "cultura" portoghese. 
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Finalmente, l'analisi della a;ttuale situ<h.zione dei Kariri, in par
ticolare quelli di Porto Reale do Colégio, basata neil "survey" su cita
to, serve a dare 'Un'idea della transformazione f},ell'antic·o gruppo 
'tndigena, arrivando a,nc.he ai cornside:rarlo· come una "sotto crulturo," 
locale nel processo di nazionalizza,zione. 

Dalla descrizione ergologica risulta chiara la sostituzione dei 
primitivi "tratti" culturali, nell' appro fittamento dello "habitat·· 
che, a sua volta, fu ampiamente modificato dall'adozione di una 
ag·ricoltora intensiva. Della tecnolo·gia primitiva resta soltanto la 
lavora.zione della ce:ramica, che e compito femminile e S'i ma.nten.ne, 
appunto, per l'a.zione conservatrice della donna. 

La strutturo., sociale della "sotto cultura" Kariri si assomigl·ia 
profundamente alle "cabocla" ou "matuta", come e evidente nella 
formazione ed organiz.zazione dell'isti tuzione della famiglia, in cui 
la donna, partecipa con l'uomo alle diverse attività produttive, se
condo una divisione del lavoro per sesso. Gli incroci ~on le altr~:· 

raz·ze e gruppi etnici esistenti hanno fatto dei Kariri un gruppo 
etnicamente eterogeneo. 

Lf3 altre istituzioni sociali come la política, la giuridica,, la, rn i
litare, che somo nitidamente brasiliane, sono state adottate dai Kci
riri durante il processa di n<h.zionalizzazione e nonost(Jfn,te certi loro 
sforzi nel senso di conservare la. primitiva organizza,zione poUtica 
del"la tribit, almemo sotto f ornia simbolica. 

t 

La scuola serve di strumento1 basico per l;a socializzazione dei 
fa,nciulli del gruppo e per la loro inclusive nella "cultura brasiliana", 
sebbene il processo dia luogo a molteplici problemi. 

La "caboclização" dei Kariri e anche evidente nella pratica dei 
divertimenti locali, brasiliani. Segiiendo l'uso delle popolazioni n·
vierasohe del f íume San Framcesco. la domenica si riuniscono in 
gruppi di a,mici in loca,li da, oaffe o piccoli spacci. parttcipando. ivi. 
a. discusBioni sul cakio, films etc. 

Il presente la,voro ter1nina con un aocenno alla m.edicina indi·
gerw, dei Katriri, basata principalmente sulla f armacopea della re
gione; e ad alcune credenze gentiliôhe, quali, ad esempio, i l "com.
plesso culturale dell'ouricuri", che, pero, va perdendo terreno con 
pieno vantaggio delle pratiche della religione cattolica. 



RESUMEN 

El presente traba,jo es resultado de la revisión bibliográfica 
sobre la cultura Kariri y de la descripción de una rapida investiga
ción de campo realizada .em Porto Real do Colégio, donde se hallan 
algunos 1·emanescen.tes de los primitivos Ka1"iri, entre tanto sufi
cientemente "abrasileirados". Por eso la preocupación inicial del 
autor f ué reconstruir algunos aspéotos de la P'tirn.it·iva cultura a 
base dei las informaciones de Mamiani, Bernardo de Nantes, Martin 
de Nantes, N ieuhof y de otros cronistas de los siglas XVI y XVII. 

El análisis de los contactos culturales entre los Kwriri y las 
etnías provenientes de europa y a/rica es descrito en relación a los 
siguientes hechos: a) el exterminio de los índios, como reacción al 
masacre de l Obispo Pedro F.e.rnandez Sardiiía y de los tripulantes 
de la nave en que viajaban; e de la búsqueda de los yacimientos de 
oro, principalmente por las jorna.das bahianas; b) la coloriüiación 
del noreste y la implantación de los "corrales"; c) la penetración 
de los exploradores (pioneros); d) la captura y esc.Zavitud del 
indio; e) la introducc:ión de los sact-irdotes y fundación de "aldeas" 
(entre las companias· de religiosos que más se clestacaron coviene 
citar: a los jesuítas, capucihinos y benedictinos); f) la guerra de 
los holandeses en la qual esus contaron co1no aliados gran número 
de indios Kariri, asi como también los portugueses; g) la "guerra 
de los palmwres" que dio margen a co,ntactos e?itre 't'nd't08, porrcu
gueses e negros esc~avos huidos de los lati! undios de. cana. 

Los impactos supra indicados, fueron en cierta forma, causas 
directas para el cambio cultural de los Kariri, siendo de esta ?na

nera, obl,tgados a integrarse en la ?iueva sociedad. 
La dinámica del cambio cultural de los Kariri en términos de 

sus aspectos materriales, de su O'rgari'ización soc'ial y de s·u sistema 
de creencias, son analisados en relación a la presencia y f unción 
de los nuevos elementos aportados por la cultura lusitana: 

Finalmente, el examen de la situación ac~iu;tl de los Kariri. y 
' de manera especial de los· de "Porto Real do Colégio", a través ele 
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un "survey", si1·ve para dar una idea de la tra.nsformación, del 
antiguo grupo triba.l en una sub-cu.Ztura nacional en rela.ción al 
proceso de "abrasileramiento". 

ti}_ De la clesc1"ipciôn ergológica se nota la S'ubstitución de primi
tivos trazos culturales, en el aprov.e1chamiento del "habitat", que por 
su vez f ué amplianiente modificado 1JOr una agricultura exótica. 
De la tecnología primitiva, casi que el único resíduo (la unica 
superv·ivencri,a) que encontranios es la elavoración de la cerámica, lo 
que fué posible gracias a la acción conservadora de la mujer y a la 
herencia deste padrón cultural por línea f emernina. 

La estructura social de la subcultura Kariri se parece profun· 
damente a la "c-abocla" o campesina, como se 11ianifiesta en la 
formac:ión y organización de la f amilia o de la institución familial, 
en la coparticipación de la m ujer y clel hombre en diferentes acti
vidades productivas. De la mixegenenación de los Kariri por los 
contínuos inter.cruzamientos r aciales, r.esultó lo .que es hoy un grupo 
etnicamente heterog eneo. 

Las otras instituciones, como la polí tiC'a, jurídica, militar en 
la ac:tiialidad son nitidamente brasile1ias, han sido adoptados por los 
Kariri en ese proceso de "abrasileramiento" ap.eisar de los esfuerzoB 
realizados en el sentido de conservar la primitiva organiza-eión 
política.. , 

La presencia de una escuela sirve de instrumento básico para 
el proceso de socializacióri de los m.uchachos y su correspondiente 
incorporación en la citltura brasileiia, apesa.r de los multiples pro
blemas relacionados a la enseiianza. 

Una otra eviMncia de la "caboclización" de los Kariri se mani
fiesta en sus variadas for1nas de distración que se asemejan en 
mucho a la de los pobladores de las riberas del rio San Francisco, 
tales com o: 'teuniories de amigos en los bares en los d1ias domi·ngo o 
de fies ta, como participan.te o corno expetador del f oot-ball, el 
cinema, las tertulias y otras formas de latzer son observados por los 
K wriri. 

Finaliza este tr aba.jo con breve tratado de la medicina de los 
Kariri , baseada particularmente en la farmacopea de la región; y 
en la apreciación de algunas practicas gentílicas, .como la del "com 
plejo cultural del ouricur.i", que viene perdiendo t(Jff'reno frente a la 
influencia de las prác:tic·as de la r eligión católica. 



S01l1MAIRE 

Le travail en appréciation est une révision du materiel biblio
gra.phique concernant la .culture Kariri, suivi de la description d'une 
perquisition 1à Porto Real do Colégio ou se trouvent quelques res
tants eles pr1imitifs Kariri, devenus déjà bien "abrasileircidos". 
A ins.i, le premier soucri de l' auteur a été celui de réconstruire quel
Q'Ues traits de la primitive culture, puisant pour cela aux sources de 
Mamiani, Bernardo de Nantes, et Martin de Nantes, Niewhof et 
d'aittres écrivains du seizienie et du dixsepticme siecles. 

L' examen des rapports c.ulturels des Kariri avec les ethnies 
7Jrovenants de l' Eitrope et de l' Afrique révele com me f ait décisif: 
a) l'extermination des sauvages comme réaction au massacre de 
l'évêqu.e Dom Pedro Fernandes Sardinha et d'autres matelots du 
bateau dans lequel ils voyageaWrit et aussi la recherche des mines 
d'or, surtout par les journées "baianas"; b) la colonisation du 
nord-ouest et l'implantation des "currais"; e) la pénétrat1ion des 
"bandeiras"; d) la chasse et l'escla.vage des sauvages; e) l'arrivée 
des Jesuites, Capucins et Berieditins; f) la guerre des hollandais 
dans la1q1uelle. les portugais ainsi que les hollandais avaient comme 
a.Lliés grand norribre de sauvages; g) la guerre des "palmares" qui 
aussi a .procruré de nouveaux contacts parmi les sauvages, portuga.is 
et negres esclaves enfuis des "engenhos" et "fazendas". 

Les conf lits indiqués ci-dessus ont donné lieu à une action dé
cisive da.ns le changement culturel des Ka.riri qui ont été poussés 
à f aire partie de la nouvelle société. 

La dynamique du changement culturel des Kariri, par rapport 
à ses aspects matériels, à son organisation sacüae et à son s.ystem.e 
de crroyances, sont analysés en face de nouveaux éléments a.menés 
varticulierement parr la culture lusitanienne. 

Flinalenient, l' analyse de la situation actuelle des Karriri, sur
tout à Porto Real do Colégio, basée sur le "survery" montré audessus, 
sert à donner une idée de la transformation de l'ancien groupe tri-
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bal, parvenant inclusivement à le considérer comme une sub-culture 
nationale da.ns le proces de "abrasileiramento ". 

D·e la descrip·tion ergologique, il se présente la substitution des 
primitifs traits culturels, dans le profit de l'habitat qui à son tour 
a été largement modifié par une agriculture intensive. 

Dans la technologie primitive, p.resque le seul résidu qui reste 
est l'élaboration de la céramique, e.e qui a été possible grâce à l'action 
conservatrice de la femme et à l'heritage de ce patron par la lignée 
féminine. 

La strwcturer sociale de la sub-culture Kariri ressemble profon
dément à "cabocla" ou "matuta", comme ü devient évident à tra
vers la formf))tion e·t organisation de l'institution familiale, la copar
ticipation de la femnie et de l'homme aux di fférentes aotivités 
productives, la correspondante division du travail par sexes. La 
miscigenation des Kariri par les continus intercroisements raciaux, 
leB a menés a constituer un groupe ethniquement hétérog ene. 

Les autres institutions sociales comme la po·litique, la juridique. 
la militaire, qui sont nette1nent brésil'iennes, ont été adoptés par les 
Kariri dans ce proces de "abrasileiramento·". malgré certain8 ef f orts 
pour conserver la primitive organisation poltitique de· tribu, quoique 
sous uns forme symbolique. 

La présenc:e de l' école sert d'instrument basique pour la socia
lisation des enf ants de ce group·~ et de son incorporation dans la 
culture brésilienne, malgré les multiples problemes rapportés à 
l' enseignement. 

Une autre évidence de la "caboclisação" des Kariri da1is la ten
tative du "abrasileiramento" se montre jus que dams la récréation 
qui ressemble beaucoup 1à celle des pei.tplades riveraines du fleuve 
São Francisco, ainsi que les réunions des amis les dimo,,nches aux 
bistros et cafés, la participation ou l'apprécriation du "football", les 
causeries, le cinéma.. 

C e travail se termine par une resum.é sur la médicine du Ka
riri basée1 surtout sur la pharmacopée de la région; et une appré
ciation de quelques croyances pazennes, corrvme "le complexe 
culturel du ouricuri" . qui recule dervant les pratiques de la religion 
catholique. 
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