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AS TRIBOS INDÍGENAS DO MÉDIO E BAIXO 
SÃO FRANCISCO 

por 

W. D. HoHENTHAL JR. 

A maior parte do curso do Rio São Francisco está na zona árida 
do Nordeste brasileiro. Esta região, de poucas florestas, é periôdi
camente devastada pela sêca. A escassa vegetação deixa o solo des
protegido e pouco firme, que não retém a água das chuvas ocasio
nais. Os ventos quentes contribuem para a rápida evaporação da 
um idade. 

São raros os vegetais comestíveis em estado selvagem, e os que 
existem aparecem só em curtos períodos. É duvidoso, dada a es
cassez de caça, que essa região tenha jamais abrigado grande popu
lação aborígene. 

Devido à necessidade de proteína animal, as tribos indígenas 
que habitavam a região restringiram-se, principalmente, ao vale 
do Rio São Francisco e às margens dos grandes confluentes onde 
podiam pescar, pois dêsses povos nem todos os grupos eram horti
cultores. Na realidade, a maior concentração dos índios do Nor
deste, no período da Conquista, parece ter sido ao longo da costa 
mais fértil. 

No sertão pernambucano os maiores rios e riachos, que desem
bocam no Rio São Francisco, são o Moxotó, o Pajeú, o Ipanema, o 
Brígida, e o Inajá. Todos êles têm, mais ou menos, a direção norte
-sul, devido ao declive natural do t erreno. O Inajá e o Ipanema 
atravessam também o atual Estado de Alagoas. Na Bahia, os maio
res tributários do São Francisco, historicamente associados a tribos 
indígenas, são o Paramirim, o Rio Grande "do Sul", o Verde Pe
queno, o Jacaré, o Salitre, o Riacho do Rio Comprido, e o Curuçá. 

O Rio São Francisco, conhecido como Opará pelos índios cos
teiros, que falavam a língua tupí, foi descoberto em 4 de . agôsto de 
1501 pela caravela em que viajava o geógrafo Américo Vespucci. 
Passaram-se muitos anos, entretanto, antes que essa poderosa via 
fluvial fôsse explorada pelos pqrtuguêses(1

) . 

(1) Pereira da Costn, 1905:8; Rocha, 1946:14. 
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Uma das razões dessa demora foi a presença de tribos podero
sas e hostis na embocadura do rio. Uma delas era conhecida desde 
1557 como os Caetés. Depois de longa campanha pelos portuguêses 
e nativos seus aliados, os Caetés foram vencidos, fugindo para o 
sertão, onde remanescentes sobrevivem, com certeza, aqui e acolá. 
Isso explicaria talvez a presença no sertão (grandemente popujado 
por aborígenes que falam l 'nguas isoladas, ou pelo menos não tupí) 
de indios que falam a 1 ngua geral, como o atestam documentos pos
teriores. Essa parte do Nordeste brasileiro era, aparentemente, uma 
região de diversidade lingüística antes da descoberta. 

O fim do poderio dos Caetés, em 1560, facilitou futuras explo
rações dos portuguêses na embocadura do Rio São Francisco, em
bora alguns Caetés ainda vivessem rio acima, segundo documentos 
holandeses posteriores(2). 

Durante o govêrno de Brito de Almeida (1573-1578), uma ex
pedição chefiada por Francisco de Caldas, superintendente da Fa
zenda Real de Olinda, e por um tal Gaspar de Athayde, partiu para 
o Rio São Francisco. Os exploradores faziam-se acompanhar por 
grande número de índios aliados da tribo Tabajara, mas a aventura 
terminou em completo fiasco por causa da suspeita de traição mú
tua entre os portuguêses e seus aliados nativos. 

Em 1578, uma segunda expedição, comandada por Francisco 
Barbosa da Silva, que tinha grande experiência de penetrar no ser
tão, e por Diogo de Castro, conhecido como estudioso das línguas 
indígenas, também tentou a conquista do vale. Barbosa partiu por 
mar, entrando no Rio São Francisco de caravela, e em certa parada 
esperou a chegada de seus companheiros que vieram por terra. En
tretanto, as fôrças unidas encontraram muitas dificuldades, e foram 
obrigadas a bater em retirada em face do furor indígena(3). 

Após a conquista de Sergipe d'El-Rei, em 1590, por Christovão 
de Barros, muitos dos índios locais abandonaram suas terras e fu
giram, atravessando o Rio São Francisco para Alagoas, então parte 
de Pernambuco. Em seguida, duas mais expedições partiram para 
os sertões do Rio São Francisco, dirigidas por Christovão da Rocha 
e Domingos 1\'Iartins( 4). No mesmo ano, Gabriel Soares de Souza 
foi incumbido de explorar êsse grande vale, esperando o govêrno 
que se descobrissem metais preciosos. Soares de Souza penetrou o 
vale do Rio São Francisco até o Paraguaçú( 6). 

Da Bahia, em 1573, começam a partir expedições para explorar 
o vale, quando por ordem de Luiz de Brito Almeida, governador do 

(2) De Lnet, 1644:546. 
(3) Pereira da Costa, op. ci t., págs. 6-7. 
(4) Pereira da Costa, 1918:6. 
(ó) Pereira da Costa, 1951-1:617-619. 
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Brasil, grande n(1mero de homens foram comissionados para pene
trar a região. João Coelho de Souza foi um dos que mais profunda
mente penetraram no sertão, chegando eventualmente quase até as 
cabeceiras do rio (6). Dessas várias expedições portuguêsas nenhuma 
nos legou muitas informações sôbre os aborígenas locais, e o quadro 
et11ográfico está em branco. 

Os holandeses, interessados · também no Rio São Francisco, ex
ploraram-no, logo depois de ocuparem Pernambuco (1630-1654), 
desde a embocadura até quase a Cachoeira de Pat1lo Afonso. Pos
slvelmente, a mais interessante das penetrações batavas foi a feita 
por "\iVillem Glimmer, antigo residente da Capitania de São Vicente. 
Glimmer e seus companheiros partiram por terra de São Paulo de 
Piratininga e viajaram até as cabeceiras do Rio São Francisco, mas 
voltaram a São Paulo após uma viagern de nove meses( 7). .:fjste e 
outros relatos holandeses sôbre o periodo dão-nos maiores informa
ções etnol6gicas sôbre as tribos locais do que os lusitanos contem
porâneos. 

Depois qt1e os invasores batavos foram exptilsos de Pernambuco, 
os portuguêses resolveram reorganizar a sua administração das tri
bos locais, até então mal ctlidada. Isto se tornara necessário não só 
para obter maior eficiência, mas também porque muitos índios per
nambucanoo:3, que lutaram ao lado do invasor flamengo, haviam ai:h.·a· 
çad0 a religião protestante. Além do mais, tôdas as missões exis
tentes sofreram grandemente com a invasão holandesa, sendo muitas 
delas abandonadas pelos índios, alguns dos quais gostavam tant0 
dos holandeses que foram levados para serem educados na Holanda. 

Após a Restauração, em 1654, alguns dêsses í11dios, que se alia
ram aos batavos, não confiando na anistia geral prometida pelos 
portuguêses, ftig,ira1n para o norte, chegando ao Ceará e esconden
do-se principalmente na Serra do I biapaba, onde se sabe da exis
tência de perto de qtiatro mil índios. O ressentimento indígena pros
seguiu, manifestando-se por guerras incessantes de fronteira contra 
os lusitanos até meados do século XVIII. Conflitos similares ocor
reram em Pernambuco, de 1694 a 1702. Os índios, que ocupavam 
o território entre a Serra da Borborema e o Rio do Peixe, rebelaram
-se, extendendo-se o confljto ao sul, para o Rio Pajeli, e até mesmo 
o Rio São Francisco. Em 1717 houve ainda outro levante sangrento 
no sertão pernambucano( 8). 

O resultado foi a Junta das Missões, estabelecida por Carta 
Régia em 7 de março de 1681. Os membros dessa .comissão eram, 
na sua maioria, altos prelados e representantes de várias ordens ca-

(6) Op. cit., págs . 412-413. 
(7) Marci:;raf, 1942:263-264. 
(8) Pereira da Costa, 1951-11:217, III:393. 
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tólicas, embora o Ouvidor Geral de Pernambuco também a ela per
tencesse. Por· Carta Régia de 5 de novembro de 1700, êste último 
recebeu o título de "defensor público dos índios e tapuios"( 9). 

A função da Junta das Missões era orientar a eficiente admi
nistração de tôdas as aldeias indígenas sob jurisdição governamental, 
e a sua divisão entre as várias ordens religiosas encarregadas de ca
tequizá-las. Uma Carta Régia de 22 de outubro de 1736 mo.stra 
claramente que muitas vêzes introduziam-se considerações políticas 
nessas divisões, pois, após dar a cada ordem religiosa certo número 
de aldeias indígenas, ordena, mais adiante, que "quando a Junta 
das Missões dist·ribua as aldeias, missionários das ordens inreressa
das não devem estar presentes, para evitar dissenções e argumen
tos"(10). 

Antes do estabelecimento da Junta das Missões, o Rei Felipe IV 
de Castilha · (estando então Portugal sob o domínio espanhol), em 
Carta Régia de 15 de maio de 1636, design.ou o chefe índio Potiguar, 
conhecido como Dom António Felipe Camarão, "Capitão-mór go
vernador dos índios", em Pernambuco, cargo que êste homem ocupou 
até a sua morte em 1648. Felipe Camarão foi assim distinguido pelo 
rei em paga de valiosos serviços prestados na luta contra os inva
sores holandeses, quando levantou e comandou índios leais ao lado 
tios lusitanos. 

Seguiu-se uma série de Capitães-mór, todos êles índios (aparen
temente da mesma linhagem), e cada qual comand~nte de um regi
mento de infantaria nativo, ou têrço, até que o cargo foi abolido 
por Carta Régia de 12 de janeiro de 1733, sendo dada como razão 
o fato de que o último Capitão-mór "prejudicou os interêsses do 
Rei" e foi prêso. Daí por diante cada aldeia devia ser controlada 
por um cacique, ou capitão próprio, "como antes", e por um mis
sionário ali colocado(11). 

É difícil dizer quando a Junta das Missões foi abolida, e se na 
verdade o foi. De qualquer maneira, ficou claro que esta instituição 
foi eventualmente substituída pela Diretoria Geral dos Indios (em 
Pernambuco pelo menos), a qual foi criada pelo Decreto Imperial 
n. 0 426, de 24 de julho de 1846(12). Esta Diretoria teve uma história 
bastante tumultuosa durante a sua curta existência, como eloqüen
temente atestam a correspondência e os documentos oficiais do Ar
quivo Público Estadual de Pernambuco, em Recife. Parece que 
não se tratava de uma. organização muito eficiente, embora diversos 
homens de boa vontade e grande dedicação tivessem estado à sua 

(9) Informação geral de Pernambuco, 1908:379, 393. 
(10) Op. cit., págs. 395-396. 
(11) Pereira da Costa , 1951-111:43-46; Informação geral de Pernambuco, 1908:396-397. 
(12) Pereira da Costa, 1951-11:85. 
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frente, como por exemplo o Coronel Camboim e o Barão de Guara
rapes. A principal dificuldade dessa organização parece ter sido a 
f a.lta de verba e o desinterêsse por parte do legislativo provincial. 
Em 27 de março de 1872, um aviso do Ministério de Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas de Pernambuco ordenou a extinção das 
poucas aldeias indígenas de Pernambuco, das quais apenas três fi
cavam então ao longo do Rio São Francisco, a saber: Assunção, San
ta Maria e Brejo-dos-Padres(13). 

Ap.ós a extinção da Diretoria Geral dos 1ndios, os aborígenes 
locais que ainda viviam em aldeias históricas foram abandonados ao 
seu destino. Seguiu-se um período de vergonhosa exploração dos 
indios e audaz usurpação de suas terras pelos neo-brasileiros. Esta 
situação prolongou-se até o século XX, quando uns poucos cidadãos 
interessados no assunto ergueram suas vozes em protesto, chamando 
a atenção pública para os antigos tutelados do govêmo, e inciden
talmente irritando os latifundiários locais, que haviam lucrado com 
a usurpação de terras indígenas. 

Uma das principais figuras dessa campanha foi o Mons. Al
fredo Dámaso, de Bom Conselho, em Pernambuco, em cuja honra 
se nomeou um pôsto indígena no Rio São Francisco. Apesar disso, 
os esforços dêste e de outros homens teriam sido vãos se não se hou
vesse previamente criado uma repartição federal para assuntos in
dígenas, a qual mais tarde extendeu os seus serviços aos índios que 
estamos estudando. 

Essa instituição foi criada em 1910, recebendo a denominação 
de Serviço de Proteção aos 1 ndios. A 4::i.. Inspetoria Regional, com 
sede em Recife, mantém onze postos indígenas, de Paraíba a Minas 
Gerais; três dêles ficam às margens do Rio São Francisco ou a dis
tância visual do mesmo. Só êstes últimos são responsáveis pela ad
ministração de mais ou menos 1.500 descendentes de indígenas. 

Provàvelmente jamais se saberá qual teria sido o número de 
aborígenes no vale do Rio São Francisco. Antigos relatos silenciam 
sôbre a questão, ou dão apenas informações incompletas e tão exa
geradas que se tomam inacreditáveis. Em 1852 a população total 
indígena na Bahia, incluindo-se tribos selvagens e missionadas, era 
dada como sendo de 4.333 almas. Mas isto nada esclarece a respeito 
dos grupos que ficam prôpriamente ao longo do Rio São Francisco. 

A população aborígene de Alagoas, no mesmo ano, foi avaliada 
em 3.153, a maior parte vivendo em aldeias que não ficavam ao 
longo do Rio São Francisco, mas sim ao redor de Pilar e Vila Vi
çosa, acima de Maceió. Não há dados para Sergipe ou Pernambuco 
nessa época( 14). 

(13) Op. cit., pág. 86. 
(14) Actos e Leis: Calvet, lVlappa Estatfstico, 30 de abril de 1852. 
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Em 1855 havia cerca de 2.410 índios " em aldeias existentes" 
em Pernambuco, sendo que metade dêles viviam ao longo do Rio 
São Francisco, embora haja um declínio de população digno de nota 
para a Aldeia da Assunção entre 1855, quando havia 620 índios, e 
1861, quando havia 177 apenas. Provàvelmente, como em outros 
lugares, os índios abandonavam as aldeias para se juntar aos grupos 
nômades da Serra Negra(16). . 

Embora não se saiba qual a população aborígene do vale do Rio 
São Francisco, é evidente no entanto que houve notável declínio 
no número de índios dessa região. Por exemplo, c4ts 43 tribos his
tóricas, localizadas no próprio Rio São Francisco, excluindo-se aque
las tribos das áreas contíguas, que não discutimos aqui, o autor sabe 
de apenas 9 que sobrevivem até hoje, e estas grandemente reduzidas 
em número, misturadas com outras raças, e muito aculturadas aos 
costtlffies neo-brasileiros. 

As razões dêsse desaparecimento rápido parece terem sido de
sesperadas guerras contra os portuguêses, doenças introduzidas, 
principalmente cólera, febre amarela, varíola, bexiga, sarampo, tu
berculose e doenças venéreas, ruína econômica e amalgamação à 
população neo-brasileira circundante. 

O encerramento dos índios em reservas indígenas certamente 
contribuiu materialmente para set1 declínio, por causa da preva
lência de doenças epidêmicas e da falta de meios parra tratá-las. 
Além do mais, devem-se mencionar as devastadoras sêcas do N or
destc. Nos tempos abo1 ígenes, os índios podiam mudar-se das áreas 
devastadas, mas como "cativos da cruz" não o podiam. Mesmo 

~ 

no século XIX a correspondência oficial da Diretoria Geral dos In-
dios, organização secular, mostra claramente a difícil situação a que 
estava reduzida a popt1lação indígena. Em reservas, durante o pe
ríodo da sêca, qt1ando não era possível plantar, os índios não po
diam deixar a a ldeia, e era insuficiente a ração alimentar fornecida 
pelo govêrno. 

A assimilação tem sido um fator muito importante, como se 
pode verificar, entre outros indícios, pela m odificação sofrida pelo 
t êrmo " caboclo", que originalmente era aplicado aos índios do Nor
deste brasileiro que falavam tupí, ou que falavam a língua geral 
em tempos posteriores, segundo indicam os alvarás e cartas régias 
dos séculos XVII e XVIII. Os índios que não falavam tupí eram 
conhecidos como "tapuios" 011 "tapuya". 

Dos povos aborígenes históricos dessa parte do Nordeste do 
Brasil, sôbre os quais o autor tem dados, foram selecionadas apenas 

(l ::í) n.~ Rilvcir:i. , c:-..r ta de 18 de fevereiro de 1855, cm MS . D-11; Guarar:l.pes , Relatório 
de 13 dQ fevereiro de 1861, cm :VIS . D -19, Arquivo Público E~tn.dual de P ernambuco. 
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tribos que verdadeiramente viveram ao longo ou a distância visual 
do médio e baixo Rio São Francisco. Um tratamento mais com
pleto da situação aborígene nas áreas contiguas e influenciadas por 
êste grande rio requer maior espaço do que admite êste breve artigo. 

O material conhecido, relacionado com estas 43 tribos, é apre
sentado nas páginas seguintes, em uma perspectiva regional, come
çando com a Bahia e seguindo-se com Sergipe e Alagoas para ter
minar com Pernambuco. Não pretendemos que os dados são com
pletos; por isso, agradeceremos qualquer informação, não registrada, 
não publicada, ou de qualquer modo ainda inacessível, com relação 
às tribos aqui discutidas, porque essa pequena parte da história do 
Nordeste brasileiro não está, de modo algum, ainda totalmente co
nhecida. 

OS GRUPOS INDfGENAS 
BAHIA: 

Acaroázes (Acoranes). 
No fim do século XVII o governador Dom João de Lencastro 

ordenou que se criasse um arraial (ou acampamento) de índios man
sos na parte superior do Rio São Francisco, o qual seria uma barreira 
contra as constantes depredações dos Acaroáies e dos M ocoázes. 
Dessa missão originou-se a cidade de Barra, na confluência do Rio 
Grande e do São Francisco(16). Essa missão, entregue aos padres 
franciscanos, foi ·denominada em 1741 Nossa Senhora da Concei
ção(17), porém mais tarde se tornou também conhecida como Ari
cobé, por causa do nome dos índios mansos que a habitaram e que 
falavam a língua geral(18). Um relatório de 1853 indica que êsses 
índios ainda lá habitavam nesse tempo, mas seu número era des
conhecido(19). 
Anaupirás (Amoipirás). 

Mencionados pelo historiador Frei Vicente do Salvador, êsses 
índios habitaram a parte superior do Rio São Francisco, e sob o no
me variante de Amoipirás fala-se dêles num relatório de 1587(2 º). 
No decorrer do século XVII êles mudaram algumas de suas aldeias 
das margens do São Francisco para a costa marítima(21

). 

· Aric~hé (ver Acaroázes). 
Aroderas (Rodelas, Rodeleiros). 

Uma tribo "tapuya", que viveu ao longo do Rio São Francisco 
no século XVII, segundo P1so e l\1ARCGRAF(22

). MARTIUS comenta 

(16) Pereira. da. Costa, 1951-11:80. 
(17) Pereira da Costa, 1918:10. 
(18) Informação geral de Pernambuco, 1908:419-422. 
(19) Actoa e Leia: Ca.lvet, Ma.ppa Estattstico, 20 de abril de 1853. 
(20) Pereira da Costa, 1905:26. 
(21) Leite, 1945-V:271. 
(22J Piso e Marcgra.f, 1648:268 . 
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em seus Beitrãge que essa tribo não podia ser identificada por seu 
nome, desde que rodela. significa simplesmente um ornamento labial 
em português(23), mas BARBOSA LIMA SOBRINHO sugere qt1e êsse 
nome vem de um pequeno escudo de forma circular que usavam os 
índios dessa região(24). 

De acôrdo com Accioli de Cerqtieira, os Rodeleiros foram, du
rante algum tempo, aliados dos Acroás, reduzidos pelos jesµítas em 
1751. Os Acroás em outros tempos chegavam até a Comarca do· Rio 
de São Francisco(2 6). PINTO classifica os Rodelas como Carirí, mas 
não apresenta justificativa para essa classificação(26). 

Cajurús (ver Tuxá). 

Massacará (Masakará). 

MARTIUS argun1entou que essa tribo pertencia ao grande grupo 
dos Acroá (Gê). Os Massacará estiveram aldeados juntamente com 
os Pontas em Joazeiro (Babia), Vilareal de Santa Maria, Vila de 
N. S. da Assunção, e Quebrobó ou Cabrob6(27). Os três últimos 
lugares citados ficam em Pernambuco, e todos estão à margem do 
Rio São Francisco. 

Em um artigo publicado em 1939 o lingüista LouKOTKA clas
sifica-os como "Camacan mist11rados com Gê"(28) ; porÉm, em 1946, 
MÉr .RAUX e N1~1UENDAJÚ (29) , citando uma publicação anterior 
(1932) de LouKOTKA, consideram-nos como apenas Camacan, com 
referência à lín :1 ua. 

Aparentemente os Massacará e os Pontas não eram os únicos 
índios aldeados nas missões que ficavam às margens do São Fran
cisco, lado pernambucano, pela seguinte razão: o nome de "Aldeia 
d'Assunção de Santa Maria", missão localizada na Comarca da Boa 
Vista, pode levar a engano, pois havia na realidade duas missões, 
a de Aldeia d' Assunção e a de Aldeia de Santa Maria. 

A Aldeia d'Assunção ficava em uma grande ilha com êsse mes
mo nome, e parece ter sido fundada em 1722(30) . Primeiramente 
havia sete aldeias na Comarca da Boa Vista, mas em 1847 havia 
apenas uma, a de Assunção(31) . Em 1855 tinha 620 habitantes, des
critos como sendo índios de canoa, e muitas de suas terras foram 

(2 l) Mart ius, 1867-1:281. 
(24) Barbosa Lima Sobrinho, 1929-78-80. 
(25) Accioli de Cerqueira, 1874:225-226. 
(26) Pinto, 1935-1:135-139. 
(27) M1~rtius, op. cit., págs. 279-281. 
(28) Loukotka, 1939. 
(29) Métraux e Nimuendaji1, 1946:547-548. 
(30) Costa .Junior, 1942. 
(31) Ae;tos e LQis : B ri to, R elatório de maio de 1847, págs. 09-70. 
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usurpadas pela Câmara Municipal(32). A população foi reduzida em 
1861 a 177 indivíduos, formando 64 famHias(33), e a aldeia foi de
clarada extinta em 21 de fevereiro de 1879(34). 

A Aldeia de Santa Maria era localizada em uma de três pequenas 
ilhas contíguas perto da Ilha da Assunção. Em 1845 os índios ti
nham desaparecido, expulsos à fôrça pela. Casa da Tôrre(3 ~). Muitos 
dêles se reuniram a tribos selvagens nômades da Serra Negra, em 
Pernambuco, mas aparentemente alguns voltaram em 1855 à al
deia(36). No entanto, a aldeia f0i declarada extinta juntamente com 
a de Assunção em 1879. 

Dados colhidos pelo autor, no local, em 1952, indicam que os 
índios . Tuxá, que hoje vivem em Rodelas (Bahia), têm tradições 
que nos levam a pensar terem êles vivido, em outros tempos, nas 
ilhas onde as antigas missões de Assunção e Santa Msria foram fun
dadas. Atualmente, um pequeno grupo de índios, que se diz chamar 
Truká, ainda vive na Ilha da Assunção. Ta.nto os Tuxá como os 
Truká são tribos de canoa. 

Ocren. 

Tribo baiana d~coberta em 1739, localizada na confluência 
dos rios Salitre e São Francisco. Não existem sôbre êles outras in
formações( 87). 

Pankararé (ver rruxá). 

Pontas (ver Massacará). 

Sacragrinhas (Sacacarinhas, Cecachequirinhens ?, Sequakirihens ?). 

:&tes índios foram descobertos em 1739 juntamente com os 
Ocren e na mesma localidade(ª 8). Cecachequirinhens ou Sequaki
rinhens é uma tribo do sertão baiano visitada por dois padres je
suítas na primeira metade de 1666(39), e provàvelmente é a mesma 
tribo Sacragrinha, com o nome grafado de modo diferente. 

Tupiná (Tupinais). 

Tribo localizada pela primeira vez em 1587 na região entre 
Santa Sé (Bahia), no Rio São Francisco, e o Rio Salitre( 40). Não 
há sôbre ela outra informação. 

(32) Da Silveira, op. cit. 
(33) Guararapes, op. cit. 
(34) Costa Junior, op. cit. 
(35) Actos e Leia: Brito, op. cit. 
(36) De. Silveira, op. cit. 
(37) Nimuendajd, 1946:382. 
(38) Ibid. 
(39) Leite, 1945-V:281-282. 
(40) Nimuendait1, op. cit. 
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'I'upinan:ibá. 

Um grupo desta difundida tribo foi localizado perto dos Ocren, 
em 1759, no triângulo baiano, na confluência dos rios Salitre e São 
Francisco( 41). 

Tuxá (Tuchá, Tushá). 

~stes índios foram encontrados juntamente com os Periá, em 
1759, no Rio São Francisco, na região in1ediatamente oposta à con
fluência do Rio Pajeú, o que os coloca nas redondezas de Rodelas( 42). 

A Residência do Rio de São Francisco, de 1692 a 1694, parece ter 
sido dividida em duas missões, Aldeia de Rodelas e Aldeia de Oaca
rás( 43). Com as constantes intervenções da Casa da Tôrre, a missão 
de Rodelas existiu pacificamente apenas durante uma meia dúzia 
de anos, e, em 1696, os padres jesuítas foram expulsos por essa po
derosa familia de latift1ndiários(44). Contudo, os índios ficaram, e 
Rodelas era regularmente poptllada por volta de 1702, quando ti
nha cêrca de 600 almas(46). Em 1852 havia no local 132 índios, com
preendendo 33 famílias, cuja economia se baseava na pesca e no 
ct1ltivo da mandioca(46). Em 1952 existiam cêrca de 200 Tuxá no 
Posto Indígena de Alfabetização e Tratamento "Rodelas" . A eco
nomia é ainda essencialmente baseada na pesca e na agrictiltura, 
mas a população flutua devido ao fato dos homens procurarem fre
quentemente trabalho em outros locais. 

Além das tribos j á citadas, que viviam na Bahia ao longo <lo Rio 
São Francisco, havia C]l1atro missões que se ocupavam da catequese 
de índios até hoje não identificados. As primeiras são as aldeias 
"Curral-dos-Bois" e "Os Carurús", amba.s missões jesuítas novas, 
fundadas pouco acima da Cachoeira de Paulo Afonso em 1698. Evi
dentemente os jesuítas reocuparan1 algumas de suas missões 110 Rio 
São Francisco, posterior1nente à sua expulsão pela Casa da Tôrre, 
porquanto outra missão é mencionada como existindo a cêrca de 
onze léguas acima das que<las(47

). 

Em 1952, o autor encontrot1 em 1'acaratú, Pernambuco, vários 
n1embros de um grupo índio, que se intitula .Pankararé, e que vive 
no Brejo-do-Burgo, cêrca de sete quilômetros ao sudoeste de Santo 
Antônio da Glória, na Bahia, do outro lado do Rio São Francisco 
de J atinã (Petrolândia). O antigo nome de Santo Antônio da Glória 

(41) l bid. 
(-12) Ibid. 
(43) Leite, op. cit., pág. 299. 
(44) lbid., pág. 296. 
(45) Barbosa Lima Sobrinho, op. cit., pág. 80. 
(46) Actos e Leis: Calvet, ?vl a ppa Estatístico, 30 de abril de 1852. 
(47) Leite , op. cit. , pág. 308. 
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era "Curral-dos-Bois". Os Pankararé consideram-se ligados aos 
Pankararú, de Brejo-dos-Padres, perto de Tacaratú, e os Pankararú 
igualmente os consideram como parentes. ~ possível que tenhamos 
aqui uma identificação dos índios catequizados pelos jesuítas em 
Curral-dos-Bois, ou seja, os Pankararé. 

Com relação a uma possível identificação dos índios da out1a 
missão, "Os Carurús", devemos notar a menção de uma tribo his
tórica desta região, os Cajurús( 48). 

As duas outras missões eram a A)deia de Kurumambá, locali
zada em 1696 perto das ilhas da Vargem e Sorobabé, no Rio São 
Francisco(49

), e a Aldeia de N. S. das Neves do Sahy, no alto São 
Francisco, em Termo de Santa Rita do Rio Preto( 60). Nenhuma 
das tribos ligadas a estas duas missões foi até hoje identificada na 
literatura. 

SERGIPE: 

Aramurú. 

Relata-se que êste grupo morava no baixo Rio São Francisco, 
no ano de 17 59( 61). 

Boime (Poyme). 

Uma tribo "tapuya" do baixo Rio São Francisco entre os anos 
1637 e 1643, seguµdo informações de Piso e MARCGRAF( 62). Ou 
esta tribo vagava muito ou estamos tratando com vários grupos do 
mesmo nome, pois em - 1699 havia uma Aldeia dos Boimes, locali
zada em Itapicurú, no rio daquele nome na Bahia, muito ao sul do 
Rio São Francisco, e notamos ainda que êstes índios foram encon
trados três anos atrás no sertão baiano pelos mesmos padres jesuítas 
que visitaram os Sacragrinhas( 63). Entretanto, no ano de 1759, os 
Boime eram novamente encontrados no lado sergipano do Rio São 
Francisco( 6 4). 

Caxag6 (Coyjajou). 

No século XVI THEVET nota que os Coyjajou moravam no baixo 
São Francisco( 65

) . Possivelmente o mesmo grupo, exceto que o no
me é dado como Caxagó, foi notado na mesma localidade em 1759, 
segundo Nimuendaj ú( 6&). 

(48) Medeiros Neto, 1941:183-184. 
(49) Leite, op. cit. , págs. 300-304. 
(50) Actos e Leis: Calvet, Mappa Estatístico, 30 de abril de 1852. 
(51) Nimuendajú, op. cit., pág. 382. 
(52) Piso e Marcgraf, 1648:268. 
(53) Leite, op. cit., pág. 283. 
(54) Nimuendajú, op. cít., pág. 382. 
(55) Thevet, 1592:37. 
(56) Nimuendajó, op. cit. , pág. 382. 
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Romarís (Omarís). 

Esta tribo é relatada como estando no baixo Rio São Francisco 
pelo ano de 1759( 67). Anteriormente, êstes índios moravam na Ser
ra do Pão de Açúcar, no lado alagoano do São Francisco, porém 
mais tarde se estabeleceram em Propriá e São Pedro, em Sergipe( •8). 

MARTIUs os classifica como sendo Carirí( 6 9). 

Tupinambá. 

Os índios dêste nome moravam ao redor da embocadura do 
Rio São Francisco, no lado sergipano, em 1557(60), mas pelo ano 
de 1587 foram localizados muito mais ao sul, perto da atual cidade 
de Aracaju, em Sergipe, e precisamente ao norte do Rio Vasa Bar
rís(61). 

ALAGO AS: 

Aconãs (Acconans, Iakóna, Jaconans, Nacônã, Uacona, Wakóna). 

Localizados no baixo São Francisco em 1746(62), foram men
cionados por Aires de Casal como morando no distrito de Lagoa 
Comprida, umas poucas léguas ao oeste de Penedo, no ano de 1817(13). 

MARTI us os classifica como Carirí, embora não haja prova disso(14). 

CARLOS EsT.l:!}VÃO menciona sobreviventes (Nacônã, Uacona), mo
rando em Pôrto Real do Colégio lá por 1937(66). O autor encontrou 
em 1952 descendentes índios que se chamavam ·wakóna ou "Shu
curú-Cari1.·í" em Colégio, e também na ~erra da Cafurna, que se 
eleva atrás da cidade de Palmeira dos Índios, no Estado de Alagoas. 

Carapotios. 

Essa tribo morava, nos anos de 1749 e 1761, na Aldeia da Ala
goa Comprida, Termo da Vila do Penedo(66). ~stes índios possi·· 
velmente eram os mesmos que os Carapotó, localizados pela primeira 
vez em Pernambuco. 

Carirís. 

Existem muitas versões dêste nome, Cayrirí, Kareriz, Kaririz, 
Kirirí, e Quirirí. Por exemplo, na Aldeia de São Brás, perto da Vila 

(57) I bid. 
(58) Pinto, op. cit., págs. 135-139; Costs Junior, op. cit. 
(59) Martius, op. cit., pág. 349. 
(60) Pereira da Costa, 1951-1:327. 
(61) Nitnuendajú, op. cit., pág. 382. 
(62) Ibid. 
(63) Aires de Casal, 1947-11:182. 
(64) Martius, op. cit., pág. 349. 
(65) Estevlo de Oliveira, 1943:172. 
(66) Informação ~eral de Pernambuco, 1908:419-422; MS. 1-12-3, n.º 25, Biblioteca Na

cional. 

1 

' 
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da Lagoa Comprida, Termo da Vila de Penedo, no ano de 1749, exis
tiam índios .chamad,os Kaririz, que estiveram sob a tutela dos je
suítas. Também aqui encontraram-se "Narves" (alarves? - pagãos) 
e Porjez ou Progez, ou ainda Procaz(67). Existiam ainda sobrevi
ventes em outubro de 1878, e êstes falavam das próprias tradições 
e costumes(68). Provàvelmente havia duas missões nesta região, 
no século XVIII, pois os mesmos documentos de 1749 e 1761 se re
ferem à Aldeia da Alagoa Comprida, Invocação de São Sebastião, 
e à Aldeia de São Brás, Invocação de N. S. do ó (69

) . 

Moriquitos. 
Uma tribo "tapuya" de Alagoas, morando no baixo Rio São 

Francisco, segundo ARAUJO JORGE, que não revela informação quanto 
ao ano(70). 

Natú. , 
:ltste grupo indígena morava na embocadura do São Francisco 

no ano d~ 1746(71), e CARLOS EsTEVÃO nota .sobreviventes seus ao 
redor do Colégio em 1937(72). O autor encontrou em 1952 rema
nescentes dêste grupo morando nos confins de Pacatuba, Sergipe. 

Praki6. 
M encionados brevemente por CARLOS EsTEVÃO, que declara 

que descendentes dêste grupo aborígene moravam em Colégio até 
1937(73) . 

Prarto (Pratto ?). 
Localizados na embocadura do Rio São Francisco no ano de 

1746, segundo Nimuendajú que, no mesmo mapa, tem a tribo 
"Pratto", juntamente com uma horda de Xukurú, mais para o nor
te, em P ernambuco, entre as cabeceiras dos rios Ipanema e Capi
baribe(7 4). Prarto e Pratto são provàvelmente apenas versões dife
rentes do mesmo nome, o último talvez se referindo ao fato de êstes 
índios f azercm louça de barro. 

Xok6 (Chocaz, Chocó, Shocó). 
Existiam pelo menos dois, talvez três, bandos com êste nome e 

seus variantes. o grupo em Alagoas é mencionado inicialmente co
mo morando no baixo Rio São Francisco, em 17 49 e também em 

(67) MS. I-12-3, n.0 25, loc. cit. 
(68) Medeiros Neto, op. cit., págs. 183-184. 
(69) Informação geral de Pernambuco, 1908:419-422; MS. I-12-3, n.0 25, loc. cit. 
(70) Araujo J orge, 1901:68. 
(71) Nimuendn.jú, op. cit., pág. 382. 
(72) E <itevão de Oliveira, op. cit., pág. 172. 
(73) lbid. 
(74) Nimuendajú, op. cit., pág. 382. 
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1761. Um documento do século XVIII classifica êstes índios entre 
os que falam a língua geral, mas outro indica que êles não a falavam. 
Nessa época êstes índios moravam na Aldeia do Pão de Açucar, em 
Penedo(7 6). 

Diz CARL03 EsTEVÃO que havia Xokó em Colégio lá por 1937(76). 

O autor passou algum tempo em 1952 entre uns 180 Xokó, que vi
viam sob a jurisdição do Pôsto Indígena de Alfabetização e Trata
mento "Padre Alfredo Dámaso", em Colégio. Existem pelo menos 
três grupos locais de Xokó, os · de Colégio, os de Ôlho d' Água do 
Meio, ambas localidades em Alagoas, e os de São Pedro, em Sergipe. 
Os índios de Ôlho d' Água do Meio chamam-se " Karirí-Xokó". Se
gundo um relatório de 1852, o grupo de Colégio tinha 258 indivíduos 
e vivia de pesca, plantio de mandioca, e venda de grosseira louça 
de barro manufaturada pelas mulheres(77). ltste relatório bem podia 
ter sido escrito em 1952, pois a situação dêsses indios tem mudado 
muito pouco nos últimos cem anos. 

PERNAMBUCO: 

Ahacatiara (Abacatuara, Obacatiara, Obacoatiara, Dzubucua-Ca
riri). 

Os Abacatiara moravam em certas ilhas do médio São Fran
cisco perto da atual cidade de Cabrobó, segundo o MS. de ÊvoRA(78), 

e foram descritos por DE L.AET(79). Baseado em informações manus
critas, que lhe forneceu Nimuendajú, LowrE indica que êsses índios 
habitavam as ilhas de Pambu e Oacarapá, no ano de 1702, e as de 
Cavalo, Iraquá (Irapuá ou Arapuá), e Inhamun, no ano de 1746(80). 

Os habitantes dessas ilhas foram controlados por várias missões, a 
saber: 

a) Aldeia de N. S. da Conceição, que existia na Ilha do Pambu, 
pelo ano de 1702; os índios eram "Tapuios Karirí"( 81) . No. ano de 
1746, o missionário era um capuchinho italiano, e a missão estava 
sob a jurisdição da Freguezia de N. S. da Conceição de Rodelas( 82). 

As informações dos anos de 1757 e 1761 confirmam êsses dados, re
ferindo-se entretanto à ilha como "Gambú" (provàvelmente um 
êrro de grafia), e notando que geogràficamente pertencia ao Sertão 
do Cabrobó( 83). 

(75) Informacão geru.l de Pernambuco, pá.gs. cit.; l\iIS. I-12-3, n.0 25, loc. ci t. 
(76) Estevão de Oliveira, op. cit., pág. 172. 
(77) Actos e Leis : Calvet, Mappa Estatt.,t ico, 30 de abril de 1852. 
(78) MS. de Évora, 1894:209-210. 
(79) De Laet, op. cit., pág. 547. 
(80) Lowie, 1946:557-559. 
(81) Pereira da Costa, 1918:10. 
(82) Informação geral de P ernambuco, pá.gs. cit. 
(83) Couto, 1904:170-171; l'v1S. l -12-3, n.º 25, loc. cit. 
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b) Aldeia de N. S. da Piedade, localizada na Ilha de Inhamun, 
sendo a missão controlada por padres franciscanos do Convento do 
Recife. Relatórios dos anos de 1745, 1749, 1757 e 1761, concordam 
todos que os índios eram "Kareriz"(8 4). 

c) Aldeia de Santo Antônio. Pelo ano de 1745, esta missão foi 
estabelecida na Ilha de Irapuá, e quatro anos mais tarde os missio
nários foram identificados como sendo capuchinhos italianos da Pe
nha do Recife, os quais nela permaneceram pelo menos até 1761(8 &). 
Os indios eram também "Kareriz". 

d) Aldeia de São Felix. Os missionários eram capuchinhos ita
lianos (ou "barbudinhos"), e os índios foram identificados de modo 
geral como Cariri, e mais especif lcamente como Tuxá (86). 

e) Aldeia de São Francisco. No ano de 1702, um certo número 
de indios A1 acapá foram reduzidos por padres capuchinhos italianos 
na Ilha de Aracapá (a ilha "Oacarapá", de Lowie), e · também des
critos como "Tapuios Cariri"(87). 

Os Abacatiara foram visitados em 1898 por Mons. Capitulino 
Carvalho na Ilha São Pedro Dias, que fica muito abaixo das outras 
ilhas habitadas pelos seus congêneres; essa ilha está entre Pão de 
Açúcar e Belo Monte, na margem alagoana do Rio São Francisco. 
:f.jste grupo fabricava ainda então louça de barro e guardava algu
mas de suas antigas tradições. A ilha em questão, São Pedro Dias, 
não tem seu nome em honra do santo canonizado, mas sim de um 
venerado missionário jesuíta do local(88). LouKOTKA classifica os 
Abacatiara lingüisticamente como Carirí, mas êle os localiza em 
Canabrava e Natuba (Soure), na Bahia, localização que parece ser 
errônea(89). Admitimos, porém, que outros grupos de Carirí mo
ravam nesses dois lugares. 

Ansús (Anchús, Ichús). 

~stes índios erravam da margem norte do Rio São Francisco 
até as fraldas da Serra do Araripe. Segundo PEREIRA DA CosTA, o 
seu nome é uma corruptela de eichú ou eira-chú, que significa em 
Tupí. "abelha. preta", de que é derivado o nome da atual cidade de 
Exú, em Pernambuco( 90). 

(84) Pereira da Costa, 1918:10; Inforinr~ção geral de Perna mbu co, págs. cit.; Couto, op. 
cit. ; Costa ,Junior, op. cit.; ~1S. I-12-3, n.o 25, loc. ci:t. 

(85) Ibid. 
(86) l bid. 
(87) l bid. 
(88) Medeiros Neto, op. cít. , págs. 118-119, 183-184. 
(89) Loukotka, op. cit. 
(90) Pereira da Costa, 1905:25-26. 
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Aracapá (Ver "Aldeia de São Francisco", na. seção sôbre os Abaca
tiara). 

Avis. 

Essa tribo, quase desconhecida, vagava entre os vales dos rios 
Moxotó e Pajeú, ocasionalmente chegando nas suas migrações mes
mo até o Rio São Francisco. Foram os índios A vis reduzidos no 
meio do século XVIII pelo Capitão António Vieira de Mello( 91). 

Caetés (caaeté, Caheté, Caité, Carateu ?). 

Uma tribo costeira, localizada em 1556 na vizinhança do · Pôrto 
dos Francêses( 92). D~z-se serem representantes dessa tribo respon
sáveis pelo assassínio do bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha e 
de seus companheiros, naufragados nesse ano. Os Caetés habitavam, 
no ano de 1557, a região sul da Capitania de Pernambuco, até os seus 
limites com o Rio São Francisco, mas aparentemente concentra
vam-se em Jacuipe, entre outros lugares nomeados. No ano de 1558, 
um tal Francisco Giraldes comandou um regimento particular; tendo 
por missão principal exterminar os Caetés de Jacuipe, cujas depre
dações impediam o trânsito livre de Pernambuco à Bahia. Eram 
aliadas dos portuguêses, nas suas campanhas contra os Caetés, as 
tribos de Pupiná, Tupinambá, e Potiguar( 93) . "Carateu" é possi
velmente uma variante de Caetés; os Carateu habitavam o baixo 
São Francisco e "lutavam contra os índios de Pernambuco", segundo 
o MS. de ÉvoRA(94). 

Cajaú (Carijú? Carijó? Carnijó ?). 

Piso e MARCGRAF observam que êstes índios são tribu "Ta
puya" do baixo Rio São Francisco( 96) . Se Cajaú é variante dos 
nomes Carij1í ou Carijó, mencionados inicialmente numa Carta Ré
gia de 5 de junho de 1706, existe então a possibilidade de que êstes 
índios sejam os mesmos modernos Fulniô, também conhecidos por 
Camijó, que atualmente moram em Águas Belas, Pernambuco( 96). 

Caraiha ( Caribes). 

Essa tribo habitava a região de Boa Vista, perto de Cabrobó, 
no Rio São Francisco, e deu o seu nome a uma serra do local e tam
bém a um rio. Diz RODOLFO GARCIA( 97) que até o inicio do ~éculo 

(91) Ibid. 
(92) Henriques Leal, 1871:251. 
(93) Pereira da Costa, 1951-1:326-327, 602. 
(94) MS. de Évora, 1894:206. 
(95) Piso e Marcgraf, op. cit., pág. 268. 
(96) Informação geral de Pernambuco, págs. cit.; Couto, op. cit., págs. 170-171; MS. I-12-3, 

n.o 25, Zoe. cit. 
(97) Garcia, 1922. 
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XIX os Pimenteiras constituiam um quisto Caraiba no meio de po
vos indígenas 'Tupí e Gê em Pemambuco( 98). Nu.ma petição datada 
de 15 de janeiro de 1870, feita na Ilha d' Assunção ,e assinada por 
35 índios locais (que podiam ter sido Massacará, Ponta, Truká ou 
Tuxá - exatamente de que tribu nunca saberemos), há uma pos
sível referência aos índios Caraíba. Diz 9 petição referida que exis
tia no local uma horda de índios "meio bárbaros", que falavam ou 
pelo menos comprendiam o português, e que poderiam ser aldeados 
fàcilmente se fôssem catequizados por um padre responsável( 99). 

Carapotó (Carapotás, Carapotarum, Kurupotó, Parapotó). 

O holandês BARLEUS fala, no ano de 1659, da tribu "Tapuya" 
de Carapotarum (que em latim quer dizer "de Carapotó"), à qual 
pertencia o cacique da tribo dos Caririguaçú(1ºº). HERCKMAN apre
senta o nome como Kurupoto(1º1). Os Carapotó foram primeira
mente catequizados na Serra de Cumanati, Pernambuco, por Frei 
José de Bluerme, entre os anos de 1681 e 1685(1º2). O MS. de ~VORA 
fornece informações contraditórias, viz.: "os Parapotó (Carapotó) 
falam a língua do lito1al (i. e., Tupí). são Tapuyas"(1º3). 

Vários relatos localizam êsses índios na Serra do Cumanatí, 
município de Águas Belas (entre os anos de 1681 e 1685), cê1ca da 
cidade vizinha de Bom Conselho, e finalmente no baixo Rio São 
Francisco pelo ano de 1759(1º4

). 

Se êstes índios f ôssem os mesmos que os Carapotios (ver Cara
potios), então estariam localizados na Aldeia da Alagoa Comprida,, 
Termo da Vila do Penedo, pelos anos de 17 49 e 17 61 ( 10 6

). CARLOS 
EsTEVÃO relata que encontrou sobreviventes ao redor de Colégio 
em 1937(1º6), mas nenhum representante dessa tribo foi encontrado 
pelo autor em 1952. , 

Cararús (ver "Aldeia de N. S. do Ô", na seçãosôbreosPankararú). 

Carip6 (Coripós, Coripóz, Curupehe). 

Segundo o MS. de ÉvoRA, uma tribo de "Tapuyq,s", os índios 
que "andam como gitanos"(1º7). De 1702 a 1761 os "Tapuias Carl-

(98) Costa Junior, 1942. 
(99) Camboim, carta de 8 de fevereiro de 1870, em 1'IS. D-19, Arquivo Público Estadual 

de Pernambuco. 
(100) Barleus, 1659:530. 
(101) Herckman, em Wãt jen, 1921. 
(102.) Pereira da Oosta, 1905:25-26. 
(103) MS. de Évora, 1894:210. 
(104) Medeiros Neto, op. cit., págs. 183-184; Costa Junior, op. cit.; Nimuendajú, op. cit. 
(105) Informação geral de Pernambuco, págs. cit.; MS. 1-12-3,, n.º 25, Zoe, cit, 
(106) Estevão de Oliveira, op. cit. , pág. 172, 
(107) MB. de 'fI;vora, 1'8g'.l;21Q, 
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pós" foram assistidos pelos padres franciscanos da Missão de N. S. 
do Pilar, na Ilha de Caripós(1ºs). 

Carirí (ver Abacatiara). 

Huanoi (Huamoi, Huamães, Huamué, Humons, U1nã, Umães, Uman, 
Umãos, Urumã, Woyana). 

Nimuendajú localiza os Huanoi pelo ano de 1746 na confluência 
dos rios Ipanema e São Francisco(1º9), porém não é êsse hoje o local 
da tribo. Ou êstes índios vagavam muito, através de vastos trechos 
do território nordestino em tempos históricos, ou estamos tratando 
com mais de um bando com o mesmo nome. Os relatos sôbre êstes 
índios observam que o seu território se extende do sul do Ceará até 
as margens do Rio São Francisco, entrando em Sergipe (1759), e 
vagando através do sertão pernambucano(110). Em 1952 o autor 
encontrou sobreviventes, que se chamam Huamué; êstes índios mo
ram atualmente na Serra dos Umãs, em Pernambuco. Estão con
trolados pelo Pôsto Indígena de Alfabetização e Tratamento "Ati
cúm". Existem hoje cêrca de 1.000 descendentes Huamué, morando 
na Serra dos Umãs e tan1bém na baixada ao pé dessa Serra. 

Maquarú. 

Segundo Prso e MARCGRAF, os Maquarú constituíam uma tribo 
"Tapuya" do baixo Rio São Francisco, mas não revelam a sua loca
lização exata(111). 

Massacará (ver a seção sôbre os Massacará da Bahia). 

Pankararú (Pancarú, Bancararú, Brancararú). 

Juntamente com outra tribo, os Porús, moravam os Pankararú 
em certas ilhas do médio São Francisco, sob a jurisdição de várias 
missões, durante o século XVIII, antes de mover-se para sua locali
dade atual de Brejo-dos-Padres, perto de Tacaratú, em Pernambuco. 
Essas antigas missões eram as seguintes: 

a) Aldeia do Beato Serafim, situada na Ilha da Vargem. No 
ano de 1746, o missionário era um capuchinho italiano, e a missão 
mesma pertencia à Freguezia de N. S. da Conceição de Rodelas, 
no Sertão de Cabrobó. Um escritor moderno referiu-se a esta aldeia 

(108) Pereiro. da Costa, 1918:10; Informação geral de Pernambuco, págs. cit.; Couto, op. 
cit., págs. 170-171; Barbosa Lima Sobrinho, op. cit., pág. 80; Coeta Junior, op. cit.; Nimuen
da.jú, op. cit., pág. 382. 

(109) Nimuendajú , 01>. cit., pág. 382. 
(110) De Laet, op. cit ., p á g. 403; Frescarolo, 1883:109; Gardner, 1846:218; Stude.rt, 1931:99; 

Martius, op. cit., pág. 349. 
( J 11) P iso e Marcgraf, op, cit ., p ág . 268. 

# ... 

l 
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erróneamente como "Aldeia de N. S. do O do Beato Serafim"; na 
verdade essa referência combina duas missões distintas(112). 

b) Aldeia de N. S. de Belém, que existia na Ilha do Acará (Acha
rá, Axará) pelo ano de 1745. Os missionários eram também capu
chinhos italianos, e os índios eram Porús e Pancararús(113) . 

c) Aldeia de N. S. do Ô. Um relatório jesuíta de 1696, que re
lata certos distúrbios na Ilha de Sorobabé, onde se acha esta missão, 
menciona os índios Kararúzes (Ca1arús) e Tacarubas, mas não se 
refere aos Porús nem aos Pancararús que figuram com destaque nos 
relatórios dos anos vindouros(114). Por 1702, as duas últimas tribos 
mencionadas são identificadas definitivamente, e relatórios desde 
1746 até 1761 dão essencialmente informações concordantes(116). 

Embora não existam informações contemporâneas a respeito 
dos Porús, os Pankararú hoje moram na Aldeia do Brejo-dos-Padres. 
Existe certa dúvida quanto à data da fundação dessa missão, mas 
uma tradição local assevera que foi no ano de 1802. Em 1855, a 
sua população era de 580 índios, e tinha duas léguas quadradas de 
t erra(116). Várias tentativas foram feitas entre 1857 e 1859 com a 
finalidade de aldeiar em Brejo-dos-Padres os índios errantes da Serra 
Negra, mas nada resultou dêsses esforços(117). Havia 290 Pan kararú, 
compondo 98 famílias, no ano de 1861, e a aldeia foi incluída na 
Comarca de Tacaratú(11s). 

Informações de 1861 também revelam que os índios foram re! 
duzidos quase à fome devido a uma sêca de três anos, impossibili
tando a lavoura, e que uns aborígenes fugiram então da aldeia(119). 

A aldeia foi abolida em 8 de julho de 1875, por instrução do Secre-· 
tário do Estado de Pernambuco(12º). Ela foi restabelecida no século 
XX pelo Serviço de Proteção aos Índios, passando a constituir o 
Pôsto Indígena de Alfabetização e Tratamento "Pancarús". Atual
mente existem alí mais de 1.000 descendentes dos antigos Panca
rarús. 

Pontas (ver Massacará). 

(l 12) Pereira da Costa, 1918:10; Informação geral de Pernambuco, págs. cit .; l\1S . I-12-3, 
n .0 25, loc. cit.; Couto, op. cit. , págs. 170-171 ; Costa. J unior, op. cit . 

(113) I bià. 
(114) Leite, op. cit ., págs. 300-304. 
(115) Pereira da Costa, 1918:10; Informação geral de Perna mbuco, págs. cit.; 1'1S. I-12-3, 

n.0 25, loc. cit. 
(116) Da S ilveira , carta de 18 de fevereiro de 1855, cm lVt S. D-11, Arquivo P(1blico E sta

dua l de Pernambu co. 
(117) Dn. Silveira, cartas de 20 de novembro de 1857 e 2'1: de maio de 1859, em MS. D-11-

Arquivo Público Estadual de Pernambuco. 
(118) Gun.rar(~pes, Relat6rio de 13 de fevereiro de 1861 , em MS. D-19, Arquivo Público Es

tn.dual de .Pernr~mbuco. 

(1 L9) Cnmboim .. car La de 6 de de~embro de 1869, em l'vfs . D-19, A1·quivo P (1blico Estadu~J 
de .Pernnmbttco. 

(120) Costa Junior, op. cit. 
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Porús (Borcás, Poriá, Periá, Porcáz, Procázes, Procães, Progez). 

Durante o século XVIII, êstes índios foram reduzidos junta
mente com os Pancararús (ver Pankararú), associando-se também 
aos índios Tuxá, no ano de 1789, perto da confluência dos rios Pa
jeú e São Francisco(121). 

Tacaruba (Tacarua, Takaruba). 

A única menção dessa tribo está num relatório jesuíta do ano 
de 1696, segundo o qual êstes índios estavam na Ilha de Sorobabé, 
naquele ano(122). A mesma localização lhe é dada no ano de 1795(123). 

Tamaquéus (Tamanquins, Vamaquiuz, Tomaquizes). 

Nimuendajú localiza essa tribo em 1746 na margem norte do 
Rio São Francisco, em frente à embocadura do Rio Salitre(124), po
rém todos os relatórios conhecidos, escritos de 1705 a 1783, que des
crevem os Tamaquéus como "Tapuias"(12 5), mostram que êstes ín
dios moravam na Ilha do Pontal. A missão chamou-se Aldeia de 
N. S. dos Remédios, e os habitantes foram orientados por padres 
franciscanos. 

Truká (ver Massacará). 

SITUAÇÃO ATUAL 

~ Durante os anos de 1951-1952, sob os auspícios da Social Science 
Resea1ch Council, de Washington, D. C., e como representante da 
Universidade da Califórnia, o autor levou a cabo um levantamento 
etnográfico em certos Estados cortados pelo Rio São Francisco · -
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A maior parte das pesquisB.s 
de campo foi feita no sertão pernambucano, onde ainda existem 
certas tribos indíg-enas sobreviventes, das quais algumas guardam 
um número surpreendente de tradições aborígenes. Algumas dessas 
tribos são administradas pelos postos indígenas do Serviço de Pro
teção aos 1ndios. 

Por exemplo, mais de quatro meses passou o autor com os ín
dios Fulniô, no Pôsto Indígena de Nacionalização "Gal. Dantas 
Barreto", perto de Águas Belas, Pernambuco, onde existem mais 
de 1.200 índios. ~stes aborígenes ainda falam a própria língua, cha
mada Iaté, de preferência ao português, e também retêm vestígios 
da sua organização social indígena na forma de "moieties" e "sibs" 

(121) Nimuenda jú, ºV· ci t., pág. 382. 
(122) Leite, op. cit., pág. 300-304. 
(123) Documentos do Arquivo Público (P ernambuco) , 1950, vols . IV-V : pág. 312. 
(124) Nimucnda jú, op. cft., pág. 382. . 
(125) Pereirn. da· Cost.a, 1918:10; · lnforml\~~lto gcrnl de Perna1nbuco, págs. cit .; Couto, op. 

cit., págs. 170-171 ; M S, I-l~-3 , n.º 25, loc. cü. ; Documen tos do Arql iivo Púl>lico (l>ernambuco) , 
l 950, vols, IV-V; 312, 
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que são patriliniais e exógamos. Sua religião representa um curioso 
sincretismo de crenças aborígenes, catolicismo, e cultos negros -
êstes últimos evidentemente adquiridos de descendentes de escravos 
fugidos, que moravam nos quilombos da região. 

Em t empos passados os Fulniô foram muito perseguidos pelos 
brancos locais, e assim mantêm uma atitude de medo e suspeita con
tra êstes, resultando disso uma separação de costumes li:les repre
sentam a tribo sobrevivente mais forte dessa região nordestina, em
bora não sejam, prôpriamente falando, uma tribo do Rio São Fran-

• 
Cl5CO. 

Nem são tribos fluviais os Xukurú, os Paratio, os Baix~ta, 
os Huamué, os Pacará, os Kambioá ou Wakoná, embora esta última 
morasse antigamente ao longo do Rio São Francisco, poucas 1€guas 
a oeste de Penedo. Tôdas essas tribos visitadas pelo autor residem 
ou no sertão, ou no agreste, Oll em serras como a Serra Negra (a leste 
de Floresta), ou nas regiões elevadas e de t opografia irregular conhe
cidas como brejos. Tôdas essas tribos, com a única exceção dos Wa
koná, são pernambucanas. 

Vive em Saco-dos-Morcegos, perto de Vila Mirandela, na Ba
hia, um grupo de quase 1.000 descendentes de índios que se chamam 
Kirirí (Cariri). O Prof. ALFRED MÉTRAUX, da UNESCO, visitou 
brevemente êste grupo há uns anos atrás, e informou o autor em 1951 
que, embora tivesse conseguido muito pouco naquela época, pensava 
que um estudo sério sôbre êsse grupo talvez pudesse dar informações 
valiosas. O relatório oficial de uma investigação levada a cabo por 
um inspetor do Serviço de Proteção aos Índios, em 1947, c~nforme 
conversa pessoal com o autor, confirmou a opinião daquele sábio(126

). 

:ftstes Kirirí tão pouco representam uma tribo do Rio São Fran
cisco, embora morem numa região bastante influenciada por essa via 
fluvial. ]!; importante notar q11e, ainda de acôrdo com a narração 
do acima referido inspetor do Serviço de Proteção aos Índios, alguns 
dêstes descendentes de índios ainda guardam elementos de sua lin
guagem aborígene. Se isso fôsse verdade, poder-se-ia esclarecer a 
posição etnográfica de várias tribos do São Francisco até agora clas
sificadas, levianamente, como Carirí. 

O apelido Carirí tem sido aplicado no passado a tantas tribos 
do Brasil nordestino, sem qualquer prova, que hoje em dia o têrmo 
quase mais nada significa. Possivelmente, Carirí representava uma 
f amilia linguística bastante dispersa, contendo um número impres
sionante de dialetos falados por 1nuitas tribos da região. Mas, fal
t ando um método de comparação, não se pode classificar grosseira
mente qualquer tribo da região como Ca.rirí, coni base puramente 

(126) Dos Santos, l\'lS . Relnt6rio, 7 de oulubro de 1047 (S.P .l.). 
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impressionfstica, o que se fêz repetidas vêzes na literatura. Assim, 
achamos o nome Cariri e suas variantes aplicados repetidamente a 
grupos indigenas aldeados em várias missões. 

Entretanto, as únicas tribos verdadeiramente identificadas pelos 
dados lingüísticos como pertencendo a êsse grupo são os Abacatiara 
ou Dzubucua(127), os Kipea(128), os Pedra Branca, e os Sabuya(129). 

Por exemplo, os sobreviventes índios Xok-J do baixo Rio São Fran
cisco são conhecidos pelos moradores do local e pelo Serviço de Pro
teção aos fndios em Recife como "Karirí". Mas o linruista MAX 
H. Boun1N, que visitou êste grupo em 1947 relata que, segundo um 
vocabulário colhido por êle, a linguagem dêstes "Karirí" não mostra 
semelhança alguma com a língua Carirí clássica, tal qual foi obser
vada por Mamiani, em 1699, e outros investigadores(13º). A classi
ficação gratuita de outras tribos, por exemplo, os Wakoná (Aconã), 
os Aroderas, e os Romarís, como sendo grupos Carirí, provàvelmente 
não se confirmará, depois de um exame, como foi o caso dos Xo kó. 

Como parte do seu .levantamento etnográfico, o autor visitou 
os poucos grupos índios que ainda permanecem no baixo Rio Sã.o 
Francisco, e cujas comunidades estão esparsas da Ilha da Assunção, 
em Pernambuco, rio abaixo até Brejo Grande, além de Penedo, em 
Alagoas. 

Essas comunidad,es indígenas consistem nos 1,ru ká, muito pouco 
numerosos, que vivem na Ilha da Assunção, perto de Cabrobó, e 
que não estão controlados pelo Serviço de Proteção aos f ndios; os 
1,uxá, que são uns 200, localizados no Pôsto Indígena de Alfabeti
zação e Tratamento "Rodelas", na ,rila baiana da1quele nome; e os 
Pancararú do Pôsto Indígena de Nacionalização "Pancarús", no 
Brejo-dos-Padres, a nove quilômetros de Tacaratú, Pernambuco. 
Existem mais de 1.000 descendentes dêstes índios. Embora a aldeia 
mesma não esteja na margem do São Francisco, localizando-se em 
um pequeno vale elevado, o rio está a uma distância visual dessa 
colônia. Do outro lado do rio, na Bahia, em Brejo-do-Burgo, a sete 
quilômetros a sudoeste de Santo Antônio da Glória (antigo Curral
-dos-Bois), moram os Pankararé, grupozinho de sobreviventes ín-

~ 

dios que não estão sob a jurisdição do Serviço de Proteção aos In-
dios. 

Mais abaixo, no rio, ainda permanecem menos de 200 índios 
de d~scendência Xokó, no Pôsto Indígena de Alfabetização e Trata
mento "Padre Alfredo Dámaso", nos arredores do Pôrto Rea! do 
Colégio, em Alagoas. Uns poucos Xo kó também moram em Olho 

(127) Bomn.rd de Nantes, 1709; Martin de Nantes, 1707. 
(l:l8) Mo.minni dello. Rovere, 1877 (1699). 
(129) Mnr tius, 1867-11. 
(130) Boudin, MS., pág. 513. 
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d' Água do Meio, no me,smo Estado. Continuando rio abaixo, de 
Colégio a São Pedro, no Estado de Sergipe, sobrevivem uns cin
quenta descendentes de índi~ Xokó e Natú; ainda outros moram 
em Pacatuba, nêsse mesmo Estado. 

Repre,sentante,s da tribo Wakoná, que anteriormente moravam 
ao longo do Rio São Francisco a oeste de Penedo, hoje em dia mo
ram no interior do Estado d~ Alagoas, na Serra da Cafuma, que 
domina a cidade de Palmeira dos 1ndios, perto d~ linha estadual 
que divide Alagoas e Pernambuco. Ocasionalmente, porém, êles 
visitam seus amigos Xokó em Colégio, geralmente no mês de ja
neiro, quando é celebrada a cerimônia de encampamento anual dêstes 
últimos. 

Um grupozinho de índios não identificados (segundo o agente 
do Serviço de Proteção aos fndios em Colégio) existe em Brejo 
Grande, perto de Piaçabuçú, abaixo de Penedo, em Alagoas. Entre
tanto, se possivelmente existirem outros remanescentes isolados de 
tribos indígenas no vale do baixo Rio São Francisco, os que já men
cionamos são os mais representativos sobreviventes da população 
aborígene nessa parte do Brasil nordestino na época da Conquista. 

Todos êsse,s grupos sobreviventes têm sido sujeitos às influências 
aoulturadoras de tantas gerações que, superficialmente pelo menos, 
são culturalmente indistintos das povoações neo-brasileiras do local. 
Fisicamente, êles mostram traços de uma longa e contín11a mistura 
racial com indivíduos das raças primárias negra e caucásica'. N e
nhum gn1po conservou mais que umas poucas palavras de sua língt1a 
aborígene, sendo essas de valor lingüístico muito duvidoso. Porém, 
tudo isso não importa para os caboclos sobreviventes dessas tribos 
indígenas, que talvez foram outrora numerosas. :i;;1es se consideram 
índios e são como tal considerados pelo govêrno federal. 

O que é surpreendente é que, a despeito da passagem de qua
trocentos anos de dominação cultural européia, essas pequen3s co
munidades indígenas ainda sobrevivem, particularmente tendo em 
vista o fato que elas foram, por tantos anos, sujeitas a muitas perse
guições pelos colonos brancos do local, especialmente durante o hiato 
entre o fim da J@ta das Missões e o estabelecimento da Diretoria 
Geral dos 1ndios, e também entre a extinção dessa diretoria e a che
gada do Serviço de Proteção aos fndios na região. Estamos assim 
diante de um caso verdadeiro de persistência cultural, que pelejou 
contra f ôrças sempre superiores, e cuja situação, an.alisada mais pro
fundamente, será com certeza de interêsse para historiadores e an
tropólogos. Entretanto, devemos assinalar que essa persistência 
cultural não é, de modo algum, urn fenómeno completo e uni,formé, 
que venha abrangei' os grupos '- incluidos no levantament9 etnográ
fi co de 1951-1952. Algumas dessas tribos retêm mais do ·que outras 
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traçQs culturais dos tempos aborlgene.s. Para dar um exemplo do 
que êsses grupos têm guardado da sua vida antiga, iremos descrever 
brevemente algumas comunidades indígenas que ainda sobrevivem 
no vale do Rio São Francisco. 

Os Tuxá de Rodelas, que se chamam "tribos Tuxá, e da nação 
Prokáz", são índios de canoa, cuja economia e.stá baseada na pe.sca. 
Fazem êles canoas de troncos de árvores, que atualmente têm um 
curto mastro sustentando uma pequena vela triangular de faz·enda 
de algodão, comprada aos brancos. São exímios navegadores nas 
águas traiçoeiras de.ssa parte do rio São Francisco, mas, apesar disso, 
com as súbitas rajadas, acontece não raramente que alguns se afo
gam. ~tes índios acreditam firmemente na "Mãe d' Água", u.ma 
criatura mítica, e a ela dirigem suas preces e não a São Cristóvão.. o 
padroeiro dos viajantes. 

Pescam com espinhelas; tarrafas, feitas de fibra de tucum (As
trocaryum campestris, ou Bactris setosa M.); o arco e a sararaca, que 
também é usada para matar capivara (Hydroclwerus hydrochaeris). 
Venenos vegetais, como barbasco ou tingui (termos gerais), não são 
empregados, pois seriam inúteis nests parte do rio onde há corren
tezas rápidas. P-0r motivos desconhecidos o peixe estava muito es
casso por ocasião da visita do autor (março-abril), estando os índios 
esfomeados por falta de proteína animal. Os neo-brasileiros locais 
tinham tão pouco sorte na pesca. 

Os Tuxá também cultivam a terra, plantando mandioca, feijão·, 
milho, e verduras de quintal, nas pequenas ilhas do Rio São Fran
cisco perto de Rodelas, tais como Ilha da Cobra e Ilha da Viúva. 
Infelizmente, algumas '1êzes, há inundações súbitas que alcançam as 
roças, ou a água penetra por debaixo do solo, atirando no rio as plan
tações marginais, e assim perde-se a colheita. Alguns fazendeiros 
brancos constroem rodas de água para irrigação de terras mais afas
tadas do rio, mas isto não constitui prática geral. Rodelas é uma 
cidade pobre, pequena, e conseqüentemente há pouco emprêgo para 
os índios, que deixam a região para trabalharem em outros lugares, 
indo mesmo até São Paulo. 

Indivíduos dessa tribo dizem-se pertencer a uma das duas '.'f a
mílias" ká ou tuxá~ têrmos que adicionam a seus nomes como sufixo 
designativo. Isto reflete possivelmente a existência no passado de 
um sistema de "moieties", ou divisão social dual da tribo. Ká 
significa aparentemente "filho". (Compare-se com i.ka, que signüica 
"meu filho", e.m Iaté, língua falada pelos índios Fulniô, de Águas 
B.elas, Pernamb,uco). Ao la:d~ . disto, "ºs Tuxá não .se lembram de 
na.da de sua antiga organização social, e até o prese~te .nada revela 
a existência de "sibs", ou linhagens. 
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Embora dizendo-se católicos (alguns dêles pertencem ao culto 
dos Penitentes - os que se flagelam), os Tuxá' seguem com mais 
fervor o culto de jurema, que é praticado em tôda ·aquela região nor
destina, como verificou o autor, embora êle varie de grupo para grupo. 

Geralmente, uma infusão narcótica é preparada com o entre
ca.sco da juremeira (Acacia jurema M., ou Mirrwsa nigra), que com
binada com inalações copiosas de forte fumo de rôlo, e acrescida 
ainda de auto-hipnose provocada por dança e cantos monótonos, 
resulta em visões que, afirmam, permitem aos participantes falar 
com os espíritos. 

Os índios fazem, êles mesmos, seus cachimbos de barro cozido, 
tanto de forma tubular como angular. ~sses cachimbos lembram 
muito esp '·ciniens arqueológicos colhidos na superfície da terra e 
expostos a fortes chuvas, ou desenterrados em roças durante a se
meação. Mais interessante ainda é que certo número dêsses espé-
cimens, presenteados ao autor pelos índios, apresentam grande se
melhança' em· forma e estilo de decoração com os cachimbos de barro 
cozido de Santarém, segundo ilustrações de um artigo de FREDERICO 
BARATA, publicado na Revista do Museu Paulista(131). 

Chocalhos de cuitê, pintados de vermelho com pedra hematita 
para a ocasião, e assobios feitos de rabo de tatu e de garra de taman
duá estão sempre presentes nestes ritos, que são usualmente cele
brados em uma das ilhas, longe dos olhos curiosos de brancos indis
cretos. 

Saias e capas feitas de fibra de caroá (Neoglatdovia variegata), 
bem como cocares de penas de ema (Rhea ame1icana), são ainda usa
dos, não sômente nessas cerimônias secretas, mas algumas vêzes 
também no toré, ou dança pública de natureza social. 

Para obter penas de ema, os Tuxá têm que ir às caatingas; 
que circundam a Serra de Arapuá, do outro lado do Rio São Fran
cisco, em Pernambuco, ou consegui-las dos índios Pakará, que lá 
vivem. De primeiro, os Tuxá faziam buzos de facheiro sêco (Cereus 
sp.), que tornavam ocos, com um vibrador interno de taquara (Arun
do donax L.); êstes buzos, segundo descrição feita ao autor, eram 
muito semelhantes aos usados ainda hoje pelos índios Fulniô. 

Segundo a tradição tuxá, os seus mortos tinham entêrro se
cundário em urnas de barro. Ocasionalmente, a ação corrosiva das 
águas expõe nas margens do rio, perto de Rodelas, g,randes potes 
contendo ossos humanos quebrados bem como outros objetos. 

Passemos a outro grupo, os Xokó de Colégio, também uma 
tribo de índios de canoa, mas cujo padrão cult11ral difere do dos Tu-

" . . xa no acima. 

(131) Barata, 1951:183-197, pranchas !-XVI. 
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Os X okó não fazem mais suas próprias canoas, mas as com
pram ou alugam dos neo-brasileiros locais. O peixe abunda nessa 
parte do rio, tomando possível a pesca comercial para êsses índios. 

As mulheres Xokó pescam na parte menos profunda do rio por 
um método conhecido como do "caniço": uma fila de mulheres, com 
a água à altura do peito, avança vagarosamente em direção à mar
gem, levando os peixes para uma zona onde há canas; ali são os pei
xes capturados cdm pequenas rêdes manuais e também com uma 
espécie de armadilha chamada kuvú, que é uma cêsta hemisférica 
ou de forma cônica truncada, posta ràpidamente na água com sua 
base aberta descansando no fundo; o peixe assim apanhado é remo
vido por meio de uma pequena abertura na parte superior. Outro 
método consiste em pescar à noite com tochas de facheiro sêco. Al
guns Xokó, vistos pelo autor, de ambos os sexos, mostram cicatrizes 
nas pernas, res11ltantes de ataques de piranhas (Pygocentrus piraya); 
os índios consideram tais ataques como acidentes de pequena im
port!ncia no trabalho cotidiano. 

Os Xokó quase não caçam, porque há extrema escassez de ani
mais na região. Fabricam ainda arcos e flechas, mais para uso nas 
suas danças cerimoniais do que para outro fim, e o autor obsetvou 
interessado uma escultura de animal, feita no local e ainda em uso. 
Como outros índios da região, os Xokó também empregam o bo
doque, modêlo de arma primeiramente introduzido no Brasil da 
1ndia pelos portuguêses. 

Os Xokó têm muito pouca terra, possuindo só cinquenta hec
tares o Pôsto Indígena, e êsses mesmos a longa dist'â.ncia do rio. O 
algodão constitui a sua maior plantação, seguida pelo feijão e o 
milho. De vez em quando o arroz é semeado em terras não reivin-., 
clicadas ao longo do rio. 

A manufatura de louça de barro é a indústria mais importante 
dos Xokó de Colégio; mas seus congêneres de Õlho d' Água do Méio 
fazem cestas ao invés de louças. Os potes são de boa qualidade, e 
ocasionalmente encontra-se uma mttlher X okó residindo com outra 
tribo como oleira, onde os seus produtos gozam de grande prestf.gio. 
Isso acontece na tribo Fulniô, de Águas Belas. 

Os Xokó vendem os produtos de sua cerâmica rio abaixo até 
Alagoa Grande, justamente acima de Penedo, e em São Pedro e 
Pacatuba, no lado sergipano. Rio acima viajam êles nas suas canoas 
com o mesmo propósito até São Brás. As tradições Xokó asseve
ram que antigamente os seus mortos eram dispostos para entêrro 
primário em urnas de barro, embora nenhum dos potes manuf atu
rados hoje seja suficientemente grande para tal fim. Na sua ce
râmica, os Xokó seguem uma técnica de modelar a base com os de-
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dos, fazendo a parte superior em espiral. Os potes são cozidos num 
forno primitivo porém prático, construído de t ijolos de barro. 

Todo ano, no mês de janeiro, os Xokó abandonam o pósto in
dígena e fazem um acampamento numa clareira do mato, a uns seis 
quilómetros de Colégio, onde celebram set1 "ouricouri", ou período 
de cerimónias sagradas. "Ouricouri" vem de uma palmeira dêsse 
nome (Cocos coronaf,la M.), que era muito importante na economia 
e na vida cerimonial dos aborígenes locais. 

Nêsse período os Xokó de São Pedro em Sergipe juntam-se 
aos seus congêneres de Colégio. O "ouricouri" é celebrado por de
zesseis dias, oito dias para cada grupo. Mais tarde, um outro ciclo 
de cerimônias esotéricas se celebra em Ôlho d' Água do Meio, nos 
princípios de fevereiro, para os "Karirí" (Xokó) daquele lugar; essa 
celebração é mais curta, durando cêrca de seis dias. 

Em uma grande cla1eira do mato erguem-se estruturas corr.1.· 
pridas e baixas, feitas de varas de vá1ias madeiras do local, amar
radas com cascas de árvores, e cobertas agora com palha de arroz, 
embora anteriormente o f ôssem com as palmas do ouricouri. Há 
quatro dessas cl1oças, tôdas compridas, qt1e cercam mais ou menos 
a praça central do baile. Os lados e a frente dessas cabanas são aber
tos, a parede trazeira consistindo de uma extensão do teto que vai 
até o chão. Cada cabana é dividida por grades, feitas de varas, de 
modo que cada família tem um compartimento individual, donnindo 
em esteiras tecidas de fôlhas de palmeiras. Atrás da cabana, a leste 
da praça cel)tral, existe um joazeiro sag,rado (Zir.iphus joazeiro M.); 
também os Fulniô têm um exemplar dessa árvore, por êles consi
derada sagrada, no centro do seu acampamento anual. 

Os Xokó poupam seu dinheiro, durante todo o ano, para com
prar porcos e rezes, com os quais sustentam os participantes do f es
tival, de que os neo-brasdeiros são estritamente excluídos. Os Xokó 
celebram a sua própria versão do "ouricouri", mas nã~ solenizam 
os casamentos nativos durante êsse período esotérico, como o fazem 
os Fulniô. Além disso, os Xokó não possuem qualquer organização 
de "moities" ou "sibs", ou pelo menos não existem traços dêstes 
- ~utro contraste com os Fulniô, tribo ctilturalmente mais forte. 

Entre os Xokó as danças cerimoniais continuam durante' tôdas 
as noites, os bailarinos se revesando, um grupo substituindo o outro 
quando os primeiros estão fatigados. Durante o dia, dormem, gi
boiando a comida, ou se divertem com passatempos. 

Na versão sagrada dêsses bailes Xokó, somente os varões can
tam, têm regalias ou trajes cerimoniais, e pintam o rosto e o corpo 
com desenhos simbólicos. Têm êles também uma praça menor e 
apartada, onde não se admitem mulheres ou crianças; é aqui que os 
bailadores se preparam para as suas atividades. 
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A indumentária consiste de um saiote feito de fôlhas de pal
meira ouricouri, que se éxtende até abaixo dos joelhos, e de um co
car do mesmo material, seguro na cabeça por uma correia de queixo. 
Ornamentos feitos de caroá ou de palmeiras desfibradas são postos 
nos braços, nas munhecas, e nos tornozelos. O corpo é pintado com 
listas feitas com carvão de madeira, misturado com mel de abelha, 
selvagem, o que evita que a pintura se desmanche e escorra com o 
suor. Os desenhos variam para as várias danças, sendo que os Xokó 
de Õlho d' Água do Meio pintam-se com desenhos ainda diferentes; 
também a indumentária de baile dêstes difere um pouco da usada 
pelos seus congêneres de Colégio. 

Indumentária especial é ostentada por oito moços que dançam 
durante o período de um dia, em pleno sol escaldante. Essa dança 
parece mesmo uma prova de sofrimento, e é possivelmente uma 
sobrevivência de antigo rito de puberdade. ~sse costume se asse
melha um pouco ao usado pelos praiás (bailadores mascarados) dos 
índios Pankararú, exceto q:ue a carapuça é muito mais curta. É 
ela feita de caroá, porém o saiote é de folha de palmeira ouricouri. 
Os jovens são acompanhados por uma mocinha da mesma idade 
(de dez a catorze anos), que não t raz indumentária especial, mas 
que canta e marca o ritmo da dança com um chocalho de cuitê. Os 
adultos não participam desta dança, mas sómente a observam. Os 
instrumentos musicais incluem: chocalhos de cuitê, alguns feitos de 
cascas de certas nozes selvicolas (chamadas mari, mas não identi
ficadas), cada casca amarrada a um cabo por uma corda de fibra 
vegetal; assobios de madeira; buzos de facheiro; e pelo menos um 
exemplar de flauta, feita de osso de perna de ema. Não há tambo
res. Os neo-brasileiros não assistem essas danças cerimoniais nem 
os ritos relativos ao culto de jurema(132) . 

Os brancos do local só podem assist ir os torés ou sejam danças 
públicas de natureza social. Numa dessas, chamada "Canindé" (ou 
arara, Ara ararauna), há um palhaço masculino que imita as baila
rinas com gestos burlescos, passos de dança exagerados ou afetados, 
e caretas cômicas; nenhuma indumentária especial usa, e faz obser
vações obscenas com impt1nidade. 

Assim, com alguns poucos exemplos, podemos ver que, a des
peito da passagem de quat ro séculos de dominação cultural e racial 
imposta pelos europeus, ainda sobrevivem hoje em localidades es
palhadas através do N ardest e os últimos remanescentes dos habi
tantes aborígenes, anteriormente senhores da t erra. As comunidades 

(132) Outra pessoa conhecida do a utor que testemunhou certos d~sscs ritos entre grupos 
vizinhos foi o finado Carlos Estevão de Oliveira, antigo Diretor do Museu Goeldi em Belém do 
Pará, que costumava passar longos meses com os índios pernambucanos, entre outros. 
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indígenas sobreviventes querem desesperadamente preservar a pouca 
herança cultural indígena que ainda lhes resta - umas o conseguem 
melhor do que outras, porém a maioria não retém quase nada do 
que já existiu. 

Numa situação aculturadora, acontece muitas vêzes que desa
parecem primeiro os conceitos religiosos e os temas mitológicos. Se
gue-se a desintegração ou rompimento da organização social, a perda 
d'.os valores sociais, e, concomitantemente com isso, a perda ou a 
bastardização da língua nativa. Com o desaparecimento da língua 
própria, existe muito pouco motivo para se preservar ou olhar com 
respeito os costumes do passado. 1tste tipo de degeneração cultural 
tem sido característico do declínio aborígene no vale do Rio São 
Francisco e circunvizinhanças, com poucas notáveis exceções. 

A instituição do "ouricouri", mantida pela maioria das comu
nidades indígenas sobreviventes na região discutida, com graus dife
rentes de êxito ou de fracasso, reflete o desejo febril de permanecer 
indígena, custe o que custar, ainda que seja só no nome. Essas ce
rimônias esotéricas facilitam a libertação de tensões emocionais e 
sensibilidades agressivas resultantes da posição subordinada nas 
comunidades onde residem, porque no "ouricouri" existem mistérios 
e se passam cousas desconhecidas e não compreendidas pelos neo
brasileiros circundantes. Assim experimentam os índios um senti
mento de euforia social e sentem-se parte de um grupo digno de con
sideração; sentem-se descendentes em linha reta dos antigos donos 
da terra. Tão importante é o "ouricouri" para os descendentes indí
genas que os próprios índios que servem nas f ôrças armadas fazem 
todo esfôrço para voltar à aldeia na época das cerimônias anuais, e, 
se tarda a permissão, partem sem ela, voltando mais tarde à auto
ridade militar prontos para aceitar qualquer castigo com contente 

. -res1gnaçao. 
Os índios temem que os "civilizados" lhe roubem até essa paté

tica sobrevivência dos antigos tempos, e por isso insistem tão obsti
nadamente no sigilo ritual. Por isso, precisa o etnólogo de muita 
paciência, demonstrando simpatia e compreensão, antes de estabe
lecer .com os índios o "rapport" que lhe permita observar ou parti
cipar de seus ritos. Mesmo assim, é duvidoso que todos os aspectos 
relativos a êste cerimonial estejam completamente divulgados. O 
etnólogo bem treinado poderá ainda descobrir muita cousa. 

Como os neo-brasileiros do local são excluídos definitivamente 
dêstes ritos e costumes, racionalizam o seu rancor com uma fingida 
indiferença pelas "orgias dos caboclos", pretendendo falsamente que 
todos os índios são criminosos fumadores de maconha (Cannabis 
indica), ou mesmo dando expressão à sua cólera por atos de hostili
dade velada ou aberta. 
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Quase nenhum morador não-índio das comunidades nordestinas, 
onde se encontram tribos sobreviventes, sabe ou aprecia qualquer 
cousa a respeito das origens culturais, dos costumes, ou das crenças 
dos descendentes aborigenes da região. Os poucos brancos que per
cebem tais diferenças culturais ignoram geralmente o que elas signi
ficam como contribuição cultural para a civilização brasileira, e as
sim as desprezam, informando o visitante da região que "aqui não 
há mdios". 

Department of Anthropology 
San Francisco State College 
San Francisco, California. 
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THE GENERAL CI-IARAC'fERISTICS OF INDIAN 
CUI"'TURES IN THE RIO SÃO FRANCISCO 

'\TALLEY 

7J 

A) A Brief Account of the Ahorigines at the Time of First 
European Contact. 

Detailed descriptions of tribal life among the aborigin"5 of the 
Lower and Middle Rio São Francisco, whether at the time of first 
European contact or in subsequent years, are practically unknown 
to this writer. It is, of course, possible that such accounts exist in 
unpublished MSS. and private journals, diaries or letters which 
ha ve not yet come to light. 

With respect to the history of Batavian Brazil, much valuable 
information has been uncovered in Brazilian and European archives 
by severa! outstanding scholars, for example, Drs. J. A. GONÇALVES 
DE MEL0(1) and ENGEL SLUITER(2), but the socio-cultural situation 
of the Indians of the São Francisco river valley during the Conquest 
and later Colonial period still remains obscure. 

1"'he bulk of the published reports and MSS. in Portuguese 
examined by the writer, ref erring to aborigines of the Rio São a Fran
cisco and environs, consist only of names of Indian tribes (sometimes 
including their numbers and the langua.ge spol{en) administered by 
certain Catholic Orders at various missions; Royal Letters referring 
to trcatment of the natives according to Crown policy; and adminis
trative reports of the extinct Diretoria dos 1ndios - these last
named being largely plaintive or querulous in tone. 

The early French and Dutchrelatio ns concerning Indian life in 
Northeast Brazil a1e the most informative, but most of them relate 
to the a.borigjnes of the region extending from Maranhão eastward 
to Rio Grande do Norte and Paraíba. Only one of them really deals 
with the Rio São Francisco proper, the a.ccount by WILLEM GLIM
~IEn(3), and that is not very informative, as ít describes only a journey 
fron1 São Paulo to the Upper Rio São Francisco. 

"l"'he descriptions of Brazilian Indian life by Piso and MARCGRAF 
(164.8), BAERI,E (1659), DE LAET (1633), flERCKMANN (in Watjen, 

(1) Diretor do I nstituto de Pesquisas Sociais Joaquim Nabuco, Recife, Pernambuco. 
(2) Departmcnt of History, University of California, Berkeley, California. 
(3) Glimmer, in Marcgraf, 1942:263-264. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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1921), and RouLox BARO (1651), while interesting enough, shed 
little light on the aboriginal cultures of the rio São Francisco. With 
respect to the tribes of this region, most of them quote f rom the 
list of seventy-six "Tapuya" tribes of FERNÃO CARDIM (1584); in 
part, this is true also of ANTHONY KNIVET (1625). 

For instance, DE LAET mentions only two tribes for our area: 
"The Caeté, another nation of barbarians, dwell on the 
banks of the Rio São Francisco, and were f ormerly · the 
most dangerous enemies of the barbarians who dwelt in 
the neighborhood of Pernambuco . .. . ... . 

"The Pigruvi also ha ve fixed a bodes. The Obacatiaras, on 
the contrary, inhabit islands in the Rio São Francisco. 
They use javelins and bows. 

"They are robust of build, eat human flesh, and speak a 
language of their own. If their enemies surprise them, 
they escape by water, even diving under, at which they 
are expert, and so escape". ( 4) 

Another name for the Obacatiara is Dzubucua-Cariri, a tribe 
speaking a dialect of the Cariri linguistic f amily which included at 
least a half-dozen tribes. The Dzubucua-Cariri inhabited five islands 
in the Rio São Francisco, vicinity of Cabrobó (Pernambuco), in the 
XVIII century. Low1E( 6) sums up the general picture of Cariri 
culture, although his bibliography f ails to cite Piso and MARCGRAF 
(1648), who note that "the Cariri-Tapuya make hammocks twelve 
to fourteen feet long and six to seven feet wide, in which four men 
could sleep together"(6), and while the "Tapuya" nations mostly 
use the atlatl (spear-thrower), " ... the Cariri, however, use bows".(7) 

ANTHONY KNIVET, quoted at length by DE LAET in a French 
version (1640) of the latter's Novus Orbis (1633), describes two tribes 
of the Rio São Francisco and vicinity, the M ariquites and the Po
ries( 6). 

According to KNIVET, the Mariquites, were a nomadic tribe 
wandering along the seacoast from the Rio São Francisco south to 
Bahia de Todos os Santos. They were warlike, even the women join
ing combat, and the Mariquites preferred ruses and ambushes to 

(4) De Laet, 1633:546-547. Passages in question transla ted from the Latin by the writer. 
(5) Lowie, 1946:557-559. 
(6) Piso and Marcgraf, 1648:271. Tbe writer ronde use of both the original and the Brazilian 

edition (in Portuguese) of 1942. The original version in on microfilm (FILM F2528/P5), Bancroft 
Library, University of Cnlifornia, Berkeley, California; it is taken from a copy of the original edi
tion in the Library of Congress, Washington, D. C. 

(7) Op. cit., 278. 
(8) De Lo.et, 1640:481-484. 
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open battle; they killed and ate their prisoners of war. They re
sembled physically the Potiguares, but did not tattoo the body. 

The Pories lived far inland, about one hundred leagues from 
the seacoast. They were short in stature, lived on "pine-nuts" and 
certain palm-fruits, which were encased in a hard husk and were 
"as big as potatoes", called in their language Eryres. 

These Indians were .fond of adornment, and the women painted 
their own bodies with red, blue, and yellow pigments. They wove 
hammocks of bast and constructed shelters of boughs thatched with 
palm fronds. The Pories would not eat human flesh if other foods 
were available. 

ln their country were jaguars, which they called lawarile, 
panthers or mountain lions (lawarosou), and wildcats (Macahayte). 
Their principal wealth was oil of balsam, of which they would give a 
great quantity in exchange for a knife or comb. They were at peace 
with the Portuguese, and also with their aboriginal neighbors. (The 
Pories were probably the sarne people as the Periá or Poriá, reported 
in the XVIII century as being alternately on both banks of the Rio 
São Francisco between Rodellas, Bahia, and Petrolândia or Jatobá, 
Pernambuco. - WDH). 

At the time of European contact, N ortheast Brazil was, f rom 
ali accounts, a region of considerable linguistic and cultural diversity 
with respect to the aborigines. We can assume that this was true 
also of the Rio São Francisco valley. There are enough bits and scraps 
of infonna.tion relating to the Indians of the Valley to indicate that, 
like other tribes in Northeast Brazil, native cultures of the Valley 
fell into two general classes, Tupian type, and Gê type. The recon
struction of native cultures, based on ethnographic fieldwork among 
present-day descendants of historical tribes of the region, serves in 
part to justify this assumption. It should be borne in mind, however, 
that the classification is not exact because the Gê and Tupi-speaking 
peoples themselves were anything but unifonn with respect to culture 
content. 

As to the Tupian type, some so-called " Tapuya" tribes lived in 
palisaded villages, slept in hammocks woven of cotton, made pot
tery, engaged in drinking bouts, and cultivated a variety of crops 
not diff ering significantly f rom those grown by the coastal TupL 

Their weapons were bows, arrows, spears, and sometimes clubs. 
Both sexes went nude or nearly so, painted the body with genipa 
(Genipa americana V.) and urucú (Bixa orellana), resorted to tat
tooing, and made use of labrets and earplugs. 

Social organization was based on kinship loyalty, and the chief 
exercised real authority only in warfare. Polygyny was permitted 
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and divorce was apparently easy. Puberty rites, wl1ich included 
tests of f ortitude, existed for both girls and boys. 

After parturition, either the semi-couvade or the full couvade 
was practised. Shamans treated the ill by chanting, suction, the 
shaking of gourd rattles, and blowing tobacco smoke over the pat
ient. Death was, among other causes, attributed to sorcery. 

Cannibalism was practised by sorne groups, not by others. The 
JuREMA CuLT, involving a narcotic drink(9) to induce visions, exist
ed. The mythology generally agreed with 'l"'upian themes, including 
Tamoi, or Mythical Grandfather. 

With respect to the Gê type, in the sarne Valley other historical 
"Tapuya" tribes did not have stockaded villages, commonly slept 
on platf orm beds instead of in hammocks, did not always make 
pottery, used the earth-oven or fireless cooker instead of the Tupian 
babracot for preparing f ood, eit her did not emphasize crop cultiva
tion or grew different crops from those of the coastal rrupians. 

These tribes frequently used the atlatl and club instead of the 
bow, arrow, and spear. They engaged in sportivc log-carrying, 
"cro\vn-cut" t heir hair in the f ashion illustrated by pi ates in XVII 
century Dutch accounts of "Tapuya" Indians, and organized their 
society in clans and moieties, the latter frequently being oriented to 
the East (Sun) and W est (.Moon). These moieties invariably were 
associated with the Twin Brothers mythological cycle which included 
an account of Creation. 

Tutelary beings of supernatural ongin, departmental gods, and 
the guardian spirit concept represented important elements of native 
religious belief. rl"'he Jurema Cult apparently was extremely com
mon. Men's sodalities, similar in function to those of the Gê t ribes 
of Maranhão, were important social units, being associated with 
boys' puberty rites and involving certain religious functions. 

ln summary, we sl1ould note that most of the Rio São Francisco 
valley tribes dit not fall precisely into one or the other categories 
suggested, Tl1pian or Gê, but usually sho\ved an irregl1lar mélange 
of traits characteristic of each of the t\VO culture types. 

B) A Brief Account of those Remmants of lndian Tribes still 
to be found in the Rio São Francisco V alley. 

ln the Rio São Francisco valley i oday there are descendants of 
once numerically important Indian trihes, some of them known 
historically, and others unrecorded in the literature heretof ore. 

These individuals, while claiming t o be "pure Indian", for the 
most part show at least some evidence of long-time and continuing 

(9) See .Hohenthal, 1954:146-152, for a description of this ceremony as praciised by Indians 
in the Rio São F-rancisco vaUey. 
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racial intennixture with members of the Caucasoid and Negroid 
primary races. Except for scanty and linguistically suspect native 
words, by and large, the aboriginal languages have been irretriev
ably lost. Nevertheless, despite the fact that these people have been 
largely acculturated to Neo-Brazilian ways, a surprising amount of 
aboriginal tradition persists owing to cultural inertia and conserv
atism. Because of this, we have been able to reconstruct in part 
the aboriginal cultures of the past by a process of salvage ethnology, 
which Dr. ALFRED MÉTRAUX once dubbed "archaeology of the 
mind". How accurate this process is, of course, we have no real 
way of knowing. But until some extensive archaeological research 
is done in the Valley, we are obliged to rely upon this technique in 
addition to the use of historical documents. 

Some of these surviving tribes are under protection of the Ser
viço de Proteção aos 1ndios, being localized at various Indian Posts 
(Postos Indígenas), while others are not (see Section I - "As tribos 
indígenas do médio e baixo Rio São Fr~ncisco"). 

The number of surviving aborigines, or their descendants, is 
small: in 1951-52 the~e were 1,808 Panca'Parú, 176 Shocó (at Colégio), 
196 Tushá, and in 1945 (no later census available) there were al
legedly 565 Iakona or Wakona(1º). No data were available for the 
Trucá (Ilha da Assunção), or for the Natú and Shocó of Piaçabaçú 
and Ôlho d'Ãgua do Meio (both in Alagoas), or for the last-named 
tribes at São P~dro and Pacatuba (both in Sergipe). The sarne was 
true for the fancararé of Brejo-do-Burgo (Bahia). 

It should be realized that the figures cited are for total num
ber of persons claiming tribal affiliation, but by no means can the 
majority of them be clearly assigned to the composite aboriginal 
race known as Amerindian, owing to the ma.rked degree of racial 
intermixture which now prevails. 

As a matter of personal observation, the writer encountered at 
Pôrto Real do Colégio obvious members of the N egroid and Cauca
soid primary races who claimed to be members of the Shocó tribe, 
and who were registered as such at the local Indian Post by suc
cessive agents of the S.P.I ., while at the sarne time individuais living 
in the town itself, and patently Indian in niost physical respects, 
indignantly denied being Shocó, because perhaps they enjoyed a 
somewhat more favorable economic status, and they characterized 
these soi-disant Shocó of the Post as "cartalha". 

Apparently, being an "Indian" in this region is often a sta.te 
of mind on part of the claimants, plus a tacit agreement as to the 

. . 
. . 

(10) Tbe wl'iter was informcd by Wak ona Indians in 1952 tlrn. t the pei·son l'esponsible for 
this tribal census was Padre (now Monsenhor) Alfredo Dámaso; of Born Conselho, Pernitmbuco. 
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assumed racial affiliation · by the local non-Indian populace, which 
views the situation with attitudes ranging from amused tolerance 
through indifference to downright hostility. 

On the other hand, the examples mentioned of Negroes, mulat
toes, and whites assigned as Shocó may simply reflect a long tradi
tion, as seen in correspondence between an Indian agent of a certain 
Post and the now defunct Diretoria dos fndios in the last century. 
It was remarked by the Agent, in the case of a certain man,· "É 
êle indio, porque é casado com índia". This reminds one of North 
American attitudes prevailing in the last century toward Indian
white unions in the West, then the frontier, where the Caucasian 
husband was commonly referred to as a "squaw-man". 

The economy of these surviving Indian groups in the Rio São 
Francisco valley is in every case now based on horticulture, sup
plemented in a few instances by fishing and/or the manufacture and 
sale of native pottery, which by the way, is of excellent quality. 

For instance, under government aegis the Tushá plant bitter 
manioc, sweet potatoes, beans, onions, sugarcane, maize, and rice; 
but as there are no lands set aside on t he mainland for these Indians, 
they are restricted to cultivating small plots on nearby (to Rodellas) 
islands in the river. Consequently, production is insignificant, and 
what is grown is consumed by the Indians themselves. The town 
of Rodellas is very poor, and even local white farmers do not produce 
enough vegetables and greens to satisfy the demands of the towns
f olk. As noted in Section I, fishing is important as the major source 
of protein for the Tushá. A mar.ket product is rapadura (sold in 
town), and some sheep and goats are raised, but are of no great econ
omic importance. 

The Pancararú, in addition to the foregoing crops grown by 
the Tushá, cultivate the dwarf coconut palm, bananas, castor-beans 
("poor man's money", in local parlance), and various fruits, to 
include those of the citrus, annonaceous, and sapotaceous varieties, 
as well as mangoes. Most of these have been introduced by the 
S.P.I., and constitute an important source of revenue for the Post 
when sold in markets of J atobá (Petrolândia), Tacaratú, and else
where. For instance, in 1951, production was as follows: manioc 
flour (219,418 kgs.), buckskin beans (Phaseolus vulgaris) or "feijão 
mulatinho" (35,230 kgs.), castor-beans (24,600 kgs.), bananas (2,345 
stalks or cachos), annonaceous fruits, mostly chirimoya or pinha 
(57,000 units), rapaduras (16,688 units), and shucked dzy maize 
(21,740 liters), to cite but a few items. Of course, this particular 
Post is richer than the average one, owing to extensive lands · (8,100 
hect.) and permanent water. 

• 
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The Shocó have a more limited crop assemblage; they are fur
ther hampered by the f act that the Post has only fif ty hectares of 
land, not very good, and lying a good legua de beiço (6,600 meters) 
inland f rom Colégio. Mostly cotton is grown on this dry land. Some 
Shocó grow rice on flat lands bordering the Rio São Francisco, but 
none owns his own property so f ar as could be ascertained, and con
sequently a man plants a crop only on suff erance of the real or 
alleged Neo-Brazilian owner, who may or may not choose to demand 
a portion of the harvest, which is bound to be small. As noted be
f ore, the major Shocó industry is the manufacture of earthenware 
pottery, and in 1951 some 15,500 units of ware were produced. ln 
addition, if catches are good, then fishing often assumes a commer
cial aspect. 

Almost ali the tribes of the Rio São Francisco valley which 
were visited by the writer, while basically depending upon horti
culture for their livelihood, resort also at the proper seasons to the 
gathering of wild vegetable foodstuffs, and in point of fact, take 
great pleasure in doing so, such excursions being almost in the nature 
of a picnic outing. 

Disregarding specific areas, and with respect to the general 
picture in the Valley and environs, the Indians exploit the f ollowing 

· cacti: xique-xique (Pilocereus sewsus), palma (Opuntia speciosa), and 
mandacaru curto (Cereus jamaracú DC.). Drupes and myrtaceous 
fruits include mangaba (Hancornia speciosa Goro.), araticum (Rol
linia exalbida), acajá (Spondias lutea L.), caju (Anacardium occiden
tale L.), mocugê (Couma rígida M.), umbu (Spondias tuberosa), and 
quixaba (Pisonia aculeata L.), to name but a few. 

Hunting, while now economically unimportant, owing to a 
scarcity of game, still persists as a sport and serves to add to the 
family !arder on a casual basis. The principal weapon is now the 
cheap muzzle-loading escopeta or shotgun (what we used to call a 
fowling piece), commonly sold in the market-places of small Brazil
ian towns of the interior. This weapon is often more dangerous to 
the user than to the intended victim, owing to the propensity it has 
for blowing out the breech when fired. 

Although the Indians know how to make the self-bow, and 
children frequently use it in their play, this weapon for adults is 
rare. Occasionally, as among the Shocó, one may encounter the 
crossbow, a powerlul device introduced by the Portuguese, who 
also brought in the pellet-bow or bodoque from the East Indies dur
ing the first centuries of their occupation of Brazil. Interestingly 
enough, this propulsion <levice has spread across Central Brazil all 
the way to the Gran Chaco, where it may be found today. 

Fishing is done by various means: the kuvú (a basketry-trap 
operated by hand in shallow waters), the jiqui (basketry-trap est 
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in a fixed position, usually in association with weirs), hand-lines, 
hand-nets, trot-lines, and the use of various stupefacients or drug
ging plants, most of them either alkaloids or containing saponin(11). 

The ecological pattern is quite similar for those other cited tribes 
not under govemment tutelage or protection, except that these 
folk do not enjoy any measure of economic security because either 
they inhabit relict areas, which are agriculturally poor to begin 
with, or because they are constantly under threat of being evicted 
from their lands (which apparently they occupy under the principie 
of "squatter's rights") by ambitious "colonels" (local squirearchs) 
or by their agents, usually Neo-Brazilian tenant-farmers. Absentee 
landlords, it may be mentioned in passing, constitute a serious sociolog
ical problem in the Valley, because while perhaps well-meaning 
enough, they cannot always control the local situation from faraway 
places such as Recife or Maceió. 

It is difficult to assess accurately the relationships and at
titudes existing at the present time between the descendants of the 
historie Indian tribes under discussion aild the local non-Indian 
population of the Rio São Francisco valley. If one talks to the 
N eo-Brazilians, eithér they are incredulous that any Indians persist 
in the region, or the impression is gained that the "caboclos" are 
by and large a shiftless lot, and inclined to all manner of misde
meanours, to include petty theft, public drunkenness, and the inor
dinate smoking of "maconha" (Cannabis indica), which is a very 
common charge levelled against the Indians, apparently because of 
local misunderstanding of the esoteric Jurema Cult which still per
sists in the region. 

On the other hand, the Indians are generally suspicious of the 
Neo-Brazilians, and the commonest accusation or complaint is that 
even today, as in the past, the "branco" seeks to rob the Indian 
of his patrimony, seduce his women, and pervert or destroy his cul
ture. Very often friendly Neo-Brazilian overtures are received with 
caution (if not apprehension), mulled over in priva te, discussed in 
detail with f ellow-tribesmen, and like as not rejected, politely enough, 
although in quite a stubborn f ashion. ln other words, there is a cer
tain amount of passive resistance that prevails here. Of course, there 
are at the sarne time Indian sycophants ·who cultivate and fawn 
upon the local whites in order to gain favors, either imaginary, 
promissory, or real, but th~y gain only the contempt of Neo-Brazil
ian and fellow-Indian alike. 

It is interesting to note, however, that each group will admii 
to having great liking, the highest respect, and even a real sense of 

(11) A few of these drugging plantl! may be listed: Dahl~tedtia pi nnata; Cnidoacullu• ph11l
l11«1nthu1; Manihot glaziovii; and Tephroaia t-Oxicaria. 
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intima.te friendship for individuais of the opposite faction, and this 
feeling is often strengthened by the institution of the "com-padrio". 
This writer has encountered many Indians in the V alley who an
nounced with evident pride and satisfaction, "Coronê Fulano de 
Tal é meu cumpadre". However, this friendly attitude seems to 
opera te on an individual basis only, and does not necessarily apply 
to a group situation, because the sarne "colonel" will refer to the 
Indian tribe to which his "compadre" belongs, and in the man's 
presence, as "aquêles saJailos", a mortal instilt in II'.l.l1ch of Northeast 
Brazil, especially in Pernambuco. 

There are probably a number of factors involved which have 
contributed over the past to the present status of relationship be
tween Indian and non-Indian. The Indians retain traditions of white 
agression, relentless encroachment on their territories, and even 
usurpation of the small holdings once granted to them by 'the Por
tuguese kings and later confirmed by Brazilian emperors. And the 
Indian today ~S · · usually a member of the depressed economic class. 

The white man perhaps recalls, through family tradition, diffi
cµlties in opening the then frontier, the ~tubbom, desperate resist
ance of the lndians, and perhaps even resents the fact that the 
aborigines could not be profitably exploited in an economic sense. 
More lately, he may be irritated also by govemment attempts to 
revindicate Indian lands, and the setting up of tndián Posts by th0se 
persons he thin;ks of as "meddlers" who, to bis bafflement, are giv
ing the aborigines "special consideration", why, he cannot think. 
It is, at least, a far cry from the contemptuous epithet of "Bugre" 
(Bugger), as applied to the Indian, to the aff ectionate, endearing 
term "minha nega" (my Negress), which many white husbands in 
N ortheast Brazil apply to their equally Caucasian wives, or· even 
the term "meu negro" (my Negro), ·sometimes used in friendly · ad
dress betweén two male f riends. 

With respect · to the general character of the surviving lndian 
cultures in the Rio São Francisco valley, there are a number of 
f eatures held in common by most of the tribes, although of course, 
some local differences exist. · · 

For most groups, with the notable exception of the Shoc6, so
ciety is f requently organized on the basis of moieties and clans, aside 
from the basic principie of kinship. loyalty involving the primary, 
and perhaps the extended, family. It is true that in many cases, 
knowledge of the function and purpose of these special social Únits 
is blurred and often misinterpreted, but the point is, the ides. of 
dualism, associated with native mythology, is retained and passed 
on to the younger generation. At least, this has been the case up 
until recently, and is of some significance with respect to the problem 
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of aboriginal cultural persistence generally. It is even more remark
able that this continuing of at least some elements of the aboriginal 
culture takes place without the f ortifying effect of a living na tive 
language, such as the Fulniô of Águas Belas (Pernambuco) retain 
and use daily even now in pref erence to Portuguese. 

Shamanism still persists, despite half-hearted denials of those 
practitioners who fear to be tagged by the ignorant as "macumbeiros'' 
or witch-doctors. - Associated with this profession is the Jurema 
Cult, a truly religious rite, and not to be confused with the ordinary 
smoking of "maconha" for mere sensuous effects, as so often alleged 
by local inhabitants antagonistic ·toward the Indians. However, 
elements of the ceremony have been taken over by non-Indian cul
tists(12), and this is a possible reason for the current confusion that 
exists. The writer is reliably informed that modified Jurema Cults 
now are to be found even in such large cities as Rio de Janeiro, lar
gely among Negroes, but not exclusively. 

At certain times of the year (varying from group to group) there 
is celebrated an esoteric cycle involving a number of distinct cere
monies (and characterized by monotonous repetition), including 
mummers, or masked and éostumed dancers, religiohs I:ustrations, 
and in a few cases boys' puberty or initiation rites. This sacred 
round is commonly referred to as the "urikuri", after a palro tree 
of that name (Cocus coronata, Mart.) which figured importantly in 
aboriginal religious belief. 

Other elements of native religion include departmental gods and 
tutelary beings, usually confused with iVrican deities and Catholic 
saints because of religious syncretism. For example, Y emanjá or 
"Mãe d'Agua" (aboriginal) = Oxun (West African) = Nossa Se
nhora da Conceição (Christian). Such confusion is not extraordinary 
b.ut rather common among these people. 

While mythological tales vary in frequency, length, and content 
among the various groups visited by the 'vriter'" a f ew significant 
examples may be mentioned by title, the best and fullest versions 
having beeri recorded in text by the writer with the aid of Fulniô 
informants. Admittedly, the Fulniô tribe is not to be considered as 
belonging to the Rio São Francisco valley proper, but inasmuch as 
f ragmentary versions of Fulniô myths were recorded among the 
fluvial tribes, it is the writer's belief that it would not be amiss 
to ·cite such examples, because very likely they represent common 
oral traditions among the Valley tribes. 

Among these myths we may note: The Creation Story (involving 
world flood, and explaining the origin of moieties and social organ:-

(12) See ag!).in Hohenthal, op. cit., pp. 152-155, for the modified version of the Jurema Cult 
as taken over by non-Indfan cultista. · 
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ization); The Enchanted Girl (an episode of the creation tale which 
has been expanded to the point where it becomes alm~t a separate 
tale); The Theft of Fire; The Liberation of the Sun; Arrow-La~der 
(explaining the origins of agriculture); Turtle and Jaguar (an aetiolog- : 
ical tale); and Marmoset and Jaguar (rather an amusing story, 
involving sexual congress between these two highly improbable 
mates). The Creation Story relates at great length the adventures, 
accomplishments, and mishaps of twin brothers, · one wise, good, 
and a benefactor of man; the other stupid, inept, and evil, thus 
reflecting the ever-recurring theme of dualism so prevalent among 
the tribes surveyed. 

ln summing up, we may say that ethnographic field research 
in Northeast Brazil has come a century too late. Even fifty years 
ago, we should have been able to retrieve much significant data 
from surviving informants who likely would remember the old days 
and native customs, and thus allow us to reconstruct more ac
curately a significant chapter of Brazilian c~lture hist,ory. 

AB it is now, we seem to be blocked at every tum by the inexor
able fact of human life and death, because for each year that passes 
there is lost to posterity a measure of human intelligence and knówl
edge which might shed significant light on those matters we wish 
to learn more about. \The surviving native cultures are fast dying 
off, swamped as they are by the inevitable flood-tide of the expand
ing Brazilian civilization. Whether this is good or bad, we do not 
prof ess to know, but from now on, at least, in the Rio São Fran-

, cisco valley, the reconstruction of aboriginal prehistory must depend 
upon well-trained and dedicated archaeologists. 

Department of Anthropcloo 
San Francisco Btate College 
San Francisco, California 
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HOHEN TTTAL 

Canoas dos índios Tuxá. 
$ão Fn1nci.sco. Uma 

Prancha I 

Voltamos da Ilha da. Viúva a Rodel!ls nn margem baiana do Rio 
cerimónia de jurema a cabou de celebrar-se. i\1a rço de 1952. 

--



BOHENTHAL 

Mulheres Tuxá co1n vestimentas de baile feitas de caroá. 
Notem-se os cachimbos tubulares de barro cozido cm suas 

mãos. Rodelas, abril de 1952. 

Prancha II 



. 1 

• -

lIOHENTJJAL P rancha I I I 

Cerimônia tuxá na Ilha da Viúva. O líder cerimonial, Roque, bebe a jnrC'ma, depois pas.sa 
a infusio aos outros, no círculo. A mulher à direita dêle inala fortci; tragos de fumo de rôlo, 
que, quando combinado com narcótico e nulo-hipnose, resu lta num transe, durante o qual 
os espíritos <'los anciãos ino1·tos descem pa.rn uconselbar e dar confôrlo aos vivos. A mulher 
à esquerda do líder é a "Velha Auta", espôsa do atufl.l pagé, l\1anoel Dias (não p resente) ; 

está pronta a cair enl transe, 1Vlarço de 1952 . 



r 

HOHBNTITAL 

An ~ôn ia, oleirit xokó, na aldeia dos índios F ulniô; está ajuntando a úl t ima 
(ia d o pote. Ã.~uas Belas, fevereiro de 19.32. 

Prancha IV 

-

"orelha" ela bor-



JIOIIENTHA .L Prancha V 

Acampamento de "ouricouri" dos índios Xokó P N :it<i, a uns seis quilômetros de Colégio. 
J aneiro de L952. 



l í OHENTHAL P ranrha VI 

["'' · .. ··~·· ·.~'"'· .. ;rtc;r''l"~l[f ~~~J7\'~u·rê:. 
~' ' . . .;.. ..... ~. 

Praiás (baila rinos mascara dos) pa nk a ra rú, antes de u ma dança cerimonia l. Os costumes 
são feil,os de fibra de caroá , e os penachos atualm ente de penas de pern, an teriorm en te de 
P<'nas de a ra ra azul. As bengalas com ganchos são empregadas para derru ba r uma est ru tu ra 
temporária de feixe defend ida por outros participantes índios no ri to "l.Vl e1i ino do R ancho" . 
Note-se aqui a for te mistura de elementos ncgroidcs, descenden tes dos antigos escravos fn
gidos, Que se abr igaram com os índios. A p intura do moço à esquerda é de ta.uá branco . 

Brejo-dos-P adres, março de 1952 . 
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