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O SEGREDO DO SAGRADO: 
o Toré entre os índios no Nordeste 

Edwin Reesink e·> 

1. O Toré é uma dança ou, mais amplamente, um ritual que se 
encontra disseminado entre quase todos os povos indígenas que 
habitam a região etnográfica do Nordeste brasileiro (do Norte da Bahia 
até o Ceará). Atualmente, nesta extensa área existe um número 
considerável de diferentes povos indígenas, espalhados por todos os 
estados da região com exceção de Rio Grande do Norte e Piauí, embora 
ainda possam emergir - mas aonde p_odem emergir de populações 
"remanescentes' possivelmente existentes. Só fazem algumas .dezenas 
de anos, que os povos se reduziam a um número bem menor, e eram 
classificados como "remanescentes" e "caboclos" ao invés de aceitos 
como indígenas, por parte da população regional e peloS" antropólogos 
da época•. Os antropólogos procuravam muito mais inqícios culturais -
nos anos 50 e 60 e visando a reconstrução da ·cultura original', do que 
pretendiam estudar e compreender os processos que levaram esses 
povos a persistirem em condições tão adversas durante tanto tempo, e a 
entender o quadro de busca de reconhecimento oficial do status étnico
legal de "índio" perante o Estado brasileiro. 

, 
A chegada do Serviço de Proteçào aos Indios (SPI) na região 

data dos anos 20-30, em função de um conflito que envolvia os Fulniô 
(Pernambuco); os fndios que, coincidência ou não, foram mais 
facilmente reconhecidos como "índios": conservaram a sua língua viva 
e se empenhavam, três meses por ano, em um ritual denominado 
Ouricuri. Desde então, vários outros povos foram, gradativamente, 
reconhecidos como "índios", geralmente passando por um processo 
demorado em que tiverem de comprovar su_a indianidade. com o Toré 
sendo uma exigência explícita na maioria dos casos (Atikum (PE), 
Truká (PE) sendo mais conhecidos. Em poucos casos, os grupos não 
adotaram ou revitalizaram uma forma de Toré durante este processo, 
tal como os Kiriri (Mirandela, Bahia), mas o seu pleito foi fortemente 
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apoiado por um influente clérigo, residente em uma cidade próxima 
(que sustentou a pretensão étnica). Por outro lado, a adoção do ritual 
ocorreu nos anos 70. Este será o caso que discutirei aqui mais 
detalhadamente, pretendendo compreender algo das razões da inovação 
e recriação de uma variante de Toré. 

Aliás, um dos poucos casos de um grupo reconhecido que até 
hoje não detém nenhuma forma ritual ocorre com os vizinhos dos 
Kiriri: os Kaimbé de Massacará. Contudo, vale observar que este grupo. 
apesar de tentativas anteriores, por sua iniciativa própria, somente 
ganhou seu "reconhecimento" na esteira da conclusão do processo 
demorado dos primeiros. Tanto é assim, que o posto indígena de 
Massacará durante muito tempo permaneceu com o status de subposto 
de Mirandela, em tudo sendo subordinado ao posto principal (salvo 
engano, até os anos 80). Essas particularidades começam a apontar para 
uma situação de exceção, porque o padrão já referido que inclui o Toré 
entre os critérios definidores de indianidade, continuou válido para 
quase todos os outros casos de emergência: Tingui-Botó (Alagoas) no 
início dos anos 80, e o processo atualmente em curso por parte dos 
Kantaruré (BA), que já entenderam a importância de manter e até 
ampliar o seu Toré. 

Neste sentido, nessa rápida apresentação, já se demonstrou 
algo da problemática atual, que está se firmando na Antropologia 
como os estudos da 'emergência' dos povos indígenas no Nordeste, 
constituindo-se como um legítimo objeto de estudo, sem certas pré
noções da geração anterior, tomando como eixo principal a dimensão 
étnica. Dois grupos diferentes de pesquisadores se concentram nesta 
pesquisa; na UFBa com o PINEB (sob inspiração de Pedro Agostinho 
e coordenado por Ma. Rosário Carvalho2

) , e, bem mais recentemente, 
no Museu Nacional (coordenado pelo Prof. J. Pacheco de Oliveira 
Filho). Dispomos, assim, de uma crescente produção de dissertações 
de Mestrado que abordam diversos povos indígenas. O conjunto de 
novas informações permite uma reavaliação de alguns trabalhos 
isolados mais antigos (Reesink 1983; Sampaio 1986 (também do 
PINEB) de um modo mais fundamentado. empírica e teoricamente, e 
que inspirou originalmente muitos outros trabalhos), que enfocam a 
transformação do "caboclo" ao "indio". Desse modo, em 1994, boa 
parte dos pesquisadores participou num GT na ABA de Niterói e, 
fazendo a síntese, Ma.R. de Carvalho ( 1994) propôs um modelo geral 
para as estratégias de "reconhecimento" étnico. muito semelhantes 
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nesses processos de ressurgimento, utn modelo mais ou menos geral 
de organização étnica do .. ser índio" (e a maioria destes antropólogos 
se encontrou de novo no Encontro em Penedo e congressos 
posteriores). 

Tomando de empréstimo umas expressões Atikum 
(registrados por Grünewald), trata-se de transformar índios 
··11-zisturados" em índios ·•regi111ados". O .. regi111e de índio" se instaura 
depois do reconhecimento oficial e legal, em conformidade com o , 
Estatuto do lndio. pelo órgão indigenista federal (Carvalho 1994). 
Desse modo, o regbne de índio exige, como pré-requisito 
fundamental, dominar a '"tradição indígena", cujo núcleo por 
excelência é algum ritual, geralmente o Toré (ibid. : 7). Ou seja, o 
ritual, quer que seja o Ouricuri, o Toré ou o Praiá (cujas relações 
entre si merecem esclarecimentos mais precisos), no seu todo 
funciona como sinal diacrítico de indianidade e legitimador externo 
de ser índio, sujeito ao reginze de índio e com direito ao 
reconheci1nento oficial pelo Estado. Como já transparece no que foi 
dito, os índios geralmente estão bastante conscientes do papel do rito. 
Nesse sentido. as exceções mencionadas necessitam mais de uma 
explicação do que a presença de um desses rituais entre os povos 
nordestinos. 

Por outro lado, também é óbvio que a sua funcionalidade, 
enquanto sinal externo e interno de etnicidade geral de índio. não esgota 
a complexidade de um fenômeno eminentemente multidimensional. A 
começar pela pergunta ·porquê um ritual religioso', a questão remete, 
também, ao seu significado religioso interno e seus efeitos cognitivos, 
afetivos e sociais na própria ·ordem social e política ' da organização 
interna do grupo. Esses pontos. de alta relevância no quadro nordestino, 
carecem de uma maior quantidade de dados mais empíricos e de 
elaboração teórica. Uma importante contribuição recente começa a 
preencher parte dessa lacuna, a dissertação defendida por Marco 
Tromboni Nascimento, no Mestrado em Sociologia da UFBa. no final 
do ano de 1994, intitulada .. O Tronco da Jurema" (subtítulo: '"Ritual e 
etnicidade entre os povos indígenas do nordeste - o caso Kiriri"). O 
autor se esforça para pôr o ritual do Toré em um quadro mais extenso, 
o campo da religiosidade 'popular' nordestina, prÍlneiro definindo-o 
mais amplamente como complexo ritual da jurema. que unifica, 
minimamente, os rituais mencionados. e, em seguida, tratando as 
semelhanças e as diferenças com outros rituais que utilizam a jurema 
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( catimbó, candomblé do caboclo, toré misturado). O autor discorre 
também sobre o processo de recriação do Toré entre os Kiriri, tanto 
sobre as précondições de sua (re-)adoção. como sobre as conseqüências 
sociais da ·reinvenção'. 

Essa dissertação, muito competente e estimulante, será a base 
de algumas elaborações que pretendo desenvolver aqui . às vezes 
aceitando o ponto de vista defendido. outras vezes modificando-o ou 
dando ênfases ligeiramente diferentes sobre outras dimensões 
significativas. O pano de fundo sempre se constitui da dissertação, o 
que o leitor deve ter em mente, mesmo quando não exphcitado. E o 
meu objetivo aqui será estender um pouco a compreensão da relação 
entre o regilne de índio e '"o regilne de Deus" (expressão presente em 
um canto, uma "linha de toré" Kiriri. Nascimento 1994: 12). A meta 
levará a considerar o vínculo entre o ··segredo". o termo nativo para o 
cerne ritual reservado aos índios e o sagrado, que concerne à 
religiosidade do mesmo ritual. Como implicado no termo segredo, o 
nosso entendimento do significado religioso do ritual fica prejudicado 
pela barreira imposta aos não-índios e a conseqüente falta de exegese 
nativa, mas, garimpando uma parte da literatura, conseguiremos uma 
visão um pouco mais completa do que os Kiriri permitiram ao 
pesquisado.-1. 

2. Nascimento recusa uma abordagem fácil e decide não elaborar 
um esquema classificatório para os três rituais que compõem o que 
denominou de "complexo da jurema". De fato, as suas diferenças e 
semelhanças nem sempre estão bem esclarecidas e, muito menos, as 
diferenças entre variantes classificadas pelo mesmo termo, em especial 
o Toré. Vejamos, em um itinerário comparativo rápido entre diversos 
povos e sem pretensão de oferecer um panorama completo, algo destas 
similitudes e diferenças de denominações dos rituais e as suas práticas 
efetivas. Assim, no caso Kiriri , o rito Toré consiste em dançar e cantar 
no terreiro, quando se forma uma grande fila indiana, com o puxador 
pajé na frente e os outros homens, mais ou menos em gradiente de 
importância, atrás, até se conectar com uma mesma seqüência feminina. 
Pelo contrário. o toré dos Xukuru-Kariri (Alagoas) tende a ser 
executado com os dançarinos formando pares. como entre os Fulniô. 
embora também se dance em fila (além de usar, às vezes. "búzios", 
também mencionados para os Fulniô; Antunes 1973: 99-100). Apesar 
da afirmativa dos índios, para outro observador, de que as cantigas são 
espontâneos (Torres 1973), verifica-se aqui que as linhas do toré (as 
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letras cantadas) se assemelham bastante, e até que algumas são iguais, 
ou quase idênticos, àquelas conhecidas em outros grupos. 

Entre os Xukuru-Kariri existe um toré de "brincacleira", que 
pode ser em roda. em cordão ou cruzado, mas sem vestes especiais, e 
que é para o "civilizado" apreciar. No caso Kiriri. e na maioria dos 
outros, se faz uma .. representação" para atestar que ''( ... ) nós so1nos 
índios e temos nosso ritual. nossa tradição" (Kariri-Xokó cit. em 
Carvalho 1994: 8). No toré da inata dos primeiros, em contrapartida, 
somente os índios participam e este teria, também, o nome de praiá ou 
ouricuri. O nome praiá se confere aos dançarinos (só homens, todo 
encobertos pelas vestes), o que, também, se aplica quando se trata de 
dançar o •'toré do ouricuri" (Antunes 1973: 101). Ou seja, o toré pode 
ser apresentado de forma simplificada, mas quando o valor ritual real 
está em jogo, ele se limita aos índios. os dançarinos são homens e ele se 
chama tanto toré, quanto praiá, dentro do ritual mais englobante do 
Ouricuri. Nesse caso, portanto, o ritual mais importante consiste do 
Ouricuri, dentro do qual figuram as formas to ré e praiá, sem uma 
distinção, aparentemente, muito significativa. 

Entre os Kariri-Xokó (também de Alagoas, mas ribeirinhos do 
São Francisco), encontramos o mesmo uso de toré para os cantos e 
danças dentro do seu Ouricuri. e Estevão Pinto chama as danças do 
Ouricuri dos Fulniô. sem maiores preocupações, de "torés", que 
diferem de uma dança "toré" sem nenhum caráter religioso (os maracás 
não são os mesmos para as duas ocasiões, além de outras diferenças; , 
Pinto 1956: 136-43). E curioso que o toré profano descrito nesse último 
caso (dançando em pares e com "trombetas"), se aproxima de uma das 
formas mencionadas para os Xukuru-Kariri; estes afirmam que o toré 
da Cafurna (lugar do ritual secreto) passou deles para os Fulniô, que o 
dançam em sua honra. Pinto não se refere a esse origem, mas aventa a 
probabilidade de influências dos Xukurú (de Pernambuco). comentando 
que há diferenças com os "torés" Atikum. e de outros povos do 
Nordeste, e que a estrutura musical revela antes uma influência negra, 
ou até européia, do que indígena4

. Os indícios apontam, de fato, para 
uma diferença entre o que é mais comumente considerado como Toré, e 
o Ouricuri. Há. assim, até a possibilidade de que o ''toré" dos Fulniô 
representa uma ' inovação nordestina', um empréstimo. entre esse povo, 
ao invés de ser o '•toré prilnitivo" , ··verdadeiro", como o seu toré foi 
concebido por um inspetor do SPL adotando-o como padrão de 

• 
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referência para os outros casos de comprovação de ' indianidade' 
(Carvalho 1994: 8). 

Com efeito. Pinto acrescenta dois pontos relevantes: o nome 
•'toré" é empréstimo do Tupi. indica uma flauta, e existem outros 
nomes para o toré na língua Yathê (dos Fulniô)5

• Parece plausível que a 
influência missionária e da língua geral induziu a associar o "toré" à 
danças coletivas, e, em seguida. aos rituais de povos indígenas não-Tupi 
e que. hoje, ocorre um deslize semântico para incluir as danças do 
.. Ouricuri". Tal deslize, provavelmente, é oportuno para os índios. 
porque é neste ritual principal que se mantém um conjunto de 
vocábulos secretos, aqueles que designam objetos, atos, entidades e 
atores rituais. Nesse sentido, o termo toré forneceria uma alternativa 
conveniente para as partes do Ouricuri, ao evitar a utilização dos 
termos rituais corretos. Aliás, o Ouricuri deriva seu nome do papel 
importante desta palmeira no espaço ritual (física e metafisicamente) e 
para o que existe(m) outro(s) nome(s) na língua indígena6

• 

Desse modo. entende-se a razão. depois que a língua indígena 
deixou de ser operante como língua viva, ser este conjunto de palavras. 
os conceitos nativos. o núcleo do vocabulário nativo persistente (Kariri
Xokó, Xukuru-Kariri, Tingui-Botó). Nota-se, também, que entre todos 
os povos citados que pretendem manter operacional uma forma de 
Ouricuri, esta modalidade predomina e subordina qualquer forma 
existente de toré: para sua execução necessita-se desses meios 
lingüísticos que permitem alegar um laço de continuidade forte com os 
ancestrais •'índios brabos", que, afinal, não dominavam o português. 
Por um lado, isto sustenta a hipótese de que o ritual constitui a melhor 
instância de configuração de uma continuidade com a cultura ·original ' , 
uma cultura, vale lembrar, que nos é quase inacessível por causa da 
falta de registros históricos etnograficamente mais elaborados. Em 
contrapartida, a tradução praticada levanta um véu sobre os conceitos 
nativos e a barreira do segredo nos priva da possibilidade de assistir ao 
Ritual e, desse modo, de usar uma das ferramentas mais fortes da 
antropologia, a exegese dos conceitos nativos na língua original. 

Observe-se, ainda, que a fronteira do segredo se estende, até 
incluir quase todas as expressões rituais possíveis. desde a sua 
realização, até quase todo tipo de comentário acerca dele. Para os casos 
em que encontramos uma forma de ritual toré que não seja subordinado 
ao Ouricuri, em que, portanto, ele se funda de modo mais independente, 
o ritual se fecha menos aos estranhos e a fronteira, costumeiramente, 

1 
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passa pela inclusão do chamado 'particular". Este. na verdade, se 
associa ao Toré quase que automaticamente. porque se considera o 
Particular como um ritual de menor porte, mas em que se concentra 
mais sobre a ingerência de .. jurema'' e a concomitante consulta aos 
encantados; além do mais, o mesmo rito é uma ··obrigação" para os 
"entendidos na ciência" (as ·pessoas capacitadas para lidar com o 
sobrenatural ' ) chamadas dessa maneira em função de suas qualidades 
sensoriais maiores (ver) e/ou. seu conhecimento especializado. neste 
·acervo de conhecimento' indígena do que as pessoas comuns, 
chamadas, em contrapartida de tolas entre os Kiriri. O Particular tende 
a ter uma participação bem mais restrita - os que têm obrigação e os 
que têm uma razão mais forte para participar - e se distingue por se 
realizar, normalmente, no mato, sem a execução de danças7

• 

Para completar o quadro desse rápido levantamento das práticas 
rituais e suas variedades. seus termos de referência e a polissemia das 
traduções em português, resta comentar a existência de uma forma de 
ritual em que a veste e o encantado representado recebem o mesmo 
nome: o Praiá, no qual se manifestam os praiás. Esse ritual, quanto a 
sua forma independente, não misturada, com as expressões nativas toré 
e ouricuri, já mencionadas, se limita aos Pankararu (Pernambuco), que 
o ensinaram aos Pankararé (Bahia, mas próximo, do outro lado do rio 
São Francisco, na concepção nativa os dois grupos derivam de uma 
mesma origem; aqui existe uma forma simplificada do toré que se 
executa separadamente, embora contígua no tempo e no espaço). De 
certo modo, o Praiá assume. aqui, o lugar estrutural do Toré 
'independente' (e do Ouricuri), com suas danças e cantos coletivos e a 
incorporação de encantados (embora aqui sejam somente homens, todo 
encobertos), a presença de um "ca1nari1n"(quarto geralmente fechado 
aos não dançarinos e em que se toma a bebida da jurema ), e a sua 
complementação com uma modalidade de Particular. 

Do discutido até o momento, evidencia-se claramente a 
existência de três modalidades rituais principais, Ouricuri, Toré e 
Praiá (com o Particular associado aos últimos) que demonstram 
singularidades próprias e semelhanças convergentes, que os 
interconectem e entrelaçam de modo complicado, como o caso Xukuru
Kariri já citado. Não causará estranheza, se o Ouricuri se destaca nesse 
quadro por mais nitidamente exibir uma 'linha de continuade' com a 
'cultura ancestral' . A própria exigência de operacionalidade funcional 
mínima da língua indígena não somente indica essa probabilidade, 
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como o seu contraste nos lembra que a continuidade, ou a 
aprendizagem do Toré, não implica no itpperativo de dominar 
parcialmente um idioma indígena. Essa proposição não anule a vontade 
de readquirir alguma competência lingüística, como mostram os Kiriri, 
que se sentem bastante prejudicados no seu contato com o sobrenatural 
pela perda do idioma. e envidam esforços para alguma espécie de 
recuperação. Provavelmente, a mesma proposisão vale para o Praiá. 

De todo modo, essa 1dé1a dos Kiriri leva a pensar que não seja 
uma avaliação externa considerar o Ouricuri como possuindo um 
conteúdo 'indígena' maior do que o Toré. Os Fulniô se escudam no 
ritual e na sua língua para se auto-afirmar como o bastião de resistência 
indígena do Nordeste e se consideram, em função disso, algo superior 
aos outros povos da região. De fato, pelo modelo interétnico do que 
compõe o conjunto de sinais diacríticos de ''indianidade", os Fulniô têm 
a maior facilidade~ e felicidade. de providenciar os sinais tidos como 
definidores por ambos os lados da fronteira. Com efeito, a entrada do , 
Servico de Proteção aos lndios no Nordeste pelo caso Fulnjô não foi 
uma coincidência e concorreu para fixar o parâmetro do inspetor do 
antigo SPI para aferir o •grau de indianidade' dos outros grupos. De 
certa forma, as características apontadas do Toré começam a esclarecer 
porque este ritual se tomou o ritual nordestino por excelência: por 
exigir menos adaptação no campo religioso mais amplo nordestino, no 
qual se inserem os povos, que, forçosamente, é bom lembrar, se 
despojaram em maior grau de sua 'herança' indígena8

• 

Não é por acaso, portanto, que os Fulniô somente reconhecem o 
Ouricuri dos Kariri-Xokó como suficientemente próximo do seu, para 
liberar a presença e participação deles no seu ritual9

. Ou seja, ciosos de 
sua condição especial , excluem os Xukuru-Kariri e sua mencionada 
pretensão ritual. Os empréstimos lingüísticos por parte destes, a sua 
afirmação de que eles ensinaram o toré aos Fulniô, e a própria vontade 
de ser dono do ritual, revelam uma atração do modelo de 'indianidade' 
dos Fulniô, um espelho exemplar para os menos afortunados'º. Embora 
essa recusa pareça colocar sob certa suspeita a possibilidade de real 
conhecimento por parte de um Xukuru-Kariri de detalhes do Ouricuri, é 
interessante a observação de um deles de que os seus encantados 
enviam chuva e receitam remédios (com toda probabilidade remédio do 
mato, como o informante, pouco depois, diz preferir: Antunes 1973: 
108). Atualmente, as cerimônias Fulniô acontecem em os meses de 
agosto até outubro, mas o pajé comentou com Pinto (o.e .), de que, por 
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causa da curiosidade alheia que provocavam, houve uma mudança do 
período. Realmente, tenho registro de uma alusão, por parte de um 
outro índio, que deixa entrever que esse período costumava incluir o 
tempo que atualmente é do plantio. Ou seja. é possível, também, que o 
calendário agrícola tenha induzido à mudança e que, antigamente, o 
ritual fosse executada antes do tempo de chuvas. Juntando estes 
indícios, o Ouricuri, em sua função ritual visa a fertilidade geral e a 
cura particular• 1• 

A classificação "encantados" deve ser tomada como "entidades 
sobrenaturais Fulniô'', o que costuma se traduzir como encantados, 
porque se assemelham à mesma idéia de ' ser sobrenatural'. De qualquer 
modo, 'pôr em analogia' constitui o mecanismo cognitivo básico que 
permite aos índios elaborarem uma aproximação entre os diferentes 
rituais indígenas e os não-indígenas. Nesse sentido, a mencionada 
proposta de Nascimento de discutir o Toré, acerta ao desenvolver uma 
comparação ampla no campo da rehgios.idade no Nordeste, unificando a 
discussão em torno de um elemento fundante, presente universalmente 
em todos os rituais: o uso da Jure1na. uma bebida (ou vinho), 
dominando o conjunto de práticas rituais denominado de .. o complexo 
da Jurema". A Jurema ocupa o lugar central, por ser um leve 
enteógeno que, para as pessoas qualificadas, dá acesso direto ao plano 
sobrenatural 12

• Não coincidentemente, quando Mota - pesquisadora da 
etnobotânica Kariri-Xokó que, por essa via, necessariamente se deparou 
com o Our{curi - se associou a outro pesquisador para uma comparação 
semelhante (a festa do Caboclo no candomblé}, eles abarcaram os dois 
rituais sob a denominação "the Jurema complex" (Mota e Barros 1990: 
171; ênfase no original). Na ,sua descrição do Ouricuri dos Kariri-Xokó, 
a Jurema é absolutamente fundante do ritual. como símbolo focal e 
veículo para o acesso à realidade sobrenatural. Observa-se que os dois 
antropólogos isolaram o mesmo "complexo da Jurema" 
independentemente. De fato, nos três rituais principais há um núcleo 
similar estruturador que consiste da bebida da Jurema e o transe 
resultante, meio de acesso para o plano sobrenatural indígena, quando 
os seres sobrenaturais se comunicam com os agentes religiosos e 
receitam e aconselham os índios sobre muitos, senão todos, os aspectos 
de sua vida13

• 

3. O que assemelha os rituais se refere a sua posição estrutural e 
estratégica de 'ritual indígena', concepção forjada no campo interétnico 
e reconhecida pelos dois lados em oposição. Neste sentido podemos 
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mapear a situação da maioria dos povos indígenas no Nordeste de uma 
perspectiva menos classificatória do que histórica: qual é o ritual que 
possuem?; houve continuidade diacrônica ou recriação posterior? 

Resumo da presença histórica dos três rituais (1995) 

continuidade 

Ouricuri 

Tingui-Botó <1
> 

Xukuru-Kariri (1) 

Karapotó (I) 

Praiá 

Toré 

Xukuru (4' , Atikum 

Kantaruré, (Tremembé 151
) 

Sem ritual 

Kaimbé, Tapeba 0 > 

Wassu 

recriação 

Fulniô, Kariri-Xokó 

1 
; 

1 

Pankararu, Geripankó,Pankararé 

I Tuxá <2>, Kambiwa '3\ Truká, Kapinawa 

1 Kiriri. Xokó 

Potiguara <
61 

<•> Como os Tingui-Botó moravam entre os Kariri-Xokó, com toda a 
probabilidade participavam do ritual destes. Eles, salvo engano, alegam que 
executavam o ritual já antes de se refugiarem em Colégio. Parece que eles 
reconhecem que a sua tentativa de retomada autônoma ainda se mostra 
" incompleta". Daí ser um caso de ·continuidade' precária e com alguma 
possibilidade de recriação. Parte dos Karapotó mora também em Colégio e 
participa do ritual lá (como o cacique). Com a retomada de terras em Terra Nova, 
estes estão ensinando aos índios que tinham ficado na terra e tinham desistido de 
qualquer ritual. As gerações acima de 50 anos ainda participaram de ritual 
próprio. mas, agora. a tentativa. reconhecidamente uma aprendizagem. é ganhar 
autonomia ritual enquanto se vai ganhando. simultaneamente, maior domínio 
territorial (1. Soto 1995, i.p.). Já para os Xukuru-Kariri. o caso parece ser de 
pretensa continuidade. mas de real tentativa de recriação. por aprendizagem. dos 
Fulniô; mas, como estes não os aceitam no ritual, uma facção procurou aliar-se 
aos Kariri-Xokó para aprendizagem (Sílvia Martins 1996 i.p.). 

<
2
> Como já exposto, parece que todos os anteriores afirmam manter alguma 

forma ritual chamada de Toré (os Geripankó, grupo saído dos Pankararu, estão 
aqui por hipótese). Ao se ater ao uso nativo, parece que a presença de Ouricuri 
e Praiá se associa sempre a uma forma de to ré, enquanto o inverso não se 
aplica. De certo modo, isto ajuda a confirmar a interpretação do Ouricuri como 
um ritual mais englobante e, muito provavelmente, mais rico em certas práticas 
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e objetivos do que o Toré. Os Tuxá são a referência mais forte do Toré, por 
terem tido uma forte continuidade e, provavelmente por isso mesmo, terem 
ensinado a outros povos, em especial os Truká e os Kiriri. Os Atikum eram 
"fraco de toré" na época em que buscaram reconhecimento e eles se reforçaram 
junto aos Tuxá também. Os Truká o aprenderam quando iniciaram a trajetória 
da busca de reconhecimento (v. os trabalhos de Batista, fonte para os Truká). 
<3l Os Kambiwá foram impedidos de utilizar seu território tradicional e seu 
terreiro de toré, na Serra Negra (sertão de PE), desde o fim dos anos 30. Porém, 
tudo indica que mantiveram a sua memória muito viva e sempre lutaram para , 
recuperar o seu território. E possível que o retomaram quando assentados 
próximos, mas fora, desta sua terra. Há poucos anos pleitearam o uso ritual do 
lugar junto ao lbama, já que a área tradicional está atualmente dentro de uma 
reserva de proteção biológica. Também, duas pessoas que passaram pelos 
Kambiwá, estimularam o Toré e ajudaram a levantar a aldeia dos Kapinawá (e 
se tomaram seu primeiro cacique e pajé; Sampaio, que trabalha com os 
Kapinawá, apud Carvalho 1994). 
<4l Os Xukuru mantiveram o seu toré durante muitos anos com uma freqüência 
baixíssima de uma (ou no máximo duas) vez por ano. Recentemente, estão 
retomando o ritual, aumentando a sua regularidade. Já reconhecidos há mais 
tempo, a intensificação coincide com uma maior mobilização política (muitas 
das informações recentes derivam de Sampaio i.p., que tem viajado com 
regularidade pela região). 

<5> No caso chamado de torém, este demonstra-se especial. Esta variante diverge 
consideravelmente do Toré, canta-se até em uma linguagem semelhante à 
língua Tupi e não há registro de transe, nem de bebida de Jurema, mas sim, de , 
uma bebida com suco de caju fermentado. E considerado indígena, no entanto, 
mas aqui estaria fora do complexo da Jurema. Por isso tudo está entre 
parênteses (v. por exemplo, o disco Torénv'Ceará editado pela Funarte). 

<'>Os Potiguara dançavam um toré, até algumas dezenas de anos atrás, mas o 
deixaram durante esse intervalo considerável. Recentemente, parece que há 
tentativas de retomar o ritual. A descontinuidade parece relativamente forte, 
talvez seja mais um caso de recriação futura do que de continuidade. Bem mais 
do que parece ser o caso Kambiwa. 

<7> Os chamados Tapeba, surgiram a partir do início dos anos 80, fortemente em 
função de um trabalho sistemático da Arquidiocese de Fortaleza. Vários outros 
povos do Ceará estão em vias de buscar reconhecimento, o mais conhecido 
sendo os Petiguara. Não os incluí no quadro por falta de informações. No 
momento deste levamtamento, são os Kaimbé e os Tapeba os únicos 
·reconhecidos' que não possuem nenhuma modalidade ritual indígena. Em 
1982 os Wassu (AL), envilvidos em uma dificil luta pela posse da terra, não 
possuíam nenhum ritual, mas não há referência para 1995. 
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4. A freqüência mesma com que um ritual indígena aparece no 
quadro sinóptico remete ao seu significado, já aludido. no campo das 
relações interétnicas. Em vários casos, um ritual indígena se introduziu 
no processo de busca de reconhecimento, ou se fortaleceu durante o 
mesmo, e aí se trata principalmente do Toré (salvo para os Pankararé. 
mas no seu caso adotaram um ritual daqueles que são seus parentes 
mais próximos, tidos como descendentes de um mesmo aldeamento 
original). Em termos pouco específicos ainda, existe uma óbvia relação 
entre a recriação do ritual, ou seu fortalecimento, e o período de disputa 
pela denominação de "índio". Para comprovar a 'indianidade' perante a 
sociedade nacional e, particularmente, para o órgão federal legalmente 
"competente", há a necessidade de duas condições básicas: ter uma 
"história" que indique uma relação de descendência para com um ·~povo 
pré-colombiano", uma questão de .. sangue" e, portanto, uma 
consangüinidade que é fundado na éoncepção de parentesco da 
sociedade nacional (que se manifesta, preferencialmente, em um 
fenótipo indígena); possuir traços culturais que se reconheça como 
indígena. O primeiro critério predomina, porque ela fundamenta o 
sentimento de inclusão e exclusão difusos que mantém um mecanismo 
de alocação entre ser ou não ser caboc/o, 'descendente de índio'. O 
sentimento difuso baseado na interioridade (e inferioridade) herdada, dá 
vazão a uma concepção de que há diferença, mesmo quando as 
diferenças culturais ·reais' são mínimas (Reesink 1983). 

Por esses mecanismos entende-se porque pers1st1ram 
populações de descendência indígena que são muito próximas 
culturalmente dos seus vizinhos e que se concebem em termos de 
caboclos e não de índios . Por um lado, essa é a condição básica para o 
processo de etno(re )gênese (como (re )emergência, e pela mesma 
razão), por outro lado, isso implica que mesmo povos já formalmente 
"reconhecidos" continuam sendo discriminados, acusados de não serem 
índios verdadeiros - quando a mesma discriminação, paradoxalmente, 
manteve a condição básica para o processo de recriar o fato - , como 
também para os próprios caboclos parece ser preciso que se criem as 
condições sociais e psicológicas para a redefinição de si mesmo (veja 
Carvalho 1994: 6)14

• Assim, o ritual indígena cumpre um papel que vai 
além de um sinal diacrítico, no seu todo e nos seus componentes 
indígenas específicos, já que ele instaura um regime de índio num 
sentido bem mais amplo. 
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Ou seja, o rito ajuda a constituir uma ' indianidade' que não 
somente corresponde ao exigido pela formalidade legal, mas que a 
µltrapassa, em muito, para alcançar uma imposição de definição étnica 
no nível local (sempre os mais ferrenhos inimigos e os que mais se 
empenham a negá-la), e, simultaneamente, alcançar o efeito similar 
dentro do grupo indígena. Não é por acaso que quase todos os grupos 
indígenas que mantiveram, ou recriaram, um ritual, foram perseguidos 
pelos regionais que, muitas vezes, arregimentaram as instituições locais 
disponíveis para impor uma espécie de 'regime de branco', 
hegemônico, de repressão a qualquer expressão visível e tangível de 
diferença "indígena". Mesmo os Fulniô contam que um poderoso 
coronel da sua região chegou a proibir o Ouricuri e, salvo engano, não 
ousaram executá-la 'às escondidas', até que suas gestões de 'liberar' o 
ritual deram resultado. Salvo juiz;o melhor, t~bém, os Kambiwá 
sofreram uma intervenção da polícia local para não dançar o seu Toré. 
Os posseiros, vizinhos dos Pankararé, atacaram-nos a bala durante o 
ritual e chegaram ao ponto de queimar a casinha do terreiro, perdendo
se as vestes rituais aí guardadas. Ou seja, o ritual desempenha um papel 
predominante numa resistência contra-hegemônica porque engloba um 
conjunto de efeitos mutifacetados. 

5. O caso Kiriri começa a ser compreensível a partir dessa 
perspectiva . . Os Kiriri já tinham sido reconhecidos como índios no final 
dos anos 40, quando se empenharam politica~ente nesse processo, mas 
não recriaram nenhum ritual. Somente no início dos anos setenta 
viajaram para os Tuxá e estabeleceram os contatos que lhes permitiram 
de aprender o Toré, pela transmissão de conhecimento (ciência) dos 
últimos. Alguns Tuxá moraram vários meses na área para ensinar os 
Kiriri os segredos do Toré e do Particular. Havia, de fato, certas 
précondições entre os Kiriri que, por assim dizer, criavam uma espécie 
de vácuo preexistente, uma demanda sociocultural já dada de antemão. 
Antes, por ocasião de um trabalho de campo de 1968, situação que foi 
descrito na monografia de Ma. de Lourdes Bandeira, havia um 
atrelamento forte dos caboclos ao grupo dos civilizados. 
Posteriormente, quando da nossa primeira visita (do atual PINEB) à 
reserva indígena, em 1975, fomos surpreendidos pela mobilização dos 
índios para o Toré, num terreiro adjacente a uma escola que os mesmos 
erigiram, com o seu trabalho, a partir da doação do material por parte de 
um político. Havia um nítido avanço em revitalização étnica 
acompanhado por mobilização étnico-político. 
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Nascimento examina o lugar simbólico preestabelecida com 
bastante detalhes e aqui vale det~rmo-nos sobre apenas alguns aspectos. 
Um deles concerne ao fato de que havia uma dança considerada 
especificamente indígena e que se extingui no final do século passado. 
Nos eventos de Canudos morreram também os últimos pajés que 
sabiam falar a língua. O uso da Jurema era conhecido nesse tempo, 
sendo empregado em um trabalho religioso por um índio. Este é o pai 
de uma das maiores especialistas religiosos atuais, justo uma mulher 
que incorporou encantados, aparentemente especificamente Kiriri, no 
seu próprio trabalho de recepção dos seres sobrenaturais15

• Ela mora no 
maior "quarteirão" (bairro rural) da área (Lagoa grande) e se tomou 
uma das mestras que participam, em uma função especializada, dentro 
do novo ritual. Ela, Dona Dalta, e uma outra mulher (da Baixa da 
Cangalha), Dona Romana, detinham um grande respeito na região por 
sua competência religiosa, inclusive entre os "portuguêses", os não
índios. 

Ou seja, é notável que o campo religioso constituía-~e como o 
único domínio em que os outrossim desvalorizados caboclos 
inverteram o valor atribuído às suas competências. Aléfu do que o 
campo religioso ser o único no campo interétnico de inversão, de certa 
forma, parece ser também o único campo em que se mantinham 
elementos culturais marcadamente indígenas. Em termos de 
organização social, língua cotidiana e religião dominante, os Kiriri, 
como todos os outros grupos, em graus diferenciados, pertencem muito 
mais a uma 'cultura parcial' de uma 'sociedade parcial', numa 
linguagem de Redfield, do que a uma sociedade e cultura claramente 
separada. Ou seja, integrado em um sistema maior em que, como 
veremos, a sua esfera própria necessariamente se constitui em mútua 
relação com o segmento oposto. Vale observar que a resistência à perda 
de todo vocabulário indígena se deu na localidade Cacimba Seca e que 
a Dona Romana obrigava os caboclos a um teste de arco e flecha, 
porque um encantado seu exigia tal ato de eminente afirmação 
indígena16

• Assim sobressaem dois pontos: a 'campesinidade' dos 
caboclos antes do Toré era forte (tomando uma expressão inspirado em 
K. W oortt11ann), e a resistência à 'perda' de todos os elementos 
indígenas se dava mais no campo religioso e, com mais ênfase, entre 
certas pessoas e em certos locais. 

6. O que acabamos de discutir conjuga uma série de fatores que 
contribuem para compreender a introdução do Toré. No entanto, falta 
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dar conta das razões de uma recriação retardada e entender a escolha de 
um ritual de maior porte e não se limitar a opção de redefmir o trabalho 
existente em Particular. Em primeiro lugar, entre 1968 e 1975 houve a 
eleição de um novo cacique. Uma grande liderança parece uma das 
condições necessárias para o processo de busca de reconhecimento 
(Carvalho 1994: 2-3). Ora, vale notar que o cacique é originário de um 
núcleo que, na época, parecia menos envolvido na resistência indígena, 
a Lagoa Grande. Por outro lado, era o quarteirão mais populoso e que 
figurava entre os que sofriam mais pressão por terra própria, ao mesmo 
tempo em que se preservava na memória como, na época de Canudos, 
as melhores terras lhes foram tomadas e transformadas em fazendas. O 
cacique assumiu a liderança apoiado na sua parentela e nos líderes 
informais do seu núcleo, mas desenvolveu uma visão estratégica que 
passava pela revitalização indígena e que ultrapassava os interesses 
imediatos do seu quarteirão. Isto é, ele encetou a busca da superação 
das tensões entre famílias e núcleos, segmentos fortemente rivais em 
alguns momentos, situação agrevada pela multiplicade de divisões 
operada pela teia das relações políticas interétnicas. 

Em outras palavras, ele procurou sobrepor às divisões sociais, 
de um estilo camponês, uma identificação a uma unidade indígena 
que permitisse relegar as divisões anteriores a serem englobadas, e 
reduzidas em importância, por essa lealdade à unidade étnica maior. 
Não é por acaso, então, que o cacique logo se mudou, indo morar em 
núcleo vizinho, e cumpriu um programa de visitas constantes nos 
outros bairros para demonstrar o imperativo da união em tomo da 
etnia e superação das querelas e divisões rios níveis segmentais 
menores. Não parece haver dúvida de que o enorme estímulo por 
parte do cacique para que se 'reaprendesse' o ritual, deriva do seu 
objetivo consciente de revitalização étnica (Brasileiro 1996). Aliás, a 
existência na memória de um ritual perdido, mesmo que de nome 
diferente, facilita.o trabalho de aceitação e recriação, ensejando que a 
recriação seja representada como uma ' retomada' da tradição. De 
qualquer modo, podemos resumir a adoção do Toré a algumas fases, 
situando-o no contexto geral do campo inter e intra-étnico, em que 
cumpre papel destacado, ressaltando a imbricação do religioso com o 
étnico-político. Simplificando enormemente um drama social, que se 
estendeu por vários anos, e impondo um grade abstrato, que se 
sobrepõe ao fluxo da fluidez dos acontecimentos, o quadro fornece 
alguns parâmetros úteis para a discussão. 
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Quadro sinóptico das fases da adoção do Toré 

Fase 1 Fase II 1 Fase III Fase IV 
' 

casas, casa, vizinhança, j drama social facções em 
quarteirão, parentela, índio eclosão conflito, 

s Interno parentela, Kiriri, combate faccíonalismo, projetos 
o caboclo, ácool, coador linhas fratura por étnicos 
e álcool núcleos diferenciados 
1 vizinhança, 

diminiur/descont 
facções com divisão visto 

A Externo compadrio, 
inuar vizinhança projetos relações como 

L português interétnicos enfraquecedor, e compadrio com 
diferentes relações posserro 

sociais dif. 
líder étnico líder étnico mais pr9jeto cacique de cacique 

p Interno fraco forte, liderança única destaca 
o situantes conselheiros, com um pajé geral indianidade, 
L fortes 
' 

ação conjunta . ' paJe reverte 
1 parcial fase 1 
T patrão-cliente 

. 
relacções políticas 

. . 
negociação em cacique mais 

1 Externo subalternos bloco, nível interétnicas são 'radical', pajé 
e federal é diferenciadas aliado a 
o contrapeso agentes 

externos mais 1 

fortes 
E faltam faltam recursos, divisão terras, diferenças 
e Interno recursos roças insatisfação partilha sobre uso terra 
o escassez terra comunitárias e sua partilha 
N 

A o trabalho diminuir concentração terra, . ' grupo paJe 
M Externo alugado dependência, lado pajé mais menos recusa 
1 •meia', fiado apoio meios aberto ao externo 
e ' propr1os 
o 
R "trabalho" torés em todos escolha pajé geral divisão de 
E Interno religioso lugares, se firma oposto ao cacique terreiros de 
L de prestígio, A em tres toré, pajé no 
1 católicos central 
G catolicismo, Bahai influencia cacique Bahai, freiras tem 

• 1 Externo primeira noite parte, freiras tentam hegemonia 
o padroeiro inclusive cacique monopólio sobre lado pajé 
s 
o 
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Para facilitar um pouco o entendimento do caso Kiriri , o quadro 
acima resume algumas das informações básicas segundo algumas 
dimensões convencionais da realidade (para maiores detalhes de todo 
este processo, veja-se a extensa e excelente dissertação de Brasileiro 
1996; nem tudo vai ser possível de elucidar e discutir aqui). A intenção 
inicial, aqui, é demonstrar como havia um campo interétnico em que os 
índios figuravam como caboclos, subalternos e dependentes. Ou seja, 
nas relações sociais, políticas e econômicas estes se inseriam de modo 
subordinado e divisório que, senão lhes vedavam totalmente, pelo 
menos lhes dificultavam imensamente de se mobilizar politicamente, 
enquanto uma unidade: um grupo que tomar-se-ía uma categoria social 
que se redefinia a si mesmo e à outrém, seu oposto, para adensar suas 
relações internas, às custas das relações externas. Típico para a primeira 
fase é a frase de uma habitante regional da área que me disse que "antes 
todo mundo era aniigo" (Marcação, ao lado da Lagoa Grande). Uma 
amizade que encobria a assimetria que mascarava uma exploração da 
terra indígena, e da mão de obra indígena, escudada, ainda, no 
preconceito de serem "preguiçosos e bêbados"17

• 

As relações 'verticais', entre os dois grupos, criavam laços de 
dependência e subordinação que mantinham as relações 'horizontais', 
dentro do grupo, a um nível baixo, que permitia ápenas uma baixa 
mobilização intra-étnica. Além disso, dentro do grupo, a organização 
camponesa implica que as casas se vêem a si mesmo como unidades de 
grande autonomia e que se relacionam entre si por laços de parentesco 
que podem constituir 'parentelas' , que, não surpreendentemente, se 
concentram nos diferentes quarteirões. Já mencionei as parcialidades de 
uma ·campesinidade' (casas, parentelas, bairros rurais), como obstáculo 
que o cacique elegeu como alvo de sua atuação de construir um projeto 
em bases étnicas. Politicamente o grupo era desunido face à política 
regional em seu todo. Os 'situantes fortes' (os camponeses de melhores 
condições econômicas) desempenhavam uma liderança informal nos 
núcleos, muitas vezes atuando como · broker' , um intermediário para os 
mais pobres ganhar o acesso a bens e serviços que parcialmente 
possuía, e parcialmente franqueava, por meio das suas relações com a 
''política". 

O cacique, portanto, se dispus a conseguir a cooperação dos 
lideranças nos quarteirões, geralmente aqueles que ocupavam a .fi1nção 
de "conselheiro" do núcleo ou a pessoa que influenciavam com o maior 
peso na sua indicação. Não é por acaso que cada núcleo tem o seu 



• 
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conselheiro até hoje, mesmo que haja a separação por facção. Ao 
mesmo tempo, porém, o projeto étnico exigia ações em vários planos 
simultâneos, em termos gerais: diminuir a dependência social, 
econômico e política ·vertical', aumentar e intensificar as relações 
étnicas 'horizontais', para adensar o conteúdo de um ator social coletivo 
para os índios. Parte disso, expressou-se em processos de forçar a opção 
clara por essa coletividade, um comprometimento que vai sobrepor a 
indianidade ao fracionamento das parcialidades segmentares da 
'campesinidade'. Assim é que a participação nas roças comunitárias 
adquiriu uma importância estratégico ampla, maior do que somente 
gerar recursos que devem beneficiar a "luta". Ela sinaliza uma opção 
étnico-política, pela cessão de uma parte da força de trabalho da casa (a 
contribuição se formula em termos da casa), i.e. uma concessão em 
uma parte que lhe é mais íntimo e do mais representativo na 
representação social de sua autonomia socioeconômica camponesa. 

Por outro lado, O Toré , representa o mesmo compromisso, num 
sentido mais amplo, já que, além de uma dimensão étnico-política 
expressa em termos de aceitação de certa subordinação econômica, o 
ritual inclui o fortalecimento do sentimento étnico, de um pertencimento 
psicológico, de uma maior profundidade, à essa categoria social. Na 
segunda fase, se constrói a transformação nesses planos conjugados que 
um velho índio traduziu no seguinte epítome (ao ser perguntado se índio 

• 
se chama aqui de caboclo ): "E isso mesmo sim senhor, aqui é conhecido 
como caboclo, de caboclo passou pra índio. [para acrescentar que nasceu 
e se criou na família do índio e assim] ( ... ) toda obrigação do índio eu 
cumpro com ela, ... e tenho ... tenho prazer de ser índio" [obrigação se 
refere, particularmente, ao plano religioso, como a ''primeira noite dos 
caboclos" durante muito tempo evento único em reunir todos os caboclos 
em seu conjunto; entrevista do arquivo do PINEB, feita em 1979]. Aliás, 
a mesma pessoa, quando inquirido sobre a dificuldade da vida do índio, 
respondeu ressaltando a dificuldade de labutar na agricultura, contando 
somente com os próprios braços e, em segunda instância, com a falta de 
terra boa nas mãos dos índios. Sem dúvida, a memória da espoliação 
histórica é fator preponderante no engajamento no projeto étnico. 
Algumas famílias, porém, discordaram da estratégia étnica, às vezes, 
parece, por não aceitar a sua subordinação enquanto camponês; outras em 
razão da força das suas relações interétnicas; outras, ainda, em função de 
diferenças sobre os métodos a serem seguidos; e algumas, talvez, por falta 
de convencimento psicológico de si, de pertencimento mais arraizado, em 
o que, com efeito, vinha a ser uma transformação étnica. 
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Dessa maneira, compreende-se a expressão "coador", referente 
a uma seleção efetuada pelos próprios índios, quando da imposição de 
uma opção definitiva aos hesitantes, e da exclusão dos caboclos que 
não adeririam suficientemente ao projeto étnico-político. ·Algumas 
dessas famílias e grupos de famílias se viram obrigados a saír da área 
indígena e habitar em outro local na região (ou até em terras mais 
longínquas). O adensamento em tomo da 'identidade' indígena exige o 
concomitante esclarecimento das lealdades étnico-políticas, o que se 
traduz nessas tentativas de fazer com que as famílias optem (as casas, 
novam~nte, parecem ser as unidades preferências, como um espécie de 
agentes" morais). Ou seja, a luta demanda um compromisso que inclui 
uma solidariedade efetiva, entendendo-se que a conjugação dos 
esforços deve se transformar em um comprometimento que se estende 
além da percepção do interesse particular própria, abarcando uma dose 
de sacrificio virtual que se realiza na figuara da luta. Notadamente, a 
estrutura local da divisão de meios de produção opunha os índios aos 
posseiros, sendo sentido pelos primeiros como decorrente de injustiça. 
Isso, não surprendemente, facilitou a mobilização coletiva pela 
obviedade que em tomo do meio ' terra ' se determinam, praticamente, 
as chances de continuidade familiar e coletivo, a reprodução 
sociocultural étnica. 

No entanto, a mobilização só se realiza quando se apercebeu 
que havia., condições de superar os obstáculos inerentes ao campo 
interétnico, pela introdução e atuação de novos atores (principalmente 
o governo federal, mas também a igreja e ONG' s ). Modificar a 
percepção da situação e alterar a disposição para que se cria as 
condições de generar uma disposição de solidariedade coletiva que 
permite a ação política conjunto, esta foi a tarefa do cacique desde 
que assumiu18

• Na sua metáfora favorita se desvela isso, nas 
oportunidades em que ele discursava aos índios costumava chama-los 
de seus "operários", trabalhando ein uma construção da qual ele 
'seria como o dono' : "( .. . ) todo mundo tem que por um tijolo certo na 
parede, e quando um operário põe um tijolo errado na parede?" Já 
sabemos a resposta, mas, cada um desenvolve seu "pensamento", e 
assim: "( ... )a gente não pode ser bom pra todo mundo porque Deus 
não preparou o bem para todos .. . ". Sempre pensando na 
"comunidade", e não mais encontrando "o significado dos meus 
avós", ele resolveu buscá-lo entre os Tuxá: "E nem esses mais velhos 
do que eu interessaram a procurar este ... esta união dentro da tribo. 
Agora é minha responsabilidade foi ir atrás e encontrar, e trazer pra 
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dentro da tribo" (mesma entrevista de 1979. na segunda fase do 
quadro). "União" é o conceito nativo chave daquilo que procurou. 

7. Para esclarecer mais um pouco porque o cacique procurou o 
"significado, o be1n de Deus" na figura do Toré e o associou 
imediatamente a união, vale examinar mais detidamente o caso melhor 
estudado do Ouricouri entre os Kariri-Xokó. O retiro para o ritual 
assegura a construção de um centro à parte, um centro que dá a 
impressão de ser um centro temporal e espacial que, por isso mesmo, 
cria o cerne da identidade de índio e de Kariri. Ou seja, o ritual 
'concentra' todo o grupo, em a parte do seu território sob cobertura da 
mata, e aonde, de modo exclusivo, celebra-se sua história, seus valores 
e sua memória ao ligar o passado (pelos encantados), o presente (os 
participantes) e as gerações futuras (há um elemento de fertilidade 
envolvido, a garantia de reprodução). Por isso Mota -- em que me 
baseio aqui, não obstante pondo a ênfase em um lugar lígeiramente 
diferente -- conclui que se trata do 'saber o que é ser Kariri'. O ritual 
cuida da saúde individual e, principalmente, coletiva, ao .rdesmontar e 
dissolver as distâncias de tempo e espaço (os encantados cuidam do 
todo e da cura de cada um), unindo todas as gerações (os encantados 
são os ancestrais benevolentes e se celebra o Deus que deu origem ao 
povo)(Mota 1990; Mota e Barros 1990; Nascimento 1994). 

Não há dúvida que é aqui que se constrói uma 'comunidade', 
uma 'comun-identidade', a essência de sentimento de pertencimento a 
uma categoria étnica diferencíada, que é genérica, por ser índio, e 
específica, por ·ser Kariri. Evidentemente, os comentários já feitos a 
respeito dos Fulniô apoiam uma proposição análoga para o Ouricuri 
destes. Não é por acaso, que muitos Fulniô se esforçam ao máximo para 
retornar à aldeia no tempo do ritual e que os estudiosos mais antigos já 
perceberam em "o segredo" um papel étnico (Estevão Pinto, 
Nascimento 1994: 161 ). Além de outras implicações, repara-se que este 
complexo ritual, pela ingestão de um enteógeno leve, Jurema, acede-se 
a uma realidade diferente, sobrenatural, que não somente sustenta a 
religiosidade própria, mas, também, se configura um microcosmo em 
que se concentra a singularidade da comunidade: naquele tempo e 
território se expressa, se celebra e se constitui a modalidade mais 
completa de sua identidade. Ou seja, naquele tempo-espaço se realiza, 
literalmente, o sentido mais totalizador de o 'ser idêntico', transpondo 
as barreiras do cotidiano em que se fragmenta essa totalidade (as forças 
socioculturais do campo interétnico ), justificando-se aí, que se trata de 
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uma categoria classificável analiticamente como 'identidade étnica'. 
Nas palavras de um Xukuru-Kariri, "na cidade posso não pare<;er, mas 
lá no mato sou índio"19

• Neste momento, a 'identidade' conforme-se a 
sua expressão mais geral e básica20

• 

8. Nos preconceitos sobre índios na sociedade nacional figura, 
com destaque, a imagem de "silvícola" (termo até fixado na lei, o , 
Estatuto ~o Indio ), alguém que vive no mato e afastado da cidade 
civilizada, na selva. Os atuais índios nordestinos não podem mais ser 
selvagens, moradores "brutos" da mata, mas não são aceitos como 
civilizados. O termo caboclo, por outro lado, conota um descendente de 
índio que já é 44manso", deixou de ser brabo, sem se integrar, no 
entanto, na civilização branca. Para se tomar ou manter índio, uma 
relação privilegiada com o domínio natural da mata quase que passa a 
ser obrig~tória. Para os Pankararé é a sua relação com o Raso, área de 
vegetação braba, que os sustenta neste sentido (veja Bandeira 1995). A 
proposta do cacique Kiriri de criar uma reserva 'de caça abraça, na 
verdade, o mesmo elemento, além de que, segundo o mesmo, certas 
oferendas aos determinados encantados poderiam ser retomadas com a 
volta da caça exigida para a oferta. O caboclo, por definição, implica, 
na visão dos regionais, numa subaltemidade que se traduz literalmente 
como um 'sub-alter'. Mas para alcançar uma co-alteridade, por assim 
dizer, este precisa recuperar, em parte, uma característica selvagem do 
índio, restabelecer a sua relação com a natureza, parte do imaginário 
colonialista (segundo Taussig 1993). 

No caso do Ouricuri, a associação se confirma imediatamente 
pelo fato que o ritual sempre acontece e1n lugar afastada das casas e em 
uma matinha ou na caatinga. No caso do Toré, os terreiros geralmente 
se localizam fora das casas, mas ainda, muitas vezes, contíguos a 
alguma casa. Aqui, a relação costuma se firmar pelo Particular, um 
evento mais íntimo, que parece necessariamente se realizar "no mato". 
Nesse sentido, o Particular complementa o Toré e não é meramente 
sua extensão, em uma escala mais reduzida, além de dedicada à cumprir 
uma obrigação, a buscar uma proteção e à resolução de problemas. Por 
outro lado, o Toré mobiliza um maior número de participantes ativos e, 
também, de espectadores mais passivos, e, até onde se saiba, engaja as 
pessoas de uma forma mais ativa. Ou seja, é o Toré que envolve de 
uma maneira mais total os sujeitos (na performance corporal de dançar 
e cantar) e um maior número de sujeitos: este é, em vários sentidos, o 
ritual mais coletivo. Desmobilizados e faccionalizados, os Truká 
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deixaram de executar o Toré, com grande esforço mostrado para a 
antropóloga, mas continuaram com o Particular, porque este se 
dissolveu em particulares, literalmente, já que particulares a grupos 
baseados em '}ami/ias"(parentelas) (Batista 1992). 

O Particular pode ser literalmente 'particular' demais. No caso 
dos Xukuru-Kariri, já se observou essa possibilidade, com a diferença 
de que aqui se trata claramente de tradições familiares, não 
mencionadas para os Truká. De um mesmo modo que no caso de certas 
bebidas, cujo segredo de preparação passa por herança familiar, o 
cachimbo pertence a sub-grupos: "O segredo do quaquí [cachimbo] faz 
parte do particular dos caboclos e a família recebe este segredo por 
herança" (Antunes 1973: 105). O cachimbo opera dentro da fumada, o 
nome alternativo, nesse caso, para o particular, realizada quando se 
deseja resolver algum problema específico, tal como uma doença. Ou 
seja, o cachimbo passa em ,linha famiJiar e serve para um ritual de 
cunho restrito, em termos de pessoal presente e de propósito a alcançar. 
Cada. família possui um mestre encantado que se associa .ao cachimbo, 
de modo que, quem herda o quaquí, já possui seu mestre encantado. 

O uso do cachimbo parece ser obrigatório no Toré. Registra-se 
que há dias em que se 'fuma' para "criar mais união na tribo", dando a 
impressão que nesses eventos se trata de uma fumada ein conjunto, com 
a execução de um Toré (isso não fica claro; ib.: 109-111). Apesar de 
que este autor não esclarece bem a divisão entre os rituais, o fato de que 
as famílias possuírem encantados próprios, que invocam com seus 
cachimbos, dá bem uma dimensão de linhas de fração existentes no 
plano religioso e que se aproximam, ou até coincidem, com as 
parcialidades das divisões 'camponesas'. Ou, ainda, segmentos que são 
relacionadas a ligações étnicas de longa duração, fragmentos 
submergidas na amálgama de uma etnia maior, historicamente 
constuída em um processo mais recente. Com efeito, nem o Ouricuri, 
nem somente o Particular, pode~a ser o objeto de desejo do cacique 
Kiriri. O primeiro resta monopolizado, e ciosamente resguardada pelo 
grupos em questão, em função do respaldo de ritual indígena 
'primordial' e o rito exigiria, além disto, uma quantidade de meios e 
concepções adicionais não facilmente acessíveis nem, é de se supor, 
assimiláveis (cf. nota 13). O segundo, não obstante que ~atisfaz certos 
critérios, deixa a desejar no seu potencial para a mobilização coletiva. 
Talvez, não seja por acaso que o caso Xukuru-Kariri se revelou um dos 
mais fortemente afetado por tensões faccionais. O caso Truká 
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demonstra claramente o que Nascimento propõe, ainda que sem poder 
comprovar com um maior grau de segurança: a ação coletiva étnico
político se equipara, de modo mais ou menos equivalente, à intensidade 
da performance do Toré. O Particular pode ser mantido, portanto, 
cumprindo as obrigações religiosas, sem embargo sem que haja igual 
intensidade de Toré, cuja execução conjunta foi impossibilitada pelas 
clivagens faccionais. 

Não surpreenderá que o cacique sempre enfatiza o Toré, como 
principal veículo ritual indígena, mesmo que concomitantemente, 
ressaltará o Particular como complemento adicional indispensável. 
Neste sentido, o último configura-se· como um lado mais religioso (e 
privado), do que o segundo21

• O significado que o cacique buscou se 
contempla no binômio Toré-Particular, mas o primeiro domina pelo 
seu aspecto privilegiado em termos da 'procura' de um projeto étnico
político. Na verdade, pelo que deduzimos acima, o Ouricuri 
representaria tudo que este projeto ambicionara, um sentido de 
construção étnico amparado numa ampla multidimensionalidade. Na 
inviabilidade deste, o Toré se toma a alternativa mais viável, dada as 
précondições já examinadas. Mas o Toré também preenche alguns 
requisitos básicos, porque "o índio tem ciência e idioma, o caboclo não 
tem nada". Ser índio é um atributo de um sujeito que "vem do ciência, 
vem do berço", reservado a este por natureza (Pajé entre os Kapinawá, . 
1982). Só 9ue, em alguns casos, a perda do conhecimento causa a 
necessidade de um 'resgate' de singularidade. O cacique concorda que 
"o toré é de nascença dos índios", e respondeu a. pergunta se isso , 
significa que ficaram "mais fortes" com sua introdução que: "E ... 
significa .. . o povo se sentir e se orgulhar como índio"( entrevista 
citada). 

9. Não há dúvida, então, que a intenção mesmo da 'recriação' do 
ritual não se restringe a uma "retomada" de um rito "indígena", 
'cultura' "indígena", mas visava, mesmo que, provavelmente, não de 
todo conscientemente, pela própria introdução produzir os efeitos 
sociopsicológicos multidimensionais que normalmente fundam o ritual 
e que o ritual alimenta por sua vez (num feedback regular). Um sentido 
bem durkheimiano, portanto, em que o ritual reforça a 'identidade', 
como já mencionado, o sentimento de ser idêntico, imbuindo um 
sentido de uma semelhança básica, concebida entre todas as pessoas 
pertencentes à categoria. Na fase 2, tal implementação deu resultados 
positivos, culminando com a retomada das melhores terras da área, a 
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fazenda Picos, após árdua luta e tempos de alta tensão. Porém, o esforço 
da construção.da identidade mais geral, não anulou as forças divisórias 
preexistentes, mas, ao engloba-las, criou um campo político, intra
étnico em primeira instância, mais complexo. 

Aos efeitos já mencionados, como o coador, vale acrescentar 
dois pontos. Como a recriação exigiu um engajamento em um 
fenômeno de certa forma novo, nem todos se empenharam igualmente. 
A Dona Dalta se engajou no projeto e assumiu uma liderança forte no 
novo Toré, transformando o seu trabalho anterior, em conseqüência dos 
constrangimentos novos impostos pelo ritual. A Dona Romana, por 
outro lado, não quis participar do mesmo modo, aparentemente 
defendendo o ponto de vista de que seu trabalho já era suficientemente 
indígena, e não quis acompanhar a reavaliação de que se aproximava 
demasiadamente dos trabalhos de negros -("coisa de negro"). Como ela 
é irmã do maior liderança do seu quarteirão, ela se salvou de algum 
coador, mas foi forçado a se submeter a uma hegemonia do ritual 
indígena. De fato, o melhor pajé da área, da atual facção contrário ao 

r 
cacique, contou ao Nascimento como ele curou a Dona Romana de uma 
doença que ela não conseguia curar de outra forma. Assim, de certo 
modo, ela sofreu uma segunda iniciação, em que os encantados do Toré 
comprovaram sua força maior e a impuseram a condição de deixar de 
"trabalhar" na sua antiga modalidade. 

O Toré assumiu a hegemonia total do campo religioso, de um 
modo análogo ao que o ritual operou para construir a hegemonia do 
campo político. Hoje, os caboclos da especialista, antes prestigiada, 
estão "acorrentados", e se faz questão de afirmar que ela acompanha o 
Toré, mesmo quando não se envolve ativamente. A imbricação entre 
facções e religião deu como resultado de que, na fase 2, a liderança 
mais forte exercida pelo cacique implicou numa força pendendo mais 
pelo lado do quarteirão do seu origem e de sua moradia, quando, 
curiosamente, os dois quarteirões mencionados como mais resistentes 
até então, foram ultrapassados na procura da 'indianidade' pelo 
quarteirão que Ma. de Lourdes Bandeira ainda considerava como 
menos engajada22

• A resistência expressa no trabalho de Dona Romana, 
teve se submeter a hegemonia do Toré. O seu núcleo, inclusive, não 
produziu um pajé para a consagraçao de um terreiro local, apesar da 
política do cacique, segundo comentário deste, de dotar todos os 
núcleos de um terreiro e liderança religiosa própria. De fato, só três 
núcleos constituíram seu terreiro (os mesmos dois da frente de luta), e 
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do terceiro (Canta Galo) se originou o pajé geral que terminou 
liderando a facção rival do grupo do cacique (o mesmo que subordinou 
os caboclos da Dona Romana e de cuja facção faz parte o núcleo dela). 

A imbricação política-religião, como discutido por Nascimento, 
revela-se também pelo fato de que as lideranças maiores costumam 
desempenhar algum papel no ritual. O projeto do cacique, como 
expresso em 1979, de dotar cada núcleo com seu terreiro, na verdade 
parece uma tentativa de 'nuclear' (espécie de fusão nuclear, em outra 
metáfora) as casas e parentelas de cada local em tomo do seu Toré. 
Naquele momento, havia os três quarteirões com terreiros, sendo, de 
fato, independentes, por terem o espaço e o pessoal qualificado. O que 
os unia é que, às vezes, se chamavam a todos para participar em ritual 
executada em um desses terreiros (na .entrevista isso fica claro). Ou 
seja, mesmo que o Toré almejado abarca todos os índios e seus 
ancestrais - do modo do Ouricuri -, sua principal locus ainda obedecia 
à comunidade intermediária. Talvez seja por isso, que o cacique propôs 
a unificação do ritual, pedindo aos encantados de escolher um "pajé 
geral" e que se fizesse um único terreiro geral, fora dos existentes. 
Significativamente, este último escolheu um lugar no mato, 
relativamente longe de todos os povoados: no fundo, preparava o último 
passo na unificação completa e da transcendência das divisões menores, 
em privilégio, da noção de índio Kiriri como primordial, em um local 
eqüidistante, e separado, das comunidades, em um lugar •selvagem', 

~ 

sem habitação ou roça. 

O gestão do projeto da criação de 'identificação crescente com 
uma identidade básica' falhou, pelo menos neste sentido, embora o 
Toré contribuiu, com toda certeza, para o êxito da retomada de terras. 
Entretanto, ainda que mais mobilizador e agregador do que o 
Particular, este ritual, como comprova a fase 2 e 4, permanece menos 
unificador do que o Ouricuri, rito que parece se impor a todos as 
frações sociais (o que não impede faccionalismo político nesses grupos, 
mas que deve transformar as suas précondições políticas, sua gestação e 
atualização)23

. A fase 3, o drama social da tentativa de unir todos os 
Kiriri em um único terreiro com u1n cacique e um pajé geral, falhou por 
causa de, no mínimo, algumas razões. Aparentemente, o cacique 
subestimou a força das divisões em comunidades e o descontentamento 
gerado pela alocação das terras ganhas na disputa. Dos três pajés, os 
encantados escolheram aquele que parece ser o melhor, mas, que, 
contra, aparentemente, a vontade do cacique pertence ao terceiro núcleo 
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(e não um dos quais em que tinha um apoio mais firme), e, além disso, 
o quarteirão mais independente. 

Talvez, o cacique julgou que uma chance de dois em três lhe 
poderia ser suficiente para uma aposta na vontade dos encantados e 
implementar o último passo do seu projeto ' indigenista'. Perdeu, no 
entanto, mas nunca reconhece que a sua recusa (formulado em termos 
religiosos) de aceitar o local do novo terreiro fomentou a crise que 
desembocou na cristalização das facções (do modo como é contado 
pelo pajé e sua facção ). Em parte, o mesmo deve ter alguma razão, há 
diferentes ênfases nos projetos étnicos pelos dois lados, em que a 
facção dissidente propõe enfrentamento interétnico menos radical e, 
implicitamente, uma certa volta à fase anterior4

• Por outro lado, a 
solidariedade que o modelo indigenista centralizador exige, se sustenta 
sob a condição mínima de que os beneficios ganhos sejam distribuídos 
de um modo aceitável para todos. Algo que, mesmo que, 
evidentemente, não admitido pela facção do cacique, contribuiu para a 
aprofundamento da clivagem preexistente, já que, como dito, havia 
insatisfações com a gerência dos ganhos obtidos. De fato, o desacordo 
sobre a chave da redistribuição parece importante, especialmente se 
prevalece alguma percepção de limitação dos bens 'à la Foster'25

• 

10. Não é por acaso, portanto, de que a cit~da letra de um dos 
"passes" do Toré emenda E no regime de Deus I E no regime da união 
(Nascimento 1994: 12). !vias, para desempenhar o seu papel, tanto para 
o lado externo como o interno, há mais um aspecto pouco notado. A 
letra põe em paralelo o regime religioso e o regime político, mas 
também se refere, implicitamente, ao passagem de 'ser misturado' para 
o 'regime de ser índio' (cf. Carvalho 1994). Ora, em vários momentos 
nota-se a preocupação de destrinchar o misturado e separar o que é o 
indígena e o que é do branco e, como já exemplifiquei, coisa do negro. 
Dessa maneira, uma distinção ressaltada entre os encantados e outras 
entidades sobrenaturais, se assenta na noção de que os primeiros são 
vivos, no sentido que não morreram, e não são espíritos de mortos26

• 

Repare-se aqui a ação cognitiva simultânea de separar e opor, ou seja, 
trata-se de um mecanismo de corte e oposição que estabelece uma 
analogia metafórica. A importância dessa mecanismo reside no fato 
que ele produz o efeito de pôr em paralelo o regime do Toré com 
fenômenos religiosos consideradas análogas27

• 

Esse mecanismo merece um aprofundamento em função das 
considerações feitas sobre a recuperação de uma 'co-alteridade'. Se o 
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trabalho dos índios desfrutava de certo prestígio, ele não parece ter sido 
visto suficientemente como indígena, apesar de ser feita pelas índias 
mencionadas. Aparentemente, tanto nas concepções internas como nas 
externas, este se associa mais ao caboclo do que ao índio. Para um 
projeto de indianidade vingar com mais força, e efetuar a mobilização 
étnica, há a necessidade de pôr em analogia, de modo mais 
preeminente, o que é "nosso" em relação o que é "deles": de nós:eles, , 
para, nós somos e temos:eles são e têm. E é aqui que faz sentido de pôr 
em analogia certos domínios estratégicos (porque dialeticamente 
constituídos no campo interétnico ), sem que se precisa opor cada traço 
cultural contra um outro, concebido como equivalente estrutural, do 
lado oposto. Ou seja, ressignificar determinado domínio para aí ancorar 
a diferença comparada, no jogo das diferenças e semelhanças 
concebidas pelos dois 1ados28

• 

Assim, a ressignificação Kirirí implica na recriação do 
aprendido dos Tuxá. tanto mantendo traços gerais, como criando cantos 
e inovações especificamente Kiriri . O ritual adquire feições 'Kiriri ' , 
mas mantém semelhanças com os outros Torés, o que lhe confere uma 
generalidade indígena simultânea. Isso permitirá de ir um pouco adiante 
da exegese nativa das interpretações registrados para os Kiriri. Em 
primeiro lugar, no entanto, há o comentário fundamental da Dona Dalta, 
participante das mais qualificadas por ser dos mais entendidos e por ter 
na sua hisJória familiar um pai que foi dos últimos (senão o último). a 
trabalhar com Jurema. Ela comparou a bebida da Jurema ao vinho da 
missa. A bebida da Jurema é um símbolo focal, o traço mais marcante 
(segundo Nascimento), e o vinho ocupa lugar central naquilo que a 
missa tem de mais importante, a transsubstanciação. Essa metáfora põe 
em analogia símbolos focais do ritual indígena e o não indígena. Na 
verdade, ela pode ser entendido como sinédoque para metaforizar os 
dois rituais em sua totalidade. Duas 'essências' metafóricas que, por 
metonímia, concentram símbolos que são verdadeiros sinais diacríticos. 
Há outros indícios dessa capacidade de perceber a semelhança 
estrutural nas diferenças guardadas que se correspondem nas duas 
séries. Algum entendido comentou que o canto executado no intervalo 
entre dois cantos de encantados, sempre igual, eqüivalia ao sinal da 
cruz, e o canto em si é como uma oração. Os comentários Kiriri se 
limitam a estes, porque o segredo os inibe grandemente de falar sobre 
todos os aspectos relacionados a ritual. Pelo que se depreende da fala do 
cacique, já citada, ele concordaria com o pajé dos Tuxá. que, após 
caracterizar a "religião nossa" como "a igreja encantada", declarou 



• 
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que há Deus no céu e que Jesus Cristo é "o protetor dos encantados". 
Nosso Senhor criou a "'nação", ''justamente os troncos velhos" (os 
índios antigos) e Ele deixou "o saber indígena, um saber oculto, que só 
poderá saber ele mesmo". Um saber, diga-se passagem, que concerne 
um "reino encantado que já é da natureza, e só se manifesta é o gentio" 
(0. Silva cit. em Nascimento 1994: 196-7). 

A religião se subordina a Deus e Jesus, os da igreja católica, 
mas os mesmos proporcionaram um conhecimento paralelo exclusivo, 
específicamente reservado para os índios, o que lhes garante um regime 
coexistente, em paralelo, com a igreja dos brancos. Mais do que uma 
'tradição', o paralelismo expressa que a série indígena é diferente, 
porém semelhante o bastante, para que seja concebido como 
equivalente, ou seja, de um valor não inferior mas igual29

• De algumas 
comparações Xukuru-Kariri (e um Pankararu que mora entre eles) 
depreende-se o mesmo: as imagens dos santos na igreja se eqüivalem às 
imagens dos encantados dos índios. De fato, pelo menos alguns dos 
encantados são índios antigos do tempo em que foram massacrados e 
que perderam as suas terras e que, atualmente, retomam na fumada para 
aconselhar seus descendentes. Eles têm corpo, mesmo que invisível, e 
são os seres vivos que Deus deixou para o auxílio dos caboclos, sendo 
"mensageiros aos pés de Deus". Portanto, justifica-se a analogia com os 
santos e, junto com a idéia ·comparatviva sobre as 'rezas católicas' no 
ritual, a comparação do oficiante com um padre que "( ... ) quando vai 
dizer a 111issa. se veste, se benze e tonza banho. Eu ta1nbé1n ganho meu 
trabalho na fiunada .. .''(Antunes 1973: 11 O). 

11. Está cada vez mais claro porque o Toré pode ·'religar' o 
caboclo à sua origem indígena (gentio) e reconstituir o seu laço 
essencial e substantiva com a sua ancestralidade. Como vimos, a sua 
religação se processa basicamente no domínio da religião. Mas, assim, 
quase por necessidade, ela se estende, logicamente, ao bem-estar 
espiritual, e divide as doenças em aqueles do branco, e aqueles do 
indio. Paralelamente, não é · de estranhar que~ dado a relação 
privilegiado com a natureza, as lioenças lÍO índio se resolvem com os 
remédios tio inato. em contraste com os remédios da farmácía. No caso 
Kariri-Xokó, as plantas precisam. para sua real eficácía. de serem 
acompanhadas por palavras indígenas, mantidas em segredo, e, 
portanto. a etnobotânica se relaciona imediatamente com os encantados 
(Motta 1990). Ou seja, a anaíogía e o conhecimento em questão. se 
encaixam nos traços modelares que exan1inan1os até este ponto, 
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acrescentando-se o poder da palavra (indígena) que a ciência mantém. 
secreto30

• 
. 

Vale observar, então, que o vocabulárío empregado para se 
falar da origem e da descendência atual gira principaln1ente en1 tomo de 
metáforas vegetais. Entre os Kiriri já havia uma categoria específica 
para os ancestrais e seus espíritos, os encantados 1nortos, ou seja, 
( ... )caboclos gentios, os pri1neiros, os do tronco de que são rama ou 
ponta de rama os caboclos de hoje"( em Bandeira, apud Nascimento 
1994: 220). A metáfora substancializa a fonte de origem que funda o 
sentimento de pertencimento na parte mais reto, grosso e firme da 
árvore, o seu base de apoio. A "ponta de ra1na" se refere a extensão 
material, a parte que cresceu em função do vigor do tronco e que se 
assenta no mesmo. Nesse sentido, as metáforas parecem bastante aptas 
para traduzir aquilo que funda e aquilo que é fundado, a origem e a 
descendência substantiva, articulando a tensão entre continuidade e 
distância (cf. Barreto Filho 1994: 19). 

Como já visto, o Toré 'religa ~ justamente, principal e não 
aleatoriamente, os "de hoje" com os ·~prin1eiros Ín<lios". e~ 
simultaneamente, os encantados gentios protetores com seus 
descendentes; operação que permite que os n1ais civilizados (~fapeba, 

Barreto o.e.) se vinculam ao seu lado gentio e reivindicam o ser índio. 
Ou seja, como no caso Tapeba, as mesmas metáforas que sen1iotizam 
particularníente o lado botânico da natureza, transformando-as em 
cultura, atualizam certa concepção de tempo e da relação entre os 
antepassados e os seus descendentes (ib.). Por um lado, vale observar 
que essa concepção, e as suas metáforas, derivam do ten1po antes da 
mobilização étnica, tempo de divisão em fragmentos pequenos (com 
nexos diferenciados com os antepassados) e certo reconhecimento de 
estereótipos negativos sobre si mesmo. Por causa disso, ressalta-se a 
importância do trabalho da Arquidiocese para os Tapeba e do Toré para 
os Kiriri: o ritual produz um certo ·curto-circuito' que energiza a 
relação preexistente. Por outro lado, as mesmas metáforas vigoram em 
populações regionais, especialm~nte em parentelas no sertão detentores 
de um a terra em comum. e elas não constituem uma linguagem 
exclusiva aos caboclos31

• 

12. Do discutido até o mon1ento. transpira unia certa con1preensão 
das múltiplas dimensões que o ritual Toré exibe. da fisiológica. 
psicológica, à ordem social e cultural : integração social, reafirmação 
étnica, revivificar e fortalecer os valores. dramatizar e concretizar a 
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existência de um grupo que se singulariza numa identidade mais 
genérica e outra, embutida na primeira, mas específica. O Ritual se 
desvela como um sinal diacrítico, em sua totalidade, e em seus 
elementos constitutivos particulares. Posto em analogia, tanto com a 
série religiosa branca, como com as outras manifestações religiosas do 
campo nordestino, incluindo-se aqui a comparação entre os Torés dos 
diferentes povos indígenas, o Rito assume um significado complexo. 
Sempre estão em jogo as similitudes e diferenças que asseguram as 
concepções de categorias sociais, construções sociais que se mapeam de 

' modo análoga sobre este campo religioso. E claro que, o Ouricuri 
desempenha esse papel melhor ainda, porque unifica todos em tomo de 
um evento ritual uma vez por ano, e, assim, literalmente centraliza e 
realiza a unidade da identidade proposta num conjunto de ações rituais. 
Um rito, em outras palavras, que ultrap.assa a ' diacriticidade ' em si, 
meramente 'de ser um frente' no confronto interétnico, ao construir 
uma 'solidariedade mecânica' , o adensamento de sentimento de 
pertencimento ao grupo que se relaciona com uma ordem cultural de 
uma visão mais ampla do mundo. ' 

Examinados alguns dos constrangimentos qu'e obrigaram o 
cacique, em sua implementação de um projeto étnico-político, a adotar 
o Toré, traçamos algumas das conseqüências que essa opção impôs a 
sua realização. Este ritual não parece dispor da mesma força do que o 
ritual mais exemplarmente ícone de ' indianidade' , mas verificamos, 
todavia, que o rito é capaz de desempenhar esse papel multidimensional 
que faz com que preenche um série de condições exigidas pelo campo 
interétnico, mas que combinam, às vezes, admiravelmente, com certos 
constrangimentos dados nas condições intra-étnicas. De fato, o Toré 
cumpre funções bem conhecidas de uma modalidade clássica de ritual, 
pela sua .transformação e reorganização da visão do mundo e sua 
revitalização da etnia em pleno sentido, em todas essas dimensões. Sua 
performance, a sua atualização no tempo e espaço, permite realizar as 
mudanças assinaladas: a sua força performativa é reflexiva e recursiva, 
numa gramaticalidade que se estende além de ser uma linguagem no 
campo interétnico. Isto é o que constrange as opções e impõe, na 
verdade, a escolha de um ritual. 

Deste modo, é este ritual que fornece os meios para superar algo 
próximo de um "double bind". O caboclo não é mais que um ' sub-alter' 
mas sua transformação em um índio não pode ser feito através de uma 
volta ao passado brabo, devendo concilíar a necessidade de ser mais 
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civilizado do que os antepassados, sem que. no entanto, se perde a ligação 
com os mesmos ancestrais. O tempo do ritual abre uma saída a este 
dilema - não há volta para a 'tradição', mesmo porque, além do 
esquecimento, a cultura atual se ancora fortemente em tet n1os 
etnocêntricos do presente -, justamente porque concentra o ser índio em o 
tempo ritual e sagrado, em oposição ao tempo profano e cotidiano. 
Parecer e ser índio pode ser viável nesse tempo extra-ordinário, para que 
se comunga com o gentio ancestral32

• Desta forma, parece que o cacique 
Kariri(-Xokó) não quis se posicionar na fronteira entre o índio civilizado 
e o índio selvagem, mas que o "regüne do Toré" representa uma solução 
para o seu dilema de como incorporar os dois elementos e ser índio nas 
suas condições históricas atuais: "Porque somos civilizados e temos de 
continuar a prática dos selvagens"( Carvalho 1994: 9). 

Assim, o cacique Kiriri procurou seu "significado", o 'Toré 
independente' , em busca de uma revitalização da 'indianidade·, e que, 
pelo exposto, tinha muito a oferecer para seu projeto. Transposto para 
uma metáfora também biológica, porém, ao contrário do funcionalismo 
antigo, não organicista, mas bioquímica-genética, a adoção do regime do 
Toré injetava um DNA na química da vida dos Kiriri: uma molécula 
complexa, porém, combinatória de um número de poucos elementos 
constitutivos, e que contém, em si. todo um programa de crescimento e 
transformação, enquanto que a representação do Toré funciona como 
uma espécie de RNA mensageiro, uma cópia do DNA para fins de 
transporte de informação (e cujos elementos reproduzem o DNA pela 
metade, para ser complementado na hora da transmissão da informação, 
bem em conformidade com a dialética dos elementos diacríticos). Além 
do mais, o DNA codifica toda essa informação, contém toda essa, 
digamos, ordem em miniatura, do mesmo modo em que o ritual propõe 
toda uma ordem social e cultural que culmina com sua implícita 
pretensão de concentrá-las, e pô-las em analogia com os fenómenos da 
mesma ordem no campo religioso de uma maneira co-paritária. Implícito 
está a idéia de uma completitude, igual ao que o DNA do branco produz, 
ou seja, séries análogas de estruturas, similares o suficiente para que 
sejam diferentes e semelhantes simultaneamente, para que se justifique a 
avaliação de serem iguais em valor. E sustentados por categorias sociais 
em condições de se opor em igualdade. 

Nada mais apropriado para um projeto de co-alteridade, e uma 
recusa de subordinação social. Além dos indícios, já mencionados, que 
constrangem à escolha de um ritual, em si já quase que obrigatoriamente 
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religioso, é essa amplitude que praticamente impõe a escolha de um 
regime de Deus. Com efeito, o campo religioso, durante tanto tempo 
sujeito a interferência de agentes externos e de mudanças culturais, 
persiste como o campo em que se manteve a maior autonomia relativa, 
um imaginário menos sujeito aos constrangimentos das práticas 
cotidianas e mais visíveis. Um imaginário que produz um cerne e um 
centro próprio para valorizar o grupo que a reproduz e que se transformou 
em agente coletivo. Para tal, nada melhor do que reformular as ordens 
sociais e culturais básicas, cujos fundamentos são consideradas, 
geralmente, uma atribuição da religião. Além do mais, como no caso do 
axioma de V. Turner (numá forma ligeiramente diferente, talvez, de 
Taussig), categorias sociais fortemente discriminados e marginalizados 
costumam, por inversão, na sua liminalidade, ser considerados como 
imbuídos de um poder sobrenatural considerável. Aduzindo esses vetores, 
o regime de índio preferivelmente converge, correlacionando indianidade 
e religião, com o regime de Deus. 

13. Na antropologia também se encontra a definição de um "regime 
religioso": "( ... ) uma configuração institucionalizada e mais ou menos 
formalizada de relações de dependência, legitimadas por um conjunto de 
pensamentos religiosos propagados por especialistas religiosos"(Bax, 
apud Bijker, Ruijzings e Vissers 1994: vii; minha tradução). Formulado 
desta forma, o regime de Deus dos índios coincide com um regime 
religioso. Nesse caso, não obstante que há uma relação de dependência, o 
fato do vínculo superior com um Deus ser o mesmo da religião dos 
brancos (do ritual de que convencionei chamar de Toré independente), 
toma-se apropriado, no nível hierárquico inferior, transformar o regime 
religioso em uma equivalência que permite escapar de uma relação de 
enquadramento em uma dependência social33

• Também, a defmição 
chama atenção para a relevância do papel dos especialistas e a relação 
com o campo político34

• É claro que são estes últimos os mais próximos 
do segredo. O fluxo de sagrado que é o segredo, condensa as dimensões, 
e transforma o rito em o centro de gravitação sociocultural 
potencialmente englobante. 

Nesse sentido, o segredo remete a essência religiosa, o núcleo 
de conhecimento, também conhecido como ciência, a parte para o qual 
temos menos acesso pela interdição da partilha de informação com os 
'outros'. Entre os Fulniô e os Kariri-Xokó, no entanto, o segredo 
envolve a proibição geral de falar, até por parte das crianças. Nem estas, 
como observou com satisfação o pajé Kariri-Xokó, passarão qualquer 
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informação. Ou seja, apesar da divisão de trabalho ritual, o segredo 
inclui a todos, mesmo os tolos dos Kiríri. O destaque ao segredo, 
conferido nos discursos citados~ e presente em vários lugares, 
desempenha um papel já óbvio, o de separar os de dentro e os de fora, 
os participantes do saber específico e os externos sem conhecimento. 
Tudo isso cabe perfeitamente na função do ritual ser indígena e de 
construção de um grupo que seja um agente .coletivo. Sendo assim, 
segredo não deriva por ~caso do significado em latim de Hseparação, 
aparte, exclusivo, inacessível", ressaltando como se trata de um meio 
estratégico que separa e une, e aprofunda uma ídentidade/alteridade 
(Geest 1994). Um centro que dissolve, em certas instâncias, as 
diferenciações internas e instaura a conexão substantiva instuinte da 
validade da fronteira com o exterior. 

Para alguns autores, por exemplo no caso de uma iniciação, 
bastaria ter um segredo qualquer, porque o conteúdo em si não 
importaria tanto quanto o fato de ser segredo (cf. Snoek 1985). De certa 
maneira, esse é o segredo do sagrado: ter u1n segrelio para segregar e 
unir, de forma que o conteúdo poderia, um última instância, ser um 
vazio. Em contrapartida, essa parte do segredo induz a que seja o 
sagrado do segredo, a função étnica e sociopolítica do segredo o torna, 
por sua vez, sagrado. Não surpreenderá que o pajé Kariri enfatizou que 
o segredo lhes empresta ''força" e tudo fica mais '"positivo" (Mota 
1990). Esta é a circularidade entre segredo e sagrado que sustentou a 
noção de grupo ou nação indígena. Ao contrário, porém, de outros 
casos, o segredo refere a um conhecimento do sagrado que não é 
irrelevante para as múltiplas dimensões em jogo. Não obstante que o 
segredo poderia ser a simples existência de um segredo, reconhecido 
como tal no campo interétnico, de fato, o sagrado preenche bem mais 
do que um vazio virtual. 

Verdadeiramente, existe uma ·experiência religiosa' por parte 
dos participantes, em especial os que recebem os encantados e aqueles 
(muitas vezes os mesmos) que comungam da Jurema. O enteógeno 
proporciona uma experiência direta do plano sobrenatural, já que seu 
uso fundamenta o caráter de extra-ordinário da realidade a que provê 
acesso. Provavelmente, então, não seja por acaso que o último segredo 
mantido pelos Truká fosse a busca da raiz da jurema, quase que 
literalmente a fonte (e somente uma variante de árvore serve porque 
contém o sangue de um índio morto!; Batista 1993: 184-5); a abertura 
do ritual, posteriormente, para um vídeo não desmente essa 
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interpretaçao. Esse conhecimento experiencial não é trivial e preenche o 
segredo e o sagrado, que poderiam ser vazios e virtuais ( cf. Snoek 1985: 
172). E é por não ser um vázio, mas conter um conteúdo substantivo, 
que os Truká, enfraquecidos, entretiveram a possibilidade de franquear 
o acesso aos estranhos. Com efeito, sangue sendo a substância 
reconhecida como o vetor essencialista conformador do parentesco, de 
pertencimento a um grupo hereditário de farnília, preencher-se com o 
sangue de um ancestral denota, literalmente, uma conexão substancial 
que reconecta à ancestralidade indígena. Por essa modalidade, símbolo
chave e elo substantivo, uma certa discontinuidade histórica se 
metamorfoseia em continuidade ontológica. Desse modo. também, 
essas experiências apoiam a transformação do sagrado e a constituição , 

do regime de Deus indígena. Que esse conhecimento seja secreto, na 
sua quase totalidade dos casos, confirma, a~rescenta-se, que o segredo 
geralmente marca e reforça sagrado. Nesse caso, a não-comunicação, 
como visto, não somente é relevante para manter a sacralidade, mas a 
distribuição não igualitária da informação do sagrado afeta os 
instrumentos de controle político (Bateson e Bateson 1988: 8 },84). 

Naturalmente, como dizem os índios, às vezes, a1manutenção 
do segredo os protege de desacralização por parte de intrusos 
desrespeitosos eventuais. Na verdade, o segredo preserve contra 
tentativas de intrusão que poderiam reavaliar os procedimentos e 
enquadrar o ritual numa redefinição de contexto. Por exemplo, 
classificar o Toré como "folclore", como "dança típica", que, na 
opinião da sociedade nacional, subtrai do seu valor religioso. A 
exposição pode profanar, redefinir o ritual como dança qualquer, 
perdendo sua validade sagrada35

• Porisso que, mesmo quando em 
apuros para serem reconhecidos pela Funai (sucessor do SPI), em uma 
época em que este órgão era dominado por coronéis autoritários com 
seus "critérios de indianidade" espúrios, os Tingui-Botó se sentiram 
extremamente incomodados pela exigência oficial de mostrar seu 
Ouricuri (com as palavras e danças secretas). Eles cederam em uma 
parte, mas não consentiram em abrir seu ritual e mostrar seu 
vocabulário. No fundo, entenderam que a integridade religioso depende 
do respeito ao seu segredo, desvenda-lo significaria redefini-lo como 
profano e relega-lo para um contexto cotidiano que nega sua pretensão 
essencial extra-ordinária. De certa forma, desvendar o segredo afetaria 
o cerne da sua constituição enquanto grupo. Então, a melhor escolha era 
resistir e manter a sua integridade, repelindo esse ataque a sua essência. 
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Melhor não existir oficialmente do que pôr em perigo o próprio 
mecanismo da integração de sua existência enquanto categoria social 36

• 

No caso Kiriri, poderíamos caracterizar a introdução e recriação 
do Toré como a tentativa de redefinir o sagrado e obter o máximo 
possível dos efeitos do segredo do sagrado. O segredo é um quiasmo que 
permite o mecanismo de pôr em analogia o regime de Deus e a igreja. 
Introduz-se um recorte que visa muito mais do que um ritual, que 
reformula o corte entre caboclo/civilizado para índio/posseiro. O segredo 
do sagrado se refere, talvez, à suposição de que o sagrado oculta certos 
problemas epistemológicos, tais como o fato de que a existência de 
qualquer categoria social é resultado de uma construção sociocultural e 
não algo que deriva, naturalmente, de uma distribuição de substâncias 
imanentes aos sujeitos opostos. O regilne de Deus indígena concerne uma 
série de proposições sobre a vida, a morte, o ser humano. o nós (e eu) e 
eles. encobertas. aliás, parcialmente, pelo mesmo segredo. contra a nossa 
análise. Talvez, por outro lado, também, contra o exame mais reflexivo 
do participante, e o ritual exprime e encapsula o que não necessariamente 
seja dizível em forma narrativa (ib.: 80-1,86-7, 108). 

Ou seja, o regime religioso determina um regime 
epistemológico que fundamenta uma série de proposições e as protege 
contra questionamentos. O segredo põe um quiasmo contra o externo, 
mas o segredo também encobre o quiasmo entre o vazio do real e o real 
culturalmente construído. Segundo Bateson. ainda (ib.: 95-7), a fé 
profunda cobre o quiasmo entre o cogito e o sum (o cognitivo e o ser) e 
entre o percípio e o est (a percepção e a concepção). Nada mais 
apropriado para a construção social de uma categoria social sujeito a 
constantes questionamentos externos e necessitando de reafirmações 
internos. Essa mediação e encobrimento, talvez. seja, por hipótese, o 
segredo mais interno do segredo do sagrado. Ver é crer. "But faith is in 
believing that seeing is believing" (ib. : 97). Daí, mais uma vez, a 
importância do ritual enquanto performance, dando substância a uma 
categoria que depende da noção criada pelos humanos de que a 
'substantividade' é imanente nos pólos de uma relação binária (cf. ib.: 
157). 

A recriação do Toré ' independente' corresponde a tentativa de 
imprimir uma mudança qualitativa, um segredo do sagrado em vários 
sentidos, uma espécie de quantum leap, mesmo que esta mudança de 
nível deve ser sustentado por uma quantidade de eventos rituais 
recursivos para continuar válido para os participantes. Trata-se de 
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instaurar uma estrutura, algo que ultrapassa o exame de um detalhe 
isoladamente, a instalação de um conjunto de marcos topológicos no 
mundo do fluxo do real. Se concebermos a noção de estrutura como "os 
constrangimentos que caracterizam siste1nas e definem seu 
funcionamento" (ib.: 150), então, tentei isolar alguns desses 
constrangimentos de sua estrutura, parte do seu segredo, por assim dizer. 
Talvez, o segredo estrutural maior do Toré seja a sua interface 
interétnica, o fato de que, na verdade, seu princípio estruturante opõe, de 
modo complexo e analógico, o conjunto indígena ao conjunto civilizado. 

Em suma, de certa forma o ritual complexifica o interface ao 
abarcar os dois lados como subconjuntos de um sistema maior. Ao 
contrário da interação comum do campo interétnico - reducionista e em 
que 'a situação de contato' se toma um confronto por lucro e poder, 
desembocando na dominação e subordinação de um pelo outro - a 
verdadeira relação proposta exige uma mudança de foco, que propõe, 
para a 'nossa' complexidade e a complexidade sistemática 'do outro', a 
possibilidade que possam ser inclusos em um sistema maior: "( ... ) with 
a common network of mind and elements of the necessarily misterious. 
Such a perception of both self and other is the affirmation of the 
sacred" (Bateson e Bateson 1988: 176). Por hipótese, o Toré, com sua 
relação privilegiada com o natural e o sobrenatural, pondo em analogia 
os lados étnicos em oposição em uma modalidade complementar e não 
subordinado, pode ser um passo na direção de um campo interétnico 
mais complexo e mais igualitário; e observa-se que, paradoxalmente, 
em vários casos, a revitalização do ritual decorreu da exigência imposta 
por uma das agências estatais do lado dominante deste campo, enquanto 
a política estatal primava, historica e costumeiramente, pelo desejo e a 
certeza da assimilação total. Com efeito, o fluxo do processo 
sociohistórico, com suas causas e contingências multíplas e complexas, 
conseqüencias desejadas e imprevistas, nunca se interrompe. 

Notas 

1. Chamo esse movimento dos últimos vinte anos de 'reemergência' ou 
"ressurgência" (Carvalho 1994) - que, indica melhor o seu caráter 
contrahegemônica do que o conceito "emergência" encontrado na 
literatura - embora a distinção não seja tãoimportante, já que essa 
"emergência,,, também, obedece a uma lógica históricamente situada (e a 
idéia de um fluxo, cf. Sampaio i.p. 1994). Há outras metáforas, por 
exemplo "a viagem da volta" (PETI 1993), que expressam a mesma idéia, 
mas ressurgência enfatiza imediatamente que a primeira emergência 



O SEGREDO DO SAGRADO: o Toré entre os índios no Nordeste 395 

resultou do processo histórico da conquista, que configurou "os naturais da 
terra" como " índios" e. em um sentido muito real. como "nações" dotados 
de um certo etnónimo. Na verdade, existem mais grupos 'submergidos', 
conheço pessoalmente pelo menos três casos na Bahia, além de outros de 
que temos notícia, que por· razões desconhecidas, não iniciaram uma 
trajetória de busca de "reconhecimento" oficial. Alguns outros estão já em 
fase de busca de reconhecimento. 

2. Devo avisar ao leitor que essas breves informações derivam de rápidas 
visitas em loco: no início de 1982 em Alagoas e em fevereiro de 1994 no 
norte da Bahia (entre outras mais breves). Na verdade, estas viagens não 
foram individuais mas compartilhados com participantes da Anaí-Ba ou 
integrantes do PINEB, que, muitas vezes, são as mesmas pessoas. O 
PINEB é o Programa de Pesquisa sobre os Povos Indígenas do Nordeste 
Brasileiro, cujo precursor já existe desde o início dos anos 70 (encetado 
pelo Professor Pedro Agostinho), e de que participam vários antropólogos, 
professores e estudantes, do Departamento de Antropologia e do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFBa. Como este Projeto se 
funda fortemente num espirito de equipe, as informações são 
compartilhadas generosamente (sob coordenação da professora Ma. 
Rosário Carvalho). Ou seja, neste trabalho muitas vezes não darei crédito 
às fontes de informação e a mesma pode derivar de informação pessoal 
minha, tanto quanto do fundo de conhecimento e discussão em comum aos 
integrantes da equipe. Neste sentido, o presente trabalho se integra e se 
apoia no esforço coletivo e não é estritamente ' individual' . 

3. O que o autor, extensivamente, abarcou, ao levantar quase toda a literatura 
disponível, escapando, porém, algumas poucas referências (Mota 1990, 
Mota e Barros 1990; Antunes 1973 ). Parte da relevância da dissertação 
reside neste levantamento amplamente trabalhado. Veremos que o segredo 
varia em extensão e força no tempo e espaço (dentro e entre grupos), o que 
permite uma maior reconstituição de um modelo (do que o caso Kiriri, por 
exemplo). Os circuitos de gente, informações e ritos, atuais e históricas são 
bem mais complexos do que reconstuído e necessitariam de muito mais 
informações para serem mapeados com mais precisão. Este artigo se limita 
a uma pequena parte deste circuitos. 

4. Ele cita um professor maestro de música. Evidentemente, não pretendo, 
com isso, deslegitimar a 'indianidade' do Toré em questão, já que essa 
defmição se dá no campo das relações interétnicas atuais, em que 
firmemente se estabeleceu o que é indígena. 

5. Por exemplo, entre os Waiãmpi, originários do médio Xingu e atualmente 
residentes no Amapá. ainda têm certas danças coletivas em que a flauta 
turé fornece a música acompanhante (Gallois 1984-5: 192). A palavra 
toríp significa alegria entre os Kamayurá (R. Bastos i.p. 1996). 

6. Alguns desses nomes são mencionados por Antunes (o.e.) e procedem da 
língua dos Fulniô. Quando o mesmo perguntou pelo nome em Xukuru das 
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entidades sobrenaturais, o índio respondeu com uma risadinha: .. estas 
palavras são do nosso "particular" e o senhor não pode saber ... " Em 
todos casos que conheço se utiliza o conceito encantados como tradução e 
vocábulo não secreto. 

7. Falo em tendências, porque alguns estudiosos assistiram tais eventos rituais 
nos anos 40 e 50. Eles deixaram algumas descrições valiosas. discutidas 
por Nascimento. que tratam. por exemplo, do particular, também 
conhecido como ajucá. entre os Pankararu (Pernambuco). Aquele dos 
Kiriri foi adotado em conjunto com o Toré e normalmente se mantém 
fechado a qualquer não-índio. Houve. no entanto. um caso excepcional de 
urna pessoa intensamente ligado à luta em que os encantados receitaram o 
imperativo de participar de um trabalho para tirar más influências do seu 
caminho. Não é de estranhar que ela assumiu um compromisso de não 
desvendar nada para outros não-índios. 

8. Volto a assinalar que essa afirmação não implica em negar sua 
indianidade, mas ela dá conta da maior dificuldade de comprovar essa 
' indianidade' em um campo interétnico em que a relação de forças ainda é 
desfavorável. em muitos sentidos, aos índios. O Toré (enquanto complexo 
modelar) é reconhecido, nesse campo, como sendo indígena e essa 
definição interétnica é o que vale na dinâmica do campo. 

9. Os Tingui-Botó durante muitos anos viveram juntos aos Kariri-Xokó. em 
função de suas dificuldades de manter-se no seu território de origem (não 
muito longe da terra dos primeiros). No seu retomo à sua terra. logo 
reavivaram seu próprio .. Ouricuri". num pequeno pedaço de mata. mesmo 
que o considerassem como .. inco1npleto" ainda. Como participaram junto 
aos Kariri-Xokó. talvez o seu ritual possa ser reconhecido, futuramente. 
pelos Fulniô. O fato de retomar posse da terra com o ritual terá o 
significado óbvio de reconstituir-se como um grupo social efetivamente 
operante, com certa unidade, passando de uma agregação de famílias 
separadas, para uma categoria social com densidade interna. 

l O. As informações disponíveis sobre o ritual, sempre precárias e sujeitas a 
confirmação. porque os Fulniô também despistam os pesquisadores sobre 
o segredo, resumidas em Pinto (o.e.), apontam para a operacionalidade dos 
cinco clãs numa divisão de trabalho ritual. Além de uma pouca vontade de 
ensinar o ritual a outros índios, a não existência de condições necessárias, 
tais como clãs, complicaria, consideravelmente. a adoção do ritual por 
parte de quem nem têm lembrança de que porventura tenham existido 
unidades clânicas. 

11 . Um Xukuru-Kariri comentou conosco, em 1982. que o ··ouricuri" 
coincidia com "a época de floração''. Mantendo-se, então. urna relação 
com a fertilidade natural. particularmente com o reino das plantas, não 
coincidentemente sendo a botânica do mato o domínio dos remédios 
indicados pelos encancados dos índios. O terreiro dos Fulniô se deslocou 
para um Juazeiro sagrado (Pinto o.e.). 
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12. O indigenista e antropólogo Omar Rocha relata que, na sua experiência 
obtida entre os Kiriri nos anos 80, há necessidade de ingerir bastante 
líquido para que a bebida produza algun1 efeito. Também, o efeito geral se 
revelou bem menos forte e envolvente do que as imagens causadas pela 
ayahuasca. Aliás, Clarice Mota ( 1990) discute justamente o problema de os 
Kariri-Xokó utilizarem uma variedade de Jurenza reconhecidamente mais 
fraca nas suas propriedades alucinatórias. Além disso, o princípio ativo é 
similar ao da ayahuasca, o que significa que, quando tomada oralmente e 
sem aditivo, o principio ativo deveria, normalmente, ser desativado no 
aparelho digestivo. Aqui ainda não se desvendou todo o segredo. 

13. O caso do Ouricuri Fulniô continua em aberto, embora existem indícios de 
que a Jurema desempenha papel relevante. Os dados sobre Kariri-Xokó 
autorizam pensar na n1esn1a direção, n1as a capacidade humana de 
metaforização faz com que devemos ter certo cuidado em extrapolar, 
assimilar este Ouricuri ao seu congênero. Por exemplo, Mota não 
menciona nenhuma presença de clãs e a minha impressão é que há 
possíveis diferenças significativas. Houve um empobrecimento lingüístico 
Kariri, ao passo que se sabe que a língua Yathê não é Kariri ou Kiriri, 
sendo, talvez, Macro-Jê (veja nota 19). O Ouricuri dos Kariri-Xokó dura 
bem menos, algo con10 três semanas, geralmente em janeiro. 

14. O processo de repressão de indianidade, nos seus casos extren1os de 
"caboclo de tal lugar'', interioriza não somente uma visão essencialista de 
passagem de uma substância corporal, que define um pertencimento à 
categoria social, mas, também, a relação entre essa condição corporal e as 
capacidaéies inerentes e inferiores que ela produz. Os regionais concebem 
o caboclo con10 intrinsecamente inferior e lin1itado por sua herança 
genética. As pessoas pertencentes à categoria caboclo correm o risco de 
aceitar essa concepção. De qualquer n1odo, mesmo não aceitando a 
valorização negativa imputada, a discriminação que ela fundan1enta pode 
ser razão de um processo de constante perda de pessoal. O parentesco é 
cognático e quando há casamento interétnico, os filhos são, portanto, 
literalmente 1nisturados em sua substância. Ao enfatizar um lado de sua 
descendência, o filho pode tentar conseguir reconhecimento social de que 
pertence mais a um do que ao outro lado. Claro que será mais fácil de 
optar pelo lado discriminado, porque a pressão discriminatória sempre será 
un1 obstáculo a vencer. Creio, no entanto, que não foi mera manipulação 
que alguém em Massacará (Kaimbé) me respondeu sobre sua condição 
étnica: "eu não sei" (Reesink l 999a). Embora seja mais difícil (e parece 
sempre que permanece uma certa dificuldade e que um conflito social 
individual pode fazer surgir a origem como desclassificatória), é possível 
para essas pessoas 1nisturadas conseguirem sua aceitação como branco. 
Para evitar essa perda de pessoal, e para evitar a pecha, duplamente 
discriminatória, de ser caboclo, e nústurado, geralmente um grupo 
indígena em processo de reemergir tenta ilnpor um nlaior fechan1ento de 
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fronteira social ao desaprovar casamentos mistos. O caso Kiriri é 
exemplar, concomitantemente com outras ações, como veremos, fomenta
se a densidade social do grupo. 

15. Lembro que o Toré também é classificado como "trabalho''. Aliás, os 
rituais geralmente podem ser chamados, também, de "brincadeira", mas 
isso não tira a seriedade subjacente que o termo trabalho conota. Por 
exemplo, na divisão sexual do trabalho camponês, o homem "rrabalha" na 
roça para que desempenha seu papel preponderante de prover a casa com 
os víveres e meios de reprodução necessárias. Sobre o seu trabalho 
produz-se a base concebida como a reprodução de toda a casa (mesmo que 
con1plementado pela indispensável esfera da mulher para se tomar um 
unidade completa e viável). Trabalho conota reprodução em um aspecto 
essencial. 

16. A Professora Ma. de Lourdes Bandeira me chamou atenção deste ponto 
(i .p . 1995). 

1 7. De fato existia um alcoolismo na área e o cacique iniciou uma campanha 
anti-álcool con1 medidas, às vezes, violentas. Na verdade, ele atacava não 
somente a dependência de álcool (geralmente comprado nos bares do outro 
lado), mas o preconceito contra os índios e lutava a favor de uma nova 
auto-estima dos próprios. Ou seja, propunha ações concretas e resultados 
concretos de un1a política inteligente de pequenos passos, realizáveis e 
visíveis, que, tan1bén1, de1nonst1·avam concretamente que a ação étnica era 
viável, dava resultados. Assim, agia, obtinha resultado, demonstrava 
viabilidade e apoiava o sentin1ento in1portante de que o projeto étnico tinha 
reais chances de melhoramento do nível de vida, apesar das condições 
contrárias contidas no campo interétnico. Em termos de Bateson (v. 
adiante), um novo eidos necessita un1 novo ethos. Para algun1as pessoas a 
dependência do álcool tetminou por ser n1ais forte do que as punições (até 
tisicas). 

18. Na verdade esse é o problen1a geral do campesinato, e daí o que chaman1os 
de 'campesinidade' que conflita , parcialmente, com a ' indianidade '. O que 
acabei de afirmar a respeito da solidariedade é semelhante aos resultados 
das pesquisas sociológicas sobre a mobilização dos can1poneses na 
América do Sul, como se verifica, por exen1plo, em Galjart ( 1976 ). Nesse 
caso, porém, a preexistência de un1 fundo de sentimento de pertencin1ento 
a uma coletividade (mesn10 que fi·aco e cotnbatido e, paradoxaln1ente, 
reafirmado pelo lado oposto), acrescenta un1a especificidade à f an1osa 
n1etáfora de 'saco de batatas· de Marx. O peso social desta especificidade é 
o locus de un1 en1bate classsificatório e, naturaln1ente. variável no ten1po e 
no espaço. 

19. En1 entrevista de 1982, ern Paln1eira dos Índios. Observa-se que os Fulniô 
se queixam que a língua Yathê co1Te o perigo de deixar de ser a língua 
don1inante no cotidiano. não obstante que isso não seja corroborado nas 
rápidas visitas que fizen1os a este grupo. Há. ao contrário, alguns indíc ios 
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de que as práticas socioculturais deste povo diminuem em 
operacionalidade na vida externo ao tempo liminal do ritual. Por exemplo, 
um antropólogo mexicano que trabalhou entre eles teve a maior 
dificuldade para reconstruir a terminologia de parentesco (Hernandez i.p.). 
Neste sentido. pode se argumentar pela transferência da realização mais 
completa da 'indianidade' para o tempo ritual. E. como efeito colateral, a 
passagem para o segredo de práticas anteriormente não necessariamente 
ocultadas. Do pouco que se sabe, fiando-se, com toda reserva, na descrição 
de Pinto. o ritual evoca ceremônias Jê (do norte e central), em especial pela 
destribuição espacial do terreiro (círculo central) e a aldeia temporária 

' erigida ao lado \na caatinga). E provável que haja uma divisão ritual de 
·noites', em que os chamados ·ctãs' realizam os seus rituais. Ou seja, o 
·clã' pode ser proprietário de bens rituais. prerogativas constituindo sua 
·riqueza' , o que aproxin1aria os Fulniô significativamente de algo, segundo 
pesquisas mais recentes. compartilhado pelos povos Jê do norte e do centro 
(Lea 1995 ). Esta alternativa, remete, tan1bén1. a objetos materiais. tal como 
a propriedade de maracâs pelas Casas entre os Kayapó. A hipótese de 
unidades de parentes que transmeten1 este tipo de objeto matenal 
explicaria, tambén1. as tradições fan1iliares dos Xukuru-Kann (Hohenthal. 
nos anos cinqüenta. afirma ter descobeno vestígios de ·clãs' entre os 
Xukuru de Pesqueira). 

20. E, diga-se de passagem, nlais de acordo com a n1ais famosa definição de 
"identidade étnica", a de Barth. que assume estas características como 
definidores da especificidade "étnica'' de un1a categoria social. O 
problema é que qualquer identidade social se constrói de modo sin1ilar e 
que aquele que ind1can1os como "étnica''. não seJa necessarian1ente ·a 
mais básica' (e o que não é. cosn1meiramente. problematizado. mesmo 
na imensa literatura sobre "etnicidade"). A distintividade de ser "étnico" , 
a diferença que a distingue de outra categoria social. resta a estabelecer 
melhor que essa definição pern1ite. Ainda n1ais, por causa de que a 
noção tende a ser utilizado de modo acrítico, sem maior critério ou 
reflexão em parte da literatura. 

21 . No caso Truká, por ocasião do desuso em que. praticamente. caiu o Toré, o 
Particular assumiu o caráter fan1ihar e. pelo que entendi. de cena forma. 
permaneceu como o ritual indígena. Talvez. en1 função disto, e da 
desmobilização coletiva. a antropóloga somente não era permitida 
presenciar a feitura da Jure111a. sendo franqueado o acesso a todo o resto 
do ritual (na época de sua pesquisa para o mestrado). Aqui a linha da 
proibição se tomou. parece. o mais ténue entre todos os grupos 
nordestinos. Depois. a n1esma antropóloga obteve licença para filmar as 
fases do ritual e sua preparação; f vídeo mostrado no Encontro de Etno
História em Penedo). 

22. Diferença reconhecido exten1an1ente. O Prefeito de Banzaé, fàlando sobre 
o conflito da época (en11narço-abril do ano de 1995). chamou essa facção 
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de mais 'radical' em comparação com outros núcleos. Antecipando o 
desenrolar das fases, esta concepção jogou papel relevante. De uma 
perspectiva política diferente. as freiras de Cícero Dan tas atrelavam a 
facção ·menos radical' a sua visão, menos · indigenista ' do que 'classista' . 
chegando ao cúmulo de tentar impor aos índios a aceitação dos posseiros 
pobres no seu território. Elas utilizavam-se do seu canal externo de meios 
para financiar atividades importantes (da Italia. lugar de seu origem e de 
sua ordem), em situação de escassez. impondo uma subordinação 
transvestida de ·ajuda' . Certo momento, quando o cacique aceitava a 
·dá vida ', mas comecou a rejeitar os •conselhos' acompanhantes, houve 
uma ruptura com as freiras, o que criou, da parte da freira mais 'engajada' 
e autoritária, um ódio a ele e seu grupo. Assim. ela, por assim dizer, 
' radicalizou', juntando-se, implicitamente, a outros grupos políticos 
externos dos regionais (seus inimigos políticos), estigmatizando uma 
facção em favor do outro, mais obediente e/ou mais contrangido pelas 
circunstâncias. O campo político interétnico contribuiu. desse modo, ou 
decisivamente ou. pelo menos, significativamente, na cristalização das 
linhas divisórias e no adensamento do peso da f acção nas interações sociais 
cotidianas. Observa-se, entao, que .. radicar· se afigurou como /abel 
estigmatizante para a facção realmente mais autônomo e com um projeto 
do futuro menos subjugado a outros agentes no campo interétnico. 

23. Isso não contradiz a anterior conclusão sobre a desativação do Toré entre 
os Truká. mas amplia o entendimento: o ritual pode cair em desuso, ou 
funcionar em condições faccionais, em que permanece uma mobilização 
coletivo ao nível das facções e não de ·o todo ' . Trata-se de níveis de 
parcialidades. 

24. Certa volta porque, evidentemente, subsiste um projeto de ' indianidade' 
transformado, não um retomo à subordinação prevalecente na primeira 
fase. Há, pelo que parece. um maior espaço para as parcialidades da 
·campesinidade' e um esforço menor para superar as suas divisões em prol 
de uma indianidade centralizada e posta em primeiro lugar. Aqui se 
encontram certas concepções próprias com certas injunções do campo 
político interétnico. A ação das freiras, já mencionada, com um projeto 
político menos · indígena', certamente se modificou ao aceitar a 
inevitibilidade da desintrusão da área e, portanto, mais realista e próximo 
do desejo dos índios de sua facção aliada. Estes útimos, afmal, pretendiam 
mais 'indianidade' do que ' campesinidade', só que em uma modalidade 
menos conflituosa e menos centralizador. A grande discórdia tomar-se-ía o 
modo pelo qual se processaria a relocação dos posseiros pobres e, 
conseqüêntemente. as regras tia divisão do território assim liberado. 

25. Curiosamente. o "irnage o.f limited good'' foi, também, pelos regionais. 
Durante o conflito em 1994-1995, o prefeito alegou que era necessário 
rever as limites da área indígena porque, entre outras coisas, somente 4 
entre os 12 povoadas do município estão localizados fora dela. O 
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município se toma "inviávef'. Ora, o que ele não disse ao jornal, é que o 
município foi criado exatamente por causa disso. Para atender a interesses 
políticos dos posseiros, o objetivo inicial consistia em criar a sede no 
centro da área, em Mirandela. Após intervenção de entidades indigenistas 
(com antropólogos), demonstrando o absurdo da pretensão, numa 
comissão da Assembléia, criou-se a sede em um outro povoado, menor e, 
na verdade, não apto para sediar o município. A importância atual no 
campo interétnico dos antropólogos, mede-se pelo fato do mesmo prefeito 
apelou para a argumentação de que dispõe de um relatório de "uma 
antropóloga" que mostra que somente dois dos povoados dos Kiriri se 
encontrariam realmente dentro dos limites verdadeiros do que deveria ser a 
área indígena. Ora, desconheço tal relatório. desconfio que seja um 
relatório altamente enviesada de uma historiadora, na época funcionária do 
Instituto Estadual de Terras, obviamente a serviço dos interesses políticos 
regionais (A.Garcez). Posteriormente, o prefeito mostrou uma parte desta 
documentação a um deputado estadual, representando a comissão de 
direitos humanos, na época em que posseiros desalojados de suas terras 
estavam sendo abrigados muito precariamente pelo município. Qaundo 
queria tomar como exemplo a área indígena de Massacará para defender 
sua posição, intervi e desmenti a interpretação equivocada dada. O prefeito 
desconversou e guardou os papéis. Somente bem mais tarde é que os 
políticos locais desistiriam de reivindicar a mudança dos limites. 

26. A literatura, reunida inclusive por Nascimento, é unânime nesse aspecto 
para tod«j>S os casos. Somente Batista dá uma impressão diferente: ( ... ) um 
encanto é sempre um espirito de uma pessoa morta só que em vida foi um 
índio ~ligado a a/deia"(1992: 203). Por outro lado, muitos encantados são 
dados como sendo ancestrais, e ela pode simplesmente se referir a esse fato 
e não afrrmar que os índios os qualificam como "mortos". Na verdade, 
veremos que uma pessoa entre os Xukuru-Kariri diz coisa semelhante e os 
ancestrais podem ser ··mortos". Entre os Kiriri já havia, antes do Toré, os 
"encantados mortos", espíritos dos antepassados (Nascimento 1994: 220). 

27. Vale observar que Bastide identificou um "princípio de corte" no 
pensamento "negro" do candomblé, que operaria, do mesmo modo, entre o 
panteão dos orixás e o dos santos. Pôr em analogia haveria de resultar em 
um corte e planos paralelamente ordenados, em que se concebe 
correspondências entre os dois planos sem, no entanto, confundi-los 
(citado e elaborado por Serra 1995: 195-6). Observa-se também, que isso 
justifica plenamente a escolha do campo religioso nordestino extensivo, 
por Nascimento, como lugar de complexas relações de semelhanças e 
diferenças. i.e. analogias e dialética em ação. 

28. Esse projeto de 'co-alteridade' pode ser antigo. Já o "principaf' dos Kiriri, 
no início da missionização, declarou ao missionário: "Queremos ser 
cristãos. mas queremos tan1bé1n conservar os costumes dos nossos 
antepassados" (cit. em Nascimento 1994: 62). O domínio da religião é 
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lugar de embate há muito tempo; em contrapartida, é no mesmo domínio 
do pensado e concebido que se oculta melhor uma concepção do mundo 
diferenciado que não seja imediatamente visível e, portanto, facilmente 
passível de repressão. Inversamente, a visibilização da roupa do Toré 
ocorre em contextos de tensão interétnica e de demonstração de 
indianidade. 

29. Essa situação até lembre o totemismo ·à la Lévi-Strauss' , no sentido que as 
séries se espelham mutuamente em termos metafóricos, e que a série 
indígena se associa ao domínio da natureza. O pensamento analógico 
parece, de fato, comum em todas culturas. A situação é mais complexa 
porque há mais séries em jogo, especialmente, a oposição à coisa de negro, 
com sua própria analogia possível (como maracá versus tambor; 
Nascimento 1994: 285). 

30. Os Kiriri também, hoje em dia, afirmam seu conhecimento dos remédios 
no mato e que eles não estão mais dispostos a partilhar este, já que, como 
dizem, já passaram todo o resto que sabiam an branco. Nascimento propõe 
a hipótese que os Kiriri pudessem compartilhar de um conhecimento 
semelhante aos Kariri-Xokó e, daí, terem encantados relacionados aos 
vegetais. Porém, alguns anos atrás, em 1981, Patrícia Kafure estudou e 
coletou as plantas conhecidas dos Kiriri. após ganhar a confiança de Dona 
Dalta e Dona Romana. Elas cooperaram de bom grado, inclusive na coleta 
de exemplares das plantas para a coleção de espécimens (sendo que Dona 
Dalta sempre pedia licença à planta antes de colhê-la; O. da Rocha Jr. i.p. 
1995). O fato da afrrmação está sendo feito hoje, poderia ser resultado da 
recriação geral envolvido na adoção do Toré, e não necessariamente de 
uma relação encantado-vegetal. Com efeito, os encantados Kiriri parecem 
habitar locais no mato, como abrigos nos morros e nas serras, e nascentes 
de água. Para os Tuxá o local principal era a cachoeira de Paulo Afonso, 
também relevante para os Pankararu. que indicam, além do mais, que cada 
nascente nas suas terras brejadas possui seu encantado particular. No caso 
do Toré (e Praiá), devemos elucidar melhor se existe mesmo uma relação 
mais ampla com o reino vegetal do que, naturalmente, a existente com a 
Jurema. O que é geral, como Dona Romana confirmou na época e o que se 
encontra na literatura, é que os encantados, quando consultados. receitam 
os remédios adequados para cada caso. 

31. O Toré revaloriza, portanto, o nexo e as metáforas que relacionam os 
antigos aos novos. De fato, .. enramada" é uma das expressões para falar da 
presença do encantado em alguém no ritual, o que mais uma vez destaca 
como se trata de urna conexão direta do antepassado com o seu 
descendente, em um mesmo idioma. A prevalência mais geral das 
metáforas, aponta para a aproximação cultural entre os caboclos e seus 
vizinhos camponeses, às vezes organizados em parentelas com bases 
territóriais com fundadores ancestrais. O caso Pankararé é particularmente 
próximo desse modelo. Como já rememorei. as noções de parentesco 
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cognático e consangüíneo jogam papel saliente na continuidade substancial 
entre as gerações. Naturalmente, esse fato, e o uso de uma linguagem 
metafórico em comum, facilita a comunicação entre as duas partes e 
assegura uma inteligibilidade por parte dos camponeses. Até é possível 
encontrar a expressão "nação" para a família no sentido mais amplo da 
palavra (parentela. ' kindred' : enfim, categorias de coletivos sociais). Para 
o campesinato utilizar-se de metáforas vegetais, não surpreenderá, devido 
a sua dependência ao crescimento vegetal para toda sua subsistência, 
reconhecida como tal na sua visão do seu lugar no mundo. 

32. Não é por acaso, então, que os ancestrais como encantados se mostram 
com traços grotescos. Primeiro, porque não são humanos no sentido 
comum, mas são seres de vida eterna. Em segundo lugar, porque eram, 
enquanto vivo, selvagens em pleno sentido, da selva e não civilizados. O 
ritual realiza o acesso a essa fonte, na verdade, uma aliança entre os vivos e 
os vivos eternos, possibilitando que os vivos se aproveitam de todo tipo de 
sabedoria e respeito de toda espécie de assunto. O sobrenatural assume 
feições de similitude e diferença. mais uma vez, o que caracteriza os 
encantados como sobre-humanos, e, de certa forma, mais naturais, dada a 
equação entre índio e selva(gem). Sobre-natural, portanto, e razão 
adicional de ser preciso uma ligação do tipo que costumamos descrever 
como religioso. Deixamos aqui de lado uma análise mais pormenorizado 
do desenrolar do ritual e de suas implicações simbólicas, parcialmente 
presente em Nascimento 1994. Somente não posso deixar de observar que 
o modelo do terreiro é concêntrico, construção de um verdadeiro centro de 
aliança social-sobrenatural quando, para os Kiriri, a sua terra e seu mundo 
de encantados são o centro do mundo. 

33. No caso do Ouricuri dos Kariri-Xokó, a série análoga se estende até incluir 
Deus, que tem um nome indígena próprio, evocando, neste aspecto, a 
analogia mencionada dos orixás. A menção de "Tupã" ocorre, de vez em 
quando, no mesmo espírito, não obstante ser uma criação do próprio 
processo da conquista. 

34. O que faz que os relatos dos pajés e outros especialistas adquirem 
importância especial. As narrativas do pajé Kiriri, por exemplo são 
extremamente interessantes. Uma vez ele contou como um velho narrou o 
fim de uma época de intervenção sobrenatural na aldeia, quase acabando 
com os índios, numa história que lembra em muito um mito Krahó. No fim 
da história. se prediz o retomo de um especialista para retomar o contato 
seguro com o sobrenatural, e, o ainda não pajé. se identificou com esse 
personagem que ajuda a reerguer a aldeia (i.e., a indianidade; maior 
elaboração em Reesmk 1999b ). Em um outro momento, ele deixou escapar 
que nunca tinha entrado numa veia de água, o que é indício claro que se 
trata de viagem xamânica, algo não muito bem estabelecido na literatura. 
Batista menciona duas entendidas que possuíam a rara qualidade de se 
lembrar de suas viagens ao reino dos encantados, depois de emprestar o 
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seu corpo ao encantado para se manifestar (1992: 206). A questão de 
viagem xamânica ou possessão, me parece relevante e pode ser que 
constitui um critério de diferenciação de outros fenômenos análogas, como 
coisa de negro. Um caráter mais xamânica capacitaria o pajé para uma 
maior exploração própria, aumentaria a sua capacidade de agir por conta 
própria e, dessa maneira, uma maior criatividade e influência pessoal. 

35. Expediente comum ainda por parte de certos missionários. Até hoje se 
encontra esses rebaixamentos defmitórios, particularmente entre missões 
protestantes. Por exemplo, o ritual importante, em que entidades espirituais 
vêm cantar nesse mundo, entre os Kanamari do Amazonas (Juruá), o 
Kohana é classificado pela New Tribes, em um folheto com traduções em 
Kanamari, com "dança folclórica". 

36. Situação semelhante ocorreu com a religião peyote. Para ser reconhecido 
como religião necessitaria convencer as autoridades de que se trata de um 
ritual, mas a filmagem do ritual, prova contundente (segundo um 
antropólogo que queria ajudar), iria dessacralizar o mesmo. Aqui, também, 
se escolheu integridade sobre existência, o que, como afmna Bateson ( ib.: 
73-4), é, na verdade, a própria prova do sagrado!(a preservação da 
defmição da situação, "no reframing"). 
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