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Os indios Fortes: aspectos empíricos e interpretativos 
do xamanismo Kariri-Xocó 

Christiano Barros Marinho da Silva <*> 

Introdução 

Os Kariri-Xocó são um grupo étnico indígena resultado de 
diferentes etnias a partir de um processo histórico de aldeamento 
missionário e de fusão posterior. O grupo está . locaiizado no 
município alagoano de Porto Real do Colégio, às margens do rio São 
Francisco, possui uma população de mais ou menos 2.400 indígenas e 
ocupa uma área de 699 ,3 hectares prqximos ao centro urbano do 
município ( 10% da área que eles reivindicam), estando nesta região 
baixa do rio pelo menos desde a época em que os jesuítas se 
instalaram a partir do século XVIII. A fusão com os Xocó ocorreu por 
volta de 1898, quando esses foram expulsos de suas terras no 
município de Porto da Folha em Sergipe (Calheiros Mata, 1989). Os 
Kariri-Xocó quase não se distinguem da população local. Porém, esta 
pouca distinção é revertida quando entram em jogo elementos de 
religiosidade xamânica. A inclusão desses índios no espaço fisico da 
área conhecida como Ouricuri, local de vegetação nativa que 
corresponde a 100 hectares da área da aldeia, apresenta-se como foco 

' principal difusor dessa marca diferenciadora. E neste local onde 
' acontece o ritual do Ouricuri. E durante o ritual do Ouricuri que os 

índios realizam curas e se fortalecem para realizá-las fora do contexto 
cerimonial. E a presença de não índios a procura desses índios que se 
dizem fortes e que são reconhecidos como tal é grande no cotidiano 
da vida do aldeamento e fora do Ouricuri. No Nordeste, vários são os 
grupos que praticam rituais xamânicos, trata-se de um sistema 
religioso tido pelos índios como sendo tipicamente indígena; porém, 
ele está fortemente influenciado por traços culturais de origem 
ocidental, formando um sistema religioso sincrético complexo. 

<•> Este trabalho é uma adaptação da monografia de Conclusão de Curso para 
o grau de Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de 
Alagoas. O autor foi bolsista de Iniciação Científica do CNPq. 
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O Ouricuri 

O Ouricuri é o ponto alto da atividade xamanística entre os 
Kariri-Xocó1

• O seu território constitui-se no único pedaço de 
vegetação nativa que restou na área do aldeamento2

• O ritual é 
realizado a cada quinze dias nos finais de semana. Uma vez por ano 
eles praticam um ritual mais longo, a festa do Ouricuri, que dura 
quinze dias e acontece no final de janeiro e princípio de fevereiro3

• No 
meu primeiro contato com o grupo um índio me explicou: HNós não 
temos nada, o Ouricuri é a nossa alegria" (Sr. Manuel, out.97). Este 
prazer que os índios parecem sentir, segundo o líder religioso me 
explicou, está relacionado com o equilíbrio encontrado na mata que 
está desvinculada do mundo profano da área urbana onde estão 
localizadas suas casas. 

Em uma de minhas visitas à aldeia, tive a oportunidade de ir 
ao território sagrado do Ouricuri onde se realizam as cerimônias do 
complexo ritual. Para isso foi preciso autorização do pajé e da 
companhia de um índio. Por volta de dez da manhã do mês de marco 
de 1999, seguimos uma longa estrada de terra que corta a aldeia. O 
Ouricuri fica aproximadamente a uma légua do local onde os índios 
moram. Quando nos aproximamos do local, a vegetação que é escassa 
começa a mudar; algumas árvores surgem em meio à vegetação de 
pasto do Cercado Grande. Um portão nos indica que estamos , 
chegando: HE para não sermos incornodados. Antes, quando não 
tinha o portão muitas pessoas entravam sem saber", explicou Canuto, 
o índio que me acompanhava. Atravessamos o portão e seguimos a 
estrada, as árvores se misturavam a uma vasta vegetação cinzenta e 
densa. No inverno tudo fica verde, como disse o índio. De repente, 
uma clareira surge no meio da mata: era o local onde se realiza o 
ritual, plano e batido. Em volta, pequenas casas (eles dizem ranchos) 
que se estendem por várias ruas estreitas (a partir 1983 foram feitas 
casas uniformes de tijolo batido no lugar das antigas choças de 

2 

3 

Atribui-se o nome Ouricuri ao local e ao ritual onde o mesmo se realiza. 
Os Kariri-Xocó chamam a região de caatinga onde praticam o ritual de 
mata. O motivo de se chamar àquela vegetação de uma mata pode 
revelar-nos uma necessidade histórica de reafirmação cultural perante a 
população local. 
Uma das poucas ocasiões em que se adia ida ao Ouricuri corresponde ao 
falecimento de um índio. 
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palhas). Algumas árvores se destacam em meio às pequenas casas, 
um pé de Flamboyant florido e alguns pés de Angico tomados por 
Bromélias, chamadas macambira, atraem a nossa atenção. O local é 
grande e deserto, o silêncio é quebrado pelo canto dos pássaros. 
Caminhamos por todo o ambiente, entràmos em algumas casas e 
seguimos pelas ruas estreitas. •'Você só não pode entrar ali", apontou 
o índio para uma pequena rua em que estão o Flamboyant florido e 
um grande Angico. Era o local onde os homens ficam durante a 
celebração do ritual. 

No Ouricuri, o local destinado aos homens em nenhum 
momento pode ser cruzado por índias. Os índios têm trânsito livre, a 
qualquer hora eles podem entrar e sair do local do Ouricuri. Um 
grande pé de Angico (Piptadenea sp.) na entrada da pequena rua 
delimita a região onde os homens se reúnem. No território do 
Ouricuri não possui energia elétrica e a água é puxada do Rio São 
Francisco por uma bomba recentemente adquirida pelos índios. 
Recente também são os banheiros coletivos que são abastecidos com , 
a água do rio. E proibido o uso de som e TV para se evitar contato 
com o mundo exterior à mata. 

' A noite as mulheres vão para os ranchos, os homens transitam 
pela aldeia do Ouricuri até as vinte horas quando se reúnem no local 
reservado. ds meninos que até então poderiam acompanhar o pai para 
todos os h:igares, vão para a companhia da mãe. Os homens dormirão no 
local destinado a eles ou no terreiro enfrente a rua onde eles ficam. Em 
nenhum momento dormirão nos ranchos com as mulheres e as crianças. 
A reunião é restrita aos índigs do sexo masculino acima de 14 anos. 

, 
E neste local onde os índios entram em contato com seus 

mortos. O ritual do Ouricuri se constitui em parte, por um conjunto de 
cantos e danças acompanhados. da ingestão da Jurema. O ponto alto -
segundo minha percepção do ritual - é o estado de transe resultante 
do uso do vinho da Jurema, onde os participantes rompem a barreira 
entre um mundo natural e o sobrenatural, em completa comunhão 
com seus ancestrais. Existe um zelo muito grande dos índios em 
relação ao Ouricuri. Aquele que descumprir as normas e que o 
desrespeitar de alguma forma sofre sanções sagradas e, com relação 
aos outros membros, sofre a pior punição que um indivíduo pode 
receber: a morte social. 
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O caso de Antônío José ilustra essa situação. Conheci o índio 
por intermédio de Valdira e Canuto casal que também me hospeda 
quando vou a aldeia; Valdira me falou que ele tinha uma 
documentação sobre o grupo e que tinha a intenção de publicar um 
livro sobre a história dos índios. Antônio José tinha opiniões firmes. 
O índio não possui um dos braços e a metade de uma mão, segundo 
me informaram, sofreu um acidente em São Paulo numa fábrica de 
vidro onde trabalhava. ·Conversamos rapidamente. entre outras coisas, 
o índio se dizia contra a opinião e atitude de algumas lideranças na 
aldeia e se dizia também absolutamente contra o casamento 
interétnico (entre índios e brancos), ficamos de conversar mais outro 
dia. Achei pertinentes as suas opiniões e comentei com José Nunes, 
outro índio que conheci por intermédio do · casal. Ao colocar o que 
Antônio José havia me falado, o índio parou e me falou: "António 
José está sob uma pena ... ele desobedeceu a u1na das leis sociais mais 
graves na nossa aldeia". E explicou: "Ele foi morar em São Paulo e 
foi ser evangélico... quando voltou começou a criticar a nossa 
religião. Aí a comunidade o 1natou socialmente, ele não tem o 
respeito da Comunidade. Isso não acontece só com ele. mas com toda 
pessoa que desrespeita a nossa religião (abr.99)". 

O que acontece durante o ritual do Ouricuri é um segredo 
guardado pelos índios com muito cuidado. Existem muitas estórias a 
respeito do que acontece àquele que tenta observar o ritual. Só quem 
entra na mata do Ouricuri e participa do ritual são os iniciados, 
nenhum "cabeça-seca"4 deve ousar entrar sem permissão, 
principalmente durante o ritual. O mesmo ocorre com o índio que 
revela o segredo aos "de fora". "Ninguém que vá olhar o Ouricuri por 
desaforo pra se dá bem, nem vê nada nem se dá bem ... " , explicou a 
S:r'1 Marieta (dez.97). Um fato que colabora para a manutenção da 
mística em tomo do Ouricuri é o silêncio das crianças Kariri-Xocó em 
relação ao ritual. Como Bodin (1949) observou entre os Fulni-ô5

, este 

4 

5 

Esta expressão é usada para designar a pessoa que não conhece o segredo 
do Ouricuri e que por isso possui a cabeça vazia. Segundo Mata ( 1989), 
reforça os critérios internos de identificação de que para ser índio, deve
se conhecer ó segredo do Ouricuri. 

. . 
Os Fulni-ô estão localizados no município de Aguas Belas em 
Pernambuco, esses índios mantêm com os Kariri-Xocó intercâmbio em 
termos religiosos. Estêvão Pinto ( 1956) registrou na época de sua 
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silêncio estaria ligado, inclusive, ao rito de iniciação dos meninos da 
aldeia. Esses abandonariam a companhia de suas mães nos ranchos e 
passariam a freqüentar a casa dos homens. 

Como foi dito, o local onde se localiza o Ouricuri é o único 
pedaço de vegetação nativa que restou na região. Historicamente não 
se sabe como essa •'mata" foi preservada. Os índios explicam que 
aquele território é sagrado e que por isso restou. Com relação a essa 
questão, a própria permanência dos Kariri-Xocó em Porto Real do 
Colégio, apesar das limitações, está ligada ao ritual e ao território 
sagrado onde este era realizado. A retomada das terras da Fazenda 
Sementeira em 1978 está relacionada ao antigo local onde se 
realizavam os rituais sagrados desse povo.ó 

Para participar do ritual do Ouricuri é necessário evitar 
bebidas alcoólicas e não manter relações sexuais. Como observou 
Bodin (1949) entre os Fulni-ô e Wagley (1976) entre os Tapirapé, o 
sexo é tabu durante o ritual sagrado. Entre os Kariri-Xocó a 
abstinência sexual se estende por um período anterior e posterior ao 
ritual. "... Se não tiver limpo, fica em casa. se tiver emporcanhado 
fica .. . '' (M.ª de Lurdes, abr.99). O fato de se estar "'limpo" é também 
importante para se precaver contra os espíritos que freqüentemente 
rondam a mata. "Eles vão procurar os mais fracos e desses se 
aproximarãá para seus propósitos, por isso devemos tá preparado. 
Lá é um ambiente bastante perseguido", explicou-me um índio. 

Durante os quinze dias passados no Ouricuri, uma semana 
fica sob a responsabilidade dos Xocó e a outra sob a responsabilidade 
dos Kariri. Entre os Fulni-:-.ô cada noite fica a cargo de representantes 
de diferentes sipes. Nos estudos realizados no final dos anos quarenta, 
Boudin explica que os índios de Porto Real de Colégio tomam parte 
do ritual, incorporando-se a sipe dos Peixes. Estêvão Pinto se refere 
aos trajes usados durante o ritual como sendo um saiote de fibra e 
máscara e adornos de penas,· além de uma vestimenta de chita 
colorida. Ele relata que os rituais do Ouricuri de caráter secreto, com 

6 

pesquisa que os Kariri-Xocó eram os únicos índios que podiam participar 
do Ouricuri dos Fulni-ô (ap. Mata, 1989). 
Os índios fazem referência ao local onde seus antepassados realizavam o 
ritual do Ouricuri, o Alto do Bode que fica a aproximadamente 1 km de 
onde estão construídas as suas casas. 
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, 
máscaras, só existem entre os Fulni-ô (Aguas Belas-PE), entre os 
Kariri-Xocó (Porto Real de Colégio-AL) e entre os atuais Tingui
Botó (Feira Grande-AL) (ap. Andrade, 1998). 

Conforme o pajé dos Kariri-Xocó me explicou, todas as 
divergências parecem ser superadas no Ouri.curi, é um local onde os 
índios se fortalecem frente a um mundo exterior para continuar 
existindo enquanto índio, é um local de oração, reflexão e 
aprendizado: "Lá todos é u1na família, e eu, o pajé, sou o pai da 
família ... , porque aqui que é que nós faz? Nós só faz pecar. O branco 
vai pros pés do padre se confessar, pra que? Pra descontar os 
pecados. Nós vamos pra nossa religião pra se · disciplinar e aliviar 
algumas culpas que nós jàze1nos. essa é nossa religião. E outra coisa, 
não oramos só por nós. Nós ora para o inundo, para o nosso país 
porque existe muita gente de boa vontade, muita gente que não tem o 
conhecimento que a gente te1n da religião e valoriza."(Queiroz 
out.97). 

O Ouricuri é uma estrutura ancestral em que se baseiam os 
Kariri-Xocó. O ritual age como sendo uma força e princípio 
organizador do cotidiano grupal (Mata, 1989). Segundo Clarice Mota 
(1996), todo universo simbólico recodifica o universo físico, 
ordenando-o e explicando-o. Durante o ritual esses índios reforçam, 
criam e recriam a cada novo presente vivido no Ouricuri uma 
identidade étnica própria. "Sempre voltamos diferentes do Ouricuri, 
eu sempre aprendo. Ainda hoje .. com essa idade, eu aprendo coisa no 
Ouricuri que jamais pensei e1n aprender (. .. )A gente não ver mais 
sente ... " (Queiroz. 99). 

O Sincretismo 

Grande parte dos Karíri-Xocó se confessa católico; freqüenta 
a missa aos domingos, batiza seus filhos e participa de festas 
religiosas promovidas pela paróquia do município. Essa fusão sacral 
assume .um papel importante ao nível das relações sociais, 
aproximando os índios à sociedade envolvente. Para eles há uma 
compatibilidade entre o catolicismo e o sistema religioso vivenciado 
por eles. O mesmo não acontece com protestantismo, os poucos 
índios que se dizem protestantes, a pesar de afirmarem de que não 
existe nenhuma pressão por parte das Igrejas, não acham mais 
importante freqüentar o Ouricuri. Fato este que causa revolta entre os 
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índios e deixa os protestantes bastante cautelosos ao se referirem ao 
Ouricuri. 

Os Kariri-Xocó são conseqüência de aldeamento missionário; 
foram submetidos à catequese e ao trabalho doutrinário ao longo de , 
séculos. E natural, portanto, que se considerem católicos, porém o 
pajé do grupo faz uma ressalva: "Eu não gosto muito de freqüentar a 
igreja, lá existe muita coisa errada e não podemos dizer nada. Na 
minha área eu sou o padre, o que eu vejo de errado eu reclamo, lá 
não. Como quem cala consente, eu prefiro assistir a missa pela 
televisão" (Queiroz out.97). HohenthaJ ( 1960:82) em seu estudo sobre , 
o Fulni-ô (Aguas Belas-PE)se surpreende com o sincretismo e 
destaca, além do catolicismo, a influência de religiões afro, informa: 
"Other elements of native religious include departamental gods and 
tutelary beings. usually, confused with African deities and catholic 
saints because of religious syncretisrn,- such conjusion is not 
extraordinary but rather cornmun a1nong these people" (ap. Silva, 
1996). Os Kariri-Xocó sofreram influência do catolicismo, através 
das missões; traços dos ritos afro-brasileiros a eles chegaram através 
do contingente negro que se incorporou a população local. Negros 
formaram alguns quilombos ao longo do baixo e médio São 
Francisco, como os do Mocambo que se localizava próximo a área 
onde habitavam os Xocó na Ilha de São Pedro-SE (Arruti, 199?), que 
se juntaram aos índios de Colégio quando uma parte foi expulsa de 

I . 

suas terras por fazendeiros. 

Apesar da religião dos Kariri-Xocó ser fruto do sincretismo 
religioso existe uma intol~rância forte às religiões afro. Os Kariri
Xocó fazem questão de distinguir, enfaticamente, seu regime dos 
realizados nos terreiros. Nenhum índio é autorizado a freqüentar 
terreiros, o pajé explica que os feiticeiros ligados a essas religiões 
freqüentemente realizam o mal e que a maioria das pessoas que 
procuram a aldeia com males espirituais freqüentam ou já 
freqüentaram terreiros desse tipo. Conforme o curandeiro Kandará, os 
piores espíritos que eles lidam são de nomes bastante conhecidos nos 
terreiros. Essa intolerância é explicada pela concepção que os Kariri
Xocó têm de espíritos; segundo explicação de Kenedi, se um espírito 
não esta num plano superior existe duas razões: ou não era a hora dele 
se desprender da matéria ou esse espírito foi condenado a viver 
vagando pelo mundo. Além da concepção de espíritos esse 
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preconceito foi construído historicamente, desde o período em que 
eram aldeados em missões católicas. 

Em uma de minhas estadas em campo em que assísti a uma 
mesa-de-branco, a mulher que estava sendo curada, uma branca esposa 
de um índio Wassu (São Sebastião-AL), diz que foi a um terreiro e o pai
de-santo afirmou que ela tinha uma alma branca acompanhando-a, 
Frederico, o curandeiro que estava comandando a mesa. desaprova e 
brinca perguntando se eles não tinham tinta para pintar essa alma. Os 
índios riram muito com a piada, o Sr. Kandará que estava ao meu lado, 
tocava-me para chamar minha atenção e ria aprovando. Ela expressa bem 
o sentimento de repulsa dos índios de Colégio em relação aos cultos afro
brasileiros. A relação com a igreja é grande desde a época dos 
aldeamentos missionários. Na aldeia; os símbolos do catolicismo rural 
estão presentes em cada casa. Contudo, a religião dos Kariri-Xocó é fruto 
de um sincretismo que não exclui as religiões afro. 

A confissão católica dos Kariri-Xocó é verdadeira, eles se 
sentem assim, o que notamos é um cristianismo com car~terísticas 
próprias. Porém o Ouricuri é essencialmente o ponto alto da vivência 
sagrada desses índios, de onde vem a força de que eles sempre se 
referem. Ribeiro ( 1992), em seu trabalho sobre os Pankararu 
(Tacaratu-PE), ressalta a capacidade de grupos humanos se adaptarem 
culturalmente para continuar existindo, "grupos humanos quando 
ameaçados em sua diversidade reage1n (. .. ) mesmo quando se 
dissolve na massa de uma sociedade 1nais ampla, nessa procuram 
realizar clivagens". A forma através da qual os Kariri-Xocó 
incorporaram a doutrina cristã é um exemplo dessa clivagem7

• 

Consciente ou inconscientemente (esse detalhe não me parece 
relevante), os Kariri-Xocó adaptaram às concepções míticas indígenas 
traços culturais, inclusive ritualístico. de outros sistemas culturais. 
Porém, a ritualística mítica, como observou Silva (1996) entre os 
Tuxá (Rodelas-BA), apesar de sofrerem influência heterodoxa das 
manifestações religiosas urbanas, não tem levado esse grupo indígena 
à absorção e à assimilação na sociedade urbana; ele opera como 
instrumento eficaz no reforço da identidade étnica. 

7 O termo clivagem, a autora toma de Lévi-Strauss que utiliza para explicar 
que grupos humanos, quando se vêem ameaçados em sua diversidade, 
tendem fragmentar-se e a reformular-se culturalmente. 
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AJurema 

Ao se abordar aspectos da religiosidade desses índios, outras 
questões sobressaem, como o poder místico da Jurema. Os Kariri-Xocó 
possuem uma ligação muito forte com essa planta. Sabe-se que a Jurema 
é utilizada no sertão nordestino desde tempos imemoriais. Não existe uma 
documentação a respeito da Jurema durante o início da colonização 
relativa aos povos indígenas do Nordeste. Andrade constata que o uso e 
cerimonial da Jurema passou desapercebido ou não pode ser observado e 
descrito por colonialistas viajantes, naturalistas e outros estudiosos nestas 
terras; numa primeira fase. contudo, pode ser considerado que toda e 
qualquer prática religiosa indígena fosse considerada diabólica pelos 
colonizadores católicos; nisso se contemplava tudo o que fizesse parte do 
sistema médico-religioso dos índios: 

O enraizamento lingüístico do termo Yu'rema na 
língua tupi é um forte indício de que o uso primordial, inclusive 
cerimonial do vinho da Jurema, além de ser herança da 
cultura indígena, regional, certamente já existia antes da 
presença dos colonizadores" (1988). 

Numa segunda fase histórica, a Jurema representa um 
elemento ritual ligado à própria resistência dos povos indígenas. 
Nesta fase na qual a Jurema começa a ser documentada, seu 
significado ainda não é entendido, mas seu uso já é motivo de 
repressão. Na medida em que foi desenvolvendo-se a colonização e o 
processo de dominação. não só política e econômica como 'também 
cultural. Rituais tendo como centro a Jurema, aparecem como uma 
forma de resistência indígeQa e popular. 

Esse conjunto de árvores típicas do agreste, Mimosa hostilis 
Benth. ou Mimosa verrucosa Lin., possui várias utilidades, servindo 
inclusive de alimento para gado. Clarice Mota (1987) estudou o uso 
da Jurema entre os Kariri-Xocó e os Xocó (Ilha de São Pedro-SE). Na 
sua tese, a antropóloga dá ênfase à importância que a Jurema assume 
entre aqueles índios: 

One of the most important point in lime is when people 
share the Jurema wine because it is the beverage wich is 
suppresed to open up their perceptive channel to the occult 
and secret word" (ap. Batista, 1992). 

Como é constatado entre os índios de Colégio, a Jurema é 
uma planta sagrada necessária às curas e a todas as atividades 
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xamanísticas. O vegetal constitui a base de praticamente todos os 
remédios do grupo. Como o pajé explicou: "Ela tem um valor 
superior a quase todas as plantas. Ela é diferente, serve pra quase 
todos os tipos de doença, dependendo do tipo do preparo e o modo 
que vai se usar." (Queiroz out.97). A bebida que os índios utilizam 
durante o ritual do Ouricuri é feita da entrecasca da raiz da árvore, 
esta é batida até se tomar uma pasta e, em seguida, posta para macerar 
em água (Mata, 1989). "Ela nos 1nostra mlfita coisa. nos dá muita 
insinuação, abre mais a vidência. Faz enxergar mais longe, 
compreende?" (mar.98), explica o pajé. 

O índio Moacir Pires, filho de um curandeiro Kariri-Xocó, 
explicou que na área "tem três qualidades de Jurema: da roxa, da 
preta e da branca". A preta e a roxa têm flores e só a preta tem 
espinho. A roxa é usada pelos Kariri-Xocó para "limpar o corpo, para 
limpeza da matéria", usa-se sob a forma de defumador para se "livrar 
dos espíritos". O pajé do grupo, Júlio Queiroz, fez questão de dizer 
que só utiliza a árvore para o bem e que condena o uso que se faz da 
Jurema preta nos terreiros de umbanda, a Jurema que serve é lisa e 
sem espinho. Na aldeia ela não é uma planta de cultivo, cresce na 
mata do Ouricuri. 

José Heleno, filho do cacique, em entrevista dada a Andrade 
(1998) diz que a aldeia dos Kariri-Xocó juntamente com a dos Xocó 
(Ilha de S. Pedro-SE) são as únicas que guardaram o segredo do 
preparo e uso cerimonial da Jurema. Referências escritas quanto ao 
uso cerimonial da jurema, como a de Luiz Torres (1984), não são 
aceitas como válidas pelo índio. Ele que discutiu a respeito com esse 
autor, explica que pelo fato de não acreditar na religião indígena, e 
nunca ter tido acesso aos segredos do uso da Jurema e da 
comunicação com os mortos, seu entendimento ficou comprometido. 
Heleno, complementa dizendo que os Fulni-ô, mesmo não sendo 
descendentes dos Karíri-Xocó, os que guardam a tradição cerimonial 
da J urema, aprenderam ou reaprenderam em sua aldeia, Porto Real de 
Colégio. Segundo sua versão, foram dois irmãos Fulni-ô, Luiz Cruz e , 
José Alvares da Cruz, que inclusive já morreram, os responsáveis , 
pelo uso cerimonial da Jurema em Aguas Belas. 

Como mencionei, esses . índios estão diferenciados da 
população local pela inclusão no espaço fisico do Ouricuri, onde os 
índios praticam o ritual sagrado de mesmo nome. O ponto alto do 
ritual é o estado de transe ocasionado pelo uso da Jurema. A jurema 
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traz experiências auditivas e visuais a todos que participam do ritual e 
que bebem da bebida feita da efusão da casca da raiz do vegetal 
(Mota, 1996)8

• Segundo Jean Langdon ( 1996), o uso de substâncias 
psicoativas em rituais possibilita uma instância em que o imaginário 
se tome real. Na aldeia, a jurema não só fala como é ouvida, estando 
aí todo mistério e a principal fonte do segredo desses índios. Somente 
o índio iniciado partilhará dessas experiências, os de fora jamais 
poderão ver e ouvir o que a Jurema diz. 

A mesa dos índios 

A mesa é uma prática muito difundida e faz parte do variado 
sistema de crença dos índios do Nordeste, especificamente, dos , 
Kariri-Xocó. E sempre posta por pessoas de reconhecido saber e 
poder. Várias são as que trabalham dentro do sistema simbólico. Na 
aldeia são realizadas dois tipos de mesa: a de índio, posta somente 
para os iniciados ao ritual do Ouricuri e a de branco, posta para os 
não-índios e índios de outras aldeias e que não mantém relação direta 
com o sistema religioso do grupo. Nem todas as sessões de mesa 
podem ser observadas por pessoas não iniciadas: ao participar da 
mesa de branco fui aceito com desconfiança, não pude gravar os 
cânticos e nem tirar fotografias. 

Em geral. é colocada nos casos mais graves, sendo 
comandada por um curandeiro da aldeia, jamais por uma mulher. 

J 

Segundo Clarice Mota ( 1996), os índios que trabalham com mesa se 
utilizam de vários meios de cura: orações, cantos, adivinhações, 
remédio de origem vegetal e, principalmente, utilizam-se da 
orientação de guias espirituais. A mes~ dos Kariri-Xocó é composta 
por um tapete (ou esteira) sobre o qual são colocados um crucifixo e 
dois recipientes. Um contém um preparado com Jurema: o outro, um 
pires com uma cruz feita com fumo e alho pisado embebido com 

8 No trabalho de Clarice Mota ( 1996) podemos encontrar que a Mimosa 
hostilis, a espécie de Jurema utilizada pelos índios, foi determinada como 
contendo substância de efeito alucinógeno cujo o princípio ativo é N, N
dimetriptamina ou DMT. No entanto. se o preparado feito com o vegetal 
for ingerido oralmente. DMT toma-se inativo no trato digestivo. Segundo 
explica, con10 a Jurema é tomada con10 bebida. não está claro que 
outra(s) substância(s) pode(m) estar presente(s) na bebida para bloquear a 
inatívação dos efeitos de DMT. 
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álcool (cachaça), sendo que esse último recipiente é colocado 
somente para mesa-de-branco. 

A mesa não tem um tempo determinado para acabar; 
dependendo do problema, vai de meia hora até o espírito que está 
importunando o paciente sair definitivamente. Durante o ritual, a 
pessoa que está sendo curada bebe várias vezes a mesinha, o remédio 
feito à base de Jurema, que ao ser ingerida provoca reações diferentes, 
variando de pessoa para pessoa, como vômitos, tontura. visões 
"verdadeiras", como o pajé explicou, são algumas das reações 
provocadas. Essa reação da erva em relação ao paciente ou a reação 
do paciente em relação à erva ajuda ao índio a proceder de acordo 
com cada situação. A mesinha é amarga e escura e é composta de raiz 
de Jurema batida e diluída em água com outras ervas que variam de 
acordo com o problema. 

Em uma de minhas estadas, tive a oportunidade de 
acompanhar uma mesa posta pelos índios Kariri-Xocó. Estava 
conversando com Frederico, Kandará e Kenedi em frente,..à casa deles 
quando um automóvel parou com uma família de índios Wassu de 
Cocai (Joaquim Gomes-AL) que foi à aldeia recomendada por uma 
enfermeira índia funcionária da Funai . Após conversar com o pessoal, 
Frederico decidiu que iria por a mesa e pediu para que os índios se 
preparassem que "tava na hora de trabalhar". Antes do início, os 
Kariri-Xocó benzem os participantes. A reza é muito forte, passa uma 
energia muito grande. São orações grandes; em alguns momentos, ele 
repete parte dela várias vezes. 

O problema pareceu estar com a senhora que Kandará benzia; 
certamente estava com ela o motivo da vinda do grupo. A fisionomia dela 
era de muita tristeza, estava em frente a mim e parecia não se incomodar 
com minha presença, olhava para os lados, não se concentrava na reza. 
Ao final da oração ela se emocionou e chorou bastante, falou que estava 
sofrendo muito com o que estava passando. Contou ao curandeiro seu 
problema, falou que sofria de desmaios repentinos e quando se acordava 
estava no hospital e não se lembrava de nada do que se passou. Junto com 
ela vieram mais quatro mulheres e dois homens. Ela me explicou que é 
esposa de um índio Wassu que é pajé da tribo; a dona Mª de Lurdes me 
revelou que seu marido não sabia que ela procuraria os Kariri-Xocó. 
Apesar de viver na aldeia desde 59, não freqüentava o Ouricuri dos 
Wassu, não me recordo se por opção ou se pela não aceitação do grupo já 
que ela não é índia por descendência. Estávamos sentados no sofá da 
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pequena sala quando Frederico surge com um tapete embaixo do braço 
dizendo que irá colocar a mesa, pede para que saiamos. Nos juntamos ao 
pessoal, uma de suas filhas, a mais velha, explica a Kandará que o 
problema de sua mãe poderia ser feitiço de uma cabocla amante de seu 
pai. Kandará ouve com atenção e não descarta a hipótese. 

A mesa chama atenção, o que se vê assim que se entra no 
local onde se realiza o ritual da mesa além da cruz com cristo 
sacrificado e os dois recipientes, são cinco ramos de árvore e cinco 
velas brancas postas sobre o tapete escuro. Todos ficamos ao redor 
da mesa em um espaço bastante reduzido. Frederico que lidera a 
mesa permanece sentado quase todo tempo em um pequeno banco 
próximo à cruz, ao seu lado estão duas índias, uma em cada lado e ao 
lado dessas, dois índios: Kenedi e outro caboclo. Todos eles entre 18 
e 26 anos. Eram seis o número de índios participantes da mesa, essas 
pessoas, segundo Clarice Mota ( 1996), são encarregadas de afirmar a 
"ciência indígena", assim considerada como base indispensável ao 
bem-estar tisico e social de todos os membros do grupo. 

Após a porta ser fechada, começa na sala escura o que na 
medicina equivaleria a anamnese. Frederico, o curandeiro que está 
liderando a mesa, pede para que a Sr.ª Mª de Lurdes que está sentada 
enfrente a ele, conte o que está se passando com ela e faz algumas 
perguntas rta tentativa de encontrar a causa ou as possíveis causas do 
problema, como descrevo no meu diário: 

( ... )A mulher continua falando e mais uma vez fala que 
poderia ser um feitiço diz que já procurou alguns terreiros para 
se tratar e comenta: 'Eles me disseram que é uma alma 
branca'. Frederico ~faz cara de desaprovação. A Sr ª M ª de 
Lurdes continuou falando, falou da amante de seu marido e de 
seu filho que morrera ao mergulhar em um pequeno rio e bater 
com a cabeça em uma pedra na aldeia de Cocai. Nesse 
momento, os ·índios que participavam da mesa pareceram 
entrar em consenso, pediram mais informação sobre o assunto 
e uma de suas filhas explicou que a mãe sofreu muito com a 
morte da criança e, em um momento de desespero, chegou a 
pedir para que a levasse com ele. Quando ela falou isso a mesa 
se manifesta, pareciam ter encontrado a causa do problema. 
Desde o começo já se passara uma hora. Frederico olha fundo 
para a paciente e explica que ela nunca deveria ter feito aquilo, 
que deveria se conformar com a morte e que o morto deve 
aceitar que não é mais vivo. Nesse momento, Frederico pede 
para que eu desligue o gravador e eles começam a cantar uma 
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melodia que vai ficando mais forte com o tempo. O ambiente é 
tomado por uma energia que eu não consigo expressar. Os 
índios em volta de Frederico, quatro no total, agitam os ramos 
que estavam espalhados sobre a mesa (tapete). Frederico 
canta de olhos fechados, dona M ª de Lurdes e suas quatro 
filhas estão atentas, a mais velha chora. O ritual é emocionante. 
De repente eles param o canto e Frederico explica que viu o 
acidente e que entrou em cantata com a alma do garoto morto. 
O curandeiro pede para que ela peça desculpas a Deus por ter 
feito o pedido para que seu filho viesse para levá-la embora. 
'Desculpa Deus', fala a mulher assustada com a situação. 
Frederico pede para que ela repita em voz alta e que todos 
rezemos o Pai Nosso. Kandará que está ao meu lado desde o 
início do ritual se manifesta e diz que também viu o acidente .. . 

Acredito que ao entrarem para preparar a mesa. ambos, 
Frederico e Kandará, tomaram da Jurema pois, durante a sessão, são 
os únicos a perceberem a presenças de espíritos. Entre os índios 
Truká, os índios que bebem a Jurema durante a realização do ritual, 
são os que mantém contato e incorporam espíritos (Batista 1992). A 
relação que o líder xamã mantém com os espíritos é a que Langdon 
( 1996) se refere na introdução da obra Xa1nanis1no no Brasil. a de 
mediador entre o mundo humano e o extra-humano . 

... Pergunto se posso continuar a gravação, Frederico 
faz sinal que sim, que as 'palestras' poderiam ser gravadas, 
os canticos não. O ritual toma um rumo diferente, parece estar 
em fase final. Frederico faz revelações: 'A pedra que ele caiu 
é encantada, já levou três e irá levar uma Quarta pessoa'. O 
xamã diz que a próxima será uma das suas filhas, elas se 
espantam, ele pede para que elas tenham cuidado e faz sinal 
para uma delas, as outras entendem, ou pareciam entender. 
Pelo que pareceu, a pedra era uma metáfora na vida da 
jovem, sua personalidade revelara algo diferente ao índio e 
quando ele a apontou as outras filhas não tiveram dúvida. 'Tá 
vendo'? comentou a que estava do meu lado ... 

A bebida escura ao lado da cruz, a 1nesinha, vai sendo 
distribuída da direita para a esquerda a cada um dos participantes que 
deve recebê-la com a mão direita e engolir todo o conteúdo (meio 
copo). O paciente é o único que bebe várias vezes a bebida. " Você 
bebeu mesinha você se embebedou ... " , cantam melodiosamente os 
índios balançando pequenos galhos de árvores com energia. O ritual é 
longo, a mesa tem uma duração em média de três horas ininterruptas. 
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As indagações e explicações do curandeiro que lidera a mesa são 
alternadas com orações e cânticos que vão ficando mais fortes à 
medida que a hora avança. Algumas vezes os cânticos possuem letras 
e melodias, outras, só melodias. As letras falam de santos católicos, 
de caboclos encantados etc . 

. . . A sala pequena começa a ficar quente, a porta da 
frente permanece fechada, de onde estou posso ver em 
minha frente a movimentação na pequena cozinha da casa. 
Alguns índios entram pela porta da cozinha e ficam 
observando o ritual sem se aproximar. Me observam, não 
querem que eu grave os cantos. Dependurados nas paredes 
da pequena sala estão algumas imagens de santos católicos, 
do Padre Cícero e do menino Jesus. Sobre nossas cabeças 
tem uma gaiola com um pássaro conhecido como caboclinho 
que acompanha com seu canto o canto dos caboclos. 
Frederico está muito suado. Ele levanta. põe a mão sobre a 
cabeça de dona M ª de Lurdes e dá leves tapas depois, põe a 
cabeça próximo a dela e dá fortes sopros sobre a testas e nas 
orelhas, o ritual está chegando ao final. Os índios se 
levantam, acendem as velas. se aproximam de dona M ª de 
Lurdes e cantam forte cruzando velas sobre sua cabeça. 
Estou com muita fome, a bebida me deixou tonto. Os índios 
param de cantar e sopram ao mesmo tempo as velas, o ritual 
chega ao final (PRC-, fev/99). 

Diferentemente do que observou Mércia Batista ( 1992) em seu 
estudo sobre o Particular ou Cienciazinha, mesa posta pelos índios 
Truká (Ilha de Assunção-PE), os Karirí-Xocó não incorporam espíritos 
durante as cessões de cur~. A incorporação, na maioria das vezes, é 
vista como sendo uma coisa negativa. O espírito incorporado é sempre 
maléfico e precisa ser exorcizado, expulso daquele corpo que está 
sofrendo com o assédio. Os espíritos exorcizados. na maioria das vezes, 
vêm no corpo do "'branco" e, segundo os índios, foi mandado para este 
através de um feitiço realizado em um terreiro de umbanda9

• 

O paciente fala o que está se passando com ele, Frederico ouve 
atentamente e com uma superioridade de quem tem seu poder 

9 Segundo Langdon ( 1996), esse distinção tem sido utilizada para definir 
diferença entre xamã e alguns praticantes como o pai de santo. Em alguns 
povos o transe de possessão faz parte do transe xamânico, como 
demonstra o citado trabalho de Batista ( 1992) entre os índios Truká. 
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reconhecido por todos. Esse poder é identificado pelo controle que os 
índios exercem sobre os males físicos e espirituais, as pessoas acham nos 
índios de Colégio a ciência necessária para lhes devolverem a saúde e a 
paz de espírito. E o índio em seu poder curador, desenvolve um 
relacionamento dialético com a doença e o infortúnio daquelas pessoas. 

Otoré 

O toré constitui-se da harmonia entre a música e a dança. 
Como sugere Langdon ( 1996), cantos e danças e outras técnicas 
podem ser empregadas em conjunto ou em separado para atingir a 
mediação xamânica. O toré é também um momento de agrupação 
entre Kariri-Xocó. Ele é realizado como parte do ritual secreto sob o 
nome de toré de búzio 10; para apresentar-se ao branco, toré de roupa; 
ou simplesmente, como diversão em forma de brincadeiras de criança, 
ou para marcar o rítmo dos trabalhos ~coletivos dos adultos sob a 
forma de música, as cantigas de mutirão. 

Algumas vezes os Kariri-Xocó são convidados para dançar e 
cantar o toré fora da aldeia, os índios realizam apresentações em 
festas e eventos realizados no município e fora dele. Para os índios de 
Colégio, o toré é muito mais que um folguedo, pois enquanto 
manifestação está-se afirmando uma história comum diferenciada. 
Como parte do ritual secreto, ele é realizado na abertura do Ouricuri e 
invoca a proteção das entidades mágica-religiosas que fazem parte do 
sistema de crença do grupo, que vai de santos católicos à entidades 
indígenas. 

Entre os índios do Nordeste. o toré sempre foi encarado como 
um emblema de uma identidade diferenciada. Apesar de em alguns 
momentos os índios mais velhos não fazerem questão de participarem 
do toré fora do contexto do Ouricuri, percebe-se que é um momento 
privilegiado pelo grupo na medida em que é encarado como um fator 
identitário em face aos que estão colocados fora das relações sociais 
desta comunidade. Esse povo sabe da importância de se apresentar 
vestido de índio pra os brancos ver. 

'º Conforme Bodin ( 1949), este nome é dado por causa do instrumento 
musical utilizado, o "búzio". O instrumento é uma espécie de flauta longa 
também conhecida por "buso". 
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·• .. . Eu bem não queria vir 
Mais mandaram me chamá 
Pr 'eu dançar esse toré 
Na festa do arraiá 
ô lê lê, ô lê lê 
ô lá lá. ô lá lá .. .. " 

" ... Urubu de Serra Negra 
Não alimpa mais a pena 
Quis comer mangaba verde 
Lá na baxa da Jurema 

A 

O lê lê, ô acauâ 
Na baxa da Jurema 
Ô lê lê, ô acauâ 
Na baxa da Jurema .. . ·• 

O toré é entre os índios de Colégio. como coloca Mata ( 1989), 
a parte revelada do segredo que pode ser transportada para qualquer 
lugar ou situação. O toré antecede o transe xamânico em que os 
Kariri-Xocó, reunidos no Ouricuri, rompem a barreira entre um 
mundo natural e um sobrenatural. Após beberem a jurema, os índios 
cantam e dançam para entrarem em contato com seus ancestrais. 

O toré é ainda um o elemento diferenciador, capaz de 
identificar o grupo frente a outros da região. Como Batista (1992) 
observou entre os Truká (Assunção-PE), o toré é um momento em 
que se toma possível uma forte articulação interna, no sentido de um , 
sentimento grupal. E o que Barth (1969) identificou como sinal 
diacrítico. Pode-se identificar uma comunidade em relação a uma 
outra, com outros sinais de pertencimento. Em alguns depoimentos 
pode ser percebida tal perspectíva como em uma ocasião em que em 
conversava com um índio Kariri-Xocó a respeito de uma apresentação 
em que eles haviam participado juntamente com os Karapotó (São 
Sebastião-AL): .. O toré deles não tava bom, a sorte é que nós tava lá 
e fizemos bonito" . 

.. 
'" ... O lê lê, Canindé 
ô lê lê. Canindé 

, 
Oi o mestre Canindé 

... 
O lê lê, Canindé 
Todo mundo é Canindé 
Ô lê lê, Canindé 
O pajé é canindé .. 
O lê lê, Canindé 
O cacique é Canindé 

.... 
O lê lê, Canindé ... ,, 

.... 
" ... O passari1n tá cha1nando 

.A 

O passarim tá cha1nando 
" O passarim tá chamando 

O índio qué levá 
Não querem dexá 
Respondeu o acauâ .. 
O passarim tá cha1nando 
Ô passarim tá chamando ... " 
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Segundo Mata ( 1989), o toré de búzio que precede o Ouricuri 
tomou-se símbolo de etnicidade para o grupo. Para ela, é uma espécie 
de resposta estratégica à dúvida da sociedade nacional sobre a 
existência de índios verdadeiros na região. Apesar do uso político 
que os índios fazem da parte revelada do segredo, ao dançá-lo os 
índios evocam o Ouricuri. deixando estrategicamente à vista da 
sociedade uma pequena parte de seu segredo, o segredo do índio 
verdadeiro. 

"Caboco lindo que tá fazendo aqui? 

- Eu ando por terra alheia, procurando minha ciência. 

Ê caboco lindo 

Arrêa rá rá 
... 

E caboco lindo 

Arrêa rá rá 
... 

E caboco lindo 

Arrêa rá rá .. . " , 
Os índios e a cura 

1 

Os índios Kariri-Xocó são conhecidos pelo poder de cura. Na 
aldeia homens e mulheres desenvolvem atividades xamanísticas sob o 
comando do pajé mais velho dos Kariri-Xocó, o Sr. Júlio Queiroz 
Suíra. Eles trabalham sós ou em grupo, dependendo do problema. O 
lugar que este corpo de especialista ocupa dentro da organização 
social tribal é legitimado continuamente pelas cerimônias realizadas 
no Ouricuri e pela ideologia da ancestralidade. E o pajé age como 
força central (Mota, 1996). 

Durante minhas estadas em área, eram quatro os homens que 
vi agirem no tratamento de pessoas doentes; além do pajé Júlio, 
mantive contato com Frederico. Kandará e Kenedi. Como acontece 
entre outros índios do Nordeste, o modo de atuação desses 
curandeiros diferenciam entre si. 11 Júlio, o pajé, é discreto e 
equilibrado, conseguindo, com diplomacia ser o homem mais 
poderoso da aldeia. Frederico tem mentalidade bem diversa: é 

11 Venho tentando correlacionar os Kariri-Xocó, principalmente, com os 
outros índios do Nordeste devido, como referido anteriormente, a 
especificidade com que se apresentam os grupos dessa região. 
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expansivo e tem a voz mansa e firme, se diz um curador que tem um 
relacionamento mais profundo com o problema para se diferenciar de 
seu companheiro Kandará que dizia ser um bom rezador. Kandará é 
uma figura misteriosa, tem olhos claros e um colar no pescoço, 
raramente está em casa, é muito requisitado e vive viajando para rezar 
e vender seus remédios de ervas nativas. O quarto e mais novo era 
Kenedi, filho de Kandará, figura alegre e simpática, parecia não 
inclinado a esforços fisicos, voltara a estudar e se dizia arrependido 
por ter parado. Várias vezes quando conversava com Kenedi, era 
interrompido por pessoas que o procuravam para serem benzidas; 
entre eles o seu próprio irmão que me falou: Kenedi tem u1na força 
muito grande. 

Além dos curandeiros, mantive contato com duas mulheres 
que realizavam curas: as rezadeiras. como são conhecidas. Uma foi a 
Sr ª Marieta, descendente Xocó (Ilha de São Pe.dro-SE) de 92 anos, 
muito lúcida, recebe a gente dizendo que não sabe rezar nem curar. 
"Meu filho quem cura é Deus. Ele é o granlie curador, Ele é o grande 
rezador". A outra foi Rosalíta, índia de aproximadamente 55 anos; 
tinha voz firme e olhar desafiador, se dizia bastante corajosa. Com fé 
em Deus, nas crenças indígenas e invocando santos católicos, essas 
mulheres rezam e curam. Elas também dominam a medicina natural e 
transmitem o saber para as índias mais novas. Conforme se constata, 
as mulher es assumem um papel de menor expressão em relação a 
cura. As rezadeira não podem comandar a mesa, .ritual realizado para 
os casos mais graves de doenças. Como ocorre entre alguns grupos 
tupi (Andrade, 1985), as mulheres que estiverem menstruadas 
também não podem assistir aos rituais. 

Assim como obseniou Batista ( 1992) entre os Truká 
(Cabrobó-PE}, dentro do espaço de cura Kariri-Xocó existem dois 
momentos que podem ser alocados. No primeiro estão as rezadeiras 
que portam reconhecimentos por parte do grupo como sendo 
possuidoras de um poder capaz de afastar doença/morte que se 
localizam em crianças e adultos. Em um segundo momento está a 
mesa ritual sob o comando do curandeiro, principal figura no 
processo de cura entre os índios de Colégio. 

, 
E durante o Ouricuri que esses índios realizam curas e se 

fortalecem para realizá-las fora do contexto do ritual. Na aldeia, como 
referido anteriormente. curandeiros e rezadeira agem sob o comando 
do pajé Júlio Queiroz. O papel desses especialistas é legitimado pelo 
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Ouricuri. Na aldeia a gente pode observar uma certa movimentação 
de não-índios a procura dos curandeiros, quando iniciei minha 
pesquisa na condição de aluno do PIBIQ/CNPq, o que me chamou 
atenção foi a movimentação de pessoas a procura do pajé, eu dormia 
na casa dele num quarto ao lado da pequena sala onde aconteciam os 
atendimentos e por acaso, presenciei alguns. 

Nas sessões individuais de cura, o Sr. Júlio olha um pequeno 
espelho onde ele vê o que há de errado com o paciente. O pajé, assim 
como alguns curandeiros, entra em contato com espíritos para obter 
informações sobre a natureza e a causa da doença. Em geral o 
diagnóstico começa com uma longa conversa com o paciente, onde os 
problemas deles são cuidadosamente investigados. Os índios são 
capazes de curar desde doenças mais simples até possessões satânicas 
utilizando a medicina indígena e símbolos do catolicismo rural. 

Como coloquei anteriormente, a descoberta do problema que 
afligem os que procuram a aldeia começa com uma longa conversa 
entre estes e o curandeiro. Segue-se ao diagnóstico, tratq,mento e a 
cura, os conselhos do curandeiro. Conforme observou Lévi-Strauss 
(1975), o poder de persuasão se incorpora ao mito toma~do-se eficaz. 
O paciente e sua crença no poder do curandeiro xamã é parte 
importante na relação de cura .. A.o estabelecer um profundo elo entre 
o curandeiro e o curado, esta oposição entre ambos se revela de uma 
forma experimental, onde a experiência se transforma em uma 
revelação de poder por parte do curandeiro em relação ao curado. A 
cura é um poder de relação entre as forças naturais e as forças 
espirituais~ que se concentram no conhecimento do curandeiro. 

Entre os poderes patogênicos que causam doenças e que 
freqüentemente acometem os que procuram alento nos índios de 
Colégio estão, além dos problemas fisicos de doenças dos mais 
variados tipos, estão: os casos de feitiçaria, de olhado e a 
aproximação e possessão por espíritos. Para os Kariri-Xocó, os 
feiticeiros são pessoas que praticam o mal ou induzem as pessoas a 
cometê~los. Um feiticeiro pode ser definido como um indivíduo de 
qualquer idade, de ambos os sexos que use seu .. poder" para fins anti
sociais. Assim ele causa a doença e a morte. Historicamente, ·o 
feiticeiro ou feitiçaria está intimamente relacionado com o poder da 
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bruxaria12
• O olhado depende da ação ativa de agente humano 

motivado por raiva ou pela inveja13
• A aproximação e a possessão por 

espíritos estariam, ou não, associadas a uma ação consciente do 
sujeito humano, são produtos da ação de mortos pagãos ou de pessoas 
que morreram acidentalmente. 

Conforme averiguou Baldus (1935), entre os Tapirapé o xamã 
era, ou mostrava-se, como um defensor da comunidade contra os 
maus espíritos. Entre os Kariri-Xocó, o líder xamã Júlio Queirós 
atribui como uma de suas principais responsabilidades, a proteção de 
seu território contra forças negativas. Pois, como ele fala, a aldeia e 
principalmente o Ouricurí, são territórios bastante perseguidos. 
Durante minha pesquisa de campo descobri que existem duas espécies 
de espíritos que após deixarem o corpo do indivíduo não conseguem 
alcançar o reino dos céus, tomando-se ameaça no caminho de quem 
deste se aproximar. Uma espécie pertence aos espíritos de pessoas 
que tiveram a morte causada por algum tipo de acidente, esses 
indivíduos morreram antes do tempo e seus espíritos vagarão por um 
período que pode ser curto ou longo até serem chamados para o céu. 
Tais espíritos irão se aproximar das pessoas e, muitas vezes, com o 
intuito de ajudar, acabarão prejudicando amigos e familiares , estão 
confusos e desnorteados por terem partido antes do tempo. A outra 
espécie nunca alcançará o reino dos céus, estão condenados a vagar 
eternamente, são os espíritos dos infiéis. Eles se aproximarão das 
pessoas e farão mal a elas, baixarão em terreiros e se apossarão do 
corpo dos mais fracos. 14 

12 A crença medievalista no poder da feitiçaria e na ação da bruxa levavam 
as pessoas a se afastarem dos caminhos do céu e a aproximarem-se do 
demônio e, com ele, se identificarem, na prática de determinadas ações 
inexplicáveis. que se assemelhavam às práticas poderosas do príncipe das 
trevas. Na Idade Média, ela se generaliza, chegando a constituir uma 
ameaça ao Estado, à própria Igreja e ao ser humano (Gontijo, 1998). 

13 Otávio Velho ( 1985) faz distinção entre "mau olhado e "olho mau", 
categorias importantes no meio rural brasileiro, em que retoma, em que 
retoma esta diferença entre ação consciente e propriedade inconsciente 
(ap. Fausto, 1988). 

14 Juntamente com uma influência católica de aldeamento missionário que 
uma análise mais acurada podia revelar, essa concepção sobre os espíritos 
pode ser a chave da negação e do preconceito às religiões espíritas 
Kardecistas ou de ínfluência afro. 
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Muitas doenças físicas têm causas espirituais e estas só 
podem ser curadas pe1os curandeiros. como exp1ica o pajé Júlio , 
Queiroz: .. Existe muitos incô1nodos que 1nédico nenhiun cura ( ... ). E 
quando eu vou ser o 1nédico daquela pessoa ( .. .). Eu é que111 sou 
obrigado a assu1nir aquela responsabilidade". Existem também os 
casos de problemas ligados ao não cumprimento da religião. ·'Pela 
minha eu tiro o poder lias outras. te111 que haver respeito". Na aldeia, 
o não cumprin1ento da religião é uma coisa muito séria, como 
exemplifiquei anteriormente no caso da morte social. E essa seriedade 
o pajé espera de não índios em relação as suas religiões: 

Se aqu ilo é interno da própria religião dele, não hà 
médico que descubra. compreende? Se eu tenho minha 
religião, tenho com que me defenda ( ... ) agora, para isso eu 
preciso que eu cumpra com os meus deveres. Se ela tem um 
estatuto. insinua, indica( ... ), se o cara anda fora das normas ele 
é complicado. Na complicação que ele recebe, ele vai adoecer 
e vai sofrer. Ai é onde o médico bate, faz uma média, aplica um 
medicamento errado... Mas aquilo não é coisa de médico, 
vamos ver se nós dá jeito. se tiver jeito ainda ... Aí é que eu 
entro. tenho que usar minhas armas. o meu medicamento da 
selva ( ... }. tenho uma caixinha, tenho espelho tenho, minhas 
orações ( ... ). aquilo ali me mostra, compreende? Eu viso o que 
a pessoa tem, aquilo pode ser um mal comum mesmo, o que 
for eu sei. O meu trabalho me apresenta aquilo, digo na hora o 
que é. Se for coisa que tenha jeito ... (mar.98). 

Tais problemas funcionam con10 imagens dialéticas que estão 
relacionadas ao mundo dos brancos. Doenças que no mais das vezes 
vem no corpo do branco, as "<-loenças de branco", como eles dizem se 
referindo aos proble1nas que vem de fora para a aldeia independente 
de qual etnia o carregue. 

As mulheres e a cura 

Como foi dito, as mulheres Kariri-Xocó assumem um papel 
de menor expressão em relação a cura. E essa menor expressão em 
relação a cura traduz e marca simbolicamente relações de poder entre 
os diferentes gêneros. Un1 dado etnográfico que ilustra esta afirmação 
refere-se à própria percepção entre os Kariri-Xocó de que as mulheres 
são 1nais fracas do que os homens porque mcnstruan1 e por isso 
somente após a menopausa elas podem se tomar Cllran{/eiras. A 
menstruação além de deixar as mulheres fracas cm relação a cura, o 

\ período menstruai as tomam susccptível de contrair maleficios. 
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"A 1nenstruação faz com que ela enfraqueça, ela 1nenstruada sequer 
' pode participar da mesa. E por isso que não autorizo, é muita 

responsabilidade. se acontecer algo, eu sou o responsável". Essa 
fraqueza feminina em relação a cura demonstra uma interação entre 
dados sobre corporalidade - gênero -- xamanismo (Martins, 1998). 

Ribeiro ( 1992), observou entre os Pankararu (Tacaratu-PE) 
que as mulheres não são capazes de entrar em contato com os 
encantados15

, assumindo como entre os Kariri-Xocó, um papel 
coadjuvante em relação a cura. Porém, os índios mais velhos se 
recordam de uma mulher de grande poder para cura, a finada Matilde. 
"Ela ganhou 1nuito dinheiro de branco", explicou a Srª Lurdes. A Srª 
Matilde foi muito importante na aldeia tendo influenciado dois dos 
mais importantes curandeiros da aldeia, o pajé Júlio Queiroz e 
Kadará. 

A pesar de não poderem comandar a mesa, elas realizam 
curas através de suas rezas e da manipulação de ervas medicinais e 

' são reconhecidas por isso onde quer que estejam, "As vezes as 
caboclas tão vendendo pote nas feiras dos municípios, aí vem gente 
perguntar se elas são caboclas, diz que não querem comprar nada 
que quer que elas rezem e faça remédio ... " (Peba out.97). Os índios 
não se cansam de relatar os casos de curas realizados por essas 
mulheres que desempenham papéis importantes na aldeia e essa 
menor expressão em relação a cura pouco ou nada se traduz em 
redução do gênero feminino em relação ao masculino na vida 
cotidiana. 16 

O segredo 

Depois de algum tempo de pesquisa entre os Kariri-Xocó, 
começo a compreender o por quê do mistério que envolve o ritual 
xamânico do Ouricuri. Mistério este que revela a existência de um 
segredo guardado pelos índios com muito cuidado. Não é difícil 

15 
.. En~antados" são espíritos protetores, ancestrais míticos que habitam as 
matas. Organizados em sociedade, estabelecem relações com indígenas 
através dos Praiás, "sacerdotes" ou mediadores humanos (Ribeiro 1992). 

16 As relações sociais de gênero, de subordinação do feminino pelo 
masculino, que é denominador comum de quase todas as culturas, parece 
não ser diferente entre os Kariri-Xocó. Porém, entre os índios de Colégio, 
ela toma uma característica própria. 



338 ÍNDIOS DO NORDESTE: TEMAS E PROBLEMAS - li 

entender a existência de um segredo no grupo. difícil é obter 
informação sobre o assunto. Um dos motivos da dificuldade é que o 
segredo passa também pela própria concepção de índio. Na aldeia, 
brancos podem ser considerados índios, índios de entrada como são 
chamados, quando se casam com membros do grupo e se submetem a 
uma vida tribal, porém, ele só é "vivo socialmente"17 se freqüentar o 
Ouricuri, conhecer o segredo e respeitar as tradições. O ato de se 
introduzir o branco ao segredo foi uma das muitas obras do antigo 
pajé Francisco Queiroz, o Francisquinho, para se melhorar a relação 
entre os índios, e entre estes e os brancos. Segundo Fredrik Barth 
( 1969), o fato de grupos étnicos serem categorias de pertencimento, 
identificação e também de exclusão pelos próprios atores "tem como 
característica organizar a interação entre as pessoas". Para o velho 
pajé, introduzir o branco ao segredo era uma maneira de se 
recompensar aquele indivíduo que vindo de fora, tinha uma vida 
conjugal, possuía filhos e mantinha uma relação de respeito aos 
índios. 

Na literatura antropológica, trabalhos têm demonstrado que, 
em todas as épocas, marcas de distinção social são' forjadas por 
diversos grupos a fim de reforçar e traçar limites étnicos e sociais. 
Como demonstra Kertzer, "ln ordem to have members{. .. ), propagate 
myths regarding their origin and purpose, while members engage in 
symbolic practices that serve to 1nark off from nonmembers" (ap. 
Mota, 1996). Hoje em dia, duas décadas após a morte de 
Francisquinho, existe um cuidado maior com relação ao segredo. O 
índio Kariri-Xocó por dependência materna ou paterna, nascido na 
tribo, terá acesso se este for iniciado ao ritual do Ouricuri a partir dos 
primeiros dias de vida. Os que nasceram na aldeia e por alguma razão 
não freqüenta o ritual desde criança, os que nasceram fora, assim 
como os índios de outras etnias e os brancos que moram na aldeia não 
mais têm acesso ao segredo. Em casos especiais, a decisão de acesso 
fica nas mãos dos índios e não do pajé ou do cacique como era 
antigamente. Conforme eles explicaram, o cuidado maior é em 
relação ao branco, este se tem mostrado historicamente pouco 
confiável. Em uma de minhas visitas quando conversava com a 

17 Usei o termo em oposição ao "morto socialmente" que é utilizado por 
alguns índios quando se referem a membros do grupo que por alguma 
razão deixaram de ter sua opinião considerada. 
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senhora Lurdes e explicava como era interessante para mim o índio de 
entrada, branco que participa do mundo dos índios, ela me 
interrompeu e falou: "Tiveram bons índios de entrada, não vou negar, 
1nas se conta a dedo". Ouvi também repúdio de Antônio José: "'O 
branco vem pra cá. conhece o segredo e depois quer ter direito ... ". Os 
índios acham que a aproximação do branco tem segundas intenções e 
a estratégia de conhecer o segredo é fundamental para que este possa 
vir a reivindicar possíveis direitos indígenas e penetrar novamente em 
uma das coisas que eles têm de mais importante para sobreviver 
enquanto grupo: a terra. "A gente já fugiu <ie lá, e agora, varnos fugir 
para onde?" (Idem). 

O ritual sagrado e secreto dos índios de Colégio mexe com a 
curiosidade da população local. As pessoas sempre nos advertem do 
perigo de se tentar descobrir tal segredo e contam estórias de p~ssoas 
que tentaram e se deram mal. Algumas vezes cheguei a me assustar 
com a violência que aquelas pessoas atribuíam aos índios. Era como 
se aquela população quisesse inverter uma situação e projetar no índio 
uma imagem negativa, uma reelaboração do primitivismo em tomo de 
um ritual sagrado. Quando se trata de religiosidade me vem que 
índios e negros foram, e ainda hoje são, identificados com o mal 
dentro de uma estrutura de classes, mediada por brancos que 
ascendem ao divino, só que dessas profundezas emana o poder 
(Taussig 1996). No caso dos índios de Colégio, é no Ouricuri que 
adquirem força para curar o branco que constantemente os procuram. 

O segredo dos Kariri-Xocó não existe. Não existe, não tem 
forma nem um significado real para mim enquanto membro de uma 
sociedade envolvente.- Para o índio sim, ele existe e deve ser guardado 
cuidadosamente, pois, "foi dado por Deus". Segundo o líder religioso 
do grupo "antes quando nenhuma religião existia a nossa já existia e 
foi dada ao índio diretamente por Deus". Como se pode notar, ele é a 
base da religião dos índios de Colégio. Se tomarmos a Bíblia, a 
aliança de Deus com seu povo acontece através de ato sagrado, o 
sagrado equivale ao poder, e, no fim das contas, como se refere 
Eliade, à realidade por excelência (ap. Ribeiro, 1992). 

Na aldeia o segredo toma forma de uma é uma construção 
coletiva e envolve a relação com o sobrenatural. Esta relação está ligada 
a uma planta muito comum no nordeste brasileiro, já citada 
anteriormente, a Jurema. Pude constatar, empiricamente e através de 
relatos, que a experiência com o sobrenatural está, direta ou 
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indiretamente, ligada a Jurema. Segundo Jean Langdon ( 1996), o uso de 
substâncias psicoativa em rituais possibilita uma instância em que o 
imaginário se tome real. Na aldeia, a Jurema não só fala como é ouvida, 
podendo está aí, acredito, a principal fonte do segredo desses índios. 

Acontece entre os Kariri-Xocó o que observou Michael 
Toussig (1993) entre índios Colombianos: Um segredo socialmente 
construído em torno de u1na planta alucinógena. Mesmo que alguém 
tentasse, jamais conseguiria chegar até ele, pois, o segredo está ligado 
a todo um processo até chegar ao que eu chamaria de "revelação pelo 
sobrenatural". Essa graduação, como coloquei acima, passaria pela 
identificação étnica ou inclusão no processo social do grupo, o 
processo social somado a ingestão da Jurema levaria ao segredo. 

, 
E no Ouricuri que a força-poder advindo da Jurema faz-se 

ciência. A ciência da qual se baseiam os càboclos de Colégio que dona 
Marieta se referia sempre que eu pedia para que me esclarecesse 
dúvidas nos nossos diálogos. Ao penetrar no Ouricuri, o iniciado está 
entrando no mundo fenomenal, mundo onde seu espírito se juntará a 
outros espíritos para dele sair com conhecimentos necessários, para o 
entendimento tanto as forças dos fenômenos naturais quanto espirituais. 
A entrada no mundo fenomenal se configura como a busca do êxtase 
xamânico. Esta busca se revela, antes de tudo como procura. Ao 
procurar o conhecimento do desconhecido, o iniciado, sozinho, nada 
conseguirá. Então, o segredo é um processo gradativo, não se chega a 
ele fingindo ser índio ou bebendo a Jurema isoladamente. 

Essa força-poder que parece ser o 1notor que movimenta rito é 
implacável com quem, sendo cabeça-seca. teima em observa-lo: 

... Aí na Lagoa Funda tinha um home conhecido por 
Manoel Bambá, ele disse: 'Ora, os caboclo tão dançando toré, 
a gente passa na estrada, quando a gente põe o pé pra 
escutar. eles se calam. Um dia eu vou saber o que se passa 
no Ouricuri'. Aí ele saiu de noite. foi pra lá ... nada viu e saiu 
se batendo nos pé-de-pau. quando chegou em casa foi 
lançando sangue, no outro dia entregou a alma a Deus .. . O 
Ouricuri é uma coisa muito fina, muito elevada, só quem pode 
saber somos nós (Sra. Marieta). 

Os Kariri-Xocó têm consciência e detém o controle da 
situação. Em uma outra ocasião, vendo meu interesse pelo assunto e 
meu contato com algumas crianças da tribo, a velha índia falou: 
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Ôi, uma hipótes, eu tenho uma netinha que não sabe 
de nada aí você se interessa e pergunta: "meu fio me diga o 
que se passa no Ouricuri, o que se passa e o que não se 
passa'. Ali você leva uma pisa, e deixe que aquele menino 
não lhe disse nada do que passa lá, disse uma coisa 
completamente diferente, mas você sofre porque aquilo 
não era pergunta de você fazer a uma criança. Nós velhos 
temos boa memória, se a pessoa perguntar. .. 'rapaz eu não 
posso lhe contar .. .' e você não descobre ... (idem) . 

Houve quem se atreveu a transpor as fronteiras do local 
sagrado por simples curiosidade e se deu muito mal pela falta de 
respeito, fato que contribui para a mística do segredo entre a 
população local. Em uma de minhas viagens de barco para comprar 
alimento do outro lado do rio num município sergipano um homem 
me alenou para a questão contando-me uma história curiosa, ele disse 
que seu sobrinho, ao passear na aldeia, foi levado por forças estranhas 
até o Ouricuri. Chegando lá, não conseguiu ver nada e até hoje sofre 
com o que aconteceu com ele após os índios descobrirem que estavam 
sendo observados. '"Cuidado, não vá lá", me aconselhou o Sr. Cícero. 

Apesar do segredo não existir para o branco, o fato de se 
tentar descobri-lo é considerado um ato imperdoável na aldeia, um 
desrespeito inadmissível para com o índio. Se para o índio ele existe -
não se trata de adotar uma postura relativista, não é esse o meu 
objetivo - deve-se aceitar o consenso e a maneira de ser de daquele 
povo. O segredo tem um significado especial dentro daquela estrutura 
social, segundo Clarice Mota (1996), o segredo toma-se o centro 
simbólico aglutinador do .grupo. Como constatei, ele passa também 
pela própria concepção de índio na medida em que para os Kariri
Xocó o índio verdadeiro é aquele que entre outras coisas, conhece o 
segredo. 

O quadro de referência em que se baseia a ciência Kariri-Xocó, é 
o mundo que não se vê: um domínio cultural secreto que os não-índios 
não têm acesso. Este mundo, construído simbolicamente pelo imaginário 
dos índios de Colégio, é a garantia de sua existência e realidade. 

Os índios sabem que o segredo não pode ser descoberto 
porque ele não pode ser constatado pelo não índio. Em nenhum 
momento pesquisador ou simplesmente o curioso poderá descobri-lo. 
Desde o Antropólogo Carlos Estêvão de Oliveira ( 1935), figura chave 
no reconhecimento e do ressurgimento de diversas etnias no 
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Nordeste 18
, diversos pesquisadores têm passado e passarão pela. área, 

estes serão sempre aliados na luta indígena e os índios sabem disso. 
Eles sabem que uo segredo de Deus para o índio, só quem pode 
saber é o índio". E eles terão em poder todo o tempo possível. Pensar 
de outro modo, ao meu ver, seria subestimá-los. 

Considerações finais 

Os Kariri-Xocó tem na atividade xamânica o foco irradiador , 
de uma indianidade nativa. E no território/ritual sagrado da mata do 
Ouricuri que se tem o principal fator estruturador de uma identidade 
étnica. O Ouricuri é o local sagrado onde os Kariri-Xocó se , 
fortalecem para atuar além das· fronteiras da mata. E lá que a força-
poder advindo da Jurema faz-se ciência. 

Não procurei abordar um sistema impune após quatro séculos 
de dominação, seria impossível após todos esse anos. No entanto, 
apesar do processo colonizatório e das mudanças culturais sofridas, os 
sistemas simbólico e médico dos Kariri-Xocó são formas de 
representação e afirmação da identidade étnica. Além do mais, como 
enfatiza Mota (1996), a luta pela identidade se coloca como uma 
verdadeira resistência à dominação cultural freqüentemente perpetrada 
pela classe dominante de sociedade que os envolve e seus agentes de 
dominação. A prática da religiosidade xamânica entre os Kariri-Xocó 
foi um importante fator para a manutenção dos valores culturais. 

Na luta contra males e infortúnios da vida cotídiana, esses 
índios deixam transparecer traços da sua sincrética religião que 
mistura à prática nativa, elementos do catolicismo rural e de religiões 
afro e até de outros grupos indígenas. Ao lidar com problemas que 
estão relacionados ao mundo dos brancos, "doenças de branco", como 
eles dizem se referindo aos problemas que vêem de fora para a aldeia 
independente de qual etnia o carregue, esses índios estão lidando com 
problemas que podem revelar uma visão de um mundo marcado por 
pessoas que não conseguem alcançar o reino dos céus, um mundo que 
eles, após todo o processo histórico de violência e expropriação, 
aprenderam a compreender, mas, que os compreendem tão pouco. 

18 O termo correto seria reelaboração ou reestruturação étnica, processo pelo 
qual passaram a maioria dos povos indígena que se encontram localizado 
no nordeste do Brasil após todo o processo de expropriação porque 
passaram. 
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A prática xamânica tem sido um fator de especial importância , 
na história cultural dos Kariri-Xocó. E do território/ritual do Ouricuri 
que vem a força para que estes índios façam-se presente. Pelo 
xamanismo o grupo faz-se presente e, na relação com a sociedade 
envolvente, pode-se dizer que a cura xamânica toma-se o próprio 
locus da cura da imagem estereotipada com que se reveste o índio que 
hoje habita o Nordeste, pois, "do representado que deve vir aquilo que 
subverte a representação" (Taussig, 1996: 135). 

Segundo Geertz ( 1989), o rito religioso representa, através 
dos símbolos, a concepção do mundo e os valores de uma cultura, é o 
que ele chama de ' 'modelo de realidade", i.e., o rito, enquanto 
realidade criada pelo simbólico, estabelece o "modelo para a 
realidade". O ritual é onde se efetiva a eficácia simbólica. 

Os símbolos, como argumenta Bourdieu ( 1989), são 
instrumentos de unidade social, eles tomam possível o consensus 
acerca do sentido do mundo social. Porém, como demonstra Langdon 
( 1996), os ritos criam uma realidade para experimentar certas coisas 
impossíveis de se experimentar sem uma expressão ritual. Desse 
modo, o ritual cria e controla a experiência, e esta é sua eficácia. 
Entre os Kariri-Xocó, o rito xamânico seria o campo prático de uma 
ciência experimental, a ciência da qual se baseiam os caboclos de 
Porto Real do Colégio. 

Então, de acordo com as novas perspectivas sobre o 
xamanismo, eu procurei entender o xamanismo Kariri-Xocó como um 
sistema sócio-cultural. Um sistema cultural no sentido em que é um 
sistema simbólico, o simbólico seria exteriorizado pelo rito, no caso, 
o rito do Ouricuri; na antropologia simbólica de Geertz, o individuo 
sai do rito mudado e atua frente a uma realidade. E, também, um 
sistema social no sentido em que gera papéis e atividades sociais, no 
Ouricuri e fora dele, e o xamã, no caso o pajé Julho Queiroz Suíra, é o 
ator principal. 
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