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PREFACIO
PREFÁCIO
A palestra que aa "Sociedade dos Amigos do Museu Nacio~
nai",
nal" , por intermedio
intermédio do seu digno Presidente, Dr. Guilherme
Guinle, tomando a si a sua publica9ao, aqlli
aqllí apresentada, foi
daborada com elementos extraidos do trabalho que estou 0(ot'~
yanizando
y8nizando a respeito das investiga(:oes
investigaroes etnograficas
etnográficas e arqueologicas
por
mim
realizadas,
em
1935
e
1937,
nos sertoes de Per~
lógicas
nambuco, Bala
Baía e Alagoas.
Dando~lhe
Dando-lhe fei~ao
[eifaO descritiva e nao analitica,
analítica, irei
ireí mostrar,
put
essa
forma,
nao
so
a
vastidao
de
um
precioso
campo
de ex~
pUl"
só
plorar, como, tambem, quanto sao merecedores de proterao
ProtefaO os
remanescentes indigenas
indígenas existentes nos sertoes nordestinos. A
ninguem, portanto, ela transmitira
des ensinamentos. Mas,
transmitirá gran
grandes
dcmonstrara,
demonstrará, pOl'
por certo, que para se tel'
ter uma perfeita ideia
idéia da
etnologia brasileira, necessario
necessário se faz ainda muito estudo. E se
essa realmente, nao [oi
foi aa sua finalidade,
finalidadc e,
é, entretanto, isso 0o que
dew
cam aa nlldcz
forte da verdade . ..
deve interessar aqueles que bus
buscam
nlldez [arte
scm 0o manto diafano
fantasia".
:;em
diáfano da [antasía".

*
Aos D rs. Amazonas de Almeida, Alberto Bctim
Betún e Mello
Leitao, a sincera expressao do meu reconhecimento pelas bondosas referencias feitas e
I'i minha pessoa quando
quand.o realizei esta
palestra no "I
nstituto
H
istorico,
ArqueoZogico
afico
"Instituto Histórico, Arqueológico e Geogr
Geográfico
Pemambucano" e no "Museu
"Mllseu Nacional".

CARLOS ESTEVAO.

o OSSUÁRIO
OSSUARIO

DA "GRUTA~D O ~PA DRE", EM ITAPA~
RICA , E ALGUMAS N O TíCIAS
TiCIAS SOBRE REMA~
NESCENTES INDíGENAS
INDiGENAS DO N ORDESTE
Exmas.
Exmas, Senhoras e meus senhores.
senhores,

Acostumado a
él penumbra do meu modesto gabinete de es ~
tudo, sempre que dele me afasto para ingressar em ambientes
ambi.entes
de esplendor e cultura, como este em que ora me encontro, sinto
corac;ao bate apressado ; que a
que meus passos vacilam ; que o0 cora<;ao
vista se me turva; que as circunvolu<;oes
circunvoluc;oes cerebrais se atropelam,
e, entao, urna
uma saudade imensa da "concha" em que vivo enclau~
sUfado,
sura do, há
ha um
urn quarto
quartd de século,
seculo, envolve~me toda a alma.
alma,
E ée tudo isso o0 que eu experimento neste instante.
instante, Como,
0 Instituto Arqueológico,
Arqueol6gico, His~
porem, fugir a esta provac;ao? O
tórico
t6rico e Geográfico
Geografico Pernambucano, pelo seu ilustre membro Dr.
aqui viesse
Luiz Delgado, lembrou~se de me ordenar que eu aquí
dizer, de viva voz, o0 que de interesse científico,
cienUfico, por ventura, colhí
colhi
no decorrer da excursao que acabo de realizar em alguns trechos
dos sertoes nordestinos. Intimado dessa ordem, impossivel me
foi deixar de cumprí~la.
cumpri~la. Nao cabe, pois, a mim, Exmas. Se~
nhoras e meus Senhores,
Senhores. a responsabilidade do· prejuizo de
tempo que ides ter chegando até
ate este salao,
salao. onde o0 verbo elo~
de tantos expoentes da cultura pernambu ~
quente e erudito dé
cana teem ecoado,
ecoado. para ouvir a palavra de · quem, talvez pela
sua longa convivencia coin os filhos das selvas, já
ja nao sabe
falar aos filhos das cidades. Na esperan<;a,
esperanc;a, porem, de que,
acontecendo. ninguem me negará
negara a indulgencia que
assim acontecendo,
YOU contar,
con tar, resumidamente,
resumidamente. o0 que meus olhos viram
virain
solicito, vou
e meus ouvidos escutaram nesses meses em que, sem me afas~
tar do presente, tinha.
tinha, por vezes, a impressao de viver num
longinquo passado .
longínquo

*
Tendo em elabora<;ao
elaborac;ao um
urn trabalho sobre ' étnologia
etnologia bra~
sílica,
silica, sempre que o0 manuseava par~ continuar a tarda
tarefa encetada, ilotava,
notava, cóm
c,om pesar, que o0 materi'al referente
rderente aos índios
indios
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do nordeste era demasiadamente fragil para suportar uma
urna
obra de base cientifica.
científica. Assim, concebi
concebí a ideia
idéia de realizar uma
urna
visita aos remanescentes indigenas
reindígenas ainda existentes nessa re~
giao. Com este prop6sito,
propósito, em principio
princípio de 1935, visitei os
"Pancararus",
Brejo~dos~Padres, em TacaratU,
"Ful~
"Pancararús", do Brejo-dos-Padres,
Tacaratú, e os "Fulnics",
dispu~
niós", de Aguas~Belas.
Águas-Belas. Infelizmente, 0o tempo de que dispunha nao me permitiu que essas visitas fossem tao longas quanto eram necessarias,
necessárias, nem que eu pudesse chegar aos outros
nucleos,
excur~
núcleos, assinalados no mapa organizado para aquela excursao.
sao. Em vista disso,
disso , cogitei logo de uma
urna Olltra.
outra. Afim de rea~
rea1iza~la,
lizá-la, aproveitei uma
urna licenC;a~premio
licen<;a-premio que a legislac;ao
legisla<;ao para~
paraense me concedeu e para aqui
ana
aquí parti
partí em dezembro do ano
passado. Entretanto, por motivos superiores, 56
pos~
só me foi possivel encetar a nova excursao em fevereiro do corrente
corren te ano.
Efetivamente, a 22 do rderido
referido mes, tendo como eompanheiro
companheiro
o Dr. Max Liebig e em automovel da Companhia Industrial
e Agricola
Agrícola do Baixo Sao Francisco, posto a minha disposic;ao
disposi<;ao
por nimia
Ita~
nímia gentileza dos seus ilustres Diretores, segui
seguí para Itaparica, onde cheguei no dia 23. Como somente a 25 pudesse
partir para 0o "Brejo~dos~
Padres", no dia 24, tive a satisfac;ao
"Brejo-dos-Padres",
satisfa<;ao
de aeompanhar
0
Dr.
Liebig
a
Caehoeira
de
Itaparica.
Esse
acompanhar o
a Cachoeira
fato proporeionou~me,
proporcionou-me, primeiro
primeiro:: a agradabilissima
agradabilíssima surpresa
de ver 0o adiantamento das obras que ali
alí estao sendo exeeu~
executadas pela rderida
empre~
referida Companhia e que rcpresentam
representam urn
um empreendimento de valor real para Pernambuco; segundo: a sur-surpresa, nao menos agradavel, de deseobrir
descobrir,, em urn
um "Serrote"
que fica perto da aludida Caehoeira,
Cachoeira, urn
um ossuario
ossuárío indigena
indígena
de real valor cientifico.
científico. Essa descoberta foi toda filha do
acaso
acaso.. Era ao entardeeer.
entardecer. 0O panorama que se ia formando
pelo descambar do sol por tras
trás da serrania
serranía que, do lado do
poente, emoldura a Cachoeira de Itapariea,
dando as aguas
Itaparica, clando
águas
do Sao Francisco uns laivos cor de rosa e colorido identieo
identico
no espac;:o,
a "serrania" de nuvens que se elevava !lO
espa<;o, tocara bern
bem
deperto a minha sensibilidade. Impressionou--me
Impressionou~me
Impressionou-me 0o quadro.
E eu quis fot()grafa~lo.
fotúgrafá-Io. Com essa inten<:;ao,
inten<;;ao, fUi,
fui, pouco a poueo,
pouco,
afastando-me do rio,
río, a procura de uma
urna elevac;:ao
eleva<;ao que me pro·,
pro-porcionasse
porcíonasse a possibilidade
possibílidade de transportar para 0o "film" de
minha "Roleflexe" uma
do oeaso
des~
urna imagem do lin
lindo
ocaso que se deseortinava
encaminhei-me
cortinava diante dos meus olhos. E, assim, eneaminhei~me
para 0o "Serrote--do-Padre".
"Serrote-do~Padre".
"Serrote-do-Padre". Quando, porem, ja
já principiava
a aseenc;:ao,
ascen<;ao, uma
urna eerca
cerca de arame farpado interrompeu-meo
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caminho. DebaIde tentei transp6~la naquele lugar. Já
ja desvaneddo,
percebi
de
repente,
que,
do
lado
oposto,
alguem
cor~
necido, percebí
tava o0 mato. Aproximando~me do locaL avistei a pessoa que.
urn cabodo
caboclo já
ja idoso, mas bas~ .
estava naquele trabalho. Era um
tante
tan te forte. Cumprimentei~o. Correspondeu~me. Perguntei~
Ihe,
lhe, entao, como poderia passar para o0 lado em que ele estava.
Ensinou~me o
0 caminho, que era galgando urnas
umas pedras que a
cerca atravessava poucos metros distantes do ponto em queestavamos.
estávamos. Guiado pelo meu informante, subi as pedras, e.
galgando a cerca, passei~me para o0 autro
outro lado. Chegando alí.
ali.
o velho Anselmo, como e
I tapa rica o0 cabodo
caboclo
é conhecido em 1
Respondia que me retiro,
refiro, perguntou~me qual o0 meu destino. Respondílhe que pretendia subir o0 "Serrote" . Ret'Ürquindo~me,
Retorquindo~me, disse que
eu nao conseguiria o0 que desejava. Compreendendo, entretanto, existir exagero naquela afirmativa, por ter verificado,
verificada, no cor··
rer da conversa, que ele próprio
proprio já
ja havia, por diversas vezes,
chegado aonde eu queria ir, disse~lhe que iria tentar
ten tar a subida.
Em vista disso, prontificou~se aél me acompanhar. E partimos .
Entabulando conversa, meu companheiro falou~me de urna
uma gru~
ta existente no "Serrote"
"Serrate" e na qual tinham sido queimados vivos
urn
um Padre e u' a moc;;a. Interessando~me o0 assunto, perguntei~
lhe se sabia ande
onde ficava a gruta. Respondeu~me afirmativamente, dizendo~me, até,
ate, que na última
ultima vez em que nela havia pene- trado, vira os ossos do Padre. Essa comunicac;;ao,
camunicaC;;ao, aguc;;andoagu<;;andoesclareci-me ainda mais a curiosidade, obrigou~me a perdir~lhe esdareci-mentos sobre o0 caso. Satisfazendo~me 'O
0 pedido, contou~me
que, urna
uma vez, há
ha muit'Üs
muitos anos, passados, um
urn padre, no Piauí
Piaul
rap
tara u' a moc;;a. Perseguidos pela família
familia desta, fugiram para
raptara
ca.
cá . Chegando a Itaparica, sempre acompanhados pelos seus
perseguidores, esconderam~se na gruta. Descoberto oa esconderijo, seus inimigos taparam com lenha a entrada da gruta e
tocaram fogo na lenha. Nao podendo fugir, morreram queima ..-dos o0 Padre e a moc;;a.
tel' experimentado, a narrativa que acabaram
Como devem ter
de ouvir,
auvir, tem
tern um
urn sabor
sab~r de lenda muitíssimo
muitissimo acentuado. Esta
circunstfmcia
circunstancia aumentou~me o0 desejo de visitar a gruta. Por
essa razao, logo que tirei a f'Ütografia
fotografia desejada, guiado por
Anselmo, seguí
segui para °
La
o local em que aquela se encontrava. Lá
chegando, verifiquei, 10g'Ü
logo a primeira vista, que a história
historia do
Padre, que, aliás,
alias, já
ja havia servido para dar nome ao "Serrote"
e a
a "Gruta" , nao passava, efetivamente, de lenda. A entradn
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daque la caver na e
é bastan te grand e para ser fechad a com facifaci~
lidade . E ningue m, pOI'
por certo, se deixar ia ficar dentro del
deba
para, assisti ndo todo 0o prepar
prepa rativo
ativ~ da fogue ira, se deixar queiquei·
mar vivo. 0O instint o de conserva<;ao
vac;ao havia de impeli
impeli
impelí~lo
-lo pafi:l
panl
fora, custas se '0
o que custas se.
Entra ndo na gruta, fui levado direta mente ao local em que
estava m os "ossos do Padre ", segun do acredi tava Ansel mo.
Este, levant ando uma
urna lage, posa
pos á mostr a ossos human os. ExaExa~
minei~os.
mineios. Parec
Parecerameram~me
me antigo s. Mand ando POI',
por, novam ente,
a lage sobre os QSSOS,
ossos, fiz uma
urna ligeira inspec
inspe<;ao pOI'
por todo 0o solo
da gruta. Lages bastan te grand es, jaziam em divers os lugare s.
Abaix andoando~me
me ao lado de uma,
urna, determ inei que Ansel mo cavasse
urn
um PQUCO
pouco pOI'
por debaix o d.ela. Cavou . Apare ceram ossos. Com~
preen dendo que estava diante de urn
um grand e ossuar
ossuár io, encaminhei~me
nhei-m
e para junto de uma
urna outra lage, e comecei a fazel',
fazer, com
Ansel mo, ligeira mente , uma
urna nova escavac;a.o.
<;iio. No decor rer desta,
encon trei urn
um peque no ornam ento feito de urn
um pedac;
peda<;o de tarso
tarsa
de ave, igual a uns ainda hoje usado s em colar e pulsei ra por
poI'
indios
índios da Amaz onia. Satisf eito, recolhií 0o achad o; coloquei, de
nOVQ,
novo, os ossos no lugar em que se encon travam , e, como já
ja
estive sse escure cendo , retirei
retirei~me
-me da gruta acomp anhad o de
Ansel mo.
Desce ndo 0o "Serro te", encon trei 0o Dr. Liebig, a quem, nar·
narrando a desco berta, pedi
pedí que provid encias se peran te 0o Geren te
da Comp anhia afim de que.ni nguem entras se na gruta antes
que
eu voltas
voItasse do "Brejo~dos~P
-dos-Padres"
adres",, pois, s6
só entao, poder ia fazer
as invest
investiigac;5
ga<;6eess que o0 ossuar
ossuár io encon trado requer ia. Toma ndo
em considera<;a
erac;ao 0o meu pedicl
pedidoo,, 0o Dr. Liebig fez-me
fez~me,, tambem,
o favor de, na minha ausenc ia, e para adian tar servic;o, tomar
a orienta<;ao
c;ao e dimen s5es
s6es da gruta.
No dia seguin te, 25 de fevereiro, pela manha , parti
partí para o0
BREJO DOS PADRES

N esse vale, tao belo quantoa fertiI.
fertil, e que fica situad o entre
Itapar ica e Tacar atu,
atú, vivem, atualm ente, em numer
númer o bastan te
eleva
elevaddo,
o, reman escent es de tribus filiado s a varios
vários grupo s indíindigenas , ali,
aH, outror
ot.itrora, reunid as por influe ncia da catequ ese religiosa. Pelo menos, foi essa a impre
impr.e ssao que me deixou 0o estudo
pOl' mim realiz ado naque le Brejo. Sendo , entret anto, multip
por
múltiplas,
las.
e, por vezes, compl exas as causas que me fazem pensa r dessa

e
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rnaneira,
maneira, deixo
d'eixo a sua analise
análise para 0o trabalho que sobre 0o assunto
vou
vQU elaborar, uma
urna vez que a sua extensao aberra dos estreitos
palestra, C'Onseguintemente,
Conseguintemente,
rno1des
Uonseguintemente, eé a "voo
"vao de passaro"
pássaro"
moldes desta palestra.
percorrido,
que 0o "Brej
o~ dos~ Padres" v
ai ser percorrido.
"Brejo-dos-Padres"
vai
Dizem os atuais habitantes daquele vale que foram os
"Pancararus
"Cl1rral~dos~Bois", hoje "Santo An-"Pancararús " , do antigo "Curral-dos,...,Bois",
tonio
tónio da GI6ria",
Glória", na Baia
Baía,, as
os primeiros indigenas
indígenas que ali
alí esta~
esta-beleceram aldeamento.
aldeamento, Essa tradic;ao
me
foi
transmitida
pelo
tradi<;ao
Chefe da Aldeia, 0o velho
veIho Serafim, e por outros caboclos. Em
seguida, de acordo ainda com a tradic;ao
tradi<;ao ali
alí corrente, dois
Padres, vindos, tambem
tambem,, do lado da Baia,
Baía, chegaram ao "Brejo",
e neste, construindo uma
urna pequena capela, ficaram habitando
com os "Pancararus"
"Curral~dos ..
"Pancararús" ., Como a estes indigenas
indígenas de "Curral-dos-Bois" reuniram~se
ares, nao
reuniram-se povos de outros lug
lugares,
na.o obtive informac;6es
<;6es seguras. 0O que simplesmente me informaram fOi
foi que, depois daqueIes
daqueles indios,
índios, chegou
chegau ao "Brejo" gente da ""Serra
Serra N e~
egra" , " Rodelas" , " Serra-do-Urubá"
Serra~do~Url1ba" ,, "Águas-Belas"
"Aguas~Belas" ,, "Cole"Colégio" e .."Brejo-do-Burgo".
Brejo~do~Burgo ... (?)
(7) Todavia, repito, penso que aél
reuniao de povos pertencentes a grupos tao diversos naquele
vale, resultou da Missao que nele existiu em epocas
épocas remotas.
Alem dos "Pancararus
"Pancararús"",, ha,
há, na aldeia, reminiscencia de
indios
índios chamados "Macarus",
"Macarús", "Geripanc6s",
"Geripancós", e " QuaC;as"
Qua<;ás" ou
""Ituac;as",
"1Ituac;as
tua<;ás"" . Estes ultimos
últimos vindos da "Serra-Negra" , segundo
dizem,
dizem
dizem..
A que familias
famílias linguisticas
linguísticas pertenceram os povos reunidos
no ""Brejo",
Brejo",, eé assunto que .nao
"Brejo"
,nao {oi
foi ainda esclarecido. O s vocabularios
pelo
bulários por mim levantados demonstram a existencia de, peIo
dialetos,
menos, tres dialetos.

l'

D

r

Como, em geral, todos os nossos caboclos, 0o povo
""Bre~
Bre~
pavo do "Breeé hospitaleiro e obsequiador, muito embora desconfiado. Os quatro seculos
séculos de perseguic;6es
persegui<;6es que vibram no
seu subconciente explicam,
explicam, muito bern,
desconfianc;a,
bem, essa desconfianc;a.
desconfian<;a.
Como, porem, ja
era
a
segunda
vez
que
eu
visitava
aquele
já
~u
possivel,
" Brejo" a minha recepc;ao
recep<;ao fai
foi a mai scordial possivel.

jo~dos-Padres"
jo-dos-Padres"

o

'C

:e
í)-

lo
s,

POl'
Por indicac;ao
indica<;ao do meu prestativo e prestimoso amigo D e- putado Hildebrando Menezes, que teve a bondade de me
acompanhar ao "Brejo"
.. Brejo" , hospedei-me em casa de Bernardo.
Bernardo,
caboclo de apreciaveis
aprecia veis qualidades. Foi
Poi naquela singela habi
habi-..
tac;ao
ta<;ao que passei quase urn
um mes, lqnge do mundo em que vivo
ha
há mais de meio seculo,
século, estudando parte do que inda resta dos

---- - ~ ._ .
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primitivos donos da terra em que nascí.
nasci. E como me foi provei-provei.esse
estudo.
tos'O es
se estudo,
Cheguei a aldeia do "Brejo~dos~Padres" justamente na
epoca das festas do "Umbú",
"Umbu". Essas festas sao tradicionais
traciicionais
época
tern aquele
naquela aldeia, e, certamente, nasceram do valor que tem
fruto na econamia
economia do povo.
povo .
"Umbu" maduro, que as
E' com ''0O encontro do primeiro "Umbú"
festas se iniciam. Levado para aldeia, eé 0o "Umbu"
"Umbú" amarrado
uma vara, a.
a qua!,
quaL por sua vez, ée presa horizontalno centro de urna
mente, a altura de urn
um homem, a duas outras que sao fincadas
de um
urn lado e outro de urna
uma estrada. Esta, outrora, era adrede
orientac;ao "Este-Oeste",
"Este~Oeste" . Hoje, ée
preparada, obedecendo a orienta<;ao
"Tacaratu"
aproveitada a que liga o0 "Brejo" a "Itaparica" e a "Tacaratú"
em urn
trecho
que
apresenta
quele
rumo.
um
Estou muito propenso a acreditar que a orientac;ao
orienta<;ao a que
on de se realiza aquela festa, tem
tern por base
obedece a estrada onde
uma organiza<;"
a o sociologica
for~
urna
organiza<;'ao
sociológica de duas bandas exogamieas, for"Lua",, a semelhan<;a do que
madas pelos filhos do "Sol" e da "Lua"
as "fulnias"
acontece com os
"fulnios" e diversas tribus do grupo "Ge"
"Ge",.
sup or tam a vara,
Na parte superior das duas estacas que suportam
da qual pende o0 "Umbu",
pes de "Urtiga-can.·
"Urtiga~can·
"Umbú", sao amarrados pés
sanc;ao" . Terminados esses preparativos, os "Guerreiros" da
san<;ao".
urn capaaldeia, pintados com "Taua
" Tauá ~ Branco", tendo a cabe<;a um
palha
de
"Uricuri"
e
armadas
de
arco
e
flechas,
vao
cete
de
(ete
"Uricurí"
armados
flechamento
peIos "Praias",
fazer o0 flecha
mento do "Umbu",
"Umbú" , acompanhados pelos
"Praiás",
encarnac;ao dos espíritos
espiritos protetores da
que sao como que a encarna<;ao
aldeia.
Chegando ao local onde esta
está pendurado 0o "Umbu",
"Umbú", os
colocam~se em linha de batalha, a uns vinte e cinco
"Atiradores" colocam-se
passos distantes da arma<;ao em que aquele se acha pendurado,
uma a uma,
pOl' um
urn " Atirador" de cada
As flechas sao lan<;adas urna
urna, por
vez.
No
assisti, cada " Guerreiro" levava tres
N
o flechamento a que assistí,
flechas.
"Umbu" , 0o "Atirador" que is
so consegue, pega
Flechado 0o "Umbú",
isso
imediatamente de urn
grosso,
comprido
e
resistente
cip6 que
um
cipó
ali
mae,
já se encontra, e, arrastando-o ao lugar em que esta
está a mae,
alí ja
uma outra mulher pertencente áa sua "banou, na sua ausencia, urna
da", a ela 0o entrega. Ato continuo,
contínuo, a mulher que 0o recebe grita
peIo seu povo. Imediatamente, os mais fortes representantes
pelo
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des te , homens, mulheres e crian<;as,correm para onde da está
est§.
deste,
uma das extremidades do cipó.
cipo. Em
e agarram urna
E~ seguida, os
povo, pegam da outra ex~
representantes mais fortes do outro pavo,
tremidade, estabelecendo~se desde
des de logo urna
uma tremenda luta d e
tremidade,
tra<;ao. Como ée natural, os lutadores empregam o0 máximo
maximo es~
£0[(:;0 para vencer, procurando cada
cad a pavo
povo arrastar
arras tar para o0 seu
for<;o
adversarios.
Jado os adversários.
lado
, contend~res, a luta é
e um
urn
Em virtude da resistencia dos ·contendores,
prolong ada, pendendo a vitória,
vitoria, ora para um
urn grupo
grupO,ora
, ora
tanto prolongada,
para o0 outro. Na festa e que assistí,
pavo do
assisti, saiu vencedor o ""povo
poente", ou do ".. sertao" como eles dizem. Com essa luta, ter-comec;a quando
mina a primeira fase dos festejos. A segunda come<;a
a safra do mencionado fruto está
esta no auge. E incia~se com a
Umbu", que consiste no se~
festa a que chamam "Corrida do Umbú",
guinte:
guirtte: numa determinada noite
noite,, em um
urn dos terreiros da aldeia
aldeia,,
a
é escura, reunem~se todos
a luz da lua, ou da fogueira, se a noite e
tOdDS
"Praias", todas as "Cantadeiras", e, enfim, quase todos os
os "Praiás",
homens, mulheres e crian<;as do " Brejo~dos~Padres",
heira do terreiro, s~bre o0 solo, sempre do lado de ande
onde
A beira
",Cantadeiras" . Tuda pronto,
sopra o0 vento, sentam~se as "Cantadeiras"
o1;lvem:.se,
c~atinga , no rumo
rumD do local em
o~vem:.se, vindo de dentro da c~atinga,
que fica o0 rancho dos "Praiás"
"Praias" , toques de gaita de taquara,
passaros. C omo resposta
resjJostaaqueles
imitando canto de pássaros.
áqueles toques.
vi bra o0 maracá
maraca de um
urn modo especiéll.
especiql.
trma das "Cantadeiras" vibra
urna
urn
obedecendo, porem, a um
A seguir, em passos apressados, ·obedecendo,
ritmo estabelecido pelos
peIos seus maracás
maracasee o0 da cantadeira, ' um
urn
após
apos outro,
outr~, entram os " Praiás"
Praias" no terre,iro da dansa, fazendo
evoluc;6es em todo . ele
d e e ficando, por fim, a dansar em frente
evolw;oes
das .."Cantacleiras"
Cantadeiras" .
Enquanto a "Cantadeira" canta, os "Praiás"
"Praias" dansam, sol ~
tando,--de momento a momento, uns expressivos gritqs
gritos que ele~
tando,-'de
vam
yam ou '¿iminuem
diminuem o0 diapasao da toada e o0 ruido do sapateado.
sapateado .
uma "Cantadeira" cansa, outracome<;a a cantar. O s
Se urna
Praias", tambem, urna
uma vez por outra, suspendem as dansas
" Praiás",
para descansar.
vezes , em meio as dansas, os " Praiás"
Praias" transmitem
Muitas vezes,
as suas "maes", ou sejam as "Cantadeiras", boas e más
mas notícias.
noticias.
noticias.
aqueIas, em exortac;oes,
exorta<;6es, Ihes pedem que
Q uando isso acontece, aquelas,
reaIiza<;ao das más.
mas.
tornem reais as boas e evitem a realiza<;ao
geraI, evocativas e invocativas,
invocqtivas, tendo
As toadas sao, em geral,
uma um
urn ritmo próprio.
proprio.
cada urna
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Em regra, as dansas duram toda a noite, nelas tomando
parte, em certas ocasi5es,
ocasioes, o0 elemento feminino. N aquelas a que
eu assisti,
assistí, por exemplo, ja
já pela madrugada, entoaram as "Can~
tadeiras"~ toadas evocativas de ca~adas, pescarias, etc., e que
foram dansadas tendo cada "Praia",
como par, u'a mulher .
"Praiá",como
Terminadas essas toadas, os "Praias"
"Praiás" sairam pelo terreiro,
convidando as mo~as que deviam ir aquela madrugada as ca~
atingas buscar os "Umbus"
"Umbús" para a festa da tarde. As convida~
das, deixando o0 terreiro, foram se preparar para ir aos "Umbus".
"Umbús".
Isso,
lsso, porem, nao fez que as dansas terminassem. Estas durararn
duraram
ate
até pela manha.
A "apanha" dos "Umbus",
"Umbús", realiza~se ha
há mais de uma
urna legua
légua
da aldeia. Feita a colheita, as mulheres esperam, numa chapa ~
da, em meio da caatinga, os "Praias"
"Praiás" que as VaG
vao buscar, os
quais levam a frente dois tocadores, cujos instrumentos sao:
urn
um apito feito de rabo de "Tatu
"Tatú Peba" , e uma
urna gaita feita de
"Taquara" . Comumente, muitas outras pessoas acompanharn
acompanham
os "Praias".
"Praiás". Realizado o0 encontro, voltam todos a aldeia, pre . .
cedidos pelos tocadores, trazendo a'cabe~a,
á'cabe~a, cada mulher, urn
um
cesto cheio de "Umbus"
"Umbús" e enfeitado de flores silvestres.
Ali
AH chegando, os homens e as mulheres que fazem parte
integrante da festa, pintam~se de "Taua~Branco".
"Tauá~Branco" . Outrora,
quando andavam despidos, pintavam todo 0o corpo. Hoje pintam
sornente
so mente os bustos. Os homens, qu.ase em sua generalidade.
ostentarn
ostentam capacetes de folhas de "Uricuri".
"Uricurí". Aquele que pre...
tende adquirir urn
um cesto, conduz uma
urna varinha enfeitada, que se
destina ao assinalamento do cesto escolhido.
escolhido,
As rnulheres
mulheres e os hornens
homens que tomam parte na "Flage1a
"Flagela'..."
~ao", ultimo
último ate
ato da festa, conduzem, para se £lagelar,
flagelar, pes
pés de
"Urtig a ... cansan~ao" .,
Terrninados
Terminados os preparativos, "Praias",
"Praiás", portadores de ces . .
tos, condutores de "Urtiga", todos, enfim, circulam 0o terreiro.
dansando por diversas vezes, e, depois, guiados ainda pe10s
pelos
tocadores, seguem para 0o lugar da corrida que se realiza na
mesma estrada em que se da
dá 0o £lechamento
flechamento do "Umbu"
"Umbú",. Che . .
gando a urn
um ponto ja
já determinado, as donas dos cestos os colo . .
cam no chao, em sentido transversal da estrada. Feito iss<o,
isso, os
pretendentes
pretenden tes daque1es
daqueles e que estao parados a certa distfmcia,
distancia,
partem correndo em dire~ao aos mesmos, fincando cada urn.
um,
partern
no cesto escolhido, a varinha que conduz para assinalar aél
escolha,
escolha.
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.,T erminada essa parte da festa,
"Flagela ~
festa , comec;a
come<;a 0o ate
ato da "Flélgela~
c;ao"
urn cifCO
circo formado pelos assistentes, mulheres
<;30" . Em meio a um
brac;os dados, flagelam~
£lagelam~se
e homens, aos pares, a dansar de bra<;os
se re.. Urticiprocamente, ate
até que, por inteiro, se esfacelem os pes
pés de "Urtifim. E ée admiravel ver~se a
ga" que conduzem para aquele fimo
£lagelam. Certo, so~
satisfac;ao com que aqudas
aque1as criaturas se flagelam.
satisfa<;ao
crenc;as religiosas poderao explicar aquele estranho caso.
mente cren<;as
carrida do "Umbu"
"Umbú " nao fica encerrada com a festa que
A corrida
descrever. Tres outras se seguem,
resumidamente acabo de clescrever.
sendo
terce ira um
urn tanto diferente. De
senda duas identicas aquela e a terceira
uma
urna a outra, ha
há sempre 0o espac;o
espa<;o de sete dias.
ultima festa nao há
ha oferta de cestos. Os "Umbús"
"Umbus"
Na última
colhidos sao transformado em "Umbuzada"
"Umbuzada",, senda
sendo esta ofere~
cida principalmente ao ""Praias"
Praiás" ,.
festas
Todos os que nas fe
stas anteriores adquiriram cestos,
ultima o0 respectivo
respectiv~ pagamento.
pagamento. Este primitivamente
fazem na última
era feito com "Teius"
"Teiús",, "Mocos"
"Mocós" , "Camaleoes"
" Camaleoes" eoutrosanimais
e outrosanimais
alimenticio.
pertencentes a fauna daquela regiao e de valor alimentício.
Na atualidade, ée em dinheiro que se faz o0 pagamento.
Alem das fe
festas
stas que resumidamente descrevi,
descreví, ha
há no "Brejodos~Padres"
uma
outra,
tambem
tradicional
e
muito
interesdos-Padres " urna
E'' a do "Menino do Rancho".
Rancho", Essa festa representa
sante. E
a iniciac;ao
"Praias" ! Sendo
inicia<;ao dos rapazes na comunidade dos "Praiás"!
Senda
pode~se
incarnac;ao dos espíritos
espiritos protetores da
estes, pode~
se dizer, a incarna<;ao
uma espécie
especie de sociedade secreta, a qual evita,
aldeia, formam urna
quanta
quanto possivel, 0o contacto direto de seus membros com outras
pessoas, quando se encontram no "Poro",
"Poró", que ée o0 "Rancho"
em que se reunem por ocasiao das festas. N essas condi<;oes,
cm
mister se faz que tenham intermediarios
intermediários afim
aBm de lhes fornecer.
agua, fogo, fumo e outras causas,
cousas, para cuja
quando preciso, água,
aquisic;ao, muitas vezes, ée necessário
necessario entrar em contacto com
corn
aquisi<;ao,
pessoas estranhas a sociedade.
intermediarios sao obri~
Como bern
bem se compreende, esses intermediários
abritudo quanto
quanta
gados a guardar inteiro segredo a respeito de tuda
ocorre no ..,. Paró"
Poro" .
acorre
Para exercer uma
psicologica capaz de determinar
urna coac;ao
coa<;ao psicológica
"Praias" amea<;aram
ameac;aram punir os infrainfra~
tao absoluto mutismo, os "Praiás"
toresdaquele
tares
claquele dever com diversos castigos, entre os quais a
dormida" em camas feitas de "Urtiga" ou "Quipa"
""dormida"
"Quipá" .
aquisic;ao daqueles intermediários
intermediarios em tempos antigos,
E' a aquisi<;ao
o que a festa do "Menino do Rancho" simboliza. Na verdade,
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ql;1e nela se passa é,
e, simplesmente, a representa<;ao
o ql,le
representac;;ao do rapto
dos meninos que, no passado, faziam os "Praias"
ter,, él()
"Praiás",, para ter
principio, servidores,
servidores, e, depois , futuros "irmaos".
"irmaos" . A festa proprincípio,
cessa~se do seguinte modo: Na orla
orIa de uro
urn terreiro ée erguido
cessa-se
urn
"rancho",
formado
por
folhas
e
ramos
de ar vores. Dentro
árvores.
um
posto um
urn menino de lOa 12 anos,
anas, todo pintado de "Tauá~
"Taua~
dele ée posta
tendo
cabe<;a um
urn capacete de folhas de"
de ." Uricurí"
Uricuri",
Branco", ten
do a cabec;;a
e, a tiracolo, um
urn peda<;o
pedac;;o de fumo de rolo
rolo,, afora oufros
outros ornamen ·tos . A porta do "Rancho" encontram-se
encontram~se dais
dois guardas, e, pelas
tos.
diversos caboclos que sao, tambeni, defensores,
defensores ,
redondezas, div;ersos
ou como dizem
~omo outros ,
dizem,, padrinhos do menino. Tanto uns !=omo
Naa festél
festi'l
apresentam-se ornamentados e munidos de cacetes. N
assisti, dentro do "Rancho" achava-se
achava~se o
0 chefe da aldeia,
a que assistí,
Em dado momento, os "Praiás",
"Praias", ,que estao armados com un<)
un~)
fortes e compridos ganchos de pau, atacam o0 rancho,
rancho; visandu
visando
trava~se renhida luta entre
raptar oomenino.
menino. Por essa ocasiao, trava-se
"Praias" procuram
os atacantes e os defensores do menino. Os "Praiás"
derruba~los, ora pelo pesco<;o,
dominar os adversarios,
advérsários, tentando derruba-los,
derrubá-Ios,
pescoc;;o,
acham armados.
ora pelas pernas, com os ganchos de que se achám
O s padrinhos do menino defendem-se e defendem-no com os
cacetes. A luta eé interessantissima.
interessantíssima. E, circunsUlnCia
circunstanCia merece··
investiga<;ao, OS
os avanc;;os
avan<;os e recuas;
recuos ; os saltos e agacha~
dora de investigac;;ao,
.' mentos; as nega<;as
sell
negac;;as e rebatidas, que vi se sucederem no seu
decorrer, lembraram-me "fotograficamente", as brigas dos
decorrer,
nossos capoeiras a que eu, quando rapaz,
rapaz , assistí
assisti por
pdr diversas
Estara, por
par acaso, alí
ali a célula-mater
celula-mater do capoeirismo que
vezes. Estará,
foi ,uda
seL Chamo, entre·'
,tida como a nossa luta nacional? Nao sei.
tanto, a atenc;;ao
aten<;ao dos investigadores das cousas de nossa gente
gentc
que, peto
para a hipótese
hip6tese a que aludo e que,
que
vi,
me
nao
parece
pelo
ví,
desatrazoada .
da noprimeiro
noprimeim ataque. A , este, outrog
O triunfo nao se dá
ate que,
que, finalmente, os "Praiás"
"Praias" se apossam
se sucedem, até
~possam do
menino.
Conseg.uida
vit6ria, os vencedores,
vencedores , conduzindo a presa
Conseg.
u ida a vitória,
cobi<;ada, saem dansando pelo ten'eiro.
cobic;;ada,
Nao desejando entrar em minucias
al'
minúcias para nao tornar ppOl"
longa esta palestra, sou, todavia, forc;;ado
for<;ado a aludir
a.ludir aD
demais langa
aparecimento, na festa a que me estou referindo, de ua menina
que eé considerada noiva do "Menino do Rancho" . Talvez rere~
minisd~ncias de casamentos de crianc;;as
crian<;;as na tribu em tempos que
miniscencias
VaG longe . ..
ja vao
van
..
já
I
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Desde o0 momento em que os "Praias"
"Praiás" se apossam do me~
lhes pertencer, frequentando 0o "Poro",
"Poró", para
nino, este passa a Ihes
serví~los
ocasHio das festas, e.
e, passando, por Hm, quando
servi~Ios por ocasiao
ja homem, a fazer parte do "gremio". De modo que aquela
já
festa, como já
ja disse, e,
é, nem mais nem menos, a inicia<;ao
iniciac;ao do
neófito na sociedade dos "Praiás"
neofito
"Praias" ou dos "Encantados" , como
saO,
sao, tambem, conhecidos '·aqueles.
aquel es .
Outras festas a que assistí
assisti no "Brejo~dos~Padres",
"Brej~dos~ Padres", como
"Tore", reservo~me para descreve~las no traba~
por exemplo o0 "Toré",
ja aludí.
aludi. Nao desejo porem, mudar de assunto, sem
lho a que já
tratar de uma
urna que se realiza
r:ealiza em meio da "caatinga", principaI~
principal~
mente a
él noite. Quero me re£erir
referir a
él festa da "Jurema" ou do
.."Ajucá".
Ajuca". Sendo de carater reservado, por ser essencialmente
tOdoS os habitantes da aldeia podem
podem·' a ela com~
religiosa, nem tOGOS
instfmcias minhas, o0 velho Serafim prontificou~se
parcer. A instancias
a realizar uma,
urna, de dia, consentindo que eu assistisse a ela.
eIa. No
dia marcado, muito cedo ainda, em companhia de Bernardo e
outr~ amigo,
amig:o, deixei o0 "Brejo"
.. Brejo" e, galgando a "Serra~dos~Cabo··
outro
verifi~.
clos': , fui ter casado
casa do velho Serafim. Em lá
Ia chegando, verifi~
dos':,
quei que 0o chef
já se achava no lugar
che£ee ja
Iugar em que a festa se ia
realizar. Em vista disso dirigi~me
dirigí~me para onde ele estava, indo
encontrá~lo preparando 0o "Ajucá".
encontra~Io
"Ajuca". Esta eé a bebida milagrosa
feita com a raiz da "J urema". Assistí
Assisti a todo o0 seu preparo.
preparo . .'
Raspada a raiz, ée a raspa lavada
Iavada para eliminac;ao
elimina<;ao da terra que,
nela esteja gregada, sendo, em seguida, colocada
porventura, 'nela
sobre uma
urna outra pedra. Nesta eé macerada, batendo~se~Ihe,
batendo~se~lhe,
aniiudamente,
anHudamente, com outra pedra. Quando a macerac;ao esta
está
completa, bota~se toda a massa dentro de urna
uma vasilha coni
com água
agua ,
onde a expreme com as maos a pessoa que a prepara. Pouco a
pouco, a agua
água se vai transformando numa golda vermelha e
até ficar em ponto de ser bebida. Pronta para este
espumosa, ate
fim, del a se elimina toda a espuma, ficando, assim, inteiramente
limpa. Aoficar neste estado, o0 velho Serafim acendeu um
urn ca
ca~...
"J urema" , e, colocando
colocando~o
chimbo tubular, feito de raiz de "J
...o em
sentido inverso, isto e,
é, botando na boca a parte em que se poe
fumo, soprou~o de encontro ao Iiquido
líquido que estava na vasilha,
o furno,
nde fazendo com a fumac;a
fuma<;a urna
uma figura em forma de cruz e um
nele
ponto em cada um
urn dos angulas
angulos formados pelos brac;os da
cia figura.
Lago
um caboclo,
fi]ho do chefe,
Logo que isso foi feito, urn
cabodo, filho
che£e, c.olocou
eoloeou a
vasilha n.o
no solo, sobre duas folhas de " Uricuri"
Uricurí" , que
gue formavam
urna especie
espécie de esteira. Em seguida, todos que ali
ah se encon
encon~. .
uma
travam, inclusive duas velhas e reputadas "Cantadeiras" , sen
sen~. .
I
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no chao, formando um círculo
circulo em redor da vasilha.
Ia come<;ar
la
comec;ar a festa. 0O chefe e mais dois assistentes acenderam
seus cachimbos. Ninguem falava. Um ambiente de religiosi~
dade formara~se sob a ab6bada
abóbada de folhagem que nos abrigava.
De fisionomias contritas, cabe<;as
cabec;as inclinadas
indinadas para a frente e
olhos postos na terra, os descendente.
descendentess das tribus que se reuni~
ram no "Brejo~dos~Padres",
"Brejo~ dos ~ Padres", davam~me, naquele momento, a
él
impressao de que a lamina de chumbo da pseuda~civiliza<;ao
pseuda~civilizac;ao
que sobre eles distendemos, embora com quatro seculos
séculos de
espessura, eé leve demais para sufocar as suas cren<;as.
crenc;as. Ah!
Como eé diferente a etnologia que se aprende nas malocas da
que se adquire atraves
através de estudos de gabinete e vitrines de
Museus! . ..
. . Mas, nesta palestra nao ha
há espa<;o
espac;o para divaga<;6es,
divagac;6es,
E eé preciso voltar ao .. Ajuca".
Ajucá". Os cachimoos, passando de
mao em mao, correram toda a roda. Quando voltaram aos
donos, uma
maracá, principiou
urna das "Cantadeiras" , tocando o0 maraca,
tar . Era uma
a can
cantar.
urna invoca<;ao
invocaC;ao a Nossa Senhora, na qual se
pedia paz e felicidade para a aldeia. Depois, vieram
viera m as toadas
pagas dirigidas aos "Encantados". De vez em quando, no de~
correr da cantiga, ouviam~se, porem,_
Jesus Cristo,
porem,. os nomes de Jesús
Deus, Mae de Deu,s,
e,as
De~s, Nossa Senhora, Padre Eterno e.
as vezes,
tambem, o0 nome do Padre Cicero.
Cícero .
Em uma
urna das toadas, a "Cantadeira" , dirigindo~se a Nossa
Senhora, agradeceu a minha presen<;a
presenc;a na aldeia e rogou pela
minha felicidade. Enquanto isso, ·' o0 cabodo
caboclo que colocara a va~
silha sobre as folhas, respeitoso e solene,
solene. ia distribuindo peIos
pelos
demais a bebida magica
mágica que transporta os individuos
indivíduos a mundos
estranhos e lhes
Ihes permite entrar em contacto com as almas dos
mortos e espiritos
espíritos protetores.
Aquele que recebia a vasilha, era com a maxima
máxima reverencia
que sorvia alguns goles do "Ajuca".
pri~
"Ajucá". Ao chegar a vez da prí~
meira das "Cantadeiras", a veIha
velha Maria Pastora,
Pastora. esta levan~
tou~se,
/)ou~se, recebeu
recebe u a vasilha, ergueu~a com as duas maos sobre a
cabe<;a,
urna ora<;ao
oraC;ao em voz baixa.
cabec;a, e, olhando para o0 alto, recitou uma
"Ajucá". Terminada a distribui~
D epois, sentando~se, bebeu o0 "Ajuca".
<;ao,
0 distribuidor, ajoelhando~se nas folhas do "Uricuri",
<;030, o
"Uricurí",
sorveu, por sua vez, urn
uro pouco da bebida. 0O resto foi botado
num buraco, preparado de prop6sito
Hm. Toda,'j
propósito para aqueIe
aquele fimo
Toda,':!
essas cenas passaram~se ao som das cantigas e ao toque dos
princi~
maracas. Quando uma
maracás.
urna "Cantadeira" cansava, a outra principiava. Os cachimbos, hora por outra, percorriam o0 circulo,
círculo.
passando de mao a mao e de boca a boca. Ao terminar, homens
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e mulheres
roulheres puseram~se de pe.
pé. As "Cantadeiras" comec;aram
come<;aram
entao, com os maracas,
a
benzer
todos
os
presentes,
urn
maracás,
uro a urn,
um,
inclusive eu, sempre cantando, Maria Pastora, quando me
benzeu, pediu a Deus por mim e fez preces pela minha ventura.
A outra "Cantadeira", no ate
ato de me benzer, fez, tambem, a
mesma cousa, dirigindo~se, porem, a Nossa Senhora e me cha~
mando "Caminhador das Aldeias". Prosseguindo, Pastora
mandou chamar e benzeu todos que se encontravam por perto
e n~i>o
na'a tiveram permissao para assistir ao "Ajuca".
"Ajucá" . Por fim,
Hm,
as duas despediram~se, fazendo protestos de solidariedade ao
chefe. Antes, porem, de irem embora, Maria Pastora, de pe,
pé,
balbuciou uma
urna prece a urn
um dos espiritos
espíritos protetores da aldeia.
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Os cabodos do "'Brejo~dos~Padres" sao, principalmente,
agricultores. T.odavia,criam
T,odavia,criam cabras,. galinhas.
galinhas, perus
perús e alguns
outros animais. As mulheres.
mulheres, em geral, fiam algodao, que
vendem.
"Tacaratú". Diversas sao oleiras
vendem, principalmente.
principalmente, em "Tacaratu".
e algumas cultivam a industria
indústria da folha do
d.o "Uricuri",
"Uricurí", fazendo
chapeus.
chapéus, esteiras, bolsas, vassouras, etc.
E' em girau e no chao que, comumente.
comumente, dormem todos.
Entretanto.
Entretanto, ha
há alguns que dormem em redes. Se.o
Se o tempo nao
eé de chuva, tanto passam a noite dentro de casa.
casa, como no ter~
reiro, debaixo de qualquer arvore.
árvore. Nesse ultimo
último caso.
caso, deitam~
se sempre ao redor de uma
urna fogueira. E como acreditam que 0o
frio entra pel
os pes,
pelos
pés, eé com os pes
pés voltados para a fogueira, que.
que,
geralmente, se deitam.
Durante 0o tempo em que estive no "Br~jo",
"Brejo", a casa em que
me hospedei vivia sempre cheia de visitantes. Mas, como era
bastante pequena paracomportar
para comportar todos que me iam visitar,
quase sempre eu recebia as visitas sentado numa rede no patio,
pátio,
sob a copa frondosa de urn
um formoso
formaso "Umbuzeiro". Debaixo
dessa arvore,
árvore, em certo local, era que se preparava a minha co~
mida, a da familia que me hospedava e a de muitos dos meus
visitantes. Por esse motivo 0o fogo ali
alí crepitava continuamente.
Em redor daquele.
daquele, t.odas
todas as noites dormiam diversas pessoas.
Uma
Urna vez, ainda cedo.
cedo, dirigi~me
dirigí~me para lao
lá. Deitados, circulando
o fogo, estavam diversoscabodinhos. Aproximando~me, comecei a fita~los.
Htá~los. Vendo isso, urn
um deles
deles, de nome Felix que
clepois
afei<;oou, e por quem tambem, fiquei muito
depois muito se me afeic;oou.
t
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afeic;;oado,
afeic;oado, diga~se de passagem, mostrando urn
um ar alegre,
se
se:: .. Esta
Está admirado, hein doata
doutó ? Mas, eé assim mesmo :

dis~

A doenc;;a
doenc;a do pinto eé o0 gogo .
O len~6
len~ó do cabaco
cabóco eé 0o fogo" .

o

Alias,
povo do "Brejo.Aliás, devo dizer que o0 versejar, entre o0 POyO
dos~Padres" , nao e
é cousa rara. Tenho,em minhas notas , di~
ver~as quadras coletadas ali.
~ind a
alío Como, entretanto, preciso ¡:linda

rnanifestac;oes interessantes da mentaHdade claque"
da:que~
focal' outras manifestac;;oes
gente, ponho
la'
la'gente,
pon~o ponto final no assunto.
já deixei transparecer, as tribus que foram al
al~~
Conforme ja
deadas no "Brejo~dos~Padres" tiveram a habilidade de harmo~
nizar admiravelmente bern,
bem, as suas
su as crenc;;as
crenc;as pagas com as ideias
idéias
religiosas que lhes foram transmitidas pela missao cat6Hca,
católica,
que, no passado. floresceu naquele vale. Assim eé que todas
as festas de cunho pagao,
pagao. que se realizam a
a noite, s6
só principiam
depois de terminada a ladainha que costumam rezar na igrejin,ha da aldeia. Mas, em suas orac;;oes,
orac;oes, com a mesma confianc;;a
confianc;a
cpm que intercedem as grac;;as
grac;as de Jesus
Jesús Cristo e Nossa Sen.hora,
Senhora,
apelam para "Jumpunhum" e "Andarure",
"Andaruré". espiritos protetores
protetore$
das nascentes e da cac;;a.
ca<;a. E e,
é, na verdade, extraordinario
extraordinário que
isto suceda, quando,
quando. realmente, foi grande a influencia exercida pela catequese sobre as
os povos
POyOS reunidos no "Brejo~dos~
" Brejo~dos",
Padres" . Efetivamente,
Efetivamente. quem, chegando hoje ao "Brejo" , no
periodo
período quaresmal , ve sair em via~sacra , da igrejinha,
igrejinha. todas as
quartas e sextas,
sextas. a
a meia~noite,
meia~noite. uma
urna porc;;ao
porc;ao de homens
homens., levando
a frente
frente., erguida, uma
urna cruz,
cruz. ladeada por dois " Congregados',
chamados
"Congre ~
charnados "Decurioes", e acompanhada por outros "Congre··
gados" ,todos vestidos de habitos
hábitos azues com cruzes brancas e
cabec;;as
cabec;as cobertas com capuzes, que os tornam completamente
desconhecidos, e, mais atras,
atrás. um grupo de "Penitentes",
.. Penitentes". de
bustos nus,
nus. a se retalharem com disciplinas cortantes como na~
na'"
valhas,
valhas. cantando benditos, em busca das cruzes
cruz es que abrem os
bra<;os
brac;os pelas estradas da aldeia, dificilmente
difícilmente acreditara
acreditará que ali
estejam membros da sociedade dos "Praias"
"Praiás" e comungantes da
festa do "Ajuca".
Jesta
"Ajucá". Entretanto,
Entretanto. eé isso uma
urna verdade. E eSS8
essa
verdade vem demonstrar que, se entre as .tribus
,tribus reunidas no
"Brejo~dos~Padres
",. figurou,
"Brejo",dos~Padres"
figurou , como parece, gente do grupo
"Tupi"
"Tupí" certo, o0 elemento predominante nao foi este, porquanto,
tao grande habilidade em receber culturas estranhas sem esma
esma-gamento da pr6pria,
própria. nao eé peculiar aquele grupo .
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E aqui
aquí finda a visita a
él aldeia do "Brejo".
" Brejo". Poderia
Po deria pro~
p ro~
10nga~la
longá. . la

mais. Muita cousa ainda existe ali,
aJí, que bern
bem merecia ser
narrada. Mas, 0o tempo corre e eé preciso deixar tempo para as
outras visitas.
visitas .
GRUTA-DO-PADRE

Partindo do "Brejo-dos-Padres"
" Brejo~dos~Padres .. no dia 23 de mar<;o,
man;o,
depois de meio~dia
sma tarde cheguei a" IItaparica"
taparica".,
meio-dia,, nessa me
mesma
A 24, logo pela manha, auxiliado pelo velho Anselmo, comecei
"Gruta~do~Padre... Esta gruta fica voltada para
a escavar a "Gruta-do-Padre".
o Sao Francisco, e, segundo medic;;ao
medi<;ao feita pelo Dr. Liebig e por
mim, tern,
tem, na entrada, 8 metros e 70 centimetros
centímetros de largura, e
é
2 e 70 de altura. Alargando~se
Alargando-se internamente, <;:hega
chega a Etlcanc;;ar,
alcan<;ar,
emcerto ponto,
ponto, 9 metros e 74 centimetr~s
centímetros de extensao. Pelo
motivo expos
to,
ou
seja,
para
nao
prolongar demasiadamente
exposto,
esta palestra, a descric;;ao
descri<;ao completa das escavac;;6es
escava<;oes e do que elas
élás
do.,
me proporcionaram, sera
será feita no trabalho ja
já por vezes aludi,
alud(do
E' portanto, um resumo das pesquisas realizadas na "Grutado~Padre"
do-Padre" 0o que aqui
aquí YOU
vou fazer. Antes de tudo devo declarar
que aquela "'gruta
gruta nao foi aproveitda propriamente para urn
um ce~
miterio
mitério ; e sim para urn
um ossuario.
ossuário. A colocac;;ao
coloca<;ao e mistura dos
ossos
lá encontrei, fazem~me
fazem-me pensar desse modo. Como
os sos que 1£1
e on-de
onde eram feitos os enterramentos, nada posso
passo dizel'.
dizer. Talvez
investigac;;6es
investiga<;oes futuras esclarec;;am
esclare<;am esse ponto. Do que ate
até agora
vi,
ví, somente
sornen te posso concluir que a mencionada gruta, em tempos
remotos, foi aproveitada para um ossUilrio,
ossuário, e que sobre os ossos
se faziam fogueiras. Que muitas vezes aqueles eram
era m quase
inteiramente consumidos pdo
pelo fogo, tambem 0o verifiquei. Ao
que presum~,
presumo, 0o esqueleto era levado para a gruta e posto
posta la,
Já,
juntamente com objetos de propriedade da pessoa a que pertencera. Sobre objetos e esqueleto, fazia~se
fazia-se uma
urna fogueira, colocando~se,
forme
cando-se, depois,em cima de tudo uma
urna ou duas lages, con
conforme
o tamanho.
tamanho. Este sistema, se, por um lado danificando, e, mes~
meslIlO,
mo, destruindo
destJ:uindo ossos e objetos
0bjetos grande prejuizo causou a
él cien~
ciencia, parece que, por outro, the
lhe foi favoraveL
favoravel, pois talvez sej
sejaa a
causa deter"
deter'm inante da conservac;;ao
conserva<;ao de sementes e fragmentos de pec;;as
pe<;as fabricadas com materiais extraidos da flora e que
eu
escava<;oes a que procedi
procedí..
el! encontrei nas escavac;;6es
A ausencia de elementos de cultura europeia
européia entre os objeobjc . .
tos encontrados na " Gruta-do~Padre
Gruta- do-Padre".. , faz acreditar que 0o pOVO
povq
cujos ossos para ali
alí foram conduzidos,
conduzidos, nao teve contacto com

I
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os coloni zadore s. Com efeito, 0o mater ial etnogr afico,
áfico, compo
compos~
sto de objeto s de adorn o, usa
uso domes
doméstico e dansa , que eu coletei
na "Gruta~doa-do-Padre
Padre"" eé to
do de extratificac,;
todo
fica<;aao
o cultur al ameri~
americana. Conve m, todavi a, acentu ar que nada de metal encon trei.
Os objeto s por mim coleta dos sao feitos de pedra , OS80S,
OS305 , dentes ,.
conch as e de elementos do reino vegeta l .
Dizer qual 0o povo
pavo que fez da "Grut a-doa-da- Padre " urn
um osos~
suário, nao sei ainda.
suario
ainda . E, talvez , nao saiba nunca . Penso
Penso,, porem ,
que nao foi gente do grupo ":fupi
"Tupí " nem do "Ge" , nem do
"Cari ri".
rí". Ao
Aa que se sabe, nenhu ma tribu desses
des ses tres grupo s
tinha por habito
hábito queim ar os ossos
ossos dos
-dos seus defun tos. Os "rru~
pis" enterr avam seus
seu s morto
martas em grand es potes; os "Ges" , no
chao ; e os "Carir is",
ís", con
confo
forme
rme informac;:ao
ac,;ao de Elias Herck man,
os comiam, por achar , segun do 0o mesmo inform ante, "que
,;que eles
nao podia m ser melho r guard ados ou enterr ados do que em
seus corpo s" . Como bern
bem compr eendo , essa minha opinia o eria,
cria,
"ipso facto" ,, a hipote
hipóte se de ter sido a zona -,d e "Itapa rica habi~
habitada por urn
um povo
POYO nao filia-do
filiado aquele s tres grupo s. Mas, que
ha
há de extrao rdinar
rdinár io nisso ? O s "Cari bes" nao chega ram ate
até 0o
Piauí? Por que entao nao poder ia chega r aquela regiao qual
Piaui?
qual,.,..
quer outr.o
outr,o pavo?
povo? Que sabemos de migrac;:6es
,;6es prehis tórica
toricas
em nosso pais?
país? Quem nos diz que urn
um ramo .."Arua
Aruacco",
o", por
poI'
exemplo, nao teria chega do a "Itapa rica"? Há
Ha uns parale lismos
que, embor a possam ser mera coincidencia, nao quera
quero deixar de
acentu ar. Como eé sabido , urn
um dos elementos caract erizad ores
da cultur a daque le povo
pavo ée o0 milho , nao senda
sendo, estran hos : aél
mesm a cultur a, a arte de trabal har em fibras e a cremac;:ao.
,;ao. Ora,
o que se verific
veri ficaa em "Itapa rica" ée que o0 pavo
povo que ali
alí habito ll
u
tinha o0 costum e de queim ar os ossos de seus morto
marta s, trabal hava
em fibras e cultiv ava o0 milho , pois.
pois, nas escavac;;6es
<;6es a que propro~
cedi, encon trei dois
cedí,
dais pil6es de pedra , muito aprüp
aprop riados a tritutritu~
rac,;ao daque le cereal. Como já
ja disse, essas apare ntes ligac;;6
liga<;6es
de cultur a, talvez nao passem de coincidencias. O
0 pavo
povo que
fez da
-da "Grut a-doa-da- Padre " um
urn ossuá
ossuarriü,
io, pode muito bem
bern nao ter
sido "Arua co". Mas, o0 que ningu em poder áa negar ée que elas
demonsstram
tram a neces sidade de profu
profun
ndos
dos estudo s etnog ráfico
raficos
nos sert6e s norde stinos ande
onde ainda existe m reman escent es indíindi~
genas , e de investigac;;6e
gac;:6es arqueológica
logicas nas regi6es, outror a
possiv elmen te habita das pelos primitivos
iv~s povoa dores do nor~
nordeste. Do contrá
contrario nunca sairem os do mund o hipoté
hipotetico criado
pelas informac,;6es
a<;6es dos escrito res dos prime iros sécula
seculos, depois
do desco
-descobrime
brimen
nto,
to, muita s vezes vahos
vaHosíssima
issimas, ée verda de, mas
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go.
go, que ta.o
tao bons auxilios
auxílios prestou aos meus estudos e tantas
muitas outras destinadas somente a estabelecer confusoes e
criar ideias
idéias falsas.
Infelizmente.
antropológico que encontrei
Infelizmente, entre 0o material antropol6gico
na "Gruta~do~Padre
" nao descobri
"Gruta~do~Padre"
descobrí nenhum cranio
crfmio perfeito.
Fragmentados.
Fragmentados, coletei diversos. Entretanto.
Entretanto, nenhuma espe,..
ranc;;a
o nseguir uma
ranc;a tenho de c,
conseguir
urna recomposic;;ao
recomposic;ao completa. Que
esse fato e.
é, cientificamente falando.
falando, deveras lamentavel.
lamentavel, facilfacil ~
fica 0o sistema de
mente se compreende. Mas.
Mas, quando se veri
verifica
desgate que a maioria dos dentes encontrados na gruta apre~
senta.
senta, ainda mais lamentavel ele se torna. Na realidade.
realidade, 0o
encontro de urn
cranio
capaz
de
permitir
a
articulac;;ao
um
articulac;ao das manman . .
dibulas.
díbulas, talvez trouxesse alguma luz ao desgastamento em
forma de bizel.
bizel, que, geralmente.
geralmente, se manifesta na maioria dos
dentes que encontrei na gruta.
Aquela anomalia.
anomalia, eé uma
urna interrogac;;ao
interrogac;ao que fica de pe
pé a
provocar a argucia
argúcia dos estudiosos (1) .
Antes de deixar Itaparica.
Itaparica, quero aludir a duas outras
grutas existentes no "Serrote-do"Serrote~do~ Padre'
Padre'.. Foi nas vesperas
vésperas de
minha
"Colégio" que chegou ao meu conhecimento
minba partida para "Colegio"
a noticia
notícia das mesmas. Por essa razao.
razao, s6
só uma
urna pude visitar.
Mesmo assim.
assim, muito ligeiramente. Em todo 0o caso.
caso, da visita
feita tirei grande proveito. A gruta visitada.
visitada, sendo menor que
a do Padre, e.
é, entretanto.
entretanto, mais interessante.
interessante, por ter duas enen . .
tradas e ficar em posic;;ao
posic;ao mais elevada. Nas escavac;;oes
escavac;oes a que
nela procedi.
procedí, encontrei.
encontrei, depois de uma
urna camada de cerca d.e
de 20
centimetr~s.
centímetros, formada.
formada, ao que parece.
parece, pela decomposic;;ao
decomposic;ao da
pedra de que eé feita a gruta.
gruta, uma
urna outra de cinza.em
cinza,em meio a
qual achei placas e espinhas de peixe ; ossos e dentes de mamimamí. .
feros ; pedac;;os
peclac;os de carapac;;as
carapac;as de "tatus";
"tatús"; tarsos de aves.
aves, enfim,
uma
urna apreciavel quantidade de restos de cozinha. Entre estes,
estes¡
encontrei.
encontrei, tambem.
tambem, diversos pedac;;os
pedac;os de silex
sílex e quartzo.
quartzo, traba~
Ihados
lhaclos peIo
pelo homem. Acredito que uma
urna ampla explorac;;ao
exploraC;ao na
gruta a que me refiro.
refiro, trarcl
trará a luz cousas interessantes. Do que
vi
ví nao me parece absurdo conduir
concluir que 0o povo
pavo que fez da
"Gruta~do-Padre"
"Gruta~do~Padre" 0o ossuario.
ossuário, fazia as suas refeic;;oes
refeic;oes naquela
outra caverna.
A terceira gruta nao me foi possivel
possível visitar. Em vista
dis
so. solicitei do Sr . Crispim Galindo.
disso,
Galindo, Gerente da Compa~
nhia Sao Francisco.
Francisco, que assistiu as escavac;;oes
escavac;oes feitas nas outras
duas grutas.
grutas, 0o obsequio
obséquio de visita~la
visitá~la e me informar do que nela
descobrisse. Satisfazendo 0o meu pedido.
pedido, aquele dedicado amiami . .
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aten<;oes me dispensou, acaba de me escrever dizendo havel
haver
atenc;;oes
ligeira inspe<;ao nela feita a
visitado a gruta, e verificado na ligeirainspeC;;ao
existencia de terra queimada, cinza e sinais de ossos humanos
the pareceram de femur, ante--brac;;o,
ante~bra<;o , crfmio
cranio e
calcinados, que lhe
proprias palavras. Que cousas
outros ossos, segundo suas próprias
pa" nao estarao escondidas
interessantes para a "Ciencia da pá"
naquela gruta? E como ée digna de acurado estudo a regiao de
Itaparica! Bem
Bern sei que esta minha palestra, como ensinamento,
atraves
vale muito pouco. Creio, entretanto, que as noticias que através
divulgando,, falam bem
bern alto sobre a necessidade de
delaestou divulgando
se: atirar aos sertoes do nordeste em criteriosas pesquisas .os
estudiosos do nosso passado.
escava<;oes da "Gruta--do"Gruta ~ do ~
Quando estava ·procedendo
procedendo as escavac;;oes
informa<;ao de que a margem baiana do rio Sao
Padre", tive informac;;ao
Pageu, no lugar denominado "Ta~
Francisco, perto da foz do Pageú,
·sido encontrado um
urn cemitério
cemiterio indígena.
indigena. Desejando
pera", havia ,sido
visita~lo, um
urn dia,
dia, pela manha ---- acompanhado pelos dedicados
visitá-lo,
Galin~~
amigos, deputado Hildebrando Menezes e snr. Crispim Galin
urn bote--motor
bote~motor da Comissao Técnica
Tecnica de Piscicultura.
Piscicultura do
do, em um
Nordeste,e,
Peto Servi<;,o de Obras Contra a Seca ---Nordeste
,e, auxiliado Pelo
subi o0 rio com destino a "Tapera" . Che-Che~
deixei "Itaparica" e subí
la, verifiquei que a informac;;ao
informa<;ao nao era verdadeira. A
gando lá,
'Tfapera" adquirí
adquiri um
viagem, porem, nao foi perdida. Em "{Tapera"
per ~
pilao de pedra encontrado naquel lugar e trabalhado com per~
fei<;ao. E em "Sabiucá"
"Sabiuca" , a margem pernambucana, onde
on de per~
feiC;;ao.
noitei, fui informado que alí,
ali, na ribanceira do rio, apareciam,
noitei.
pe<;as de ceramica; porem que o0 Sao
antigamente, ossos e pec;;as
ja havia carregado tudó
tudo para dentro do leito. Fato
Francisco já
cemiterio · de "Miracanguera"
"Miracanguera",, no
identico aconteceu com o0 cemitério·
Amazonas..
baixo Amazonas
COLEGIO
COLÉGIO

Nao podendo permanecer por mais tempo em Itaparica, a
Abril , pelas 7 horas
horas,, tomei o0 trem que vai a "Piranhas',
6 de Abril,
para daH
dali me transportar a ""Colegio".
Colégio" . A viagem entre essas
urn dos vapores da Companhia do
duas cidades foi feita em um
Baixo Sao Francisco.
Francisco,
8aixo
Pelas investigac;;oes
investiga<;oes realizadas naquela cidade, constatei
"Choco", "Ca-"Ca~
ali vivem descendentes das tribus " Natu" , "Chocó",
que alí
rapoto", e,
e, possivelmente, "Prakió"
"Praki6" e "Nacona" , que,
que , segundo
rapotó",
cabocla " Natú"
Natu" , Maria Tomázia,
Tomazia, foram,
me declarou a velha caboda
"Colegio" .
tambem, aldeadas em "Colégio"
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Os cabodos que alí
ali encontrei ainda se conservam num
estado de cultura capaz ·de
,de permitir estudos bern
bem valiosos. A
sua situa<;;ao
situa<;ao econ6mica
económica e,
é, porem, a pior possivel. Sem que lhe
valesse 0o direito de posse ja
já muitas vezes secular, viram, pouco
a pouco, os "civilizados" tomaram~lhes as terras em que faziam
lavoura
ande extraiam barro
lav'Dura e as lagoas aonde pescavam e de onde
para a fabrica<;ao
xpatriados
fabrica<;;ao de sua admiravel ceramica. E
Expatriados
propria pátria,
patria, ée num verdadeiro estado de midentro de sua própria
seria que eles
des vivem. Pois bem,
bern, naquele miseravel estado, concon~
séria
servam
cren<;as e realizam pe~
serva m bastante puras suas primitivas cren<;;as
riodicamente suas festas tradicionais. Povo
Pavo extraordinario
extraordinário
aquEde
aquEde:: Como a velha guarda de Napoleao,
N apoleao, morre,
marre, mas nao
se rende, nem foge. Entre parenteses: Estou convencido de
que 0o fator principal da resistencia dos nossos sertanejos deve
ser procurado nos elementos etnicos
étnicos que povoavam os ~,ert6es
~.ertóes
do nordeste na epoca
época do seu desbravamento.
A cultura espiritual dos "cabodos"
"cabados " de "Colegio",
" Colégio" , cai na
mesma extratifica<;;ao
extratifica<;ao da do "Brejo-dos" Brejo~dos~Padres"
Padres" e de " Aguas~
ÁguasBelas"" . A material está
esta quase sufoci:tda.
sufocada. Impossibilitados de
Belas
cultivar algodao, por falta de terrenos
terrenos,, ja
já nao
naO tabricam as redes
que antigamente fabricavam . E sua bela ceramica
cera mica esta
está tambem
amea<;ada
fantasia,, mas a verdade eé
amea<;;ada de desaparecer. Parece fantasia
que, para fabricarem hoje qualquer pe<;a,
pe<;;a, precisam comprar
barro,
barro¡ aqueles que lhes tomaram as lagoas,
lagoas.
O arco ja
já se vai tornando cousa rara entre eles.
eles . F elizmente
porem,
porero, ' ainda consegui
conseguí urn
um e algumas flechas. Estas,
Estas, como as
"Brejo~ dos~Padres",, teem impluma<;ao
do "Brejo-dos-Padres"
impluma<;;ao tangencial.
povo, está
esta urn
"Natu " , que ée o0 velho
Chefiando aquele pavo,
um "Natú
Francisco Pereira. Mas, todo ele ée orie'ntado por uma senhora
sergipana, de nome Maria Matilde, viuva de Gabriel Gon<;alves
Gon<;;alves
de Oliveira, ""Cabodo
Cabodo de Colegio"
Colégio" e que morreu como chefe
daquela antiga aldeia. E eé notavel que aquela mulher, nascida
em meio estranho aquele em que hoje vive, com estes se haja
identificado de tal modo que chegue a ser, atualmente,
atualmellte, a maior
zeladora dos costumes e cren<;as
crenc;as dos
dos""cabodos"
cabodos" do "Colegio"
"Colégio" .

I
I
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PALMEIRA ~DOS~iNDIOS
~DOS-ÍNDIOS

No dia 11, deixei aquela
aquel a cidade
dos~f
dios", onde,
dos-i nndios",
ande, em virtude de ter
nedo
nedo"" e "Maceio",
" Maceió", cheguei a noite
manha, iniciei minhas pesquisas. Do

em dire<;ao
dire<;;ao a "Palmeira..
feito a viagem por " P ee"... .
do dia 13. A 14, pela ,
que observei, posso con
con"
con-..

I
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cluir que em Palmeira, a futura Campina~Grande~de~ Alagoas,
Alagoasl
duir
"Chucurus" .
vivem alguns representantes dos "Chucurús"
"Colegio",
A semelhan<;a do que acontece com a gente de "Colégio",
precarissima a situa<;ao daqueles cabodos.
caboclos. De acordo
acol'do com
ée precaríssima
as declara<;6es
dedara<;5es que me fizeram, ate
até as fontes em que se abaste~
ciam dagua,
dágua, os "brancos" lhes tomaram. E muito maiores seriam
seus sofrimentos se lhes faltasse a valiosa prote<;ao do Padre
Francisco Macedo, Vigario
Vigário de "Palmeira".
indigenas que tenho visitado
De todos os remanescentes indígenas
caboclos os que se apresentam em
no Nordeste, sao aqueles cabodos
fisica. Naqueles "Chucurús"
"Chucurus" "Cari..
melhor estado de pureza física.
proclamam, os tra<;os característicos
caracteristicos da
rizeiros", como eles se prodamam,
bern conservados. Achei~os, tambem,
ra<;a estao ainda muito bem
bastante inteligentes. De raciocinio
raciocínio mais pronto, nao tenho
outr~ povo nos grupos que
ideia
idéia de haver encontrado nenhum outro
visitei.
Inteligentes e trabalhadores, a sua cultura materialdevi<l
materialdevÍél
cera~...
ter sido bem
bern interessante. Eram peritos na fabrica<;ao da cerá
Agticultores, ainda hoje aquele
aque.le que
mica e rede de algodao. Agricultores,
se mantem na posse de algum peda<;o de terra, faz agricultura.
urn pequeno sítio
sitio pertencente ao "Chucurú"
"Chucuru" José
Jose Celestino,
Em um
vi, em cultiva<;ao: mandioca, fumo,
furno, macaxeira, algodao, abóbo
ab6bo~...
ví,
ra, feijao, etc., afora as seguinte fruteiras por ele plantadas:
manga, jaca, pinha, banana, caju,
cajú, mainao, goiaba, ara<;a
ara<;á coite
coité
e catole.
catolé. Para remedios,
remédios, Jose
José Celestino cultiva, tambem, pinhao,
erva~cidreira, al£avaca,
alfavaca, capim~santo, mangericao, mastru<;o ce
mangirioba.
Tendo ciencia
cH~ncia de que a mulher de Celestino traba!hava em
pedi~lhe que me fizesse urna.
uma. A "caboda"
"cabocla" acedeu ao meu
rede, pedí~lhe
con...
pedido. Mas, como nao havia algodao, nem tempo para con'"
uma grande, ela fez
fez~me
fec<;ao de urna
... me uma
urna rede pequena.
"Chucurus" fazem a red
redee ée o0 mais
O "tear" em que as "Chucurús"
rudimentar possivel:
possível: dois paus enfiados no chao verticalmente,
guardando~se entre ambos urna
uma distfmcia
distancia correspondente
corresponden te ao
tamanho que a rede deve ter. Nada mais. A confec<;ao eé feita
circulando, a tecedeira, com urn
um fio, os dois paus que formam
0 ho
flO
o "tear", em sentido horizontal e de baixo para cima. O
peIo "tear", sem entrela<;amento, mas, de modo a que cada
sobe pelo
volta una
una~se
... se a antecedente. Alcan<;ada, por esta forma, a lar~
Feito isso,
gura idealizada para a rede, ée dada a ultima
última volta. Feíto
come<;a a tecedeira a prender as voltas, nelas entrela<;ando fios,

o
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de cima para baixo e da esquerda para a direita, guardando, de
um para outr~,
outro, uma
urna certa distancia.
distancia. Terminado por essa ma~
nerra
netra 0o tecimento da rede, sao as voltas, pelo lado de fora dos
paus que formam 0o "tear"
" tear" unidas e amarradas.
amarradas. Depois, disto,
nada mais resta a fazer do que tirar a rede do "tear" .
Como eé facil de se deduzir da descri-;ao
descric;ao feita, a rede dos
"Chucurus"
"Chucurús" nao tem punhos posti-;os.
postic;os.
Em "Palmeira~dos~fndios"
"Palmeira~dos~Índios" verifiquei um fato de interesse
para a nossa etmografia:
etmografia : Como eé sabido,
sabido, Elias Herckman diz
que os "Cariris"
"Carirís" comiam seus mortos. Entretanto, quando da::;
das
minhas pesquisas aquela cidade,
cidade, vim a saber, por intermedio
intermédio do
velho "Chucuru"
"Chucurú" Jose
José Francelino de Melo, que,.
que" antigamente,
"quando os "Chucurus"
"Chucurús" eram
era m bravios e moravam no mato",
botavam os seus mort'0s dentro de grandes potes e enterravam
estes nas grutas das serras.
serras. Interessando~me a informac;;ao,
informa~ao ,
perguntei~lhe se sabia de alguma gruta que tivesse sido apro~
veitada para cemiterio.
cemitério. Recebendo resposta afirmativa,
afirmativa , com~
com ~
binamos ir a aludida gruta. No dia marcado, pela manha,
manha , par~
timos para a "Serra~do~Goiti",
"Serra~do~Goití", distante da cidade uns tres qui
qui,...... .
l6metros.
lómetros. E' naquela Serra que se encontra a Gruta. Chegando
nesta, depois de ligeiro exame, determinei que urn
um dos quatro
"Chucurus"
"Chucurús" que me acompanhavam, cavasse 0o solo da gruta
em urn
um ponto que me pareceu nao estar muito solido.
sólido. Como
houvessemos levado so
mente uma
somente
urna foice, 0o trabalho foi
foí feito
com certa morosidade. Mas, o fato eé que,
que, com pequena pro··
pro,·
fundidade, descobrimos a parte superior de urn
um pote. Conti
Con tí...
nuando
fiuando a excavac;ao,
excavaC;ao, retiramo~lo do local em que estava enter~
rado, embora,
embora, partido. D entro do pote,
pote, encontravam~se frag~
mentos de ossos
os sos humanos.
Do exposto, s6
só podemos concIuir
concluir pelo seguinte : aO u os
indios
índios a que se refere Herckman nao eram "Cariris"
"Carirís" , ou nem
todas as tribus desse grllpo
grupo comiam os mortos. as
Os "chucurus",
"chucurús",
peIo
forme ficou demonstrado, tinham 0o habito
pelo menos, con
conforme
hábito de
fazer enterramento dentro de potes, como os "Tupis"
"Tupís" . Salvo,
se os "Chucurus",
"Chucurús", ao contrario
contrário do que se consideram, nao sao
" Cariris".
Carirís". Devo, alias,
aliás, declarar que entre os povos
POyOS por mim
estudados,
estudados, nao encontrei nenhum caracterizadamente "Cariri"
"Carirí" .
Antigamente, segundo me informou Jose
José Francelino, os
"Chucurus"
usavam,
em
suas
festas,
vestimentas
de "Craua"
"Chucurús"
"Crauá" e
" Uricuri".
Uricurí". Hoje, peIo
pelo esfaceIamento
esfacelamento da Tribu, em virtude da
perda das terras, ja
já nao lhes e
é possivel
possível exteriorizar as crenc;as.
crenc;as.

°
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-----------------------------AGUAS~BELLAS
ÁGUAS~BELLAS

0 tempo reservado a "Palmeira~dos~Índios",
"Palmeira~dos~fndios".
I1 Terminado o
segui para "Águas~Belas",
"Aguas~Belas .. , via
na madrugada de 17 de Abril, seguí
"Santana~do~Ipanema
...
A
19,
pela
manha
,
chegava eu aterra
a terra
"Santana~do~Ipanema".
"Fulnios", hospedando~me em casa do meu ilustre amigo
dos "Fulni6s",
Padre Nelson de Carvalho. A tarde daquele mesmo dia, fui aa
vi sitar amigos e ouvir, mais uma vez, a interessante línguél
lingua
aldeia visitar
"caboclos". D e todos os descendentes dos
falada por aqueles "cabodos".
primitiv~s habitantes de Pernambuco, sao os Fulni6s
Fulnios os únicos
(micos
primitivos
consevam a primitiva língua.
lingua. E ée assombroso que em 1937
que tonsevam
e'x istam nesse Estado, ao lado de uma cidade bastante adiane'xistam
urn milhar de pessoOas
pessoas falando umé'!
uma
tada como .."Aguas~
Águas~ Belas", um
lingua
inteiramente
estranha
a
nossa
e
que,
por
nao
ter
sido
língua
a
identifica~ra com qualquer uma das demais conhecidas ,
possivel identificá~la
cort.tinua isolada.
·
contlnua
I
.'
.
,Dos povos por mim visitados,
visitados. o0 "Fulni6"
"Fulnio" éeo
apresenta
,
.Dos
o que apresentc:1
u.;t<;;ao econ6mica
economic a menos precária.
precaria. Sob a guarda do seu gran
gran~
si,tu<;l<;;ao
de
genfeitor
Padre
Alfredo
D
amaso,
e
amparado
pelo
"Serd~
ámaso,
"Ser~
indios", aqueles caboclos teem garantidas
gararttidas
v~<;;q de Prote<;;ao aos Índios",
~s .·suas
terras. recebendo, de vez em quando, outros benefícios.
beneficios.
as
S1,1a s terras,
I

J

Dentre os remanescentes indígenas
indigenas do nordeste, sao os
cultura, Dai éla
''.'Fulnios"
,' Fulni6s" os que melhor conservam a primitiva cultura.
serem estudados profundamente. Devo, en
entrenecessidade de seremestudados
tre~
desiderato, nao ée fadl
faell
tanto, declarar que a consecu<;;ao desse desideratoO,
quanta lhes tem
tern custado a eonserva<;;ao
conserva<;;ao daque~
daquetarefa. Sabendo quanto
Ie
patrimonio.
e
de
urn
modo
her6ico
que
eles
0
defendem.
Verle patrim6nio, é
um
heróico
00
V
er~
lingua nao ée cousa propriamente dificil.
dificiJ.
dade ée que o0 estudo da língua
linguistico especializado;
especializado ; dispor de
Basta ter~se conhecimento linguístico
con tar com a boa vontade de meia dúzia
duzia deles, inclu~
inclutempo e contar
pol' 'inteiro
inteiro éla cortina
oortina
sive mulheres e crian<;;as. Mas, levantar por
que encobre suas cren<;;as religiosas e organiza<;;ao sociológica,
socio16gica,
do poueo
pouco que conseguí
consegui saber nasduas
ée dificil. Em todo o0 caso, doO
aqui um
urn pequeno resumo: Filhos do
visitas que lhes fiz, vai aquí
"Fulnios" sao divididos em duas bandas exo~
sol e da lua, os "Fulni6s"
gamicas, abrangendo estas, cinco clas totemicos. Ao que eu
gámicas,
saiba, dos pavos
povos indígenas
indigenas do BrasiL
Brasil. estudados concienciosa~
concienciosamente, talvez nao exista nenhum em que o0 totemismo esteja
bern caracterizado.
mais bem
"Fulnios" giram dentro do mesmo' círculo
circulo
As cren<;;as dos "Fulni6s"
das dos povos do "Brejo~dos~Padres", de "Colégio",
"Colegio" , e:,
e, muito
!.
!'
! , !.
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possivelmente, tambem de "Palmeil'a-dos-Índio
"Palmeira-dos-indio ,". Isso, pol'em,
porem,
quer dizel'
dizer qU,e
q~e sejam todas elas inteil'amente
inteiramente identicas.
nao quel'
Para comprova<;ao, basta o0 fato de, enquanto em " Colégio"
Colegio" e
" Brejo-dos-Padres" , as mulheres fazem parte integrante das
"Brejo-dos-Padres"
festas religiosas, em "Águas-Belas"
"Aguas-Belas" tal nao acontece. Todavía
'Todavia
urn ponto. Em "Águas"Aguassobre o0 assunto ée preciso esclarecer um
Belas" como disse, as mulheres nao tomam parte nas festas.
Mas , ao contrário
contrario do que se aCl'editava, podem ve-las.
ve-Ias. E imMas,
evital' que isso acontecesse, fazendo-se somente
possivel seria evitar
entre o0 local em que aquelas se realizam e aquele em que as
mulheres se conservam
consel'vam durante o0 "Uricurí",
"Uricur!", urna
uma simples cerca.
povos aquí
aqui aludido"s,
aludidos, nao entrarei
Como fiz com os demais POyOS
em nlinudencias
minudencias sobre a cultura dos "Fuln,
"Fuln.i 6s". Quero, entreentl'etanto, como demonstra<;ao de reconhecimento, ofertar aos que
uma joia do fabulário
fabulario
tao benevolamente me teem escutado, urna
" Fulni6": a lenda que explica o0 modo pelo qual foi a dquirido
"Fulni6":
o dia ..."Antigamente,
Antigamente, dizem,
dizem , nao havia dia na terra. Os aniodia.
mais r porem, souberam de sua existencia e que o0 seu dono era
o sol. Resolveram, elitao, mandar um
urn emissário
emissario pedir odia
0 dia ao
import ante missa-o,
missao, foi escolhida a
sol. Para desempenhar essa importante
" Seriema" , por
pOl' ser inteligente e esperta. E a "Seriema"
.. Seriema" foi e '
"Seriema"
0 dia ao sol. E
Eo
'Todos os outros anipediu odia
o sollhe deu o0 dia. Todos
fica ram esperando a voIta
volta da "Seriema".
"Seriema" . Esta, entremais ficaram
tanto, de posse do dia, come<;ou' a fugir deles. Aproveitava a
1uz
luz do dia somente para si. Clareando exclusivamente o0 local
pOl' essa forma, procurar mais
em que se encontrava, conseguia, por
facilmente a sua alimenta<;ao. Todas as vezes que cantava, os
outros animais corriam para o0 local deonde partia o0 canto.
.. Seriema" fechava o0 dia e afas,·
afasMas, logo que os presentia, a "Seriema"
animais,
tava-se para outro lugar. Compreendendo isso, os anímais,
numa ocasiao em que ela cantava, prenderam-na dentro de um
circulo. Ao sentir
sen til' que estava cercada, a ".. Seriema"
grande círculo.
dia, naquela dire<;ao
dil'e<;ao .
correu para o0 lado do nascente, e abriu o0 día,
Vendo que por
pOl' alí
ali nao podia passar, fechou odia, e, correndo
contrario, abriu-o, novamente. Verificando gue
em sentido contrário,
pOl' aquele lado nao passava, fechou
fec hou de novo o0 dia e
tambem por
tomou a dire<;ao do norte. Neste ponto, deu-se a mesma cousa,
suI, onde
on de aconteceu o0 mesmo. Achando-se
e ela partiu para o0 su},
fech-ou, mais urna
uma vez, o0 dia, e correu para o0
de todo perdida, fechou,
B. M. N.
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centro. Neste local esperou todos os outros animais. Estes,
chegando , interpelaram~na a respeito do dia. A principio,
princípio, a
"Seriema"
.. Seriema" negou que 0o tivesse trazido . Verificando, porem,
que a negativa nao era aceita e que dali
daH nao coOnseguiria fugir,
sufocou 0o egoismo e rasgou 0o dia para todos" .

*
Agora, minhas Exmas. Senhoras e meus Senhores, urn
um
apelo. Quero terminar esta palestra sacudindo a alma bondosa
dos que tao bondosamente me ouviram. Ha
Há quase 30 anos que
sinto pulsar, hora por h~ra,
hora, junto ao meu cora<;ao, 0o cora<;ao
dessa gente, que tanto temos
ternos feito sofrer pelo estranho crime
de haver sido dona deste pais
país que hoje nos pertence. Somente,
porem, de dois anos aesta
a esta parte eé que comecei a sentir de perto
perta
o sofrimento dos seus
seu s descendentes, aqui
aquí em Pernambuco, e,
ultimamente, tambem, em Alagoas. No decorrer da palestra,
tracei em largas pinceladas quadroOs desse
des se sofrer. Entretanto,
.para que todos se apercebam de sua extensao, VoOU
VooU dar uma
urna ideia
idéia
do que tern
tem sidoO
sido 0o martirio
martírio de urn
um s6
só dos povos que visitei: 0o do
; 'Brejo~dos~Padres". C01no
Cmno dizem os descendentes dos "Pancararus"
cararús" e das outras tribos que ali
alí foram aldeadas, a area
área de
.sua aldeia esta
está reduzida a metade. Mesmo assim, oos .."portll~
portugueses", como eles nos chamam, nao os deixaram ainda descansados. E eé isso uma
urna verdade. De quando em quando, a
lavoura de urn
um "cabodo"
"caboclo" eé devorada pelo gada
gado de urn
um dos espOA
liadores das suas primitivas terras. Redamar,
Reclamar, pedir garantias,
e,
sempre, 0o dono
é, em regra, bradar no deserto. Quase senipre,
doOno do gada
gado
eé eleitor, eo"
cabodo" nunca entrou numa sessao eleitoral. . .
e o "cabodo"
As vezes, 0o proprietario
proprietário da ro<;a apela para a conciencia do
proprietario
is. N esses momen
tos, a "dignidade" do
proprietário dos anima
animais.
momentos,
.. civilizado", revolta~se contra a "ousadia"
"oOusadia" do "cabodo", que
"civilizado",
recebe esta ir6nica resposta: "Fa<;a cerca. 0
O meu gada
gado esta
está
no pasto". E 0o "cabodo",
"caboclo", humilhado, volta para seu rancho
imerso numa tristeza mortal, porquanto sabe que nas suas ca~
atingas ja
já nao ha
há madeira para constru<;5es de cerca em condi~
<;5es de proteger ro<;as contra investidas de gada
gado vacum. Todavia, como eles nao podem viver sem lavoura,
lavoOura, para 0o que 0o gado
gadoO
nao entre em suas ro<;as, pass
am nestas, noites inteiras, acorpassam
dados, con
forme tive ocasiao de verificar. E 0o que eé verdadeiconforme
ramente revoltante eé que os proprietarios
proprietários do gada
gado devoradol
devorad01
das lavouras dos
dos""cabodos",
cabodos", quando a estes se referem, dizem:
" Sao uns pregui<;osos. Com terras tao boas, nao fazem lavou'lavou~
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ra !" Mas, como parece que isso inda ée pouco para castigo
urn momento pal'n
daqueles "selvagens", os "civilizados" , de um
parn
inventam
urn novo suplício.
suplicio. Há
Ha uns doze anos passados.
m um
outro, inventa
Quarteidio "Folha~Branca
"Folha~Branca",
municipio de
o Inspetor do Quarteirao
", do município
"Tacaratu", de nome Pedro Catarina, a pretexto de prender
prendel'
"Tacaratú",
urn "cabodo" , invadiu, ama
uma nOlte,
ate um
urn "ter~
um
noite, a aldeia, e, indo até
reiro"" onde os " Pr'
Praias"
urn
reiro
a iás" estavam dansando, estabeleceu uro
ocasiao, os "cabras" que o0 acompanhavam,
conflito. Por essa ocasüio,
os cablocos, dando íssso
issso em
descarregavam as armas contra oscablocos,
Con~
resultado sairem gravemente feridos a mulher Maria da Con'"'
ceiC;ao e seu filho Manuel, que aquela época
epoca contava uns 11
cei<;ao
g.r ande ventura, os feridos nao marre·'
morre~'
anos de idade. Por uma g,
ram.o E,
E, certamen
certamente,
.. cabodos",
ram
te, por tratar~ se de ferimentos em "cabodos",
nao houve necessidade de processo !
Tern sido grande o0 mar
martiriologico
povo, Os crimes
Tem
tiriológico daquele pavo.
inúmeros.
contra ele cometidos e que me foram narrados, sao inumeros.
demo.nstrar quanto
quanta ée justo
justa o0 apelo que vou
YOU fazer,
fazel',
Mas, para demonstral'
0 fla ~
basta somente citar 0o seguinte : Corria 0o ano de 1928,
1928. O
gelD da seca
sec a ac;oitava
a<,:oitava os ser
sertoes
"legu~
gelo
toes nordestinos. Todos os "legu0 pavo
povo do "Brejo-dosPadres"
"Brejo~dosPadres " , para
mes " tinham~se
tinham-se acabado. O
fome,, lan<;ava
lanc;ava mao das comidas "brabas"
nao morrer de fome
" brabas" . Nos
lagedos,
batia~se
0
"Uricur!"
para
a
fabricaC;ao
do
"Bra' ''. Pois
lagedos , batia-se o "Uricurí"
fabrica<;ao
"Bró'
individuo
bern, no meio dos horrores que as secas produzem, 0o indivíduo
bem,
Joaquim
de nome J
oaquim Correia e que, por generoso consentimento
instal ado em um
urn trecho das terra
terra~,~,
do chefe da aldeia, se havia instalado
cabodos" , ""para
para castigar a estes, que, segundo di
dizia,
ti~
dos " cabodos",
zia, tisabre o0 lagedo
nham comido alguns de seus bodes" , espalhou sobre
" Saco~do~Toco"
,......., onde uma família
familia batia o0 "Urí"Uri~
do lugar "Saco-da-Toco
" .-curi" , para fazer o0 ".. Bró"
Bra" ,,......, um
urn bocado de estricnina ou arsearse~
curí"
nico, E 0o perverso viu realizado o0 seu plano satEmico.
nico.
satfmico. Duas
familia de ""cabocIos"
cabod os" que
meninas pertencentes aquela infeliz família
se estava alimentado de "Bró"
"Bra" para nao morrer de fome,
fom e, mormor~
reram envenenadas. Uma
Urna irma e a mae das meninas , tambem
Mas,, a última,
ultima,
se envenenaram. Felizmente, nao morreram. Mas
perdeu um filhinho que ainda trazia no ventre. Desta vez ,
manda a verdade que se diga, houve processo. Porem o0 juri
de "Tacaratú",
"Tacaratu", na sua alta sabedoria, absolveu o0 criminoso
crimi no so .
demonstt:ada está
esta a extensao do sofrimento
E agora, que demonstr:ada
povo, o0 meu apelo . Consiste na solicita<;ao
solicitaC;ao que nesta
daquele pavo,
hora dirijo a todos que, tao abnegadamente, por tanto tempo
pro~ '
me escutaram, para que tomem sob o0 seu valioso amparo e protec;ao, nao só
so os cabodos do "Brejo-dos"Brejo~dos~Padres
tam~
te<;ao,
Padres"" ,, como, tam-
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bern,
indigenas que ainda vivem em
bem, os demais remanescentes indígenas
terras nordestinas.
nordestinas, E assim pedindo, nao pec;o
pec;:o urn
um absurdo.
uma prova de humanidad
humanidadee e
Solicito apenas que seja dada urna
gratidao aos descendentes daqueles que nos deram vida
vida,, dan~
do~nos a
terra; pao, dando~nos a farinha, 0o milho, a macacheimacachei ~
aterra;
ra e tantos outros alimentos ; raupa,
dando~nos
0
algodao
; des·
des·
roupa,
o
canso, dando~nos a rede; lenitivo as nossas maguas
máguas e lucubra··
lucubra.furno, enchendo de prazer as nossas mesas,
c;oes,
c;:5es, dando~nos 0o fumo,
abacaxi;
dando~nos, entre muitos outros . frutos, -0
o delicioso abacaxí;
remedios para comba
combater
dando~nos , afora
remédios
ter os nossos males, dando~nos,
diversos outros, 0o guarana
guaraná e a poaia ; e dando~nos, enfim, para
. que o0 progresso mundial alcanc;:asse
alcanc;asse o0 desenvolvimento que hoje
bern cultural, de valor inestimavel, que ée a borra~
possue, este bem
cha: régio
regio presente dos nossos .. selvagens" da Amazonia a
Universo !
todos os .. civilizados" do Universo!
Arqueologico, His~
Terminando, pec;o
pe<;o ainda ao Instituto Arqueológico,
torico
tórico e Geografioo
Geográfico de Pernambuco, que torne extensive
extensivo 0o meu
Baia, Paraiba,
apelo aos Institutos de Alagoas, Sergipe, Baía,
Paraiba,. Rio~
Cea.ra, para que estes, por sua vez, ampa-'
ampa··
Grande~do~Norte e Ceará,
rem e protejam os remanescentes indigenas
indígenas que, por ventura,
estados .
existam naqueles estados.
Recife, 10 de }ulho
Julho de 1937.
ESTEVA.o
CARLOS ESTEVAO

((1)
1) Tendo apresentado ao distinto amigo D r. Bastos de
Avila
antropologico encontrado na .. Gruta~
Á
vila parte do material antropológico
0 ilustre
antropologo fez, a respeito, as seguintes
do~Padre", o
ilustr-e antropólogo
considera<;oes
considera<;5es :

CONSIDERA<;6 ES EM T O RN O D O DESGASTE DOS
DENTES

o

O Dr. Carlos Estevao de Oliveira, Diretor do Museu
Muse1.l
Paraense Emilio
Emílio Goeldi, trouxe de sua excursao éla Gruta~do~
Padre, fronteira éla cachoeira de Itaparica, no r:io S. Francisco,
copia de material arqueologico
grande cópia
arqueológico e antropologjco,
antropológjco, inclu-,
inclu...
mandibulas, e numerosos dentes, implanta
implanta~~'
sive fragmentos de mandíbulas,
• dos ou nao, mas apresentando quase todos consideravel des··
gaste.
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A Divisao de Antropologia do Museu Nacional teve oporOpOl'tunidade de examinar parte desse material, e especialmente os
dentes
dentes,, em torno dos quais foram feitas as considera~6es
considera~5es que
se seguem.
fica com freO acentuado desgaste dos dentes,
dentes ,'' que se veri
verifica
pre-hist6ricos e os povos primitivos,
primitiv~s, tem
tern
quencia entre os povos pre-históricos
sido invariavelmente a tribuido ao genero de alimenta~ao que
lhes eé peculiar.
A mastiga~ao de alimentos,
alimentos, de mistura com cinzas
dnzas e particulas de quartzo ou de granito, em consequencia de processos
tículas
rudimentares
rudimenta
res de cozinha e de moagem, determinaria o0 desgaste
dos dentes, tao pronunciado por vezes,
vezes , a pont·o
ponto de aatingir
tingir aél
por<;ao cervical e a cavidade pulpar
por~ao
pul par desses orgaos E' certo
que,
que, em compensa~ao,
compen.sa ~ao, se admite uma
urna neo-forma<;30
neo-forma~ao de dentina,
dentina ,
experimen tadas.
reparando de algum modo as perdas experimentadas.
Como ée sabido, na diartrose temporo-mandibular, do lado
da mandibula
pOl' um
urn segsuperficie articular eé represenatda por
mandíbula a superfície
mento de elips6ide,
elipsóide, 0o cc5ndilo
c6ndilo mandibular, de extremidade:3
rombas, o0 grande eixo dirigido de diante para trás,
tras, fazendo
faz endo corn
com
angulo de cerca de 150 a face superior
o do lado oposto urn
um fmgulo
individuos, ora se inclina para o0 plano
do condilo, segundo os indivíduos,
mediano , ora para 0o plano lateral.
posic;ao
lateral, ora se mantem em posi<;;ao
horizontal .
Do lade
Hearn em rela~ao
rela<;ao com o0 condilo manlado do temporal, ficam
fossa mandibular e o0 tubér
tuber ~
dibular duas formac;6es
forma~5es distintas: a fóssa
f.o,s sa mandibular,
mandibular, par
culo articular. A f.o.ssa
por sua vez, ée subdividida
em duas por<;6es
por~5es pela cisura de Glaser, uma
urna posterior, constituida peIo
pelo osso timpanico, e outra anterior, a fossa
fóssa glenoidea
glenoídea::
somente esta ée articular. Em determinados primates, a bordaJ
posterior da fossa glenoídea
glenoidea em sua extremidade lateraL apresenta um
urn tubérculo
tuberculo mais ou menos nitido,
nítido, 0o tubercula
tubérculo postbern desenvolvido no homem fossil.
glenoideo,
glenoídeo, bem
fossil, apenas esbo··
<;ado
~ado no homem atual.
tuberculo articular que os anatomistas descrevem como
O tubérculo
ap6fise zigomática
zigomatica e sob a denosendo a raiz transversa da apófise
mina<;ao
mina~ao de c(mdilo
cóndilo temporal,
temporal. eé geralmente concavo de dentro
para fora e convexo no sentido antero-posterior.
antrop6ides, e
Quando examinado no homem aatual
tual e nos antropóides,
é
e muito pouco acentua-"
de verificar-se que, nestes, sua eleva<;ao
eleva~ao é
acentua~
da, mostrando-se como ligeira excrescencia por diante da fossa
em de Neanderthal.
tuberculo articular eé
gleoidea. No hom
homem
NeanderthaL 0o tubérculo

o

0

:

o

I
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notaveL ainda, por sua pequena elevac;ao
eleva<;ao e bern
bem assim nos
nossos dias, consoante informes de Sara sin. O
0
Weddas de nassos
alias, pode ser observado em crfmios
crEmios de Botocudos
mesmo fato, aliás,
cole<;6es do M
Museu
N acional.
das colec;6es
useu Nacional.
Na articulac;ao
articula<;ao temporo~mandib u lar, realizam~se os seguin~
tes movimentos :
1." ""'"
Proje<;ao da mandíbula,
mandibula, para diante,
1.0
__ Projec;ao
diante, ou inversamente sua retropulsao ;
2.° ""'"
Proje<;ao da mandibula,
2.°
-- Projec;ao
mandíbula, para diante, com afastamento da borda alveolar inferior da borda alveolar su~
sue: com abertura da boca; ou inversamente,
inversamente,
perior, isto é:
cia mandíbula;
mandibula ;
oclusao da boca e retropulsao da
3." -""'" Projec;ao
Proje<;ao lateral .da mandíbula,
mandibula, movimento de
3.°
lateralidade ou de didu<;ao.
diduc;ao.

1I
3'

I
!

urn tempo
primeiros
O s dois prime
iros movimentos se processam a um.
articula<;6es d e um
urn e de outro
outr~ lado : no
e identicamente nas artículac;6es
terceiro movimento, os· fatos se sucedem de modo diverso em
uma delas.
cada urna
Quando a boca se acha em oclusao perfeita, o0 cóndilo
candilo
mandibular fica
em
rela<;ao
com
a
fossa
glenoidea,
de
que eé
ficaem relac;ao
glenoídea,
por<;ao posterior do menisco inter~arti~
separado apenas pela porc;ao
tuberculos dao
do.ss molares engrenam~se entre si e os inci~
cular: os tubérculos
inferiores.o
sivos superiores adiantam~se sobre os inferiores
candilo man
mandibular,
Para processar~se 0o 1.0 movimento, 0o cóndilo
dibular,
ate a face
cia fossa glenoídea
glenoidea até
encimado pelo menisco, desliza da
posterior do tuberculo
tubérculo articular
articular,, descrevendo urn
um arco para diantuberculos dos molares,
te e para baixo: em consequencia, os tubérculos
engrenados na oclusao pedeita, afastam:..se uns de outros e os
incisivos inferiores sao trazidos para diante dos superiores. Na
retropulsao, eé claro, verificam~se os mesmos tempos em sentido
oposto.
2.° movimento, que determina a abertura da boca, úu
No 2.°
candilo mandibular desloca~se ainda da fossa glenoidea
cóndilo
glenoídea e avan<;ando
mais,
cok).ca~
se
por
sob
0
tuberculo
articular
que o0 caval~
c;ando
coJ.:Joca~se
o tubérculo
ga; em urn
um segundo tempo, ficando 0o menisco imobilizado sob
candilo desliza sob sua faee inferior, e a boca
tuberculo, o0 cóndilo
o tubérculo,
abre~se francamente. para
Para a oclusao, processam~se os mesmo~
mesmos
sentidoinverso.
tempos, no sentido
inverso.
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urn eixo vertical,
o 3.° movimento rea1iza~se em torno de um
uma, .ora em outra das articula<;;oes: um
urn dos
passando ora em urna,
condilos, alternadamente o0 direito e o0 esquerdo, projeta~se por
cóndilos,
tuberculo articular corresponden
correspondente,
sob o0 tubérculo
te, enquanto o0 mento se
condilo que se deslocou . Nesse
dirige para o0 lado oposto ao c6ndilo
tuber-culos dos molares se desengrenam e as duas
movimento, os tubéfculos
fileiras
uma de outra de toda a altura do
Hleiras de dentes se afastam urna
tuberculo articular.
tubérculo
A mastiga<;;aQ se realiza propriamente a custa do 1.0 e do
bern de ver que tanto menor for a eleva<;;ao
3." movimentos: ée bem
tuberculo articular e'
e· tanto mais premente será
sera o0 atrito das
do tubérculo
fileiras
particulas alimentares a elas interpos~
Hleiras dentarias com as partículas
tas e, consequentemente, tanto maior tambem o0 desgaste dos
dentes.

*

*

*

)

)

qrticula<;;5es diartrodiais,
A observa<;;ao mostra que nas ¡:¡.rticula<;;oes
ossea mais próxima
proxima da inser<;;ao d e origem dos
a extremidade óssea
musculos motores tende a forma<;;ao de superfícies
superficies
respectivos músculos
concavas, tendenda
tendendo ao contrário
contrario a mais
rna is afastada a forma<;;ao
c6ncavas,
superficies convexas. O ra, a arcada dentária
dentaria superior fica
de superfícies
muscul.os mastigado~
em rela<;;ao com a inser<;;ao de origem dos múscul.os
dentaria infe~
res: ée de encontro a ela que se desloca a arcada dentária
principio lembrado, o0 desgaste dos den~
riar. De acordo com o0 princípio
rior.
uma superficie c6n-con-tes superiores deve levar a forma<;;ao de urna
cava, a.o passo tlue o0 desgaste dos dentes inferiores deve tradu~
uma superfície
superficie convexa.
zir~se pela forma<;;ao de urna
Entre as pe<;;as oferecidas a exame, com efeito, encontra-urn fragmento de maxilar direito, apresen
apresentando
tan do a borda al~
se um
veolar com todos os dentes presentes: esses dentes mosttam
consideravel desgaste, orientado para baix.o e para o0 plapo
mediano. Se imaginarmos juxtaposta a borda alveolar do lado
formarao ine~
oposto, as faces mastigadoras em seu conjunto formari'io
uma superfície
superficie c6ncava.
concava.
gavelmente urna
Dos dentes inferiores, .os que experimentaram mais sensi-principio enunciado.
vel desgaste, na aparencia opoem--se ao princípio
Apresentam~se com urna
uma excava<;;ao mais ou menos profunda,
delimitada por bordas cortantes: a mais saliente dessas bordas

I!

ti
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e, entretanto, a oral; e reunindo~se dois
do is dentes homonimos por
é,
suas faces orais, as bordas mais salientes, juxtapostas, formauma superfície
superficie convexa.
riam na realidade urna

*
- (1)

*

*

reserva;:
Conclusocs ainda em parte sob reserva

1.
0 desgaste dos dentes reconhece como fator primorl. O
d.ial
pr6prio alimento, mastigado de mistura com cinzas
cinias e par~
pard,
íal o0 próprio
ticulas de quartzo ou de granito: Nao se pode, entretanto, par
tículas
por
fator de ordem anatómica
anatc5mica qual seja a ppequena
de lado um outro [ator
equena
tubercula articular ,
eleva~ao do tubérculo
2. A pequena eleva<;ao
elevac;ao do tubérculo
tuberculo articular
articular,, por
par outro
outr~
2,
lado , import
importaa reconhecer em seus portadores'
portadores ' certa primitivi~
dade racial, sem que esta implique necessariamente um
urn remoto
geol6gico .
passado geológico
3. 0O desgaste se processa de tal modo que, reunindo~
se dois dentes homonimos por suas fas:es
fa~es orais, a superficie
superfície
mastigaliora
mastiga~ora resultante sera
será concava, se os dentes forem supe~
riores
riores;; sendo ao contrario
contrário convexa
convexa,, se os dentes forem in£e~
infe~
riores.

"
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