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POVO WASSU COCAL: TERRA, RELIGIÕES E CONFLITOS 

 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como foco analisar e compreender como se dão as relações e o convívio 

entre os Wassu evangélicos e os Wassu católicos-Ouricuri, considerando os ambientes e 

situações geradores de possíveis conflitos simbólicos. No presente trabalho, apresento, 

inicialmente, uma retrospectiva da história do Povo Wassu Cocal, pautando-me em uma 

análise à luz da Antropologia, a fim de situar o povo Wassu dentro da etnologia e da 

história na sociedade brasileira. Os conflitos no cotidiano do povo Wassu Cocal, 

geralmente sutis, silenciados ou expressados, são percebidos, nesta pesquisa, a partir de 

opiniões, posicionamentos, convites ou exclusões nas atividades do dia a dia da 

comunidade, tendo como base as distintas religiões praticadas na mesma. Não os tomo, 

os conflitos, somente no sentido mais bruto da palavra, quando se chegaria a vias de fato, 

mas na sua forma mais branda: o conflito simbólico. Considero como ambientes-conflito 

principalmente predileções para participação de eventos fora das terras indígenas, 

disputas por cargos públicos e de liderança na própria comunidade ou fora dela, influência 

de ideologias evangélicas dentro das escolas indígenas, assim como a prática ou a noção 

de cura entre Wassu evangélicos e Wassu praticantes do Ouricuri. Numa tentativa de 

melhorar o desenvolvimento teórico e a escrita desta pesquisa, utilizo os termos Wassu 

evangélicos e Wassu católicos-Ouricuri, este como categoria teórica para analisar o grupo 

de pessoas que se declara católico, mas que pratica Ouricuri, cumpre as obrigações e 

guarda os segredos dos rituais e crenças dos ancestrais. 

Palavras-chave: Wassu Cocal. Terra. Religiões. Conflitos. Conflitos Simbólicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

WASSU COCAL PEOPLE: LAND, RELIGIONS AND CONFLICTS 

 

 

ABSTRACT 

 

This research has as focus to analyze and to understand the relations and conviviality 

between the Evangelical Wassu and the Catholic-Ouricuri Wassu, considering the 

environments and situations generating of possible symbolic conflicts. In the present 

work, I present, initially, a retrospective of the history of the Wassu Cocal People, based 

on an analysis in the light of Anthropology, in order to situate the Wassu people within 

ethnology and history in Brazilian society. The conflicts in the Wassu Cocal people's 

daily life, usually subtle, silenced or expressed, are perceived in this research through 

opinions, positions, invitations or exclusions in the day-to-day activities of the 

community, based on the different religions practiced in it. I do not conceive them (the 

conflicts) only in the grossest sense of the word, when it would arrive at ways of fact, but 

in its bland form: symbolic conflict. I consider conflict environments particularly: 

predilections for participation in events outside indigenous lands, disputes for public 

office and leadership in the community itself or outside it, influence of evangelical 

ideologies within indigenous schools, as well as the practice or notion of healing between 

the evangelical Wassu and the Wassu practitioners of Ouricuri. In an attempt to improve 

the theoretical development and writing of this research, I use the terms Evangelical 

Wassu and Catholic-Ouricuri Wassu, the latter as a theoretical category to analyze the 

group of people who declare themselves Catholic but practice Ouricuri, fulfill the 

obligations and keep the secrets of the rituals and beliefs of the ancestors. 

Keywords: Wassu Cocal. Land. Religions. Conflicts. Symbolic Conflicts. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Minha ligação com o povo Wassu 

 

Descreverei um pouco sobre minhas memórias e de minha família materna. Nasci 

na cidade de Joaquim Gomes-AL, em 1986, na maternidade onde hoje funciona a 

Prefeitura do Município. Meus avós maternos, assim como seus pais e avós, são daquela 

região entre Joaquim Gomes, Novo Lino e Flexeiras.  

Desde criança, ouvia várias vezes de meu avô materno e já falecido, João Américo 

da Silva (história confirmada por minha avó, Antônia Ângelo da Conceição), que a avó 

de meu avô – minha tataravó – tinha sido “pegada de cachorro” ou “pegada de dente de 

cachorro”, explico este termo mais abaixo.  

Lembro-me de meu avô, homem de altura mediana, pele escura, cabelo liso, mas 

sempre bem curto escondido embaixo do chapéu de palha. Minha avó conta que sua sogra 

– minha tataravó paterna – era uma cabocla bonita, “morena” (pele escura), cabelos 

compridos e negros.  

Curiosa que sempre fui, pedia mais explicações; dizia ele que “naquela época 

quem mandava em tudo eram os fazendeiros”. Sei que não serei fiel às palavras de meu 

avô, mas tentarei relatar o sentido das explicações que ele me apresentava.  

 

Quando os homens das fazendas saíam para “caçar os bichos do mato” 

com seus cachorros treinados para tal, encontravam vez ou outra, 

crianças indígenas nas matas – ainda abundantes –; como ainda eram 

pequenas e não sabiam se defender nem se esconder direito, eram 

surpreendidas pelos cachorros de caça, estes as tinham como presas em 

seus dentes, como uma verdadeira caça (Histórias de meu avô João 

Américo – minha memória de infância). 
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Dessa forma, minha tataravó paterna foi retirada do convívio do seu povo e levada 

para alguma fazenda da região, onde viveu o restante de sua infância e adolescência sendo 

possivelmente tratada como empregada ou, quem sabe, de forma a classificarmos como 

algum tipo de escravidão. Meu avô contava que sua avó quase não falava, ela não falava 

direito ou correto como as outras pessoas.  

Esses relatos são comuns entre os mais velhos do município de Joaquim Gomes, 

porém a memória quando não é preservada, transmitida, vai se apagando aos poucos, até 

que, inevitavelmente, os acontecimentos e seus detalhes caem no esquecimento. Talvez, 

por isso, eu enxergue a tamanha necessidade de se registrar essa memória de minha 

família aqui nesta produção acadêmica. 

Ficava curiosa com essas histórias do vô João, mas não compreendia muito bem 

aqueles relatos e o que eles significavam. Ingressei no curso de Ciências Sociais da 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL, no ano de 2006. Durante a graduação tive 

contato com literaturas que tratavam de índios, mas ainda de uma forma superficial ou 

generalizante, além do meu não despertar – naquele momento – para ligar a história de 

minha família à presença indígena na minha cidade, e o bloqueio de não conseguir ligar 

os pontos que me fizessem despertar para tal campo de estudo. Isso só veio a acontecer 

em ocasião da Especialização em Antropologia, pela UFAL em 2013. 

Mas, minha aproximação de fato com os Wassu aconteceu em decorrência da 

criação de uma ONG na Cidade de Joaquim Gomes. Em 2010, alguns jovens 

universitários tiveram a ideia de formar a referida ONG1 para atuar na cidade com o foco 

em três pilares: educação, cultura e meio ambiente. Abracei a ideia e pensamos em um 

nome para a ONG que homenageasse a cultura local, ou seja, nesse caso, os indígenas da 

cidade. Para isso, tenho que explicar um pouco sobre o primeiro nome da cidade de 

Joaquim Gomes. 

Pois bem, o primeiro nome da cidade, na época povoado ou vila, era Urucu ou 

Urucum (fruto do urucuzeiro, de coloração vermelha, de onde também se faz o colorau). 

Os urucuzeiros eram abundantes na região. Deste fruto os indígenas extraíam a tinta para 

suas pinturas corporais.  

                                                           
1 Fundada em 30 de setembro de 2010. 
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Pereira (2014), em sua dissertação de mestrado em Educação pela UFAL, ao 

etnografar uma aula sobre “A cor da cultura”, na E. E. Indígena José Máximo de Oliveira, 

na Terra Wassu Cocal, retrata sobre as cores e seus significados na pintura corporal dos 

guerreiros indígenas, onde foi dito que “o branco representava a paz; o vermelho 

representa o sangue; e o preto, a guerra” (p. 85). 

Osmário Gomes da Silva Rêgo e seu aliado, Luiz de Aguiar Pessoa, começaram a 

lutar pela emancipação da vila Urucum, “conseguiram” elevar a vila à categoria de cidade 

em 25 de agosto de 1962. E, como homenagem ao Sr. Joaquim Gomes (pai de Osmário 

Gomes da Silva Rêgo, quem teria propiciado florescimento local), trocaram o nome da 

então Vila de Urucum para Cidade Joaquim Gomes. 

Assim, os jovens universitários, em homenagem à cultura indígena local, 

nomearam a ONG de Casa de Cultura Cidadã Urucum- CACCUM. A partir desse 

momento, tive uma maior interação, de fato, com o povo Wassu, a partir de projetos e 

ações da ONG junto àquela comunidade indígena, a exemplo (da foto abaixo, em ocasião) 

do Projeto desenvolvido pela CACCUM, denominado I Festival do Índio, que aconteceu 

no final de abril de 2013, em frente à Câmara Municipal da cidade de Joaquim Gomes2: 

 

Figura 1: I Festival do Índio - 2013 

Foto: Aldjane de Oliveira 

                                                           
2 Nesse festival do Índio, houve também um festival de prêmios (popular bingo), apresentação de Toré e 

de Capoeira, assim como a venda de alguns produtos indígenas, como o mel, artesanato e bolos. Na foto, 

está presente a índia Dona Côca. 



17 
INTRODUÇÃO 

 

 
 

Em 2013, iniciei a Especialização em Antropologia pelo Departamento de 

Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas - ICS/UFAL, quando decidi 

concentrar meus estudos no povo Wassu, ainda não exatamente na aldeia, mas por meio 

da escola de nível médio da cidade – área urbana – de Joaquim Gomes. Assim, ao 

etnografar os alunos Wassu, sobre a afirmação da identidade indígena na escola fora da 

aldeia, busquei refletir sobre os preconceitos sofridos pelos jovens Wassu, e observar a 

desinformação dos professores sobre a presença indígena na escola, sobre os momentos 

e situações em que os jovens estudantes Wassu afirmam ou silenciam que são indígenas.  

Nessa época, atuava como professora de Sociologia na Escola Estadual Mário 

Gomes de Barros, na cidade de Joaquim Gomes, onde parte dos estudantes Wassu cursava 

o nível médio. Então, comecei a observá-los e a refletir mais sobre os mesmos, ou seja, 

sobre como se apresentavam para colegas e professores, referente a suas afirmações de 

identidade indígena ou ao silenciamento da mesma.  

Tal trabalho de especialização tem como título Identidade étnica, trajetórias e 

percepções de estudantes Wassu: a partir da escola não-indígena de Joaquim Gomes-

AL, orientado pelo Professor Dr. Amurabi Oliveira, apresentado em 2014 no 

Departamento de Ciências Sociais - UFAL. 

 

Breve apresentação do Povo Wassu Cocal 

 

As terras Wassu estão localizadas no Município de Joaquim Gomes-AL, tendo 

parte também nos municípios circunvizinhos: Colônia Leopoldina, Matriz de Camaragibe 

e Novo Lino3.  

 

                                                           
3 Informações confirmadas no relatório do Gerenciamento Executivo: implementação dos Planos Básicos 

Ambientais Indígenas nas comunidades Wassu-Cocal, Karapó Terra Nova, Karapotó Plak-ô e Kariri- Xocó- 

BR 101/NE- Alagoas.  Pesquisado no dia 01-02-2016. 
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Figura 2: Mapa dos Povos Indígenas de Alagoas4 

 

Possui uma área de 2.758 hectares. Segundo o IBGE de 2010, a Terra Indígena 

Wassu Cocal possui uma população de 2.234 pessoas. Estão organizados, atualmente, em 

alguns núcleos principais ou localidades, como é denominado pelos mesmos: Cocal 

(Velho), Pedrinhas, Gereba, Ucucuba, Torre, Itabira5.  

As terras Wassu distam 84 Km da capital de Alagoas, Maceió, sendo cortadas pela 

BR 101, do quilômetro 20,6 ao 27,3 Km (Segundo o Relatório de Gerenciamento 

Executivo da Duplicação da BR).   

Em 2012, o Diário Oficial da União publicou o resumo do Relatório 

Circunstanciado de Identificação e Delimitação, que aponta a ampliação das terras Wassu 

                                                           
4 Mapa dos povos indígenas de Alagoas, sendo os Wassu o número 3. Imagem disponível no site: 

www.google.com.br/search?q=mapa+das+aldeias+de+alagoas&espv . Acesso em 03 de julho às 19: 30. 
5 Informação cedida por Benício Júnior, atual responsável pelo posto de Saúde Indígena e futuro pajé. Mas 

existem outras localidades ou subdivisões que são assim definidas para uma melhor atuação dos agentes de 

saúde. 

http://www.google.com.br/search?q=mapa+das+aldeias+de+alagoas&espv
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em mais 9.098 hectares, somando os 11.842 hectares. Esta ampliação ainda está em 

tramitação.  

 

 

Figura 3: Mapa da área demarcada como terras Wassu6 

 

Atualmente, as principais lideranças são: Cacique Geová José Honório da Silva7, 

Pajé Benício José de Lima (pajé da religião), Pajé Lula (pajé da comunidade), possuindo 

outras 14 lideranças que representam segmentos da comunidade, como liderança dos 

jovens, liderança da saúde, liderança da educação e assim por diante. Essas lideranças 

compõem o “conselho tribal” – como os Wassu denominam suas reuniões de lideranças. 

                                                           
6 Imagem retirada do site de Gerenciamento Executivo de implementação dos Planos Básicos Ambientais 

Indígenas: http://www.br101indigena.com.br/wassu-cocal/. Acesso em dia 03 de julho às 19:19. 
7 No início de março de 2017, houve mudança de cacique, período em que esta pesquisa estava praticamente 

finalizada: assumiu a liderança o Sr. Severino, que já foi cacique anteriormente. 

http://www.br101indigena.com.br/wassu-cocal/
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A comunidade conta com um Posto de Saúde, que tem atendimento médico, 

psicológico e odontológico. Todos os agentes de saúde são indígenas. Atualmente, os 

profissionais da saúde trabalham com ervas medicinais junto a anciãos da comunidade, e 

disponibilizam algumas das plantas no próprio posto de saúde, mediante projeto 

desenvolvido. 

Sobre a fauna e flora, podemos informar que de suas matas restou muito pouco, 

pois em épocas nas quais os posseiros e grileiros tinham o poder sobre as terras, estas 

foram devastadas para pastos, monoculturas da cana de açúcar, entre outros. Porém, é 

visível, atualmente, uma vegetação nativa que está a crescer e isso enche de alegria os 

olhos dos mais velhos. Assim, pode-se ter a esperança de voltarem os animais, cujo 

número foi reduzido e muitos até mesmo desapareceram da região.  

Uma das formas de entretenimento e lazer entre os Wassu são os times de futebol, 

masculino e feminino, muito bem organizados, os quais chegam a receber incentivo e 

financiamento de organizações não governamentais.  Em épocas juninas, alguns dos 

jovens também se dedicam a ensaiar a quadrilha local, chamada “Amor Indígena”, 

ganhadora de alguns prêmios dos festejos juninos em competição com as da cidade. O 

marcador da quadrilha, em 2015, foi contratado pelos Wassu brincantes da quadrilha. 

Para o pagamento, organizaram-se vaquinhas8 ou recolheram-se doações de pessoas de 

fora da aldeia, como políticos e personalidades, ou seja, pessoas notáveis da cidade.  

Os rios e cachoeiras da região também estão na lista das formas de entretenimento 

e lazer da população, as quais estão também em áreas que os Wassu lutam para integrar 

às que já foram retomadas. Os jovens Wassu sempre estão postando nas redes sociais seus 

momentos de lazer com os amigos e familiares nos rios e cachoeiras.  

 

                                                           
8 Forma de recolher dinheiro de uma coletividade, cada um dá o que pode ou se estabelece um valor fixo. 
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Figura 4: Cachoeira do Sitio Canto 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

A Terra Indígena possui quatro escolas estaduais indígenas, são elas: 1. José 

Máximo da Oliveira; 2. Manoel Honório da Silva; 3. José Manoel de Souza (esta possui 

uma extensão); 4. Professora Marlene Marques dos Santos9. 

Na área Wassu Cocal, a partir das informações obtidas via incursões etnográficas, 

foi possível identificar seis denominações evangélicas e um total de nove templos 

pertencentes a estas vertentes religiosas, além dos três templos católicos. Somando-se 

todo, são 12 templos cristãos.  

Foi possível identificar, ainda, Wassus evangélicos de outras denominações não 

citadas acima, que não possuem templos dentro do território Wassu. Esses vão para os 

templos da cidade de Joaquim Gomes ou até para Maceió. Entre as denominações da 

cidade de Joaquim Gomes encontramos a Universal do Reino de Deus e Mundial do Poder 

de Deus. 

                                                           
9 Os nomes das escolas são de ex-caciques ou de professoras notáveis. 
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O fato de as terras indígenas serem cortadas pela BR 101, gera, simultaneamente, 

benefícios e transtornos para a comunidade. Como exemplos de transtornos, há alguns 

casos de atropelamento e morte de indígenas, assim como uma facilidade para entrada de 

drogas no local, ficando também a área indígena propensa à criminalidade. E como 

exemplos de benefícios, os Wassu utilizam a BR também como arma de reivindicações 

em suas lutas para fazerem valer seus direitos, quando interrompem o tráfego e convocam 

a mídia para, assim, serem ouvidos pelo Estado. 

 

Organização Sócio-espacial 

 

 Após os posseiros terem reprimido os Wassu em um pequeno pedaço de terra, 

conhecido hoje como Cocal Velho, “os caboclos se reuniram no outro lado do rio e não 

puderam atravessar o rio. E não vieram mais aqui. E agora temos ainda esta meia légua 

de terra”, disse Dona Dolores em entrevista concedida ao antropólogo Clóvis Antunes 

(ANTUNES, 1985, p. 11). E ali ficaram e resistiram.  

 Assim, podemos pensar, cronologicamente, que os Wassu viviam espalhados nas 

redondezas da Torre e nas imediações do rio Camaragibe, certos de que tinham 57 mil 

hectares, as quatro léguas em quadro doadas por Dom Pedro II. Depois foram 

comprimidos em aproximadamente meia légua nas margens do rio Camaragibe. Quando 

houve ademarcação das terras, em 1986, as 60 famílias foram redistribuídas nos 2.758 

hectares, onde os líderes foram os primeiros a escolherem os locais onde iriam morar, 

como aponta a liderança Igor Freitas sobre a escolha de seu pai Hibes: “ele escolheu lá a 

Santa Paula onde a gente, Geová escolheu aqui Nossa senhora das Graças, o Paulo Rufino 

as Três Mano”. 

 Em minhas idas a campo, após 30 anos dessa realocação das famílias Wassu, 

constatou-se que, atualmente, as famílias nucleares das primeiras divisões cresceram, os 

filhos que foram casando construíram casas nas proximidades da casa de seus pais, 

formando, assim, pequenos núcleos de convivência. Exemplo: o Cacique Geová, sua 

esposa e seus filhos constituíam uma família nuclear quando da demarcação; hoje, existe 

sua casa além da dos seus filhos, nas proximidades. Da mesma forma em relação à Dona 
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Côca. As casas de seus filhos foram construídas nas proximidades da sua; e ao Pajé 

Benício: existe sua casa, além de mais cinco residências de seus filhos.  

Assim me confirmou Josias, sobrinho do Cacique Geová e vigilante da Escola 

Estadual Indígena José Máximo, o qual mora em um local conhecido como Rancho 

Alegre10. Contou que seus pais vivem na casa que, antes da demarcação, era a casa grande 

da fazenda, e os filhos deste casal, à medida que foram casando, construíram casas no 

entorno da de seus pais. 

Se pensarmos a partir da demarcação no âmbito das famílias nucleares – tomemos 

como exemplo a família de Geová, de Benício e de Dona Côca –, veremos que os filhos 

destes casaram, constituíndo, assim, a segunda geração, que, por sua vez, teve seus filhos: 

a terceira geração. Ora, quando a segunda geração começa a casar, mas em especial a 

terceira geração começa a casar, constrói-se a casa nas terras da família da noiva ou nas 

terras da família dos noivos?  

Parece não haver distinção ou regra sobre onde a nova família deva morar. Josias 

me explica: “depende, onde tiver mais terra”, ou ainda, “quem tiver o dinheiro para 

construir decide”. Seja o homem ou a mulher ou ainda em comum acordo entre o novo 

casal, o fato é que não há uma regra estabelecida, mas observei a recorrência dos homens 

irem morar no núcleo de convivência da família da mulher. Os Wassu frequentemente 

comentam que as terras não são suficientes, que é preciso retomar mais uma parte.  

 

Organização Socioeconômica 

 

Pouquíssimos Wassus têm vinculo empregatício com a Prefeitura de Joaquim 

Gomes. Visto que a educação escolar indígena é organizada pela Secretaria Estadual de 

Educação de Alagoas, via 12ª Gerência Regional de Ensino, sediada em Rio Largo. 

Assim, as contratações para professores são feitas através de um sistema denominado de 

monitoria. Os outros funcionários das escolas também trabalham via contrato com o 

estado. Tendo em vista que a Terra Indígena possui quatro escolas funcionando do 1º ano 

do Fundamental I até o Ensino Médio.  

                                                           
10 As localidades ficaram sendo localmente chamadas pelos antigos nomes que eram dados às fazendas. 
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A saúde é federalizada, os indígenas que nessa área trabalham são contratados por 

intermédio da Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI, através também de 

indicações internas da comunidade, como por exemplo pelo conselho tribal. 

Contudo, as principais fontes de contratação e geração de renda são a saúde e a 

educação, que empregam majoritariamente os jovens e escolarizados. Para além disto, 

como fonte de renda desse povo existe a agricultura: alguns utilizam da terra para sustento 

e há também aqueles que buscam emprego nas usinas de cana da região.  

Em determinadas épocas do ano algumas famílias Wassu utilizam coleta e venda 

de frutos para gerar alguma renda, como na época da manga, da azeitona11, do araçá, mas 

principalmente da jaca.  

Nessas épocas é comum ver, nas margens da BR 101, pequenas barracas de pau 

cobertas com palha ou lona, como ponto de apoio. Principalmente mulheres e meninas se 

arriscam no meio da pista, em cima da faixa divisória das duas mãos12, oferecendo e 

vendendo os frutos por entre carros, caminhões e carretas; os homens geralmente ficam 

nas barracas partindo as jacas, limpando e separando seus bagos para distribuir nos 

saquinhos. Vendem azeitonas e jacas nos saquinhos, e jacas inteiras também. 

Em umas das vezes que passei pela BR, no carro em que eu estava uma moça 

perguntou por araçá, quando um rapaz lhe respondeu que só valia apenas para ele se a 

mesma encomendasse a quantidade de “bacia de roupa” e ficaria no valor de R$ 60,00.  

Em épocas em que não se acham as frutas citadas, já vi venderem cubinhos de 

canas nos saquinhos, vendem também raízes como macaxeira, batata doce. Muitas 

famílias plantam roça, algumas para comercializar nas feiras das cidades vizinhas, e 

outras apenas para o uso da família ou do núcleo de vivência familiar13. 

Geralmente, os que têm roça e não comercializam é porque têm outra fonte de 

renda. Sobre a roça que é para o consumo familiar, Josias, vigilante da escola José 

Máximo, deu exemplo de seu núcleo de vivência familiar. Ele afirmou que sua família 

planta roça de banana, macaxeira, milho e feijão, cada um no seu tempo próprio para o 

                                                           
11 Ou brinco de viúva. 
12 Isso porque, até o início de 2017, a duplicação da BR sequer começou na área Wassu Cocal. 
13 Conjunto de famílias nucleares situado numa mesma localidade. 
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plantio. Assim, quando vai à feira da cidade com sua família “a gente só compra o que 

não tem em casa” – conclui.  

 Nas famílias nucleares, os que estão ocupados em um outro sistema de trabalho 

estariam desobrigados da roça, como por exemplo, o professor Evandro Lima, que 

declarou não trabalhar na roça, pois já teria uma ocupação na escola e seu irmão é quem 

se encarrega deste trabalho. Existe ainda caso de alguns Wassu que têm um trabalho na 

escola ou no posto de saúde, mas que também cultiva sua roça, como fonte de alimento. 

Esses casos acontecem mais com aqueles que já são chefe de família. 

Acordos para realizar plantio e cuidar da roça existem apenas entre alguns 

parentes mais próximos, nas famílias nucleares e/ou no mesmo núcleo de vivência 

familiar, porém, parece que essas práticas não são tão difundidas. Mas pode ser um 

indicativo de que, no passado, tenha existido sistema de mutirão para plantio ou cuidado 

com a roça, porém, não é possível afirmar.  

 

Justificativa da pesquisa 

 

Este estudo justifica-se pela importância acadêmica e social da compreensão das 

relações de convivências entre grupos religiosos distintos dentro de uma área indígena. 

Levou-se em consideração a necessidade de se produzir interpretações à luz da 

antropologia, a partir de análises das subjetividades geradoras de espaços/ambientes de 

conflitos em um contexto social que, por si só, já é enigmático. 

Para os Wassu, esta pesquisa se torna relevante à medida que se trata de um povo 

cujos jovens buscam e prezam pelos estudos, formação, graduação e anseiam também por 

refletir sobre sua própria história, preencher as lacunas que nela existem. O presente 

estudo pode trazer reflexões sobre suas relações interpessoais, assim como debates a 

respeito de projetos futuros. Os Wassu estão atualmente – com a ajuda de um grupo de 

norte-americanos – construindo um Centro Cultural Wassu, uma espécie de museu 

agregado a um espaço de exposição de suas expressões culturais. Principalmente os 

professores indígenas buscam constantemente se atualizar e conhecer as produções 
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acadêmicas sobre seu povo, pois eles mesmos estão ingressando nas faculdades e também 

produzindo sobre seu povo. 

 

Apresentação dos objetivos e problemática 

 

A princípio, minha intenção era realizar uma pesquisa a respeito da vivência 

escolar de crianças filhas de Wassu evangélicos e Wassu não evangélicos nas escolas da 

área Wassu Cocal. O intuito seria etnografar fatos, episódios e depoimentos de 

acontecimentos referentes à liberação/proibição/orientação por parte dos pais e igrejas 

evangélicas para a participação em atividades culturais e disciplinas escolares no tocante 

às práticas indígenas locais, tais como aprender toadas, dançar o toré e realizar pinturas 

corporais. Bem como investigar as implicações desse aspecto cristão (evangélico e 

católico) no convívio da comunidade. 

No entanto, a partir de visitas ao povo Wassu, conversas informais com alguns 

deles e reflexões sobre a pesquisa, observei que existem outros “ambientes de conflitos” 

entre os Wassu evangélicos e não evangélicos que também mereciam ser registrados, 

analisados e problematizados à luz da Antropologia. Assim, definiu-se como ambientes-

conflitos para análise desta pesquisa, a disputa em função de cargos dentro das terras 

indígenas, tanto por cargo de liderança, quanto de funções/empregos nas instituições 

locais, como posto de saúde, escolas, e cargos externos, como na SESAI entre outros; as 

noções de cura para adeptos das ideologias religiosas. 

Cura e ervas são aspectos indissociáveis no que diz respeito às práticas religiosas 

do Ouricuri. Seguindo essa lógica, é no cotidianas que acorrem as lutas simbólicas entre 

Wassu evangélicos e Wassu não evangélicos a respeito do uso das ervas/medicina 

tradicional, ou seja, prática de curas, curandeirismo e/ou pajelança e as “verdades” da 

ideologia evangélica. Essses embates acontecem, por parte dos evangélicos, pela negação 

do poder curativo do sistema tradicional de cura, principalmente quando são mediados 

por uma prática xamanística. Quero lembrar que os Wassu evangélicos usam sim ervas 

em forma de chá, por exemplo, um uso muito recorrente, porém o uso e crença acrescido 

do poder curativo das platas, mediante conhecimento e rituais xamanísticos são rejeitados 

e negados.  
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Quando digo ambientes de conflitos, não significa dizer somente embates diretos 

ou mesmo declarados, mas também situações veladas e sutis a respeito de opiniões, 

pensamentos, piadinhas, até mesmo sobre a escolha de pessoas para participação em 

eventos e reuniões fora da área indígena, que perpassa pela reflexão de ser ou não 

evangélico. Se os conflitos abertos são sempre o ápice, nos bastidores, a fofoca, opiniões, 

reprovações, maledicências etc. são o principal canal de perpetuação dos conflitos, assim 

como de formação de alianças, que não são secundárias. 

Este trabalho tem como principal problemática buscar compreender como se dá o 

convívio entre os Wassu evangélicos e os Wassu católicos-Ouricuri, numa relação 

intermediada por disputas nos ambientes-conflitos, orquestradas pelas respectivas 

ideologias religiosas. Já o primeiro capítulo vem constar como um respaldo histórico-

etnográfico desse povo, mas reflete principalmente o conflito pela terra. Nesse último 

caso, o conflito se apresenta também como embate em vias de fato e não somente 

simbólico. 

 

Apresentação da Metodologia 

 

O objetivo primordial desta pesquisa foi, a partir das incursões etnográficas, 

entrevistas e conversas informais, tentar compreender a atuação nas relações sociais no 

âmbito de ideologias religiosas em suas questões mais subjetivas, cujo cenário social é 

constituído por Wassu evangélicos e não evangélicos. Para tanto, foi necessário recorrer 

a relatos de acontecimentos que tenham gerado um clima conflituoso ou divergente entre 

eles. 

Utilizo do método etnográfico como suporte na busca pela interpretação das 

relações sociais, estas vivenciadas no âmbito do cotidiano entre os grupos religiosos em 

questão, existente no seio do povo Wassu Cocal.  

Entendo a etnografia assim como Geertz, paraquem “praticar a etnografia é 

estabelecer as relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, 

mapear campos, manter um diário, e assim por diante”. Porém, o antropólogo lembra que 

“não são essas coisas, as técnicas e os processos determinados, que definem o 
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empreendimento. O que o define é o tipo de esforço intelectual que ele representa: um 

risco elaborado para uma ‘descrição densa’” (GEERTZ, 1989, p. 4). 

Portanto, para o autor, a etnografia é uma descrição densa e esta, por sua vez, 

perpassa uma abordagem interpretativa, onde o antropólogo faz uma interpretação em 

segunda ou terceira mão, pois a interpretação em primeira mão somente pode ser feita 

pelo nativo. Deve-se dar exemplos determinantes de análise-separação dos significados 

dos discursos e fluxos de comportamentos, pois é aí que, segundo Geertz, “as formas 

culturais encontram articulação”. Diz ainda que a descrição deve ter coerência, mas não 

de forma doentia, como a ilusão de um paranoico. Comungo da ideia desse antropólogo, 

de que “o etnógrafo ‘inscreve’ o discurso social: ele o anota. Ao fazê-lo, ele o “transforma 

de acontecimento passado [...] em um relato que existe em sua inscrição e que pode ser 

consultado novamente” (GEERTZ, 1989, p. 14). 

O campo das relações sociais é território um tanto perigoso e escorregadio, pois 

tem como base a interpretação do que dizem os informantes, as subjetividades 

expressadas através das palavras, mas também há a observação e a descrição minuciosa 

do campo, que vem trazer luzes para as reflexões. Assim, indico o meu campo: apresentar 

e interpretar as subjetividades dos Wassu evangélicos e Wassu católicos-ouricuri, uns 

sobre os outros.  

Sobre a etnografia enquanto uma descrição densa, o próprio Geertz explica que o 

etnógrafo enfrenta uma“multiplicidade de estruturas conceptuais complexas”, as quais 

estão sobrepostas ou amarradas umas às outras, ainda que estas sejam“simultaneamente 

estranhas, irregulares e inexplícitas”, tendo o antropólogo que apreender para só então 

apresentar. “Fazer a etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir uma leitura 

de”) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas 

suspeitas e comentários tendenciosos[...]” (GEERTZ, 1989, p.7). Contudo, entendo o 

esforço de um fazer etnográfico, que requer, exige do etonógrafo um olhar treinado, 

aguçado para buscar entender os emaranhados das significações nas relações sociais. 

 Nas realizações das entrevistas, foi dada preferência às lideranças indígenas sendo 

estas evangélicas ou praticantes do Ouricuri. Esta escolha se deu pelo fato de as mesmas 

serem vistas como pessoas notórias, que têm visibilidade e respeito nas comunidades, 

além de serem detentoras legais de conhecimento dos saberes locais, são também 
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produtoras e transmissoras desses mesmo saberes e também dos de cunho religiosos de 

suas respectivas denominações ou práticas religiosas. 

 

Principais conceitos e categorias 

 

Talvez o principal conceito a ser apresentado e esclarecido seja o de conflito, o 

qual utilizo de duas formas em diferentes momentos da construção deste trabalho. 

Primeiramente no capítulo I, onde o sentido do termo conflito é de, de fato, um embate 

real, corpo a corpo, inclusive com derramamento de sangue. Esse “conflito real” tem 

como causa fundamental a luta e a disputa e a resistência pela terra, reconhecimento de 

sua indianidade, em um contexto marcado e reconhecido pela violência 

institucionalizada, onde os dominantes têm total liberdade de manipulação e ação.  

Num segundo momento, o conceito de conflito é utilizado e pensado de forma a 

refletir sob a chave de sistemas simbólicos. Portanto, deve ser lido como “conflitos 

simbólicos”, os quais perpassam pela compreensão do poder simbólico. Para Bourdieu 

(2006), os sistemas simbólicos são “como instrumentos de conhecimento e de 

comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são estruturados”, e é por 

meio da comunicação que ele exerce a violência também simbólica. Esse poder simbólico 

é construtor da realidade, a qual tende a estabelecer um sentido imediato de mundo, é por 

meio desse sentido imediato de mundo que os Wassu constroem seu cotidiano. O conflito 

é também constituinte da realidade local. 

Com o campo de pesquisa aqui apresentado, levando-se em consideração os 

conflitos simbólicos que permeiam as relações sociais entre indivíduos pertencentes a 

religiões distintas e opostas coexistentes numa mesma comunidade, afirmo que o conflito 

simbólico está inserido na disputa, de um lado, dos que creem na “verdade bíblica” e 

apresentam-na como exclusiva e única porta para a salvação; de outro, os que têm 

constituído uma lógica própria de cosmovisão que não perpassa diretamente pela mesma 

lógica de “salvação”, e que vivenciam práticas-rituais não fundamentadas exclusivamente 

no cristianismo. 

Assim, percebemos um campo de conflitos, onde está posta a luta para provar qual 

a forma ideal de estar no mundo, isto para os Wassu evangélicos. Já para os católicos-
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Ouricuri, parece-me que a luta está em, de certa forma, exigir o respeito a suas práticas e 

forma de estar no mundo. Os primeiros buscam apartar-se das práticas dos segundos e 

converter os mais propensos; os segundos buscam vivenciar suas experiências religiosas 

e culturais sem serem desrespeitados. Porém, esse campo de batalhas foi mapeado em 

ambientes-conflitos específicos. 

Dei preferência por utilizar o termo evangélico ao invés de outros como 

protestantes tradicionais, pentecostais ou neopentecostais, pois, estes últimos são mais 

específicos a algumas entidades religiosas específicas. Diferentemente, o termo 

“evangélico” é abrangente, passível de abarcar inúmeras denominações cristãs existentes 

no Brasil, fundamentadas na interpretação da Bíblia, do evangelho.  

Desenvolvi três categorias analíticas para fins de construir um melhor diálogo 

entre os dados de campo de a produção acadêmica, são elas: 1.Wassu evangélico, 2.Wassu 

católico, 3. Wassu católico-Ouricuri. 

Os Wassu evangélicos são os adeptos de religiões cristãs, igrejas (tradicionais, 

pentecostais ou neopentecostais) que têm base de convergência o evangelho de Cristo. Os 

Wassu católicos são os que frequentam a igreja Católica Apostólica Romana ou apenas 

nela foram batizados, mas não frequentam outra igreja. Os Wassu católicos-Ouricuri são 

os que praticam os rituais do Ouricuri, mas, no entanto, declaram-se católicos quando 

perguntados sobre qual seria sua religião. 

Utilizo a categoria nativa transferência de cultura, para designar aqueles Wassu 

que, porventura, se converteram a alguma denominação evangélica, deixando para trás a 

religião de seus pais e ancestrais para então seguir uma religião pertencente a uma outra 

cultura. 

 

Apresentações dos capítulos 

 

No primeiro capítulo, apresento algumas versões para a origem do povo Wassu, 

tendo como base de fonte histórica e documental a produção acadêmica do antropólogo 

Antunes (1985) e do historiador Edson Silva (2006). Tento buscar, a partir de dados 

etnográficos e teóricos, situar o povo Wassu na historiografia da sociedade alagoana e 
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nacional, assim como na etnologia, tendo em vista a subjugação desse povo na Guerra do 

Paraguai, o que resultou em uma doação das terras já ocupadas por eles, oficialmente 

cedidas pela Coroa após a referida Guerra.   

Assim, também apresento os conflitos e as lutas pelo reconhecimento desse povo 

e pelo direito da posse de suas terras – processo iniciado no período da redemocratização 

–, o que gerou conflitos e mortes em decorrência de brigas jurídicas e em vias de fato. 

 No segundo capítulo, busco problematizar o convívio e conflitos simbólicos entre 

os Wassu evangélicos e não evangélicos. Inicio por apresentar o processo de introdução 

do evangelho protestante em terras Wassu; bem como a relação entre o catolicismo e 

aqueles que praticam o Ouricuri, pois no decorrer desta pesquisa foi de fundamental 

importância compreender essa relação, para depois compreender a relação entre 

católicos-Ouricuri com os Wassu evangélicos. Ainda nesse capítulo, desenvolvo o 

mapeamento e a análise dos ambiente-conflitos entre os dois principais grupos religiosos 

aqui estudados, com intuito de tentar compreender as relações de conflitos simbólicos no 

âmbito das ideologias religiosas presente em território Wassu Cocal.  

No terceiro capítulo, debruço-me principalmente sobre a noção de ervas, sobre 

natureza e cura entre os católicos-Ouricuri e os Wassu evangélicos, assim como trato um 

pouco da cosmologia Wassu e Ouricuri. Considero esse um capítulo delicado no processo 

de sua construção, dado o receio de escrever o que não se poderia, o segredo; o desejo de 

retratar somente o que me foi consentido revelar. Tentei fazer com que minha relação 

com os informantes fosse de total transparência sobre minhas intenções de pesquisa. 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPITULO I 

 

WASSU COCAL: TERRA, LUTAS, CONFLITOS E IDENTIDADE 

 

 

Neste capítulo, proponho-me a apresentar algumas versões da história do povo 

Wassu, mas sem pretensão de que os dados históricos aqui mostrados sejam tomados 

como verdades absolutas. Tais fatos e dados estão, claro, carregados por interpretações 

da antropóloga que os escreveu. 

Existem poucas pesquisas e trabalhos acadêmicos sobre os Wassu, o que 

dificultou, em parte, a realização do presente trabalho, mas que, por outro lado, gerou o 

potencial de tornar a busca mais assídua e inovadora.  

Em um primeiro levantamento de bibliografias que fiz sobre os Wassu, encontrei 

apenas alguns poucos trabalhos. Quero começar falando de um livro que é mencionado 

em trabalhos acadêmicos, Tribo Wassu: os caboclos do Cocal, de Clóvis Antunes, datado 

de 1985, mas não há exemplares disponíveis. Esse é autor também de pesquisa e de 

relatórios para o reconhecimento do povo Wassu. Só tive acesso a esse seu livro poucos 

dias antes da banca de qualificação, através de Gilberto Ferreira, que trabalha em um setor 

da Secretaria de Educação de Alagoas. Cheguei a esse irformante a partir da resposta de 

um e-mail que enviei a Edson Silva, este muito utilizou Antunes. O material que consegui 

foi em arquivos de fotos, soltas, as quais tive que ordenar e organizar, convertendo-a 

sequencialmente em pdf. 

Outro trabalho a que consegui ter acesso foi um artigo de Silva (2006), Os Índios 

Wassu e a Guerra do Paraguai: História, Memória e Leituras Indígenas Sobre o Conflito, 

assim como àdissertação de mestrado em Educação de Pereira (2014), intitulada: A 

educação escolar indígena entre os Wassu-Cocal: algumas pistas sobre a concepção da 

educação escolar a partir de seus professores. Incluo aqui também minha pesquisa 

datada de 2014, intitulada: Identidade étnica, trajetórias e percepções de estudantes 

Wassu: a partir da escola não-indígena de Joaquim Gomes- AL. Posteriormente, outros 

materiais foram chegando em minhas mãos e sendo incluídos na discussão.
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O povo Wassu Cocal é ainda pouco estudado e de pouca notoriedade no estado, 

diferente de outros povos indígenas, como por exemplo os Xucuru-Kariri (Palmeira dos 

Índios), que são mais visibilizados ao nível de sociedade alagoana. Assim, vamos aos 

dados históricos a que tive acesso.  

 

1.1 Os Wassu e a luta contra o Quilombo dos Palmares 

 

O pesquisador Edson Silva sempre traz comparações acerca de 

formação/“origem” entre as aldeias localizadas em Joaquim Gomes (AL), Jacuípe (PE) e 

Escada (PE). Afirma ele que uma das possíveis origens dessa aldeia Wassu Cocal 

aconteceu no período que corresponde ao final dos combates ao Quilombo dos Palmares. 

As terras dessa aldeia teriam sido doadas pela Corôa Portuguesa aos índios combatentes 

em forma de recompensa pela participação nas forças coloniais que destruíram o 

Quilombo Palmarino. 

Ainda segundo o historiador Edson Silva (2006), essas aldeias foram formadas 

por índios da antiga missão franciscana das regiões do litoral sul de Alagoas e de 

Pernambuco e também por índios vindos, naquela época, da região que atualmente 

corresponde ao estado da Paraíba. Esses índios acompanhavam as tropas de Domingo 

Jorge Velho, pois haviam combatido na “Guerra dos Bárbaros14”, ocorrida no Rio Grande 

do Norte, iniciada em 1683. Vieram para combater o Quilombo dos Palmares, juntamente 

com os indígenas das antigas missões franciscanas. 

Tendo15 como base bibliográfica Clóvis Moura, com o título: História do Negro 

Brasileiro (1992), encontra-se a seguinte informação:  

 

Notou-se que para a tomada total do quilombo, as forças 

pernambucanas não seriam suficientes. Então foi contratado o paulista 

                                                           
14 Movimento que mostrava resistência indígena à dominação portuguesa. Ocorreu entre 1683 e 1713 na 

região Nordeste do Brasil. 
15 Pesquisa feita no site: http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/guerra-dos-palmares/. Acesso em 

13 de fevereiro de 2016. Tal site usa como referência Clóvis. História do Negro Brasileiro – São Paulo, 

Editora Ática S. A., 1992. 

 

http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/guerra-dos-palmares/
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Domingos Jorge Velho – que tinha uma carreira dedicada ao massacre 

e submissão de grupos étnicos inferiorizados aos olhos do colonialismo. 

Ele fazia o “sertanismo de contrato”: sob um determinado preço, 

juntava seus capangas para lutar pela causa de alguém. 

Ironicamente, as tropas de Jorge Velho eram majoritariamente 

compostas por indígenas. Cerca de 800 índios e 200 brancos investiram 

contra Palmares sob seu comando em dezembro de 1692. Ainda que 

reforçados pela ajuda de moradores alagoanos, eles não conseguiram 

vencer a batalha. 

Somente em janeiro de 1694, Jorge Velho recebeu os reforços que 

precisava. Por 22 dias, até 6 de fevereiro de 1694, Zumbi e seus homens 

lutaram vigorosamente. Mas o armamento das tropas inimigas garantiu 

a derrota do povo palmarino. Após a perda de 400 homens e o 

aprisionamento de inúmeros outros, a tomada do Mocambo do Macaco 

pôs fim ao Quilombo de Palmares. Os 65 anos de luta garantiram a 

Palmares o título de “reduto da liberdade”, e a força e o vigor desse 

povo foram imortalizados na figura de Zumbi. 

 

Assim, podemos supor que os índios eram recrutados – talvez sob alegação de 

recompensa de terras para viverem em paz com seu povo e familiares – para lutarem 

contra os negros do Quilombo dos Palmares16, que sob a investida de 1694, foi derrotado 

com auxílio das tropas de Domingos Jorge Velho, esta composta por 800 índios e apenas 

200 brancos.  

 

 

Figura 5: Região entre Joaquim Gomes e União dos Palmares17 

                                                           
16 O Quilombo dos Palmares localiza-se na atual Serra da Barriga, no município de União dos Palmares, 

territorialmente próximo às terras do povo Wassu; como mostra a imagem retirada do site da PolíciaMilitar 

de Alagoas: 
17 Utilizei esta imagem por considerá-la a mais propícia para demonstrar a aproximidade entre os territórios 

de Joaquim Gomes (Povo Wassu) e União dos Palmares (Quilombo dos Palmares). Disponível em: 

https://goo.gl/8csLDK. Acesso em 13-02-2016.  

https://goo.gl/8csLDK
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É possível sugerir outra lógica possível de acontecimentos. Se os fatos e registros 

históricos apontam que o Paulista Domingos Jorge Velho combatia na Guerra dos 

Bárbaros (que ocorreu entre os anos de 1683-1713), no Rio Grande do Norte, e, no ano 

de 1692, começou a combater o Quilombo dos Palmares e, como já apontado pelos dados 

históricos, sua tropa era composta majoritariamente por indígenas de diversas etnias, seria  

possível também a existência de um povo indígena na região da atual Joaquim Gomes, 

em um período anterior ao combate dos Quilombos dos Palmares. Assim, é possível que 

Domingos Jorge Velho, ao descer do Rio Grande do Norte para a atual Alagoas com 

proposta de combater o Quilombo Palmarino, tenha, naquela ocasião, recrutado indígenas 

de etnias que encontrasse pelo caminho, talvez entre eles os hoje conhecidos como Wassu.  

Nada impediu que outros índios, vindos de Pernambuco e Paraíba, tenham ficado 

em terras que hoje denominamos Wassu, após o combate de Palmares, terras que foram 

doadas para os soldados daquela tropa. “Esses aldeamentos (Cocal, Escada e Jacuipe) 

foram fundados em terras doadas pela Corôa portuguesa como recompensa aos índios 

pela participação nas forças coloniais que destruiu o reduto Palmarino” (SILVA, 2006, p. 

01). 

É sabido que os indígenas, primeiramente os do Nordeste, desde a chegada dos 

portugueses e de outros europeus, foram encurralados e perderam espaço/território, sendo 

obrigados a disfarçar sua indianidade para sobreviver massacre e humilhação. É possível 

que, na primeira proposta de guerrear em troca de obtençãodo direito à terra e de serem 

quem são, de terem a garantia de que seu território permaneceria seu, tenham ido à batalha 

contra os Palmarinos. 

Do contrário, como teria sido a escolha para doação de terras tão férteis descrita 

em documentos históricos? Teriam os brancos da Coroa (após a guerra do Paraguai) 

doado tão facilmente tais porções de terras férteis com rios caudalosos e tão disputadas, 

sem que antes eles ou parte deles já não habitassem aquele lugar?  A possível participação 

na Batalha contra os palmarinos não está presente na memória dos Wassu, pois, mesmo 

que fosse real essa versão, já se passaram mais de 300 anos até os dias atuais. 

Há memória no que se refere à Guerra do Paraguai (1865-1870), por ser mais 

recente. Os mais idosos tiveram contato direto com a geração que dessa guerra participou.  
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Em relatórios oficiais apresentados à Assembleia Geral Legislativa pelo Ministro 

e Secretário de Estado dos Negócios do Império, datados de 1856 (nove anos antes do 

início da Guerra do Paraguai), sobre as aldeias em Alagoas, segundo Antunes, constam 

as seguintes informações a respeito do território Wassu, que ainda não era tratado por 

esse nome, e sim por “aldêa Urucu”: 

 

Não há noticias exacta de todas as terras doadas originalmente para o 

respectivo patrimônio: apenas consta de um relatório, apresentado pelo 

Diretor Geral dos Índios, à que se refere um ofício do Presidente datado 

de 7 de maio do ano findo, que a Aldeia Urucú forão concedidas quatro 

leguas em quadro, cujo título se acha registrado na Secretaria da 

Presidência, tendo essa doação sido feita não só aos índios, como aos 

soldados, que sob o comando do Mestre de Campo Jorge Velho, 

auxiliarão aquelles na conquista dos negros de Palmares. (ANTUNES, 

1985, p. 16, 17). 

 

Em 1870, o presidente da Província de Alagoas, em relatório à Assembleia 

Provincial, segundo Silva, tece apontamentos sobre a aldeia Urucú: 

 

[...] ‘Acha-se esta Aldeia situada à margem esquerda do rio Mundaú, 

sete léguas distante da capital, e próxima a florescente povoação de 

Nossa Senhora da Graça do Murici. Seu Território cheio de muitos 

engenhos de fabricar açúcar, além de plantações de algodão, solo mui 

fértil [...]’. (SILVA, 2006, p.1). 

 

Silva toma essa descrição como sendo a aldeia dos Wassu, porém é possível haver 

algum equívoco, pois Antunes (1985), de onde Silva bebe diretamente, traz a presença de 

duas aldeias: a de Urucum e de Cocal. A primeira se localizaria a sete léguas da capital e 

próxima ao rio Mundaú; a segunda à margem do rio Camaragibe, este de fato banha o 

atual território Wassu:  

 

Cocal 

Acha-se esta à margem esquerda do rio Camaragibe, limitando-se ao 

Norte com Colonia Leopoldina. É situada em terreno fetillíssimo, e no 

centro de matas magnificas. Vai em decadência. (ANTUNES, 1985, p. 

26, 27). 
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Não se tem notícias de um outro território indígena com a denominação de 

Urucum que não seja o que corresponde ao atual território de Joaquim Gomes. Dito isto, 

só posso concluir que se tratava de duas aldeias próximas que poderiam ser compostas, 

talvez, não apenas por uma só etnia, povo, mas também por parentes. O documento que 

trata das duas aldeias é de 1870, a Aldeia Urucum, passou a ser Vila Urucu e, 

posteriormente, em 1962, teve nome trocado para Joaquim Gomes. É fato que vários 

estudos tomam Urucum e Cocal como sendo o mesmo povo; assim eu também o 

considero até que se possa ter mais esclarecimentos sobre o assunto. 

Tais terras, desde há muito, eram bastante cobiçadas e também, portanto, sempre 

foram palco de conflitos. Esta é uma das versões sobre a origem da Aldeia Wassu Cocal.  

 

1.2 Os Wassu e a Guerra dos Cabanos (1831-1835) 

 

A segunda versão encontrada é de que a Aldeia Wassu teria sido formada durante 

a Guerra dos Cabanos (1831-1835), por índios vindos das aldeias de Barreiros e Jacuípe, 

ambas em Pernambuco: 

 

[...] o Jornal Correio de Alagoas informa em 1905 que o aldeamento do 

Cocal situava-se ‘à margem esquerda do Rio Camaragibe, e foi fundado 

durante a Rebelião de Panellas de Miranda (uma alusão a Cabanada) 

por alguns índios emigrados de Barreiros e Jacuype. (SILVA, 2006, p. 

2).  

 

Sabemos que as informações transmitidas em jornais, muitas vezes, até na 

atualidade, não são evidenciadas. Porém, Antunes nos apresenta parte de um documento 

datado de 1864, da Diretoria Geral do Indio, ao Presidente da Província: 

 

Se bem que se afirmo que a Aldeia do Cocal foi construída no período 

da chamada Guerra dos Cabanos (1831-1835), com emigrados de 

Jacuipe e Barreiros [...] afirma haver aqueles indígenas doCocal, ao 

citado ano de 1849, quando da Revolução praeira ao lado dos de 

Jacuípe, prestando relevantes serviços[...]. (ANTUNES, 1985, p. 20). 
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Em 1860 (cinco anos antes do início da Guerra do Paraguai), foi pedida a extinção 

do aldeamento do Urucu, mas a oficialização só foi declarada em 1872, dois anos após o 

fim da Guerra do Paraguai. Já em 1876, o responsável pela medição das terras do 

aldeamento informa à Província: 

 

[...] uma ‘Relação de rendeiros existentes na Sesmaria Urucú’, onde são 

citados 32 nomes, acompanhados pelos valores atrasados e não pagos 

dos arrendamentos. O processo de demarcação a semelhança de outros 

lugares, como ocorreu na Aldeia de Escada/PE, favoreceu os 

tradicionais invasores do território indígena com o reconhecimento de 

suas posses, que passaram a ser consideradas legítimas. Aos índios 

foram destinados, conforme previsto em lei, uns poucos lotes 

individuais, de diferentes tamanhos para casados e solteiros. A outros 

índios restavam trabalharem para os senhores de engenho em suas 

próprias terras ou migrarem, dispersando-se pela região. (SILVA, 2006, 

p. 2).  

 

A história, assim como um círculo, repete-se, até então a favor dos 

posseiros/brancos, ficando os nativos desfavorecidos e colocados às margens. Para 

complementar essa noção de “inexistência” de povos indígenas no Nordeste, temos a 

seguinte observação: 

 

Ao final do século XIX já não se falava mais em povos e culturas 

indígenas no Nordeste. Destituídos de seus antigos territórios, não são 

mais reconhecidos como coletividade, mas referidos individualmente 

como “remanescentes” ou “descendentes”. São os “índios misturados” 

de que falam as autoridades, a população regional e eles próprios, os 

registros de suas festas e crenças sendo realizados sob o título de 

“tradições populares”. (OLIVEIRA, 1999, p. 26). 

 

Assim, “populações essas que já foram fadadas ao desaparecimento, mas que, não só 

resistiram ao avanço de frentes de expansão coloniais e modernas, como também 

posicionaram criativamente sua indianidade” (GRUNEEWALD, 2008, p. 20). Neste 

sentido, a terra é o índio! Doam as terras para os índios após guerrear no Quilombo, 

decretam que não existem mais índios e repartem a terra entre si – brancos –, convocam 

índios para guerrear no Paraguai, índios recebem a terra de volta documentada, grileiros 

já têm a terra e delas não abrem mãos. E os índios sempre lutando.  
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1.3 Os Wassu e a Guerra do Paraguai (1865-1870) 

 

Penso ser necessário este tópico sobre a Guerra do Paraguai (1865-1870) – terceira 

versão para a origem do povo Wassu –, para trazer reflexões sobre parte da história dos 

Wassu, levando em consideração a dificuldade de produções bibliográficas sobre esse 

povo. 

Silva (2006) afirma que os novos estudos sobre a Guerra do Paraguaia pontam 

para o expansionismo Britânico como o responsável por essa guerra e não mais o enfoque 

republicano que acusava o Brasil Monárquico pelo genocídio paraguaio, assim como 

retira o foco marxista que enfatizava um nacionalismo progressista paraguaio.  

A respeito dos recrutamentos e de suas formas para a Guerra do Paraguai, existe 

unanimidade em se apontar a perspectiva de curta duração para tal guerra, que tinha uma 

imagem “da civilização moderna contra a ‘barbárie’ paraguaia indígena guarani que devia 

ser derrotada”. Mas, com o prolongamento da Guerra, ficou difícil o recrutamento de 

novos soldados, com resistência também de membros da Guarda Nacional (SILVA, 

2006). 

Sobre o recrutamento forçado, apresento fielmente as palavras do Historiador 

Silva: 

 

Nesse momento foi usado o velho e conhecido método do recrutamento 

forçado, que atingiu os membros do partido opositor ao que estavam no 

poder em cada província, os presos e condenados por crimes, e 

principalmente a população pobre, os habitantes das cidades do interior, 

das zonas rurais, a exemplo dos índios no Nordeste [...] Na 

documentação das Diretorias de índios nas Províncias encontramos 

diversos ofícios que se referem ao processo de recrutamento de índios 

para a GP (Guerra do Paraguai). É clara a truculência empregada pelos 

diretores das aldeias no alistamento forçado dos índios como 

Voluntários da Pátria. As justificativas são sempre a manutenção da 

ordem e da paz nas aldeias. (SILVA, 2006, p.3). 

 

Prosseguindo com as interpretações, podemos então indicar – a partir de alguns 

indícios de dados históricos, relatórios, ofícios e documentos oficiais encontrados 

também no trabalho de Edson Silva e de Antunes – que os indígenas da região da atual 

área Wassu Cocal já habitavam aquele espaço mesmo antes desses recrutamentos: da 

Guerra dos Cabanos e da Guerra do Paraguai. Silva apresenta uma das versões iniciais 
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sobre a formação dos Wassu para após a luta contra o Quilombo dos Palmares. No 

entanto, sugiro a reflexão de que, talvez, indígenas ancestrais do povo Wassu, já estavam 

presentes na região da atual Joaquim Gomes mesmo antes da luta contra os Palmarinos. 

Existem dados registrados a partir da luta contra os Palmarinos, já a memória do 

povo Wassu só alcança, retrospectivamente, a Guerra do Paraguai, o que é compreensível, 

por estar historicamente mais próxima da “atualidade”, tem forte presença na memória 

coletiva e, justamente por isto, tal versão tem sido a mais divulgada entre os estudiosos.  

Durante as guerras, seja a dos Palmares, a dos Cabanos ou a do Paraguai, 

questiono-me sobre onde estariam as famílias desses soldados indígenas. Creio que os 

familiares dos que guerreavam já habitavam aquela região na zona da mata alagoana, nas 

proximidades do rio que é hoje conhecido como Camaragibe e Camaragibe Mirim. De 

forma geral, vejamos sobre as necessidades que passavam os familiares dos recrutados 

para GP: 

 

O desamparo que se encontrava em 1866 as famílias dos índios para a 

GP (Guerra do Paraguai) era motivo de recusa dos novos voluntários. 

Em outra correspondência naquele mesmo ano ao Presidente da 

Província, insistia o Diretor Geral na necessidade de pegar os 

vencimentos às famílias, pois sem a vantagem pecuniária 40 índios da 

Aldeia de Jacuípe que atenderam à convocação para o recrutamento, 

‘esfriaram todos’. (SILVA, 2006, p. 4). 

 

Os indígenas não foram simplesmente passivos nos recrutamentos e nas lutas 

armadas. Alguns fugiram, outros lutaram e negociaram com aquilo que era possível, 

talvez pelos mantimentos de suas famílias, ou pela promessa de paz nas aldeias, ou ainda 

pela conquista da posse de suas próprias terras. A militarização indígena “representou 

também uma fonte de demonstração de poder nas disputas locais” (SILVA, 2006, p. 4).   

O poder de organização dos ancestrais dos Wassu é claramente visível quando se 

começa a refletir a partir do recrutamento da Guerra do Paraguai. Mesmo em uma situação 

subalterna, aqueles “guerreiros” (como são chamados por seus descendentes) 

conseguiram de alguma forma obter determinado tipo de poder local, a partir da 

militarização, e puderam negociar a retomada de suas terras. E foi líder daquele povo o 

Capitão Antônio Salazar. 
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Os índios da aldeia Urucu e os das demais aldeias próximas, como dito 

anteriormente, foram recrutados para milícias públicas. Na 

documentação sobre a Aldeia Urucu é citado várias vezes o Capitão 

Antônio Salazar como uma espécie de comandante das tropas 

indígenas. Em 1860 Antônio Salazar se dirigiu ao Presidente da 

Província ‘lembrando da marcha que fis com meos subalternos a S.M.I.’ 

para pedir víveres alimentares no retirar a minha entorno de sua gente 

a Aldeia, como explicou, ‘afim de retirar a minha gente o que não terem 

o que posão comer em caminho, para v. Excia. Abonar alguns viveres 

que dê para a viagem. (SILVA, 2006, p.4). 

 

Ao questionar sobre o Capitão Salazar ao Cacique Geová. Este me informou: “ele 

foi o líder dos Wassu, mas não era índio, ele comandava os índios e foi ele que reuniu os 

índios pra mandar pra Guerra. Depois ele passou a liderança pro meu avô João Tomás 

Marques das Flores”. 

Como dito anteriormente, o episódio da Guerra do Paraguai, talvez por ser mais 

recente – historicamente, comparando à luta contra os Palmarinos – está vivo ainda na 

memória coletiva dos Wassu. Prossigo com o trabalho de Silva (2006), também por este 

ser uma rica fonte de informações e dados históricos para aquilo a que me proponho neste 

tópico.  

Os Wassu foram militarizados e lutaram junto à Coroa também contra os 

revoltosos da Cabanada. Por consequência dessa militarização, havia um receio dos 

brancos sobre o fato daqueles índios permanecerem com posse de armas no território 

local, uma vez distante da guerra. Esta preocupação fez surgir uma exigência de que 

Salazar devolvesse todas as armas que se encontravam sob seu poder e daqueles índios, 

porém, o capitão dos índios mandou dizer que não as devolveria (SILVA, 2006, p. 4-5). 

É sabido que, justamente pela proximidade temporal/histórica, os Wassu evocam 

a memória da Guerra do Paraguai e as lembranças sobre o Capitão Salazar para 

reivindicarem e reafirmarem seu direito àquelas terras. Em entrevista feita pelo 

antropólogo Clovis Antunes com o Sr. Manoel Honório da Silva, no ano de 1978, dizia: 

“porque recebeu ordens de seu avô, José Tomás Marque Flores, e este por sua vez, 

recebeu ordens do Capitão Salazar para aconselhar o grupo” (SILVA, 2006, p. 6). 



42 
WASSU COCAL: TERRA, LUTAS, CONFLITOS E IDENTIDADE 

 

 
 

Além das memórias dos Wassu, existem provas da participação deles na referida 

guerra, como por exemplo: a estrela do chapéu de Salazar e espada do Capitão João 

Tomás Marques das Flores, que teria sido o último Capitão dos Índios.  

 Sobre a espada o Cacique Geová coloca: 

 

Essa espada existe ainda, ela tá ali na casa do Biu Severo, essa casa de 

pedra aí na frente. Você pode ir lá conversar com ele...‘ô seu Biu, eu 

queria ver a espada que os índios lutaram com ela na guerra. Dá pro 

sinhô me mostrar?’. Ele mostra na hora. Espada bonita da pêga, tem até 

a data que ela foi feita ainda, ela é de prata. 

 

Quero aqui citar mais uma passagem do artigo de Edson Silva a respeito da 

organização política e da memória Wassu, assim como a jogada política local dos donos 

do poder, dos fóruns, dos fazendeiros, que desde há muito são meticulosos e ágeis a seu 

próprio favor: 

 

O título das terras o Imperador deu ao capitão Salazar. O avô do caboclo 

Paulo enviou os índios Camilo Bezouro e Francisco Luiz de Ó à cidade 

de Passo de Camaragibe para entregar o documento ao Dr. Uchoa de 

Mendonça, dono do Cartório. Este também era dono do Engenho 

Mirim. Nos relatos ainda a antropóloga ouviu que o citado documento 

nunca foi dado entrada no Cartório e desapareceu. Os índios 

informavam que ele estava em poder de uma invasora, a matriarca da 

Família Mendonça, dona de um dos muitos engenhos instalados na área 

indígena. (SILVA, 2006, p.7-8). 

 

Essas práticas em benefício dos próprios brancos se tornaram corriqueiras, 

principalmente nas áreas burocráticas. Assim, percebem-se as artimanhas dos brancos 

que se apossaram das terras dos índios e também eram donos das instituições que 

detinham poder de registro e de decisões: omitiam e tramavam contra a posse da terra dos 

índios. Estes, incansavelmente, pelo decorrer dos séculos e da presença branca, lutam 

invejavelmente, mesmo nadando contra as correntezas do rio de poderes dos brancos. 

Dito isso, reporto-me ao livro de Geovani Jacó de Freitas, intitulado Ecos da 

violência: narrativas e relações de poder no Nordeste canavieiro, datado de 2003. Trata 

de narrativas a respeito de disputas desiguais por terra e poder, disputas a qualquer custo 

e a qualquer preço, com as instituições e influências todas nas mãos dos brancos, tendo 
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como cenário principal a Mata Norte de Alagoas, onde vigora a monocultura da cana de 

açúcar. 

Freitas traz relatos como o do vereador Renildo da cidade de Coqueiro Seco, 

apesar da distância temporal entre o episódio dos documentos da doação das terras do 

Wassu e o relato que segue, não há tanta diferença nas manipulações dos “brancos-

poderosos” para se manterem no poder e impunes. O vereador Renildo, e é importante 

dizer que ele era homossexual, denunciava publicamente os desmandos do prefeito e 

aliados. Após sofrer inúmeras ameaças de morte, decidiu denunciar as ameaças, abrindo 

inquérito na Delegacia de Coqueiro Seco. Renildo, escrevia em um caderno seus medos 

e anseios, assim como os motivos das ameaças, que seriam as denúncias aos desmandos 

do grupo que ocupava a prefeitura, “coronéis” da região. Vejamos um trecho escrito pelo 

próprio Renildo em 27-11-91: 

 

Então procurei outros caminhos legais, requerendo nos termos da 

legislação penal ao Delegado da 8ª Região de Polícia, Dr. Agnaldo 

Ramos, para que ordenasse a instauração do competente inquérito 

policial[...] Tendo sido instaurado o inquérito e enviado para a 

Delegacia de Coqueiro Seco, o mesmo ficou engavetado até a presente 

data, devido à influência que o Dr. Renato tem sabre aquela delegacia 

de polícia. (FREITAS, 2003, p. 77). 

 

Apesar do tempo entre os episódios, os métodos parecem semelhantes: arquivar, 

engavetar e matar aqueles que ameaçam o bem-estar da elite dominadora. 

   

1.4 Reflexões/conclusões sobre a “origem” 

 

Antes de concluir este tópico sobre a “origem” dos Wassu, proponho apresentar 

minhas reflexões no âmbito da Antropologia histórica. Assim, apresento a explicação do 

Cacique Geová sobre como o seu povo começou a habitar aquelas terras: 

 

[...] os índios já existiam aqui. Antigamente eles viviam mais na beira 

da praia, aí quando os portugueses foram chegando, foram 

expulsando... desmanchando as malocas, aí os Wassu vieram parar aqui 

na beira do rio Camaragibe e aí continuou, aí foi quando começou a 
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Guerra, eles ficaram três meses aqui, esse capitão Salazar... Os índios 

se escondendo para não ir, mas de vez em quando ele pegava um, né! 

Foi juntando, juntando... eu sei que daqui mesmo ele levou doze índios 

e levou das outras tribos também, de Palmeira dos Índios, Porto Real 

do Colégio, de todo canto ele levou... 

A.: Foi mulher também?  

Cacique Geová: Foi mulher também, daqui eu não sei se foi mulher 

também, eu sei que foram 12 homens. (Conversa realizada no dia 24 de 

março de 2016). 

 

Com essa fala do Cacique, pensei, a princípio, que poderia se tratar de alguma 

versão que ele teria escutado de algum estudioso, mas para não restar dúvida perguntei:  

 

A.: Essa história, de os índios antigamente terem vindo da região da 

praia, o senhor escutou de quem?  

C.G: Foi do meu avô. Eles [os antepassados] contavam mesmo! Que 

onde tavam as malocas... eles (portugueses) foram invadindo as terras, 

aí onde tinha índio eles foram botando pra correr, né!  Matavam os 

índios, e, com isso, eles [índios] ficaram desassossegados, só vieram 

ficar sossegado depois dessa guerra quando o Dom Pedro II deu esse 

chão de casa pra eles, que eles queriam pagar em dinheiro, né! A luta 

deles. Aí, eles (índios) falaram que não, que queriam chão de casa 

porque eles não tinham onde morar. Aí, ele deu esse chão de casa, foram 

57,19 mil hectares, foi a terra que ele deu pra os Wassu, [...] a gente 

vive nela aqui, quer dizer que não vive nela tudo, a que a gente tá em 

2.700 e pouco e o resto tá tudo na mão dos fazendeiros.  

 

De acordo com informações passadas de geração em geração, a chegada dos 

portugueses fez com que alguns grupos indígenas deixassem o litoral e migrassem o 

interior do território. Nesse processo, possivelmente, eles receberam apoio de etnias que 

encontraram no caminho, por exemplo os ancestrais dos Wassu, e acabaram se 

estabelecendo às margens do rio Camaragibe, ainda no início da colonização, antes 

mesmo do episódio contra os Palmarinos. Suponho que os ancestrais dos Wassu já 

habitavam aquele território e, presumivelmente, já havia acontecido uma doação daquelas 

terras, antes mesmo da Guerra do Paraguai. 

“Mataram os índios” – a afirmação refere-se à perseguição dos colonizadores aos 

índios e a consequente fuga destes do litoral. Tal fato   fez-me refletir sobre uma fala de 

Manoel Honório da Silva, encontrada na obra de Antunes:  



45 
WASSU COCAL: TERRA, LUTAS, CONFLITOS E IDENTIDADE 

 

 
 

A tribo aqui é conhecida como tribo Assú de Cocal. Meu bisavô, José 

Tomas Marques das Flores, deixou isto por escrito. O nome Assú é 

devido áquela serra que você vê ali, que é chamada Torre Camaragibe 

Assú. Antigamente os caetés que eram uma parte, e os Assú que eram 

outra. Agora o nosso grupo é chamado de Aldeia de Cocal ou Aldeia da 

Torre de Cocal ou Aldeia da Torre de CamaragibeAssú. LUTAMOS 

COM PULSO PARA SOBREVIVER. (ANTUNES, 1985, p. 11). 

 

Assim, temos esse elemento do quebra-cabeça, alguns caetés se integraram aos 

indígenas habitantes da Aldeia Torre de Camaragibe Assu, o que casa com os relatos do 

Sr. Geová, que, por sua vez, escutou de seus antepassados que alguns de seus parentes 

ancestrais vieram das praias em meio a perseguições. Esse fato justifica-se em decorrência 

do acontecimento narrado pela história da perseguição aos Caetés, após a morte do 

primeiro Bispo do Brasil, o Bispo Sardinha em um ritual antropofágico. 

Tais ligações fortalecem a ideia de que os ancestrais dos Wassu já habitavam 

aquela região da Serra da Torre (um dia conhecida como Assu), mesmo antes da luta 

contra os palmarinos, fato acontecido em 1692.  

Os Caetés habitavam a região do litoral sul de Alagoas, nas imediações do que 

hoje conhecemos como as cidades de Piaçabuçú e Coruripe. Era uma população estimada 

em cerca de 80 mil indivíduos. O Bispo Sardinha, chegou ao Brasil logo no início da 

colonização, mais precisamente em 1551. Ao conhecer os hábitos locais de convivência 

e de integração sexual entre colonos e indígenas indignou-se e resolveu ir a Portugal 

delatar esses fatos pessoalmente. Partiu, então, na nau Nossa Senhora da Ajuda; 

percorrendo cerca de 6 léguas a embarcação naufragou próximo à foz do rio Coruripe, a 

tripulação conseguiu chegar à praia, porém foram capturados pelos Caetés, que ficaram 

conhecidos como Canibais.  

Tendo sido ou não o Bispo Sardinha parte integrante de um ritual antropofágico, 

o fato é que esse relato, contado por tripulantes que conseguiram fugir, desencadeou uma 

caça incansável, uma verdadeira guerra contra os Caetés por parte dos colonos 

portugueses, e por fim, a região foi colonizada. 

Pois bem, levando-se em consideração as datas dos fatos, Bispo Sardinha foi 

“vítima” do ritual antropofágico no ano de 1556. Um antigo Wassu, que tinha 65 anos 

quando deu uma entrevista (1978) e guardava relatos de história oral de seu povo, afirmou 
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que seu bisavô, Tomas Marques das Flores, “deixou por escrito”18 aquelas informações. 

Informou ainda que, “Antigamente os caetés que eram uma parte, e os Assú que eram 

outra”, o que nos faz inclinar sobre composição do povo Wassu (Assu e Caetés). Também 

nos faz acreditar na ocupação das terras das imediações da Torre mesmo antes da luta 

contra os palmarinos, que só aconteceu em 1694, visto que o episódio da dizimação dos 

Caetés ocorreu entre 1556 a 1561. Após esse período, perseguições continuaram a ocorrer 

a diversas etnias. 

Essas perseguições a povos indígenas se caracterizavam como guerra justa pelos 

colonizadores em vários momentos da história da colonização, como mencionou Nunes 

(1985): 

 

[...] sob pretexto de guerra justa, a expedição de Cristóvão de Barros 

devastou, violentamente, aldeias indígenas apesar da heroica resistência 

[...] Os que escapavam à escravidão internaram-se nos sertões, sendo 

perseguidos por preposto do conquistador, o que os levaria a buscar 

regiões mais distantes de difícil acesso. (NUNES, 1985, p. 101).  

 

Seriam necessárias mais pesquisas documentais, talvez, para se afirmar ou não 

esta ideia que expus aqui. 

 

1.5 Luta, reconhecimento e identidade do Povo Wassu Cocal 

 

Refletindo sobre a década de 1970, Oliveira (1999) fala do surgimento uma 

“antropologia periférica” quando se refere à década de 1980. Já Grunewald (2008) aponta 

para a feição de,  

[...] uma moderna etnologia do Nordeste, quando foi assumido um 

posicionamento que, se afastando de um objetivismo que parecia 

excluir a voz nativa, aliou generosidade social e disciplina acadêmica, 

posicionando o discurso sobre o nativo e fornecendo acústica para o 

discurso nativo. (GRUNEWALD, 2008, p. 20). 

 

                                                           
18 Há a possibilidades de que os termos “deixou por escrito” seja uma força de expressão, o que não 

inviabiliza a credibilidade à memória do mesmo. 
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A interação entre antropólogos e comunidades em prol de reconhecimentos, terra 

e assistência foi possível também pelo empenho de muitos estudiosos da disciplina, os 

quais somaram forças e deram visibilidade à voz e aos significados nativos, estes, por sua 

vez, com organização e articulação, bravamente se inseriram na pauta nacional e 

estabeleceram conquistas. Os antropólogos também estavam a criar seu “campo social”de 

atuação, o “nordeste indígena”. 

Segundo Grunewald, só a partir da segunda metade do século XX é que “surgem 

as primeiras e últimas tentativas de caracterizar o Nordeste Indígena”, pois durante a 

primeira metade daquele século os estudiosos folcloristas se debruçavam sobre as 

“sobrevivências”.  

Assim, os estudos da década de 1980 deslocaram a negatividade daquela visão 

dominante e estudaram intensivamente vários grupos do Nordeste que reivindicavam o 

reconhecimento de sua etnicidade. Reflexões teóricas surgidas a partir de Oliveira (1999), 

tiveram como foco a retomada de territórios desses povos, assim como a desnaturalização 

da “mistura” como única via de sobrevivência, inclusive Oliveira questiona e 

problematiza a expressão de índios misturados. Assim, a etnogênese19 tornou-se ponto 

crucial dos estudos sobre povos indígenas no Nordeste. Esse antropólogo enfatiza que “O 

órgão indigenista igualmente, sempre manifestou seu incômodo e hesitação em atuar 

junto a esses ‘índios do Nordeste’” (OLIVEIRA, 1999, p. 19).  

Esse antropólogo já alertava para a necessidade do cuidado no uso do termo 

etnogênese,  

Assim aparece, por exemplo, o termo “etnogenese”, empregado por 

Gerald Sider (1976) no contexto de uma oposição ao fenômeno do 

etocídio. Não caberia tomá-la como conceito ou mesmo noção, pois este 

e outros autores, que também aplicam a mesma ideia na etnografia de 

população indígenas (Goldstein 1975) sequer sentem a necessidade de 

melhor defini-la, tornando-a como evidente [...] dando a falsa impressão 

de que, nos outros casos em que não se fala de “etnogênese” ou de 

“emergência étnica”, o processo de formação de identidades estaria 

ausente. (OLIVEIRA, 1999, p. 30). 

 

                                                           
19 Processo pelo qual populaçõesindígenas emergiram, ‘ressurgiram”ou, ainda, tornaram-se visíveis perante 

o Estado e a sociedade nacional, como grupos étnicos reivindicando terra e assistência. 
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Fala como forma de não cair em uma cilada de fazer parecer que as comunidades 

sobre as quais não se fala de etnogênese, não teriam passado, portanto, pelo “processo de 

formação identitária”. 

Passemos, então, para a análise de dados referente aos Wassu. Mas vejamos como 

Oliveira fala sobre um movimento de territorialização ocorrido entre as décadas de 1970-

80, que chegou a público pelas “reivindicações e mobilizações de povos indígenas” ainda 

não reconhecidos, como “era o caso dos Tinguí-Botó, dos Karapotó, dos Jeripancó, dos 

Tapebas, dos Wassu, entre outros” (OLIVEIRA, 1999, p. 30). 

 A partir dos estudos e pesquisas realizadas, referentes à linha de sucessão de poder 

e lideranças, podemos dizer que a sequência dessa sucessão entre os Wassu desde a 

Guerra do Paraguai foi relatada pelo cacique:  

 

Depois do meu bisavô foi meu tio, o neto dele que chamava Manoel 

Honório, ele que ficou comandando depois que ele morreu. Depois 

desse tio meu, foi seu Paulo Manoel de Souza, que chamava Rufino, era 

o nome dele, a mulher dele era madrinha minha e prima. Depois desse, 

Paulo Manoel, veio o Hibes Menino de Freitas, que foi assassinado, aí 

ficou uns tempos como cacique. Aí, ele passou pra o filho desse Paulo 

Manoel, né. O nome dele era Antônio Paulo Manoel de Souza também. 

Aí, depois dele, aí passaram a função pra mim, Geová José Honório da 

Silva, aí, depois eu tive uns problemas de saúde, aí, eu passei a função 

pro Severino Antonio da Silva, que é da família Máximo. Aí, ele 

trabalhou uns tempos, depois ele saiu de novo; aí, eu entrei de novo 

como cacique... aí, comecei com problema, me preocupando muito, 

uma depressão de nervo, aí, eu saí de novo, aí, passei pra ele de novo 

[Severino Antônio da Silva], e depois dele, resolveu sair e entregou pro 

meu irmão, Cícero Honório da Silva; aí, o Cícero Honório chegou a 

trabalhar uns dois anos mais ou menos, aí achou que tava pesando, né, 

o trabalho pra ele, era muito compromisso, aí, ele resolveu sair, quando 

ele resolveu, saiu, eu tive que entrar de novo e tô até agora[...] Tô 

entrando pela terceira vez, dos que entrou, eu acho dos que mais 

valorizou a aldeia foi eu, em termos de tudo, né!  E principalmente na 

cultura, que a nossa cultura acabou, a gente fez um resgate dela e hoje 

ela tá igual as aldeias todinhas de Alagoas e Sergipe. Isso traz muito 

respeito, a minha família todinha é engajada na cultura, aí, a gente tem 

muito orgulho, né, de si mesmo e todo mundo valoriza a gente por esse 

lado aí, porque nós somos a raiz da cultura.  

 

Geová José Honório da Silva apresenta a linha de sucessão dos líderes Wassu 

desde a Guerra do Paraguai, expressa também seu orgulho por estar, pela terceira vez, 
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liderando seu povo e obtendo êxito e respeito dentro e fora da aldeia. Para melhor 

compreender essa linha sucessória, apresento a tabela a seguir:  

 

Tabela 1: Lideranças-Caciques 

LIDERANÇAS INDÍGENAS DESDE A GUERRA DO PARAGUAI 

1. Capitão Antonio Salazar Não era Wassu 

2. Capitão João Tomás de Marques das Flores Primeiro líder indígena após a Guerra 

3. Liderança Manoel Honório da Silva20 Bisneto de João Marques e Tio do Sr. 

Geová 

4. Cacique Paulo Manoel de Souza21 Conhecido como Rufino 

5. Cacique Hibes Menino de Freitas Assassinado em 1991 

6. Cacique Antônio Paulo Manoel de Souza Filho de (Paulo) Rufino 

7. Cacique Geová José Honório da Silva Tataraneto de Tomás Marque22 

8. Cacique Severino Antônio da Silva Família Máximo, cunhado do Sr. Geová 

9. Cacique Geová José Honório da Silva Tataraneto de Tomás Marque 

10.  Cacique Severino Antônio da Silva Família Máximo 

11.  Cacique Cícero Honório da Silva Irmão do Sr. Geová 

12.  Cacique Geová José Honório da Silva Tataraneto de Tomás Marque 

13.  Cacique Severino Antônio da Silva Atual cacique, a partir de fevereiro de 2017. 

 

As informações acima me foram cedidas por Seu Geová23, então cacique do seu 

povo. Não encontrei, durante meu trabalho de campo e contatos com outras lideranças, 

                                                           
20 Em Antunes (1985), seu nome consta como Manoel Honório Rodrigues da Silva. Antunes o descreve da 

seguinte forma “tipo moreno com características mongoloide”. 
21 Citado como José Manoel de Souza e cacique pelo Jornal Gazeta de Alagoas em 1981, citado no trabalho 

de Silva (2006). 
22 Em vários momentos Geová diz que Tomás Marques era seu bisavô, mas se Manoel Honório da Silva é 

bisteno de Tomás e tio de Geová, logo, este é tataraneto. 
23 Seu Geová estava na função de cacique durante todo o meu trabalho de campo, em fevereiro de 2017, ele 

se afastou e foi substituído por seu cunhado Severino. 
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ideias ou falas que pudessem contrariar essas informações cedidas por ele, que dizem 

respeito à linha sucessória de líderes Wassu. 

A partir de Silva (2006), afirmo que, entre 1876 até o final da década de 1970, não 

se tem registro sobre o termo Aldeia Urucum. Aquela aldeia ficou apresentada como 

Cocal em um artigo de jornal, datado de 1905, e o termo Urucum usado apenas para 

denominar a florescente vila de Urucum, mas não mais como aldeia. A partir desse ponto, 

podemos refletir que a antiga aldeia Urucum foi transformada em Vila Urucum, primeiro 

nome da cidade de Joaquim Gomes. 

Creio que os indígenas, em sua maioria, afastaram-se daquele reduto que estava 

sendo ocupado por brancos, tendo como força política a família Gomes da Silva Rêgo e 

a família Pessoa.  

Nos anos que antecedem 1962, Osmário Gomes da Silva Rêgo (primeiro prefeito 

da cidade) e Luiz Aguiar Pessoa deram início ao processo de tornar a Vila Urucum 

independente, elevando-a à categoria de Cidade, quando finalmente conseguiram e 

mudaram o nome para Joaquim Gomes, senhor que teria propiciado o florescimento da 

região. A mudança foi oficializada em 25 de agosto de 1962, data que até hoje é 

comemorada pelos munícipes como sendo o dia de sua “independência”. 

Os indígenas então permaneceram nas regiões próximas, mas se mantendo 

afastados daquele centro urbano. Há, na cidade de Joaquim Gomes, muitos descendentes 

Wassu, porém, a maioria não se reconhece como tal.  

A respeito disto apresento um diálogo com o Sr. Geová: 

 

Aldjane: Ô, seu Geová, a gente sabe que antigamente os índios 

habitavam muitos territórios por aqui, né? Inclusive Joaquim Gomes, 

que era Urucum... 

Cacique Geová: Justamente, Urucum significa essa planta aí, óia 

[aponta para a lateral da sua casa], que chama “açafrôa” [açafrão], né? 

É o nome dessa árvore, que dá o colorau e era com que os índios se 

pintavam, nós se pinta ainda hoje... Aquela região era daqui do Cocal. 

Essa área da gente, ela vai lá pra aquela... Nicroonda lá de cima perto 

de Novo Lino, aí, de lá, vai pra Bananeira perto do Sítio Canto... pega 

o Riacho Grande, aí, vai pra Serrana, da Serrana vai pra Joaquim 

Gomes.  

A.: Se fosse para pedir a cidade de volta, dava para pedir, né [risos]? 



51 
WASSU COCAL: TERRA, LUTAS, CONFLITOS E IDENTIDADE 

 

 
 

C. G.: [risos]... é... de Joaquim Gomes tira pra Mariquita, depois vai pro 

Cajuá, do Cajuá vai pro Rancho Frio, do Rancho Frio vai pra 

Nicroonda. Aí, porque ela não é quadrada não, é que nem um triângulo, 

né, o mapa dessa terra, ela é entriangada, ela abre os quatro lados e fecha 

da cabiceira... 

A.: Teve algum conflito por motivo de terem mudado o nome da 

cidade? 

C. G.: Não, teve não. Ainda hoje tem indecendente de índio lá, inclusive 

aquela família lá, não sei se você conhece, do Antônio Augustinho... 

A.: Do Pragatinha (Antônio Augustinho de Freitas)? 

C. G.: sim...é tudo índio aquelas bexiga [risos]... 

A.: A família do Seu Pragatinha é família do Hibes Menino? Porque o 

sobrenome é Freitas... Porque eu sou de Joaquim Gomes e eu conheço, 

e meu avô contava umas histórias de “pegado de cachorro”. 

C. G.: [...] é família do Hibes ainda. Eu sei que em Joaquim Gomes tem 

muita gente que ainda é decendente. E na época ali, onde é a prefeitura, 

era dois arruado de casa de palha óia, terminava ali no Bar do Seu 

Amaro, era dois arruado só. Aí, Joaquim Gomes veio mudar quando o 

Gendevaldo foi prefeito, ele pediu um trator no estado, aí os tratô veio 

e fez um bocado de rua, né! Aí, depois começaram a construir casa de 

alvenaria, aí, com uns dias... e era um povoado, não era cidade. Antes 

dele, parece que foi prefeito Seu Osmário e depois Seu Luiz Pessoa e, 

depois do Gendevaldo, foi o Dr. Cid. 

 

Percebe-se que o cacique inclui o território de Joaquim Gomes como território 

indígena, no passado, e que lá existem descendentes Wassu. Porém estes, em sua maioria, 

não se identificam como tal. E, além disso, se percebeu quea comunidade Wassu também 

tem suas regras para acolher um descendente sem contato com a aldeia, como veremos 

mais adiante. 

O território é ponto crucial para os processos reivindicatórios identitários. Por uma 

necessidade de sobrevivência físico-cultural a terra é o ponto de partida, então galgam-

se, à primeira vista, questões de natureza política. Como coloca Oliveira (1999), são 

“demandas quanto à terra e assistência formulada aos órgãos indigenistas – que os atuais 

povos indígenas do Nordeste são colocados como objeto de atenção para os antropólogos 

sediados nas universidades da região” (OLIVEIRA, 1999, p. 18), e tais demandas, 

primeiramente por terra, são o que abriria espaço à uma institucionalização de estudos 

periféricos dentro da Antropologia. Os indígenas do Nordeste “operam mais com [...] a 

dimensão política dos conceitos da Antropologia” (OLIVEIRA, 1999, p.18). 
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Assim, refletindo o Nordeste indígena, Grunewald nos apresenta este como um 

campo social, podendo ser definido como nordeste etnográfico: 

 

A noção de “campo social” tal como enunciada em Bourdieu (1989b) 

pode ser a mola mestra para a delimitação dessa ampla unidade 

indigenista que não corresponde exatamente às fronteiras da unidade 

política-administrativa da Federação, mas que se relaciona com ela não 

de maneira prescrita, mas estruturante de um sistema referencial que 

poderá ser definido como nordeste etnográfico. (GRUNEWALD, 2008, 

p. 22). 

 

Com as apresentações de demandas aos órgãos indigenistas, abre-se um campo de 

estudo na disciplina. A FUNAI estabeleceu “termos de cooperação com universidades 

para fins de realização de estudos que subsidiassem programas de assistência dos povos 

indígenas”, inicialmente na Bahia (OLIVEIRA, 1999, p. 18). A respeito dos termos, dos 

nomes dos povos indígenas que habitavam a região da zona da mata alagoana, nas 

intermediações do rio Camaragibe, é possível acrescentar algumas reflexões. Os Wassu, 

em documentos/cartilhas apresentados/as pelo IBGE, são anunciados como sendo de 

etnia Urupê. Vejamos o que encontramos na Biblioteca online do IBGE24: 

 

O topônimo primitivo de Joaquim Gomes foi Urucu, nome de uma fruta 

da região. Antes da colonização também habitavam as terras os índios 

Urupês. Dessa tribo restaram apenas algumas antigas tradições 

mantidas até hoje na aldeia Cocal. 

 

Certa vez, perguntei para a professora de Cultura Indígena, Cremilda Máximo, 

sobre essa informação. Ela se mostrou surpresa e disse que nunca ouviu falar dessa 

designação para seu povo. Afirmou que iria consultar os mais velhos da aldeia. Parece-

me que, em um passado longínquo, alguns termos soavam bastante genéricos ou até 

desconhecidos e desprovidos de significado local para os Wassu, como por exemplo o 

termo índio (no caso dos ancestrais mais distantes) e o termo Urupê (no caso dos Wassu 

atuais). 

                                                           
24 Pesquisado em http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/alagoas/joaquimgomes.pdf. Acesso em 14-

02-2016, às 10:41.  

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/alagoas/joaquimgomes.pdf


53 
WASSU COCAL: TERRA, LUTAS, CONFLITOS E IDENTIDADE 

 

 
 

Perguntei ao cacique sobre o significado do nome Wassu Cocal, ele associa parte 

do nome – Cocal – às palhas dos coqueirais e às formas de moradias dos ancestrais que 

utilizavam: 

 

A.: O senhor podia relembrar para mim o significado do nome Wassu 

Cocal? 

C.G.: Wassu Cocal.... Wassu significa grandeza, né!  E origem. E o 

Cocal também era porque aqui antigamente era muita palmeira, os 

índios moravam tudo em oca de palha, aqui era que nem uma mata, os 

matos cobriam e faziam uma oca, não precisava cortar palha... era assim 

óia...era levantando a oca e a palha já tava assim. 

A.: O senhor já morou em casa que não fosse de tijolo? 

C.G.: já morei... era casa de taipa coberta de palha, não cheguei a morar 

em casa de palha não, quando eu nasci... eu era de 1948, aí meu pai já 

fez uma casa, assim feita de taipa e cobriu de palha, e depois de uns 

anos ele já fez outra de taipa mesmo, mas já cobriu de telha, foi quando 

chegou a assistência de saúde nas aldeias, aí exigiram que fizessem casa 

de taipa, mas que pelo menos rebocasse, por causa dos insetos, né!  Do 

barbeiro, aí fazia casa e rebocava.  

 

Em outra ocasião, o Cacique Geová tinha me falado sobre o significado do termo 

Wassu, que remetia à grandeza do rio Camaragibe que banhou e alimentou os ancestrais 

Wassu e alimenta até hoje25. 

Assim, a partir de leituras e diálogos anteriores com alguns Wassu, a versão dada 

pelo cacique me parece mais consistente. Pois, Pajé Lula havia me falado de um coco 

chamado “uassú”, que teria dado início ao nome do povo. Porém, não encontrei em 

minhas pesquisas menção alguma do coco por nome de “uassú”. Gostaria de 

registrar/lembrar o fato de que, quando Antunes chegou à localidade onde se situava o 

aquele povo, nas primeiras entrevistas eles falavam da Serra da Torre como sendo Assú, 

que em Tupi que dizer “grande”, volumoso, designando assim a Torre e oseu povo. 

É fato a existência de inúmeros descendentes Wassu na cidade de Joaquim Gomes. 

Houve um processo de reconhecimento dos indígenas a partir da década de 1980 e uma 

aquisição, por consequência, de “vantagens”. Com isto, muitos joaquimgomenses 

afirmam, sobre os índios do Cocal, que “não são índios nada”. Por outro lado, ainda existe 

                                                           
25 Os Wassu ainda pescam, porém, vale registrar que a abundância de peixes decresceu. 
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uma carência de maior reconhecimento de alguns na cidade, o que causa um 

distanciamento e repulsa dos Wassu.  

Existe um desconforto histórico entre os Wassu e alguns habitantes da cidade, 

provavelmente por uma questão de disputa de terras, mas, por exemplo, na cidade de 

Novo Lino não se ouve questionamentos sobre a identidade deste povo. Em Antunes, 

pode-se encontrar registro a respeito do autorreconhecimento e o reconhecimento dos 

outros: 

 

Caboclos do Cocal. São assim conhecidos pelos habitantes das 

redondezas. Eles também se autodenominam de “Caboclos do Cocal” 

com ar de satisfação, e ao mesmotempo de ironia, como a dizer, que são 

de uma descendência diferente daqueles que se dizem herdeiros de uma 

etnia civilizatória dominadora. 

Quando se chofre se lhes pergunta: 

-Vocês são índios? 

Responderam tranquilamente:  

-Nós somos índios, caboclos da Tribos Wassu, da Torre de Camaragibe 

Wassu. Somos todos descendentes de índios. Somos todos aqui índios. 

(ANTUNES, 1985, p. 5).  

 

Percebe-se, aí, a identidade Wassu, os limites entre eles e a alteridade, “habitantes 

da redondeza”, já desde a década de 1970, época em que a entrevista foi realizada. A 

respeito dos descendentes dos Wassu que vivem na cidade sem contato com a aldeia, 

questionei ao cacique sobre a hipótese de estes procurarem reconhecimento: 

 

A.: Seu Geová, se um descendente desses índios que tem em Joaquim 

Gomes, se algum desses quiser se considerar índio, porque o bisavô ou 

o vô era índio, como é que faz? A aldeia reconhece, não reconhece? 

CG.: É assim, os índios que nasceram aqui e conviveram lá fora, que 

não enfrentaram luta nenhuma... hoje, pra eles entrar aqui, eles têm que 

acompanhar uma luta aqui dentro junto com o pessoal né! Com os 

índios daqui... se eles fizerm isso, aí eles são acolhidos, eles têm apoio. 

Agora, pra vir aqui..., assim, só pra pegar sem fazer nada, aí não entra 

não. No caso, os meninos do Antônio Augostinho, eles compraram uma 

fazenda aqui em cima na Torre, aí, ele morreu né! Aí, ele, na época que 

a FUNAI começou indenizando, eles não quiseram indenização, eles 

disse que queria continuar com a terra e como índio também, aí foram 
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reconhecidos. Mas eles não participam da cultura. O problema deles tá 

sendo isso né!  Eles querem ser índios, mas não participa de nada, aí, é 

um índio que quase... só tem o nome né!  Eles deviam participar.  

A.: Eles têm carteirinha da FUNAI e tudo? 

C.G.: Não, tem não. Foi só a terra mesmo, aí eles têm essa terra lá, eles 

não podem nem arrendar, nem vender porque é da aldeia. A gente nunca 

vai lá e dizer: ‘não essa terra é da gente pra botar roça lá’, a gente não 

faz isso não porque respeita, né!  Essa terra foi o pai deles que comprou, 

que os fazendeiros já tinham invadido também. 

 

Está claro que, para os Wassu, não basta ser descendente para ser reconhecido 

pelos que vivem na aldeia. É necessário também, além de ter a ascendência, querer ser 

Wassu, lutando pelas causas Wassu. 

Assim, também encontramos menção a essa questão em Oliveira, que, por sua 

vez, utiliza de Brasileiro (1996): 

 

Mas a imposição de normas segue a sua apropriação local, sempre 

especifica e individualizadora. Assim os Kariri criam uma nova figura 

para lidar com o fenômeno da identidade étnica, tão simples e clara 

como a lista, só que sob seu controle e, portanto, podendo ser usada 

situacionalmente – para “ser índio” não basta ter ascendência indígena 

ou carteira, é preciso ter uma conduta moral e política julgada 

adequada[...]. (OLIVEIRA, 1999, p. 29). 

 

Parece que os indígenas do Nordeste, cada grupo a seu modo, estabeleceram 

regras para ingressar no grupo, após o início aos processos reivindicatórios pela terra e 

identidade. 

 

1.6 Conflitos entre Wassu e posseiros 

 

Passemos, então, a tratar dos conflitos entre indígenas e posseiros, assim como do 

processo de retomada da posse das terras pelos Wassu. 
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“Eles (os brancos) dizem que aqui é “fazenda” porque acabou-se a tribo de Cocal. 

Mas nós dizemos que não se acabou. A antiga aldeia de Cocal pertencia ao município de 

Passo de Camaragibe. Aqui ficou um raminho de índio, à pulso, pra sobreviver”, foram 

as palavras de Manoel Honório da Silva ao ser entrevistado pelo antropólogo Antunes, 

(1985, p. 11), no final da década de 1970. A priori, percebemos a constante luta pela 

sobrevivência dos Wassu, mesmo quando ficou apenas um “marinho de índio”. 

Seguindo às entrevistas que nos deixou Antunes, temos o depoimento de Dolores 

de Oliveira Freitas, que na época (1979) tinha 65 anos, quando o antropólogo enfatiza 

que a bisavó de Dolores foi “pegada no mato à dente de cachorro”. A entrevistada 

afirmou:  

 

Aqui no Cocal tudo antigamente era mato era uma aldeia de índio, de 

caboclo índio chamada Aldeia de Cocal. Era muita terra. Os homens 

ricos e brancos tomaram tudo. O finado Juvenal Gomes tomou tudoe 

por isso morreu cego. 

Tocava fogo nas casas dos índios para eles saírem. Tinha vontade de 

tomar tudo isso que sobrou por aqui. 

Mas os caboclos se reuniam no outro lado da beira do rio e não puderam 

atravessar o rio. E não vieram mais aqui. E agora temos ainda estameia 

légua de terra. Antigamente tudo dava na lavoura. Hoje em dia os 

caboclos trabalham alugado, e a terra não dá mais porque é pequena pra 

roça. (ANTUNES, 1985, p. 11). 

 

Assim, podemos analisar o fato de os índios terem sido encurralados pelos 

brancos-posseiros. Sob as mais cruéis formas, estes ateavam fogo nas casas dos Wassu, 

obrigando-os a se distanciarem cada vez mais e se amontoarem em uma pequena faixa de 

terra, dificultando sua subsistência, e reduzindo sua população. Muitos Wassu, buscavam 

a fuga diante da perseguição e das más condições para sobrevivência. 

Dessa forma, os Wassu bravamente persistiram. Mesmo indo de encontros a todas 

as adversidades, lutaram, uniram-se, resistiram e foram vencendo algumas batalhas. 

Conflitos esses certamente chegavam às vias de fato, com demarramamento de sangue 

Wassu em intenção de preservar seu espaço, sua história, sua cultura. Como enfatiza o 

índio Manoel Honório da Silva: “Os homens brancos tomaram tudo. O Governo afirma 

que eles estavam certos. E assim, se muitos índios não morreram no pau, ficaram calados 



57 
WASSU COCAL: TERRA, LUTAS, CONFLITOS E IDENTIDADE 

 

 
 

aguentando tudo” (ANTUNES, 1985, p. 12). Contudo, percebe-se que muitos morreram 

“no pau”, apanhando, brigando, lutando, resistindo. A bravura desses guerreiros somou 

forças para alcançar algumas conquistas.   

Assim os que ficaram calados aguentando tudo criaram sua forma de resistência 

e de sobrevivência étnica. O silêncio também é um método, uma arma para se permanecer 

na luta. Assim, na problemática do livro Ecos da Violência, questiona-se se seria o 

silêncio uma categoria suficiente para explicar a ausência do discurso e da ação, no caso 

de trabalhadores canavieiros, que vivem em um contexto marcado pela violência e pelo 

medo de perder a vida; situação não muito diferente dos Wassu. 

Assim, Freitas (2003), argumenta que a situação do silêncio pode ter vários 

significados. O silêncio pode conter dupla hermenêutica, podendo ser interpretado pelo 

movimento de internalização das formas dominantes, para isso se apoia nas pré-

disposições formadoras do habitus.  

Há um segundo ponto significativo a respeito da análise do silêncio, apontado por 

Freitas, ponto o qual compartilho como fonte explicativa sobre o silenciamento 

temporário dos Wassu: 

  

A ação consciente de um indivíduo está relacionada ao contexto diverso 

em que está inserido. No caso específico da região canavieira de 

Alagoas, o contexto desfavorável em que são visíveis os aparatos 

institucionalizados de violência – a polícia, a milícia privada, os 

prepostos das usinas, a ausência da Justiça estatal, e a impunidade, faz 

o indivíduo agir com graus de consciência frente aos fatos, fazendo-as 

recuar, em certos momentos, como forma de proteger a própria vida. 

(FREITAS, 2003, p. 15). 

 

Devo lembrar que a comunidade indígena Wassu Cocal está localizada na Zona 

da Mata Alagoana, cercada por engenhos de açúcar, posteriormente cercada por 

plantações e por Usinas de cana de açúcar, ou seja é o exato contexto e a exata região de 

que trata Freitas. Apenas quero fazer o exercício de transferir o olhar do trabalhador da 

cana de açúcar para o indígena que habita essa mesma região e que, por sua vez, foi 

proletarizado e visto por muitos como trabalhador rural. 
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Dando sequência sobre a “descoberta” dos Wassu, o antropólogo Clovis Antunes 

soube notícias da existência de “caboclos” na local chamado de Cocal no Município de 

Joaquim Gomes. Aos 13 de outubro de 1978, fez a primeira visita à comunidade. A 

“descoberta” da nova “tribos” foi noticias de jornais, a luta pelo reconhecimento ganha 

força e acirra ainda mais os ânimos entre posseiros e indígenas. Assim, no final da década 

de 1970, a FUNAI iniciou estudos para a demarcação das terrasWassu.  

Em 1986, a área Wassu foi finalmente declarada de ocupação indígena. Nesse 

espaço de tempo, entre 1978 e 1986, muitos embates, perseguições, ameaças 

aconteceram. Os conflitos entre índios e não índios se intensificaram. Houve recursos na 

justiça por parte dos brancos, mas tais embates não ficaram apenas em vias de processos 

jurídicos. Em 1988, a área foi demarcada, aumentando ainda mais o clima conflituoso da 

região da Aldeia. Alguns anos depois, especificamente em 1991, ocorreu o assassinato do 

Cacique Hibes Menino de Freitas. 

 

1.7 O guerreiro Hibes Menino de Freitas 

 

 

Figura 6: Hibes Menino de Freitas26 

                                                           
26 Foto do arquivo da família Freitas, cedida por Igor Freitas 
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 Hibes Menino de Freitas, uma figura emblemática entre os Wassu, o qual se 

destacou pela luta firme e convicta em defesa de seu povo. Busquei informações com seu 

filho mais novo, Igor Herbert do Vale Freitas, o qual contou que após a morte do avô, pai 

de Hibes, este e sua família saíram do Cocal e foram morar em Maceió nas proximidades 

de Massagueira e Garça Torta, de onde uma de suas irmãs teria conseguido ir para o Rio 

de Janeiro e aos poucos levou todos os irmãos, apenas Hibes teria continuado a viver em 

Maceió. Serviu ao exército, “foi nesse período que ele conheceu a minha mãe, porque ele 

destacou daquele quartel que fica ali perto da FUNAI e o meu avô (materno) ele 

trabalhava na rede ferroviária, casaram”. Hibes foi “motorista de ônibus, foi motorista de 

carreta”, morou um tempo em Recife, “mas ele sempre dizia toda vez que ele passava 

aqui nesse trecho... quando ele ia pra Recife, era a jornada pra Maceió, ele dizia que a 

origem dele era aqui nesse lugar”. Igor nos relatou o que sabia sobre a reaproximação de 

Hibes com a Aldeia: 

 

[...] o último emprego dele, antes de vir para o Cocal foi na Salgema, aí 

foi quando ele veio visitar aqui, conviveu com o Geová [Cacique], Seu 

Paulo Rofino, como outras lideranças, ele aqui começou a reavivar o 

lado familiar junto com os que já estavam aqui, até que convidaram ele 

pra fazer parte da luta. Disseram a ele: olha Hibes, a gente tem o 

interesse de tornar, de reavivar o povo Wassu Cocal, que até então tava 

todo mundo oprimido, morando no Cocal Velho e a gente precisa de 

alguém que nos dê apoio. Papai já tava vivido lá fora, tinha uma 

conhecimento de mundo fora das medidas da aldeia, aí, ele então: 

“vamos trabalhar!”, abriu mão do emprego da Salgema  e veio embora 

pro Cocal, começou nessa luta, foi no Rio de Janeiro levantar a 

documentação, porque foram em Recife e não acharam a documentação 

do Cocal, aí, ele reuniu uma equipe e viajou pra Brasília, ele conseguiu 

lá é... foi tipo um incentivo pra que ele pudesse fazer o levantamento 

histórico dessa documentação, aí, foi quando ele foi pro Rio de Janeiro, 

e eu acompanhei esse relato no Museu do Índio no Rio de Janeiro, esse 

levantamento, por sinal ele até tinha uns documentos ainda oficiais, ele 

conseguiu, ele era um camarada meio doido assim, ia pesquisar e se 

tinha a oportunidade de pegar um documento ele pegava e guardava.  

 

Hibes perfeitamente se encaixa na proposta de Oliveira, no que diz respeito a um 

dos motivos da escolha do nome de sua obra A viagem da volta, e sobre a construção da 

identidade étnica dos povos do Nordeste, que perpassa também as viagens de seus líderes 

iniciais do final da década de 1970 e início da década de 1980. Estes viajavam em busca 

de vestígios de comprovações de sua etnicidades e de registros de demandas desses povos 
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junto aos órgãos competentes, tornando assim latente a reflexão e ação da existência da 

coletividade. Nesse contexto, as viagens podem ser vistas como fator constituinte da 

sociedade. Vejamos: 

 

É exatamente isso que se verifica nos estudos mais recentes sobre os 

grupos étnicos do Nordeste. Foi absolutamente decisivo o papel de 

líderes como Acilon, entre os Turká (Batista 1992), de Perna-de-pau, 

entre os Tapeba (Barreto Fº 1991), de João-cabeça-de-pena, entre os 

Kambiwá (Barbosa 1991). Suas viagens às capitais do Nordeste e Rio 

de Janeiro para obter o reconhecimento do SPI  e a demarcação de suas 

terras configuravam verdadeiras romarias políticas, que instituíram 

mecanismo de representação, instituíram aliança externas, elaboraram 

e divulgaram projetos futuros, cristalização internamente os interesses 

dispersos e fizeram nascer uma unidade política antes inexistente. É 

preciso perceber que essas viagens só assumiram tal significação 

porque os líderes também atuaram em uma outra dimensão, realizando 

outras viagens, que foram perseguições no sentido religioso, voltadas 

para a reafirmação de valores morais e de crenças fundamentais que 

fornecem as bases de possibilidade de uma existência coletiva. 

(OLIVEIRA, 1999, p. 34). 

 

As viagens e as demarcações foram atos de cunho políticos cruciais para a 

recriação dessas comunidades. Assim, o surgimento de novas comunidades indígenas era 

pensado como fruto de atos fundamentalmente políticos, porém Oliveira continua:  

 

[...] é também aquele da comunhão de sentidos e valores, do batismo de 

cada um de seus membros, da obediência a uma autoridade 

simultaneamente religiosa e política. Só a elaboração de utopias 

(religiosas/morais/políticas) permite a superação da contradição entre 

os objetivos históricos e o sentimento de lealdade às origens, 

transformando a identidade étnica em uma prática social efetiva, 

culminada pelo processo de territorialização. (OLIVEIRA, 1999, p. 34-

35). 

 

 Foi o próprio Hibes Menino de Freitas que se declarou como Vice-cacique dos 

Wassu, registrado no Caderno da Comissão Pró-índio – Nº III (1981), que aconteceu em 

São Paulo entre os dias 24 a 30 de abril daquele ano. Estava lá como o único representante 

do seu Povo: 
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Hibes Menino de Freitas: Bem, meu nome é Hibes Menino de Freitas. 

Sou vice-cacique da tribo Wassu em Cocar, Joaquim Gomes, uma tribo 

do Nordeste, que, por se falar Nordeste, já fala marginalização. Mas eu 

não vim falar do Nordeste [...]. (Caderno da Comissão Pró-índio – Nº 

III. 1981, p. 18). 

 

 

Figura 7: Hibes Menino de Freitas 27 

 

Penso ser de extrema importância para este trabalho e para o povo Wassu 

apresentar, aqui, partes do discurso de Hibes Menino de Freitas naquela reunião. Ele falou 

também a respeito de conflitos constantes nas terras da Aldeia Wassu, ainda em 1981: 

 

Agora mesmo, na invasão que teve na minha aldeia na 2ª feira passada, 

os grileiros ameaçaram que ia lá cercar a aldeia de qualquer jeito, cercar 

armado de jagunços pra matar todo mundo. Eu como vice-cacique, o 

cacique, o pajé e o representante do conselho tribal nos reunimos pra 

combater. Mas não temos nada, só temos pedaços de pau, enxada e 

foice, e a coragem que foi dada por Deus, que não foi comprada não. 

Existe uma ponte de acesso à aldeia, vamos derrubar a ponte. 

Derrubamos a ponte. Agora vocês façam vigília dentro da aldeia e aqui 

na ponte, porque eu vou à cidade pedir socorro. Telefonei pra Polícia 

Federal: por favor mande pelo menos um agente na nossa área pra 

verificar as condições, o que está acontecendo agora na área.O delegado 

disse pra mim: “Eu só poderia entrar na sua área, se eu recebesse a 

autorização da FUNAI, por que vocês são de menor. Eu digo: muito 

                                                           
27 Foto cedida por Igor Freitas, filho de Hibes Menino de Freitas. 
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bem, se amanhã os grileiros entram na nossa área e matam os nossos 

filhos, matam nossos parentes, os senhores não vão ficar omissos, dizer 

que não foram avisados, eu avisei com antecedência. E eles não foram. 

Eu procurei a imprensa, a imprensa foi de imediato, notificou as 

barricadas, conversou com o pessoal, fizemos entrevista. 5ª feira a 

polícia bateu na área, a Polícia Federal. A Polícia Militar foi na 2ª feira 

acompanhada pelo prefeito de Joaquim Gomes, Gendevaldo Cícero dos 

Santos; chegou lá na aldeia, a ponte estava derrubada para não dar 

acesso, porque os jagunços entrariam de caminhão, armados, e 

matariam o pessoal na aldeia, mas a pé eles não entravam porque eles 

não são doidos. Podem ser doidos, mas não são besta. Aí o que é que o 

delegado e o prefeito fazem–dizem: “Não, vamos levantar a ponte, 

porque essa ponte aqui dá acesso a interesse de A e B e lá vai. E vocês 

não se mexem, vocês não vão ajudar?”. E o meu povo disse: “nós não 

ajuda, nós derrubamos ela, e se tiver necessidade, a hora que o senhor 

der as costas nós derruba de novo”. Ele disse assim: “Se vocês se 

meterem a doidos, lembrem-se que uma rajada de metralhadora mata 

vocês todinhos”. Quer dizer, premeditou a morte de uma comunidade 

indígena, e não bastando, no outro dia, procurou a imprensa e me 

denunciou como agitador. Eu sou agitador?! O cara entra na minha casa, 

leva meus móveis, dá na minha família, meus pais, eu vou defender os 

meus direitos, sou agitador. Eu lhe pergunto: por que isso? Será que a 

Constituição, a lei dos brancos manda que isso seja imposto à uma 

comunidade indefesa, que não sabe ler nem escrever? Existe uma série 

de erros em toda administração do Governo para com os índios. Nós 

somos índios. Eu repeti essa frase no Congresso e repito aqui – NÓS 

SOMOS ÍNDIOS [...]. (Cadernos da Comissão Pró-índio – Nº III -1981, 

p. 18-19). 

 

Hibes Menino deixou ali registrado um episódio dentre tantos que sempre 

aconteciam entre os índios e os posseiros, e estes com claro apoio dos políticos locais, 

sofrendo os índios ameaça por todos os lados. Registraram-se, com a fala desse 

representante Wassu, os desmandos, as humilhações que sofreram, mas comprovou-

setambém a coragem de seu povo. 

 O apoio de políticos e/ou de instituições responsáveis pela segurança pública aos 

fazendeiros, grileiros e latifundiários, que muitas vezes se confundem na mesma figura 

(sempre branca) ou diretamente ligados por laços familiares, traduz-se em “Violência 

institucionalizada”, também elucidada por Freitas (2013).  

Penso que a “Violência Institucionalizada” se torna um gigantesco emaranhado 

de relações sociais, envolvendo diversos tipos de instituições: públicas, privadas e 

familiar, com finalidade de manutenção de um determinado grupo no poder, ou de 

“preservar” a ordem social que privilegia os ricos-brancos-grileiros-posseiros-
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latifundiários-políticos. E tal violência, apesar de todos os esforços por parte dos 

movimentos sociais, reinventa-se e reproduz-se com o passar do tempo, exatamente como 

podemos constatar neste capítulo. 

Em dois de outubro de 1986, as terras foram declaradas de ocupação indígena, 

com 2.758 hectares. 

 

Com a demarcação definitiva, Terra indígena Wassu-Cocal foi 

subdividida em quatro núcleos: Cocal, Pedrinhas, Fazenda Freitas e 

Serrinhas. Conforme o Decreto Presidencial nº 93.331, de 02 de outubro 

de 1986, o aldeamento contava na época com cerca de 60 famílias. A 

demarcação, porém não atenuou os conflitos entre índios e fazendeiros. 

Ainda hoje, as terras são objetos de disputas. (PEREIRA, 2014, p.65). 

 

 Assim, no emaranhado de constantes conflitos, Igor, filho de Hibes, relata mais 

um episódio de embate envolvendo seu pai, entre o povo Wassu e os posseiros que ainda 

não tinham desocupado as áreas. O episódio teria sido o que resultou anos mais tarde no 

assassinato de Hibes. 

 

Na demarcação em 1986, salve engano, foi quando houve a retomada 

das fazendas ... onde ele escolheu lá a Santa Paula onde a gente tá, 

Geová escolheu aqui Nossa Senhora das Graças, o Paulo Rufino as Três 

Mano, é.... Juca foi a Nossa Senhora de Fátima ou é da Conceição, foi 

tudo dividido pelas famílias,aía gente veio morar aqui nesse período da 

demarcação, da identificação ainda tinha alguns fazendeiros que 

permaneceram, aífoi quando ele criou um atrito com Zé Pedro que era 

filho do Amaro Batista, que era dono daquela casa onde morava o pai 

do Geová, que era dono aqui da Ipê. No João Tomas (uma antiga escola 

situada no Cocal Velho), ele estava lá, que tinha uma casinha atrás do 

João Tomas, a qual tinham montado um projeto de mutirão, e nessa 

casinha, era tipo um barracão, ele ia trabalhar pra ele e pra comunidade  

e recebia cesta básica e papai tava organizando e o pessoal chegou e 

disse: “oia o Zé Pedro ali passando com a burra querendo pisar os 

meninos”, no atrito Geová estava, papai estava e o Zé Pedro ameaçou 

atirar em Papai, ele andava armado tomaram o revolver dele, ele tava 

montado numa burra e ele esporou a burra, a burra deu um pulo e saiu 

correndo, papai foi e revidou, que papai andava armado conseguiu 

ainda passar uma bala de raspão e isso foi que gerou a rincha de papai 

com o Zé Pedro, porque ele não queria desocupar a área e assim, Geová 

conta que quando eles iam pra reunião em Maceió geralmente eles iam 

por um caminho e voltavam por outro, eles nunca iam  e voltavam pela 

BR 101, com medo de serem assassinados. E isso ficava uma equipe da 

cabeceira da ponte, quando dizia assim “ele vai sai e as lideranças pra 

uma reunião”, aí já ficava uma equipe de plantão 24 horas, ficava uma 
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equipe de plantão pra escoltar ele até o Cocal velho, era um período 

muito difícil, papai foi ameaçado várias vezes, atentaram contra a vida 

de papai várias vezes.  

 

No mesmo ano de assassinato de Hibes Menino de Freitas, 1991, as terras Wassu 

foram homologadas. 

 

Em 23 de dezembro de 1991 o presidente Fernando Collor de Mello 

assinou o Decreto Nº 392 que homologou, para os efeitosdo art. 231 da 

Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida pela 

Fundação Nacionaldo Índio (FUNAI), da área indígena Wassu-Cocal, 

caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena. 

(GerenciamentoExecutivo: Implementação dos planos Básicos 

Ambientais indígenas, 2016, p. 02). 

 

Os Wassu reivindicavam 57 mil hectares, porém, conforme Pereira (2014), ao 

final da negociação concordaram com a redução da área para 2.758 hectares. Como 

acordo entre as partes, houve então a desocupação de 31 imóveis em posse dos 

Fazendeiros (PEREIRA, 2014, p. 64). 

Hibes, um grande guerreiro Wassu, apresenta-se como um notório líder, defensor 

do seu povo, de seus direitos, um questionador inclusive do papel da FUNAI na atuação 

para com os povos indígenas. Ferreira (1991) aponta para a notória visibilidade e poder 

de luta de Hibes: 

 

Os Wassu foram reconhecidos pela FUNAI no início dos anos 1980 e 

tiveram em pouco tempo seu território delimitado. Apesar de rapidez 

no procedimento- fato pouco comum em se tratando de terras indígenas 

no Nordeste- isto não significou eficiência na ação do órgão tutor. Um 

dos principais responsáveis pela agilização do processo foi Hibes, na 

época cacique do grupo é uma das principais lideranças indígenas no 

Nordeste. (FERREIRA, 1991, p. 11). 

 

Talvez por seu notório poder de liderança, Hibes Menino, em 1983, foi contratado 

pela FUNAI e, em 1987, “ainda na gestão de Romero Jucá, o Wassu Hibes foi nomeado 

assessor da presidência do órgão”. Para galgar esse destaque, ele teria se fortalecido como 
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liderança a partir dos movimentos indígenas que foram fortalecidos por entidades não 

governamentais que atuaram fortemente até meados da década de 1980. Ferreira (1991) 

aponta para o fato de a FUNAI cooptar notórias lideranças e/ou parentes numa tentativa 

de neutralizar estes líderes que surgiram do referido movimento indígena.  

Após a saída de Jucá, Hibes foi destituído da função, pois teria se envolvido em 

irregularidades administrativas. Assim, retornou desprestigiado para a comunidade 

Wassu. Mesmo sem tanto prestigio pelas acusações sofridas, Hibes continuava a ser 

influente nos assuntos de sua comunidade. Ainda segundo Ferreira (1991), o “líder” 

Wassu pleiteava retomar um espaço político dentro da comunidade, o que teria acarretado 

conflitos no grupo, fato este que o fez sair da aldeia e ir morar na Cidade de Joaquim 

Gomes. 

Com as acusações feita pelo órgão tutor, em 1990,  

 

[...] envolveu-se em novos episódios indispondo-se ainda mais com a 

administração da FUNAI, afirmando estar de posse de um dossiê 

denunciando uma série de irregularidades, que seria enviado às 

autoridades e imprensa. Em represália foi denunciado pela 

Administração Regional de Maceió por utilizar recursos destinados a 

área indígena em benefício próprio. (FERREIRA, 1991, p. 12). 

 

A partir do inquérito, aberto no Departamento de Polícia Federal de Alagoas, o 

delegado solicitou que a FUNAI apresentasse um laudo antropológico, onde Hibes seria 

submetido a uma “avalição cultural”. Em tal parecer solicitado, concluía-se “que apesar 

de aculturado ele não tinha a capacidade plena dos direitos civis [...] Hibes é índio tutelado 

pela Fundação do Índios” (FERREIRA, 1991, p.12).  

Antropólogos da época questionaram esse “laudo antropológico” ou “avaliação 

cultural”28, pois muitos que realizavam tais laudos não eram antropólogos. Tratava-se, 

pois, de documento “produzido por técnicos desqualificados e mesmo profissionais de 

outras áreas como engenheiros agrônomos e civis, e até técnicos agrícolas”. Esses laudos 

                                                           
28 Ver “A questão da produção de laudos e a situação territorial dos índios no Nordeste”, elaborado pela 

equipe composta por Simone Dubeux, Ivisson Ferreira, Vânia Fialho e Silva Martins, do curso de 

Antropologia da UFPE. Trabalho apresentado durante a II Reunião da Associação Brasileira de 

Antropologia- Norte/Nordeste (março / 1991). 
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constituem-se em práticas ambíguas e curiosamente estimuladas pela FUNAI, o que 

acaba propiciando um ambiente ainda mais conflituoso internamente no grupo étnico, 

podendo alterar as posições de notáveis, inflamando ainda mais a situação local. 

Hibes Menino foi sequestrado e morto no dia 22 de agosto de 1991, o que tornou 

o clima ainda mais acirrado. O fato ocorreu quando voltava de Maceió para Joaquim 

Gomes. Três homens com fardas da PM pararam o carro em que ele estava e o levaram, 

sendo seu corpo encontrado, horas depois, algemado e com vários tiros. (PEREIRA, 

2014, p. 64). 

Para nível de comparação da ação da violência institucionalizada, vejamos o caso 

do vereador Renildo na cidade de Coqueiro Seco, o qual, após ter denunciado várias 

ameaças vindas de políticos e policiais, inclusive tentativas de assassinato:  

 

[...] foi sequestrado em sua residência, no dia 10 de março de 1993, 

surpreendido, enquanto dormia, por três homens que o levaram, diante 

do olhar atemorizado de seus parentes. Depois de uma semana, seu 

corpo foi encontrado decapitado no Munícipio de Água Preta, com 

marcas de tortura, sem as impressões digitais, sem a língua, as orelhas 

e o pênis cortado, e olhos perfurados. Sua cabeça foi encontrada no 

Município de Xexéu, ambos os munícipios situados na Mata Sul de 

Pernambuco, limítrofes com a Mata Norte de Alagoas. A identificação 

do seu corpo só foi possível pelo exame da arcada dentária. (FREITAS, 

20113, p. 79). 

 

Esse crime cometido contra Renildo, com “requinte de crueldade”, tem algumas 

semelhanças com o assassinato de Hibes, pois ambos desafiaram o poder local, seja 

político, econômico, por ocupação de cargos, ou por terra. O fato é que nos dois casos há 

o indício de envolvimento de policiais, comprovadamente ou não. Outro ponto de 

aproximação dos casos é a conivência, pelo fato de nada ter sido feito para impedir o 

desfecho por parte de instituições que deveriam proteger o oprimido, o ameaçado, o 

vitimado. Porém, a tal violência institucionalizada age sorrateiramente a preparar, talvez, 

toda a sequência de fatos e encerramento dos casos, restando apenas a impunidade. 

É notório que Hibes, assim como outros lideres indígenas que também foram 

assassinados, teria se tornado pessoa não bem quista pela própria FUNAI ou por parte de 

ocupantes de cargos dessa instituição, que, por sua vez, alimentou atenuações e conflitos 
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a partir de seus posicionamentos e trâmites, apontando para uma reveladora e sutil 

conivência do órgão tutor:  

 

A julgar pela maneira como têm acompanhado os casos desde o inicio, 

e agora os inquéritos policiais que apuram os assassinatos, a 3ª 

SUER/FUNAI, através da sua ‘Assessoria Jurídica’, revela uma certa 

conivência sutil com o trágico desfecho das ameaças de mortes sofridas 

pela vítima. É sugestivo que demonstrem presteza em estabelecer 

laudos de indivíduos ou colocar-se na condição de representantes de 

tutelados nas disputas de terra, mas não para pressionar que se 

esclareçam as violências praticadas contra os índios no Nordeste 

(FERREIRA, 1991, p. 13). 

 

Hibes teve que sair da área indígena por conflitos internos, tinha também antigos 

conflitos com os posseiros. O fazendeiro José Pedro dos Santos, acusado de ser o mentor 

intelectual do assassinato, “foi detido e após confirmar a denúnica foi posto em 

liberdade”. Em outros trechos de artigo de Ivisson Ferreira é dito que o fazendeiro foi 

dado como foragido. Três assassinos foram presos. O motivo do crime teria sido um 

desentendimento acontecido há alguns anos por questões de terra. O curioso é que o caso 

em três dias foi apurado e “resolvido” pelas autoridades e assim dado como encerrado. 

O mandante não foi condenado. Este sempre teve, na cidade de Joaquim Gomes, 

uma fama de violento e impiedoso. Andava fortemente armado, sempre com jagunços, os 

quaisviviam a vigiar também os canaviais acompanhados de cachorros, que soltavam em 

cima de quem quer que estivesse, por ventura, a desfrutar de uma cana sequer. Quando 

criança, eu morava em um bairro de periferia da cidade que era limítrofe com parte das 

terras de Zé Pedro. Todas as crianças, e não só elas, tinham um medo terrível dele. Aos 

rios de suas terras era proibido o acesso; do cercado ninguém passava. Anos mais tarde 

Zé Pedro se candidatou a vereador, pois, foi o mais votado da história da cidade até aquele 

momento, porém, não chegou a assumir o mandato, foi morto antes. Tinha muitos 

inimigos. 

Em 13 de julho de 2012, sai o resumo do Relatório Circunstanciado de 

Identificação e Delimitação, publicado no Diário Oficial, apontando o aumento do 

território Wassu em mais 9.098 hectares, somando os 11.842 hectares. Esse processo 

ainda está em tramitação. Mas os líderes Wassu, a exemplo do Pajé Lula, dizem que vão 
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conseguir aos poucos os 57 mil hectares, pois os encantados, seres espirituais protetores, 

sempre os atendem.



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

 

AMBIENTES-CONFLITO ENTRE WASSU EVANGÉLICOS E WASSU 

CATÓLICOS-OURICURI  

 

 

A pretensão deste capítulo é apresentar um material etnográfico e traçar um 

diálogo entre as literaturas antropológicas que tratam de questões religiosas e conflitos de 

cunho ideológico-religiosos entre povos indígenas principalmente do Brasil. Utilizo da 

etnografia como meio para observar e analisar a presença evangélica entre o povo Wassu 

Cocal, buscando refletir e compreender as relações sociais desencadeadas a partir de suas 

concepções religiosas formada por meio das instituições evangélicas presentes. 

Tais relações sociais, assim como expressões silenciadas e opiniões expressadas. 

Terão o principal foco no desenvolvimento desta análise, a fim de compreender possíveis 

e sutis conflitos de cunho ideológico/religioso que se refletem direta ou indiretamente no 

convívio e práticas sociais desse povo. 

Neste capítulo consta a maioria dos ambientes/conflitos que analisei entre os 

Wassu evangélicos e os católicos-Ouricuri, dentre eles estão: 1. Disputas por cargos; 2. 

Disputa para representar o povo em eventos fora da aldeia; 3. Controvérsias na escola: no 

tocante às aulas de cultura indígena e as apresentações, 4. Divergências a cerca dos 

significados e noções de ervas e plantas e 5. Divergências quanto à noção de cura, estes 

dois últimos estãodetalhados no terceiro capítulo. 

Dessa forma, penso a “religião evangélica” como uma forma de ideologia, 

bastante perspicaz, proselitista. Novaes (1985), em seu livro Os Escolhidos de Deus: 

Pentecostais, Trabalhadores e Cidadania, também apresenta esta ideia: 

 

A religião é uma forma particular de ideologia e, como tal, só tem 

vigência quando incorporada aos agentes sociais concretos. Por outro 

lado, apesar da penetração da ideologia dominante por toda a sociedade, 

‘qualquer categoria social ocupando uma posição relativa na estrutura 
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de classe e vivendo determinadas condições de existência deve ter, até 

certo ponto uma ideologia específica’. (SIGAND, 1971 apud 

NOVAES, 1985, p. 19). 

 

Minha escolha por utilizar a categoria “evangélico”, em detrimento de 

protestantes, justifica-se pela sua abrangência, ou seja, a terminologia engloba várias 

denominações cristãs não católicas. 

Segundo a antropóloga Clara Mafra (2001), em torno do termo “evangélico” se 

forjou um certo consenso em referendá-lo como categoria abrangente para esse segmento 

religioso. Assim, seguidores de igrejas reformadas e pentecostais se destacam “por 

adotarem uma atitude de ‘evangelizadores’, de ‘propagadores e difusores’ de uma leitura 

da Bíblia centrada no Novo Testamento, daí uma certa adequação entre o termo e a 

identificação da religiosidade” (MAFRA, 2001, p. 7). 

 Ainda a partir de Mafra, em 1859, desembarcou no Brasil um norte-americano, 

Ashbel Green, convertido há cinco anos à igreja Presbiteriana. Tinha um estilo aguerrido 

e ousado de propaganda religiosa.  

 

Para os partidários dessa teologia, a América católica, especialmente o 

Brasil, era terra de idólatras e pagãos [...] aos olhos dos partidários do 

Destino manifesto29, as crenças dos nativos brasileiros (se é que as 

tinham) deveriam ser ‘transformadas e corrigidas com método. 

(MAFRA, 2001, p. 8-9). 

 

 Uma visão, não surpreendente, um tanto etnocêntrica a respeito das crenças 

brasileiras, e não foge muito da visão religiosa de algumas denominações da atualidade, 

na busca de imbuir e praticar “princípios religiosos corretos”.   

Nesse primeiro momento, tratarei de dialogar com as seguintes produções da 

literatura antropológica: Catolicismo, protestantismo e conversão: o campo de ação 

missionária entre os Tiriyó, de Maria Denise Fajardo Pereira; e O tempo de Sofie: história 

e cosmologia da conversão baniwa, de Robin Wright, ambos da coletânea 

Transformando os Deus (1999), organizado por Wright e publicado pela editora da 

                                                           
29 Tentativa de imbuir na mentalidade brasileira a ideias e princípios religiosos corretos. 
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Unicamp. Além dos já citados, trago para este momento da escrita o trabalho de Artionka 

Capiberibe, intitulado como Batismo de Fogo (2007), entre outras referências. 

 Iniciarei de modo a formular uma discussão teórica com o auxílio dessas 

literaturas acima citadas, ao mesmo tempo que trago sutis apresentações e fatos a partir 

de dados etnográfico sobre o Povo Wassu Cocal. 

 Pereira (1999) apresenta duas realidades distintas entre os Tiriyó, fazendo 

reflexões sobre aqueles que foram introduzidos na doutrina protestante e aqueles que, de 

certa forma, vivenciam as práticas da igreja Católica. Apresenta reflexões diferenciadas 

sobre as transformações ideológicas, no interior desse mesmo grupo. As introduções 

religiosas, trouxeram marcadores de diferenças que foram criados internamente, entre 

Tiriyó católico e Tiriyó protestante.  

 Inspirado em Pereira, utilizo, no decorrer deste trabalho, as categorias “Wassu 

evangélicos” e “Wassu católicos” e ainda “Wassu católico-Ouricuri”, porém, não como 

um reflexo de termos nativos, mas apenas como forma de categorizar teórica e 

metodologicamente meu campo e a fim de organizar a construção do texto e das ideias 

que se pretende apresentar.  

 Para isso, levo em consideração que, durante as várias estadias na aldeia, não 

percebi tais tratamentos ou divisões na nomenclatura, pelo menos não com esses termos. 

Na realidade, é pelo nome próprio que cada um se reconhece sabe das ideias e práticas 

religiosas de seus pares. Nesse sentido foi importante, em alguns casos, para a pesquisa 

de campo, conhecer e reconhecer quem é ou não evangélico ou crente (expressão local), 

para compreender o contexto das falas dos sujeitos observados ou entrevistados. A 

aproximação que tenho com alguns Wassu me ajudou muito nesse processo de reconhecer 

quem faz parte de cada grupo religioso. 

 

2.1 Introdução do evangelho entre os Wassu: “transferência de cultura”? 

 

 A princípio, busquei informação a respeito do início de práticas evangélicas e de 

conversão na área Wassu Cocal. No dia 24 de março de 2016, quinta-feira santa, cheguei 
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à casa do Cacique Geová, às 7:35, o qual me recebeu prontamente como havíamos 

combinado. Mais uma vez, expliquei sobre a pesquisa, informei-o de algumas mudanças 

na mesma; liguei o gravador e iniciamos uma conversa bastante agradável. 

O Cacique Geová é uma pessoa calma, paciente e sóbrio. Informou-me que, ainda 

naquela manhã, iria para o Ouricuri, pois é costume dos que o praticam “subir” a Serra 

Pedra da Torre, onde é realizado o ritual. Disse ainda que só retornaria de lá no domingo 

de ramos. É dessa forma que os Wassu católicos-Ouricuri guardam a semana santa, 

período muito importante para os católicos. Assim, os Wassu católicos-Ouricuri que 

também vivenciam esse período de forma particular. 

Durante esta conversa, quando questionado sobre a presença dos evangélicos entre 

seu povo, afirmou que,  

 

[...] assim, no estado de Alagoas, é a única aldeia que tem mais 

evangélicos é os Wassu, né!  Nas outras áreas têm evangélicos também, 

mas nem culto dentro das aldeias não tem, o culto é na cidade... Mas 

dentro da aldeia mesmo os índios não quer que aconteça culto não.  

 

 Essa informação/impressão de que a aldeia Wassu Cocal seria a que mais 

concentra evangélicos dentre as outras aldeias, foi também, em outro momento, 

compartilhada pelo líder indígena e participante do conselho tribal, Daniel. 

 O cacique apresentou-me uma comparação da presença de evangélicos nas aldeias 

de Alagoas. Em relação à introdução de cultos evangélicos naquela área indígena, o 

Cacique Geová afirmou que o processo iniciou da seguinte forma: 

 

[...] aqui a gente não tinha... assim, do meu bisavô, eh... deles pra trás 

assim, não tinha crente aqui, de jeito nenhum eles eram tudo católico, 

né. Agora, na parte católica, eles eram muito apegados mesmo e 

valorizava demais. Quando eu morava... inclusive a padroeira da gente 

aqui que é nossa senhora da conceição, quando eles festejavam, mas aí 

quando foi depois, eh... saiu uma índia daqui pra trabalhar em Maceió 

e, por acaso, ela foi trabalhar na casa de um... acho que era um pastor o 

patrão dela, e ela, assim que chegou lá, entrou logo na lei de crente, né!  

Aí quando ela veio em casa, aí já trouxe a notícia que eraevangélica, 

aíjá informou pra os pais e conquistou eles pra ver se eles queriam ser 

também e eles aceitaram, aí, começou por aí... conheci ela, ainda é viva 
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ainda, é Marinita. Aí, através dela foi que os índios foram se 

habituando... e os crente lá de Maceió foram fazendo visita aqui pela 

aldeia também, começaram pregando lá na casa do pai dela e, com  isso, 

chamou a atenção duma  maioria dos índios por aí, hoje parece que tem 

umas três igrejas ou é quatro dentro da aldeia. E no início, quando os 

pastor lá de fora começaram entrando aqui... eles [índios] se 

transferiram de cultura... sugeriram opinião, não era pra os índios não 

se pintar,  não era pra dançar  Toré...  era pra se afastar de tudo. Então, 

com isso, aí surgiu quase como um conflito. 

 

 O cacique, então, revela a introdução dessa religião na Aldeia Wassu Cocal e 

aponta desde então para os conflitos que, de pronto, surgiram. Quando ele afirma que se 

transferiram de cultura, parece haver uma consciência sobre a escolha entre dois 

caminhos, neste caso cultura/religião: permanecer na cultura do índio Wassu ou se 

transferir de cultura por meio de religiões evangélicas, religião de branco, já que as seguir 

acarreta uma série de proibições, como não dançar o Toré, não usar as pinturas, tendo que 

se afastar de tudo.  

 Tal “escolha” pela religião evangélica, por parte cultura nativa, já foi analisada 

pela Antropologia em diversos outros povos indígenas, como os estudos de Wright entre 

os Baniwa (1999), onde o autor conta a saga de Sofhie Muller, missionária norte-

americana que desbravou a conversão para o protestantismo de várias comunidades 

indígenas no Norte do Brasil. Refletindo sobre essas conversões e suas 

influências/consequências na cultura local, temos o seguinte:  

 

As declarações deles muito constantemente estão relacionadas a sua 

proibição e ordens para que mudassem seus costumes: habitações 

comunais, festivais de dança e instrumentos musicais, tabaco, 

xamanismo, caxiri, tudo dos ancestrais deveria ser “deixado para trás” 

[...] Foi nada menos que uma quebra radical com a tradição, o que 

concretamente significou jogar fora os instrumentos dos xamãs, 

expondo publicamente as flautas e trombetas sagradas, falquear as 

malocas e cochos da caxiri, e esquecer a música. (WRIGHT, 1999. p. 

194). 

 

Trata-se de rupturas com vários costumes e tradições dos mais velhos e ancestrais. 

Novaes, em Os escolhidos de Deus: pentecostais, trabalhadores e cidadania (1985), por 

exemplo, analisa a relação e a convivência de católicos e pentecostais entre os 
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trabalhadores rurais de Santa Maria-PE, os quais consideram o catolicismo a “lei dos 

pais”, praticada pelos antigos. Em contrapartida, os evangélicos/pentecostais concebem a 

“lei dos crentes”, como aquela que surgiu recentemente, desafiando os pais, ou seja, 

práticas e crenças do catolicismo popular. Esses são conceitos nativos dos trabalhadores 

rurais daquele município pernambucano na década de 80.  

Quero trazer reflexões a respeito da “transferência de cultura”. Esse é um conceito 

nativo, segundo o qual as crenças-religiões dos ancestrais (Catolicismo-Ouricuri) estão 

sendo deixadas de lado por aqueles que aceitam seguir uma nova religião, transferindo-

se, por consequência (no entender dos católicos-Ouricuri), para uma outra cultura, 

seguindo uma série de proibições, semelhantes as que foram identificadas por Novaes 

entre os trabalhadores de Santa Maria, 

 

A presença de crentes em Santa Maria traz para o debate religioso a 

oposição “lei dos crentes” versus “lei dos pais”. Neste sentido, uma 

primeira dimensão da identidade crente aponta para a descontinuidade. 

O crente é aquele que rompeu com a “religião de família”, fez emergir 

sua individualidade (“a salvação não é de família, é de cada um”) e 

aderiu voluntariamente a outra coletividade: os “irmãos na fé”. 

(NOVAES, 1985, p. 54). 

 

Esse trecho é bastante esclarecedor para discussão que pretendo fazer aqui e que 

os dados de campo reforçam. O termo que talvez explique essa “transferência de cultura” 

seja descontinuidade, com a qual os conflitos, mesmo que sutis, dentro da comunidade 

indígena Wassu e, inclusive, dentro das famílias nucleares. 

Quero aqui abrir um parêntese para alertar que essa” transferência de cultura” não 

se refere apenas a deixar de seguir o Ouricuri, mas também a deixar de seguir o 

catolicismo: a “lei dos pais” e a “lei dos ancestrais”. Pois antes de se levantar o Ouricuri, 

praticava-se – parece que exclusivamente – o catolicismo popular até a década de 1970. 

Alguns Wassu nunca experimentaram das práticas do Ouricuri. 

Há entre os evangélicos um sentimento quase que de superioridade por 

acreditarem estare mais próximos de Deus do que os demais da comunidade. Eles trazem 

uma ideia de autoblindagem e, de certa forma, a ideia de inferiorização dos não 
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evangélicos, mas sempre na perspectiva de poder resgatá-los para Jesus, para a conversão. 

Algo semelhante também foi observado pela antropóloga Regina Reyes Novaes,  

 

E foi desta vez que, entre os entrevistados, os crentes me chamaram a 

atenção. Certa postura, um sentimento de “escolhido por Deus”, 

tornava-os diferentes de outros trabalhadores entrevistados quando se 

relacionava com o pesquisador do Rio de Janeiro, de outra classe social. 

Havia neles uma dignidade da recompensa, apesar da deterioração 

visível de suas condições de vida. (NOVAES, 1985, p. 7).  

 

Mesmo com a ideia compartilhada entre os evangélicos de serem escolhidos de 

Deus, os católicos-Ouricuri, por sua vez, não se sentem em situação de inferioridade só 

porque não frequentam determinada igreja evangélica ou porque festejam, cantam toadas, 

dançam Toré ou praticam os rituais dos ancestrais.  

Prosseguindo na problemática a respeito da introdução do evangelho na área 

indígena, é perceptível, pelas falas de alguns Wassu, que nem todos aderiram à conversão. 

A aceitação e a convivência com essa nova realidade não foi tão harmoniosa no princípio 

e não o é também na atualidade. O cacique Geová conta um episódio no qual estiveram 

envolvidos ele mesmo, na condição de liderança indígena, e o pastor de uma igreja: 

 

Eu até outro dia chamei, não foi lá na igreja, ia discutir com o pastor 

mas...aí, chamei um menino que era bem... pregava [prega a Palavra de 

Deus] também, né!  E conversei com ele: Ói diga a ele [ao pastor] que 

quando ele tiver fazendo o culto dele, ele fale só da religião dele e deixe 

de tá criticando a nossa religião que vai terminar um dia eu chegar lá e 

expulsar ele daqui e aqui ele não entra mais. 

 

Segundo o cacique, este pastor da Igreja O Brasil para Cristo frequentava a 

comunidade como visitante, pois não tem templo na área indígena, mas apenas pregava 

nas casas de alguns adeptos de sua igreja. O Cacique Geová disse ainda que o recado foi 

dado, se não fosse atendido seria proibido de pregar na aldeia. 

Obtive a informação, por parte de evangélicos, os quais disseram que no início, 

na introdução do evangelho na comunidade, aconteceram diversos embates, inclusive 
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físicos e ameaças. Um dos Wassu evangélicos contou-me que aconteceu de um indígena 

colocar “faca no pescoço” de pregadores evangélicos não indígenas que ali estavam para 

tentar converter naquele território indígena.Tal reação parecia se dar “por medo de a 

aldeia acabar”, caso não houvesse mais espaço para as tradições, rituais e práticas do 

Ouricuri. Percebi que outros evangélicos preferem não declarar a existência de embates 

desse tipo, e alguns outros afirmam ainda que a convivência é pacífica. Como podemos 

ver, a “transferência de cultura”, que ainda está em constante processo, não é tão simples, 

muito menos harmoniosa. Os Wassu evangélicos afirmam com orgulho que alguns dos 

que, no início, eram contra a entrada do evangelho no território Wassu, hoje estão 

convertidos.   

Para exemplificar com outros povos indígenas esta questão, Wright nos conta de 

uma propaganda anticatólica entre os Baniwa: 

 

Além de perda evidente de uma população considerável, o que mais 

preocupava os salesianos foi a propaganda anticatólica que Sofhie 

espalhava e que, segundo os padres, a levou a arrancar as medalhas de 

Nossa Senhora do pescoço das crianças enquanto, em outras povoações 

se encontravam as mesmas no pescoço dos cachorros. (WRIGHT, 1999, 

p. 176).  

 

 Como as religiões evangélicas são exclusivistas, é “compreensível” que qualquer 

outra forma religiosa é considerada inapropriada para se alcançar a salvação. 

Compreendemos que entre os Wassu tais conflitos por meio de práticas proselitistas se 

deram também de forma drástica e radical em alguns momentos, como aconteceu entre 

os Baniwa. A luta é acentuada no combate do campo “racional-ideológico-evangélico”, 

para o convencimento de mudanças de práticas cotidianas no campo ético-religioso, por 

meio da aceitação da “Verdade” versus a ideologia e práticas católicas-Ouricuri. 

 Procurei o Pajé Lula, pajé da comunidade, afim de obter mais informações sobre 

as questões aqui levantadas. No alto de uma colina, a alguns metros da margem esquerda 

da BR, está sua moradia. Nesse dia, a chuva não dava trégua, fui subindo o pequeno 

morro, por um caminho estreito, cheio de mato e pedrinhas soltas que a água da chuva 

arrastava.  
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 Fui recebida pelo Pajé Lula, que me aguardava com um cocar na cabeça, havia na 

varanda espaçosa de sua casa, uma mesinha e duas cadeiras, onde iniciamos nosso diálogo 

enquanto a chuva caía e encharcava a terra. Pajé Lula é uma pessoa bastante objetiva, 

apesar de aparente timidez, é de respostas firmes, apesar de quase sempre cabisbaixo.  

 Enquanto conversávamos, havia uma criança que aparentava ter uns 4 ou 5 anos, 

estava a brincar e a interromper, mas também me pareceu muito obediente, não vi em 

momento algum o Pajé se alterar ou pedir para que seu neto se afastasse, como 

comumente fazem os brancos com suas crianças. 

 O Pajé Lula nos forneceu mais informações a respeito de indícios de conflitos ou 

mesmo omissões para que estes não se acentuassem, pergunto sobre os rumores de as 

denominações evangélicas proibirem algumas práticas da cultura: 

 

P.L.: Já tivemos algumas informações, né, e nós sentamos um dia, 

várias vezes nós sentamos pra conversar com essas pessoas, com esses 

evangélicos, né, evangélicos da aldeia pra saber se realmente eles têm 

alguma ordem de um pastor de fora, se ele proíbe aquelas pessoas de 

participar do Toré, de participar da religião. E eles alegam que não, eles 

alegam que não. Caso venha a gente saber de verdade que tem alguma 

interferência de pastor de Joaquim Gomes ou de Novo Lino que venha 

se interferir em nossos costumes, aí, nós proíbimos ele daqui. 

A.: eles dizem que não... 

P.L.: Eles dizem que não! Eles dizem que não existe. 

A.: E vocês acham que é isso mesmo? 

P.L.: A gente confia, né..., confia..., mas a gente vai devagarzinho, 

devagarzinho, por detrás... devagarzinho pra ver se realmente a gente 

pega a fraqueza. 

 

Existem alguns comentários na área indígena e na cidade de Joaquim Gomes sobre 

uma possível rejeição a um pastor e à implementação da denominação a qual ele 

representa. Segundo os comentários, algo teria acontecido e esse pastor teria sido proibido 

de atuar como tal nas terras indígenas Wassu.  

Sondar sobre essa informação e soube que há uns quatro anos háum grupo de 

missionários norte-americanos que financiam e fazem um trabalho social entre os Wassu. 
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Os missionários teriam sugerido que o referido pastor que liderava um templo em 

Joaquim Gomes ficasse administrando essa assistência aos indígenas locais, porém, por 

algum motivo ainda não esclarecido, possivelmente um conflito de ideias e ações, essa 

relação não se estabeleceu.  Perguntei ao jovem Leandro dos Santos sobre o fato:  

 

 A.: Há um tempo atrás tinha uma igreja que esta estava tentando, 

parece que se firmar aqui, a Batista, eu não sei se é verdade ou se é 

mentira e parece que houve uma rejeição, só que eu não conheço a 

história... você poderia relatar? 

 

L.S.: Não! O pastor Cleiton30, ele, na verdade, quando ele era pastor, 

né, porque agora parece que ele tá afastado. Os americanos... como ele 

[Pastor Cleiton] era mais próximo [territorialmente da comunidade] 

queria que a igreja daí de Joaquim Gomes que ele congrega, que ele era 

o Pastor, ficasse fazendo esse trabalho de ajudar... de ter uma família 

que precise de um apoio ou de uma força, vamos lá conversar, vamos 

ver no que é que a gente pode ajudar. Porque o índio também é humano, 

né? E.. e precisa desses aconselhamento, às vezes, aí...,  só que a gente 

viu que a ideia dele era outras coisas, a comunidade rejeitou ele na 

hora. 

A.: Por exemplo, outras coisas? 

L.S.: Essa indiferença com o Pastor Cleiton existiu numa.... porque 

assim, existe o outro missionário que é o Valbson que foi o primeiro  

que começou a acompanhar, aí a gente quando se falou no pastor 

Cleiton eu não sei... existiu uma retaliação eu não sei por que, mas não 

foi bem aceito e ele ia fazer, ia ficar aqui com a gente, mas a gente não 

quis e pronto é... simplesmente foi isso, ninguém... algumas pessoas, 

inclusive lideranças não aceitaram... por que... eu não sei, mas não 

aceitou e pronto  [risos]. 

 

O episódio com o pastor não ficou bem esclarecido, mas o fato é que a comunidade 

o rejeitou por motivos que não quiseram revelar, gerando assim um clima de suspense e 

um indicativo de conflito e divergências ideológicas com ele. 

Segundo relatos da maioria dos Wassu, os evangélicos não dançam, não se pintam, 

não cantam as toadas, não festejam as tradições dos antepassados. Há algumas poucas 

exceções, entre os evangélicos que ainda, porventura, entram na roda de Toré, bastante 

discretamente, sem as vestimentas tradicionais ou adereços. Geralmente estes trabalham 

                                                           
30 Nome fictício. 
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nas Escolas Indígenas, onde parece se buscar de alguma forma harmonizar os lados, a 

princípio opostos.  

Para embasar a questão das proibições, temos que tomar por princípio evangélico 

a disciplina, este, “aspecto tão caro aos evangélicos proselitistas de missão (Assembleia) 

incidiu basicamente sobre o comportamento dos fiéis – na vestimenta recortada, na 

proibição da dança, do fumo, da bebida e, às vezes, do futebol” (MAFRA, 2001, p. 32).  

A antropóloga Artionka Capiberibe enumera alguns pontos de 

proibições/restrições impostos pela Igreja Assembleia de Deus aos Palikur, tais como:  

não beber bebida alcoólica; não fumar; homens devem sempre manter os cabelos curtos; 

proibição de esportes competitivos; casar somente com membros da Igreja. Capiberibe 

alerta que tais regras são, vez por outra, burladas (principalmente no que diz respeito às 

regras sobre jogos e formas de casamentos), o que afasta o fiel da igreja. Porém, há sempre 

o meio de retornar a fazer parte da igrejados escolhidos de Deus, através do 

arrependimento (CAPIBERIBE, 2007, p. 191-193).  

Assim, segundo essa antropóloga, e tomando como base a contribuição de Aubrée 

(1995), temos o “tipo ideal do crente”, cujas características envolvem a ética cotidiana e 

o sentimento de exclusividade na relação com Deus. Isto teria como base a ideia de que 

o evangélico estaria separado do resto dos mortais que são pecadores (CAPIBERIBE, 

2007, p. 194).  

Voltando a refletir sobre as diferenças das práticas religiosas, segundo Novaes 

“Os evangélicos vivem apartado das coisas do mundo, pretendendo testemunhar seu 

cristianismo através de hábitos sóbrios e conduta irrepreensível” (NOVAES, 1985). 

Porém, surpreendentemente, os evangélicos cresceram em grande escala no Brasil, uma 

média de cinco novos templos por semana sendo registrados no Diário Oficial, segundo 

a pesquisa realizada entre os anos de 1990 a 1992, pelo Instituto de Estudo da Religião 

(MAFRA, 2001, p. 51). Os evangélicos, em 1940, representavam 2,6% da população 

brasileira; em 1970, eram 5,2%; em 1991, 9%; e em 2000, 15,4%, segundo Ricardo 

Mariano (2004). 
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2.2 Organização espacial da área Wassu e os templos evangélicos 

 

Apresento, a princípio, o espaço central da aldeia, assim como a presença e 

distribuição dos templos evangélicos e católicos. A partir de incursões etnográficas, pude 

verificar a existência de seis denominações que possuem templo em território Wassu, são 

elas: Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus Madureira, Obra da Restauração, 

Assembleia de Deus Guerreiros da Fé, Igreja Templo do Espírito Santo e Igreja 

Evangélica Templo da Palavra. 

O mapeamento dos templos evangélicos em território Wassu só foi possível por 

meio da colaboração de Daniel José da Silva, um Wassu que cresceu no Ouricuri, mas se 

converteu ao evangelho, sendo vitorioso contra o alcoolismo e a marginalização social. 

Relatou-me que, aos 13 anos, começou a beber, desde os 14 anos ajudava e representava 

as lideranças da comunidade, porém, enveredou em um caminho não bem quisto pela 

comunidade e, com isso, não tinha o respeito da mesma.  

 Daniel se converteu, foi “resgatado” aos 23 anos de idade. Hoje faz parte da 

liderança do conselho tribal e é uma das principais figuras evangélicas da comunidade, 

sendo respeitado por todos. Sem a companhia de Daniel creio que algumas informações, 

por mais simples que parecessem, eu não as teria conseguido, pois o clima de não querer 

falar ou de desconfiança é forte em muitos dos que estive em contato. A presença de 

Daniel transferiu para minha pessoa um sentimento de confiança entre aqueles que 

buscávamos investigar e Daniel tinha consciência disso.  

Conheci Daniel em ocasião da pesquisa da Especialização em Antropologia. 

Havia conversado com ele naquela época, e conhecia sua importância entre os Wassu. 

Foram muitas as tentativas de estar com ele, o qual, não obstante os impedimentos 

decorrentes dos percalços do cotidiano, mostrou-se solicito. Insisti por esse contato, por 

ter consciência de que ele me abriria portas no campo. 

Enfim, no dia combinado ele me levou31 na maioria dos templos evangélicos em 

território Wassu. A exceção foi a Igreja Obra da Restauração, pois eu já havia estado com 

                                                           
31 Daniel trabalha também como mototáxi. 
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o pastor da mesma. Assim, me foi possível conversar com os líderes locais das respectivas 

igrejas, ao todo em 9 templos de 6 denominações distintas (Tabela 2). 

Farei uma descrição das visitas aos templos não pela sequência cronológica, mas, 

principalmente, por uma ordem de ligação entre as denominações. Na Igreja Templo do 

Espírito Santo, localizada nas Três Manos, fomos recebidos pela esposa do pastor, a 

senhora Cícera Angelita de Souza. Ela achou melhor não revelar o nome do esposo, que 

não estava no momento, depois até me convidou para entrar na sua igreja, mostrando-a 

com muito orgulho. Ela me revelou que aquele temlo funciona ali, entre 18 e 20 anos. 

Atualmente frequentam aquela denominação cerca de 25 fiéis, entre adultos e crianças. 

Disse que o Ministério ainda não é registrado, mas que “já tem realizado curas”, como 

quem quer comprovar sua função. Falou ainda que aquele templo “surgiu por meio de 

revelação”. Pergunto-lhe sobre qual a forma de revelação, ela diz que teria tido um sonho, 

no qual lhe foi mostrado o “templo feito daquele jeitinho que está ali”. Deus teria lhe 

ordenado a fazer.  

 

 

Figura 8: Igreja Templo do Espírito Santo 

Foto: Aldjane de Oliveira 
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Figura 9: Interior da Igreja Templo do Espírito Santo 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

Ao sairmos do local, tive informação de que aquele templo já existia antes daquela 

revelação. Seria um templo da Assembleia de Deus Missão, o qual teria sido “tomado” e 

alguns seus seguidores “expulsos” e, agora, constitui-se nessa nova igreja32. 

O templo da Assembleia de Deus Missão que funcionava nas Três Manos, hoje 

templo do Espírito Santo, “tomado” posteriormente, foi construído às margens da BR 

101, na entrada das Três Manos. Não encontramos o líder desse templo, a saber, Irmão 

Benicinho, o qual reside em Joaquim Gomes. Igor Freitas afirma que esse templo tem 

entre 40 e 50 congregados, e se encontra em reforma, assim como a Assembleia que se 

localiza na Gereba.  

                                                           
32 Não foi possível verificar esta história. 
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Figura 10: Assembleia de Deus Missão, localizada nas Três Manos 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

A outra Assembleia de Deus Missão, denominada pelos membros como 

Assembleia 1, localiza-se na Gereba, seu líder é o Irmão Marcos, também residente em 

Joaquim Gomes. Essa igreja, segundo Igor Freitas, tem entre 70 e 80 fiéis. Calculando 

uma média de fiéis entre as duas igrejas da Assembleia Missão, tomando 45 para uma e 

75 para a outra, teríamos 125 fiéis. 

Já a Assembleia de Deus Madureira localiza-se na Urucuba. Durante a visita 

estavam o líder local, presbítero, José Cícero da Silva, e o pastor sitiado na cidade de 

Joaquim Gomes, José Arnaldo Araújo. A igreja também está em reforma, para ser 

ampliada. Ela funciona na aldeia há mais de 20 anos e tem cerca de 50 fiéis. 
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Figura 11: Assembleia de Deus Madureira 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

Ao nos afastarmos daquele lugar, soube que a igreja antes se localizava em Santa 

Paula, onde residia a família Freitas, de Hibes Menino de Freitas. Por algum tipo de 

desavença ela foi desfeita, sendo depois construída na Urucuba. Santa Paula e Urucuba 

são, respectivamente, as localidades da antiga e atual igreja, separadas apenas pela BR 

101.  

A Igreja Evangélica Templo da Palavra, localiza-se em Três Manos. Seu líder 

local é José Vicente da Silva, branco33 casado com uma Wassu. Ele afirmou que a igreja 

teria sido o primeiro templo construído em área Wassu, mas que interrompeu suas 

atividades por conta dos conflitos e proibições da comunidade contra o funcionamento de 

templos/religiões evangélicas. Afirmou que cerca de 65 pessoas, entre adultos e crianças, 

frequentam o templo, mas alertou que “igreja é como lua, um tempo cheia e o outro 

vazia”.  

                                                           
33 Se identificou assim, explicando que não é Wassu. 
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Figura 12: Igreja Evangélica Templo da Palavra 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

O Sr. José Vicente disse que essa Igreja tem sede em Maceió, no bairro do Clima 

Bom. Posteriormente, soube que havia dois templos em solo Wassu, mas houve, mais ou 

menos um ano e meio depois, uma divisão, da qual surgiu a Igreja Assembleia de Deus 

Guerreiros da Fé, localizada em São Pedro, cujo dirigente é Josias Pedro da Silva. O 

mesmo afirmou que esta é frequentada por cerca de 25 fieis, entre adultos e crianças. 
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Figura 13: Assembleia de Deus Guerreiros da Fé 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

Já igreja Obra da Restauração possui três templos entre os Wassu, nas localidades: 

Gereba, Tabira e São Pedro. Tive informação de que mais um templo está sendo 

construído. O pastor é o Wassu José Menino de Lima e, segundo a sua esposa, somando 

os três templos, há cerca de 102 fiéis, e que estes frequentam indistintamente os três 

templos.  
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Figura 14: Igreja Obra da restauração, localidade São Pedro 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

Há indígenas evangélicos que participam de outras denominações, frequentando 

os cultos nas igrejas da cidade de Joaquim Gomes, a exemplo das Igrejas Universais do 

Reino de Deus e Mundial do Poder de Deus. 

Josias, vigilante a escola José Máximo, evangélico da Igreja Universal e sobrinho 

do Cacique Geová, garantiu-me que existem, no mínimo, 60 Wassu que frequentam as 

Igrejas Universal e Mundial, pois aos “domingos pela manhã cedo vem ônibus ou bestas 

alugadas pelas igrejas”, para que os crentes possam assistir ao culto, que se inicia às 7:30, 

na cidade de Joaquim Gomes.  

Josias afirmou, ainda, que “aqui na aldeia eles têm um preconceito com quem é 

de outras igrejas”. Posteriormente, disse que “tem que ter democracia e que ninguém pode 

obrigar a seguir uma religião que não quer”. Relatou, também, que nunca frequentou o 

Ouricuri e que no seu núcleo de convivência familiar, local conhecido como Rancho 

Alegre, ninguém frequenta o ritual do Ouricuri. 
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Tabela 2: Templos de denominação evangélica   

Denominação 

Evangélica 

Quantidade 

de templos 

Localidade Liderança Local Quantidade 

de fieis34 

Assembleia de 

Deus Missão 

 

2 
 Gereba 

 Entrada das 

Três Manos 

 Marcos 

 Benicinho35 

 

120 

Assembleia de 

Deus 

Madureira 

 

1 
 Urucuba Presbítero José  

Cícero da Silva 

 

50 

Obra da 

Restauração 

 

3 
 São Pedro 

 Tabira 

 Gereba 

Pr. José Menino de 

Lima 

 

102 

Igreja 

Templodo 

Espirito Santo 

 

1 
 Três Manos O nome do pastor 

Wassu não foi 

informado 

 

25 

Templo da 

Palavra 

 

1 
 Três Manos José Vicente da 

Silva, branco 

casado com uma 

Wassu 

 

65 

Assembleia de 

Deus 

Guerreiros da 

Fé 

 

1 
 São Pedro  

Dirigente: Josias 

Pedro da Silva 

 

25 

Universal e 

Mundial 

Não possuem 

templo na 

Aldeia 

 

-- 

 

-- 

 

 

60 

Estimativa 

total 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

387 

 

Temos, assim, uma estimativa de 387 Wassu que são adeptos de alguma 

denominação evangélica que atue dentro ou fora da Aldeia Wassu Cocal, em contraponto 

a 230 praticante do Ouricuri. 

A comunidade indígena Wassu Cocal é cortada pela BR 101, esta se transforma 

em uma espécie de avenida central. No sentido Maceió-Recife, inicialmente, à esquerda, 

temos a casa do Cacique Geová e as casas de seus filhos e parentes mais próximos. Ali, 

existe um rio estreito, que se atravessa pela ponte, para se chegar às residências. 

Seguindo a BR 101, há um aglomerado de casas não tão próximas umas das outras, 

as quais estão postas de forma não ordenadas; do lado direito, há um número maior de 

moradias espalhadas; e do lado esquerdo tem uma pequena ponte que dá acesso, a cerca 

                                                           
34 Dados coletados em campo, a partir de informações ou dos líderes locais, ou de suas esposas, ou ainda 

de fiéis das respectivas igrejas. Tais dados servem como uma estimativa e não como número exato. 
35 Ambos da cidade de Joaquim Gomes. 
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de alguns quilômetros, à região da aldeia chamada de Pedrinhas. Continuando a seguir a 

BR, na Gereba, temos a E.E.I. José Manoel de Souza e uma extensão da mesma, que fica 

a poucos metros subindo um pequeno morro. Um dos templos da Igreja Assembleia de 

Deus Missão fica numa área mais elevada de terra entre a escola e a extensão da mesma. 

Convém mencionar que o relevo da área Wassu é quase todo irregular, montanhas 

de pedras e morros, trata-se de um terreno bastante acidentado. Mais adiante, ainda do 

lado direito da Pista36, numa parte de terra baixa, temos a E.E.I. Profª Marlene Marques 

dos Santos; seguindo na mesma direção da escola, há uma espécie de rua unilateral, ao 

fim desta podemos encontrar a igreja Obra da Restauração (possui três templos em 

território Wassu). O pastor desta igreja, José Menino da Lima, é um indígena de família 

tradicional dessa comunidade. 

Ainda prosseguindo na pista, entre a última escola apresentada e a ponte que corta 

o Rio Camaragibe, há, do lado direito, mais algumas dezenas de casas. Ali, pude 

evidenciar uma presença de um arruado além das outras construções de casas mais soltas 

que não se prendem à ideia organizacional de rua. Nesse espaço central da aldeia, onde a 

BR 101 é como se fosse uma avenida central, quase não existem casas de taipas37, em sua 

maioria são construções de alvenaria. 

Após a ponte da BR 101 que corta o Rio Camaragibe, cerca de 1,5 km, do lado 

direito há uma borracharia e casas de alvenaria relativamente grandes e bonitas, com 

varandas. Essas construções também não obedecem ao padrão de organização de rua. 

Em frente, do lado esquerdo da pista, na microrregião Ipê, temos o campo de 

futebol, apenas com a grama e as traves. Esse espaço parece ser bem apreciado pelos 

Wassu mais jovens, podendo ser utilizado por todos. Bem próximo ao campo 

encontramos a E. E. I José Máximo de Oliveira, escola que conta com a melhor estrutura 

física da comunidade e um maior número de salas de aulas. Praticamente em frente à 

escola é a casa do Pajé do Ouricuri, o Sr. Benício, este com frequência se encontra naquele 

espaço educacional.  

 

                                                           
36 Dessa forma os Wassu denominam a BR. 
37 Casas feitas de ripas de árvore e barro batido. 
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Figura 15: Microárea Ipê, campo e escola 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

Entre a casa do Pajé Benício e a escola José Máximo, temos a Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição, recém-construída. Há ainda mais duas igrejas em homenagem a 

Nossa Senhora da Conceição, as quais ficam na região das Pedrinhas e na São João. Na 

margem esquerda da pista, conhecida como Microárea Ipê, não distante da escola e, 

seguindo um caminho de terra batida, encontra-se também o Posto de Saúde Indígena, 

sobre o qual trataremos mais adiante. 

Podemos então dizer que essa região, também conhecida como microárea Ipê, é 

muito frequentada pela comunidade, por concentrar a maior escola da aldeia. Nela é que 

se reforçam as relações e os encontros. Há o espaço de lazer, que é o campo de futebol, e 

o Posto de Saúde, que atende à toda a comunidade, inclusive os que moram mais distantes. 

Aos ancestrais dos Wassu, em cerca de quinhentos anos de contato com a 

sociedade branca, foram impostos o catolicismo, o modo de vida, o modo de se vestir, o 

ritmo de trabalho, a língua e as ideias. Por conseguinte, esses indígenas atualmente vivem 

uma realidade de grande semelhança com a sociedade nacional, exceto por seus sinais 

diacríticos: o ritual do Ouricuri, algumas crenças nativas, o artesanato e o Toré, embora 
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este ritual não seja praticado por todos os Wassu. O baixo número de adesão às “coisas 

de índio” apresenta um risco no que diz respeito à legitimidade dada à comunidade 

indígena por parte da sociedade nacional, assim como à reprodução cultural-tradicional 

da mesma. 

Na época da construção da BR, década de 1950, os indígenas locais estavam 

desaldeados. Levando-se em consideração o que contam os Wassu, a estrada foi 

construída bem próxima ao Cocal Velho, onde a comunidade estava sitiada, comprimida 

pelos posseiros. Houve busca de emprego na construção, a qual, inegavelmente, trouxe 

possibilidades de mobilidade entre as cidades vizinhas e as capitais dos dois estados, pois 

os Wassu têm parentes nos dois estados, Maceió e Recife. 

 

2.3 Os Wassu e o catolicismo-Ouricuri: “tanto faz nós tá lá no sacrifício, que nem tá 

numa missa também, é a mesma coisa” 

 

Em busca de tentar entender a presença dos evangélicos na área Wassu, é preciso 

compreender a existência e a prática do catolicismo entre eles, mais antigas, justamente 

pelo fato de ser um povo indígena da região Nordeste, onde primeiro houve contatos com 

os brancos e sua prática religiosa cristã.  

O objetivo deste tópico é elucidar o cotidiano, as ideias e as práticas referentes aos 

católicos ou católicos-Ouricuri. Traremos também reflexões teóricas de estudos entre 

outros povos indígenas. 

Uso o termo católico-Ouricuri para designar os praticantes do Ouricuri, mas que 

se afirmam católicos e participam de missas. Eles chegam a afirmar que ser católico e ser 

do Ouricuri é a mesma coisa. A princípio, apresento a existência de templos católicos 

para introduzir essas discussões. 
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Tabela 3: Templos católicos em área Wassu Cocal 

Nome da Capela Localidade 

Igreja Nossa Senhora da Conceição Microárea Ipê 

Capela Nossa Senhora da Conceição Pedrinhas 

Capela de Padre Cícero Santa Cecília 

 

 

 

Figura 16: Capela de Padre Cícero do Juazeiro, localidade: Santa Cecília 

 

Antes de prosseguirmos, quero registrar um dado muito importante, o quantitativo 

dos que praticam o Ouricuri. Obtive esta informação do Benício Júnior38, filho do pajé 

Benício. Tive acesso aos números declarados por ela: são cerca de 170 adultos e 60 

crianças, totalizando 230 praticantes do ritual do Ouricuri. 

                                                           
38 Mas, ao término da pesquisa de campo, já estava como co-responsável pelas atribuições de pajé nas 

comunidades, desde que voltou a trabalhar dentro das comunidades, a partir de fevereiro de 2017. 
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Para entendermos um pouco mais sobre ser católico ou/e ser do Ouricuri, trago 

trechos de conversas gravadas com o Cacique Geová. Perguntei-lhe sobre qual seria sua 

religião e de sua família: 

 

C. G.: A nossa religião é a católica, não tem diferença não de uma coisa 

pra outra, inclusive a gente quando tem festa, nós leva o Padre pra fazer 

a celebração lá todo ano na abertura, aí é católica a nossa religião. 

A: Católico, mas que permite praticar o Ouricuri, né?  

C. G.: é... não tem diferença não! A nossa religião, tanto faz nós tá lá 

no sacrifício [Ouricuri], que nem tá numa missa também, é a mesma 

coisa.  

 

Portanto, após séculos de contato com o catolicismo, esse povo, representado pelo 

cacique em sua fala, não faz distinção entre ser católico e ser do Ouricuri, “tanto faz, nós 

tá lá no sacrifício, que nem tá numa missa também, é a mesma coisa”. Assim, os Wassu 

que praticam o Ouricuri se declaram católicos. Tal posicionamento foi percebido por 

constantes vezes, é o discurso comum. 

Perguntei também ao Pajé Benício39, que é o Pajé do Ouricuri, também me 

afirmou ser católico. E o Pajé Lula, pajé da comunidade afirma o seguinte:  

 

Gosto da igreja, de sempre ir à missa. O católico ele gosta de igreja, ele 

gosta de... de... é permitido a tudo, só não os evangélicos né. A gente 

pode ir pra uma igreja católica e pode ir... poder ir pra igreja Assembleia 

de Deus? Pode! Só que a gente não pode seguir os costumes deles né? 

 

O catolicismo nas comunidades tradicionais indígenas toma uma roupagem do 

catolicismo popular, assim também entre os Wassu. Para muitos deles o catolicismo e o 

Ouricuri se tornam “a mesma coisa”, numa compreensão vernácula de religiosidade. 

Assim, vejamos o que relata Mura, numa linha reflexiva sobre o catolicismo popular, em 

                                                           
39 Em outra ocasião, juntamente com seu filho Júnior, afirmou que sua religião era o Ritual, após seu filho 

ter dado esta resposta primeiro. 
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seu artigo sobre “Circuito rituais no Nordeste”, ao analisar o centro de devoção de 

Juazeiro do Norte: 

 

Apesar da presença preponderante de diferentes instituições 

eclesiásticas, empenhadas em confluir os devotos nos rituais mais 

ortodoxos do catolicismo, Juazeiro do Norte deixa ampla margem de 

atuação para manifestações religiosas e práticas rituais que se afastam 

do domínio estritamente eclesiástico e que em virtude de sua 

‘originalidade’ foram classificados como expressões do ‘catolicismo 

popular’ e /ou ‘sincréticas’[...] se por um lado podem ter sua matriz da 

tradição ocidental e seu centro de irradiação nos centros urbanos, por 

outro são articulados a partir de outras tradições: neste caso indígena e 

africana. (MURA, 2008, p. 2). 

 

Ou seja, mesmo com investidas das organizações eclesiásticas para uma prática 

mais ortodoxa do catolicismo no Juazeiro do Norte, os distintos grupos de romeiros 

realizam suas práticas rituais de forma particular. Imagine tais práticas rituais no interior 

de uma comunidade tradicional indígena, onde as organizações eclesiásticas não estão 

nem de longe presentes. Então o catolicismo se reveste, para os católicos e católicos-

Ouricuri, de uma particularidade, de uma espécie de recriação, tornando-se assim “a 

mesma coisa” (catolicismo e Ouricuri) para muitos daquela comunidade. Pois, é o 

catolicismo em sua vertente indígena que fornece os símbolos dos Toré, Ouricuri e praiás 

e outras variações do xamanismo do Nordeste. 

Não é a “permissibilidade” católica o ponto fundamental para que os Wassu 

católicos-Ouricuri permaneçam “adeptos”, numa busca de sentir a liberdade de escolha e 

de práticas, pois a questão não é moral, mas sim simbólica. O catolicismo fornece a base 

simbólica para o Ouricuri (santos, hinos, sacrifício de Cristo), isto só se torna possível 

diante das múltiplas apropriações realizadas pelo catolicismo e que já foram, em algum 

tempo, utilizadas pela igreja como estratégia de expansão.  

Em visita ao Posto de Saúde, quando fui fazer um levantamento sobre a 

quantidade de funcionários e suas respectivas religiões, listei, a partir de informações da 

Psicóloga40, a quantidade de funcionários e suas funções, e, para saber quantos são 

                                                           
40 Não é Wassu, mora em Maceió. 
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evangélicos, consultei outra funcionária do Posto, desta vez uma Wassu. Esta começou a 

relatar o que solicitei, mas quando perguntei se ela praticava o Ouricuri, a mesma utilizou 

um tom de voz bastante enfático, a pergunta parece ter lhe soado quase como uma ofensa, 

respondeu dizendo “sou católica mesmo, de verdade!”. 

Assim, entre os próprios Wassu, aqueles que praticam o ouricuri se consideram 

católicos autênticos e afirmam que não há distinção entre o catolicismo e as práticas do 

Ouricuri. Já entre os Wassu católicos que não praticam o Ouricuri, estes é que se 

consideram os católicos “de verdade”. Há uma variedade de ideias e possibilidades sobre 

a autoafirmação e vivências religiosa dos Wassu, como se pode observar. A igreja sempre 

apresentou reservas em relação às apropriações populares do catolicismo, embora estas 

fossem formas úteis de expansão da fé. Haverá sempre, portanto, o desejo de purismo 

religioso entre os católicos. 

Mesmo com algumas divergências internas de pensamento entre católicos e 

católicos-Ouricuri, o rio que separa as possibilidades de agregação cristianismo-Ouricuri 

são as denominações evangélicas, que, em regra geral, não permite conciliar práticas 

religiosas indígenas com suas práticas cristãs exclusivistas. 

Na verdade, o que acontece é a coexistência paralela de dois universos religiosos 

que não se anulam, mas convivem e se relacionam, um paralelismo de crenças e práticas. 

Por exemplo, quando em um dia festivo, como o dia da resistência indígena (como 

costumam falar), existe o espaço para a missa e também para o Toré, toadas e outras 

expressões culturais indígenas. 
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Figura 17: Missa em comemoração ao dia do Índio, 2016. 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

Entre os Wassu, posso relatar a festividade do dia do índio, dezenove de abril, 

momento que faz parte da tradição dos Wassu. Na abertura de todas as festividades 

públicas relacionadas a essa data celebra-se a missa e, então, no restante do dia festeja-se 

de seu modo particular: com rodas de Toré, toadas, tragando a Xanduca41, tomando a 

bebida fermentada de jenipapo, conversando e vendendo seus artesanatos. 

Não poderia prosseguir falando apenas da presença/existênciade evangélicos entre 

os Wassu, já que entendo ser crucial compreender também a relação entre catolicismo e 

tradições indígenas. 

Sobre aquela festividade, que foi realizada na localidade das Pedrinhas, onde 

existe um espaço central para esses momentos festivos, que é a E. E. I. Manoel Honório 

da Silva e a área circunvizinha, transcrevo nas linhas que se seguem parte das anotações 

do meu diário de campo referente ao dia do Índio, 19 de abril de 2016. 

                                                           
41 Espécie de cachimbo usado pelos Wassu.  
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Dirigi-me à comunidade Wassu, chegando lá por volta das 8:30, após pegar dois 

transportes e depois uma moto, a fim de assistir à festividade em comemoração ao dia do 

índio, no local chamado de Pedrinhas. Entre a pista, Br 101, e o local de destino havia um 

movimento não muito habitual dos dias normais, pessoas (homens, mulheres e crianças) 

a pé, de moto, de carro se dirigiam para as Pedrinhas. 

 No local, como se formasse um “L”, temos a escola, uma construção de meia 

parede que é anexo da escola e serve à comunidade também. Ao lado, há uma igreja 

católica, na verdade uma Capela Nossa Senhora da Conceição (padroeira do Wassu). Sua 

ornamentação se divide entre símbolos católicos e Wassu, entre os quais encontramos, 

fotos de guerreiros Wassu, objetos indígenas como maracá, banners como forma de 

homenagens aos que já não estão mais entre eles, etc. 

 

 

 Figura 18: Espaço central destinado às festividades públicas nas Pedrinhas 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

Em frente à escola, atravessando um terreiro de chão batido de uns 60m, existe 

uma mangueira, onde as missas são realizadas, principalmente em dias festivos. Ali, ao 
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pé da mangueira, foi montado um altar com cadeiras quase enfileiradas. Todavia, poucos 

são os indígenas que assistem à celebração da missa propriamente dita.  

O padre que celebra na aldeia é o da Paróquia da cidade de Novo Lino. A 

comemoração desse dia é sempre aproveitada para realizar batizados dos pequenos 

Wassu, como em 2014, quando também presenciei essa mesma sequência: ritual, missa 

com realização de batismo. Naquele ano só não houve as festividades com Toré, toadas e 

bebidas tradicionais, pois o povo Wassu estava de luto pelo recente falecimento de 

membros da comunidade. 

 Um grupo de Toré infantil, organizado pela escola, apresentou-se antes da Missa: 

  

 

Figura 19: Toré infantil, dia do índio 2016 

Foto: Aldjane de Oliveira 
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A missa iniciou-se após a primeira e a segunda leitura dos livros do evangelho. 

Eis que surge, na lateral da escola, vindo em direção do altar, o grupo de Toré dos adultos. 

Estando eu bem próxima ao altar, vi o grupo se aproximar e vinha cantando e balançando 

as cabaças. Pude perceber o espanto do padre, que fazia gestos como que intencionasse 

parar o grupo; alguns dos Wassu católicos que ajudaram a organizar a missa tentaram ir 

dialogar com o grupo, porém eles avançaram.  

 

 

Figura 20: Momento do Sermão 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

O padre “decidiu”, então, que o grupo de Toré, cujos integrantes estavam pintados 

e seminus, deveria se organizar na lateral do altar, adiando para o final da celebração, 

devido às circunstâncias, o momento da homília/sermão, que havia sido interrompido.  

Realizou os outros ritos da missa, o batismo e, durante o momento do ofertório, ouviu-se 

o Toré de forma mais moderada, enquanto passavam uma pequena cesta de cipó enfeitada 

com penas para recolher as ofertas/dinheiro.  
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Enquanto a missa acontecia, poucos estavam sentados prestando atenção. A 

maioria, principalmente os jovens, estava a circular, a conversar, a se pintar, a tragar as 

ervas em seus cachimbos e xanducas, principalmente os jovens que participavam do Toré 

e ainda não estavam juntos com aquele grupo que se posicionou ao lado do altar.  

Quero reiterar que os Wassu que não são evangélicos se declaram católicos; nesta 

categoria de católicos temos três grupos: 1. Católicos praticantes que não participam do 

Ouricuri, 2. Católicos praticantes que também praticam o Ouricuri, 3. Católicos que se 

declaram católicos, mas não praticam o Ouricuri nem frequentam a igreja católica, como 

dizem, apenas foram batizados.  

Todos que praticam o Ouricuri declaram que são católicos, inclusive o cacique e 

os dois pajés do povo Wassu. Segundo o cacique, ser católico e ser do Ouricuri “é a 

mesma coisa”. Entre os Pankararu, por exemplo, encontra-se também essa noção, no 

tocante às práticas de romaria. Mura (2016) coloca: 

 

As crenças alimentadas ao redor de tais figuras juntamente às 

peregrinações e aos rituais podem ser consideradas parte de um 

conjunto de elementos que formam um complexo universo de 

percepção do mundo que se afastam das doutrinas católicas. No entanto, 

seus participantes definem a si mesmo como católicos e afirmam ter 

compatibilidade entre o catolicismo e as próprias práticas religiosas, 

contrariamente ao protestantismo, classificado negativamente pela 

maioria dos informantes entrevistados. (MURA, 2016, p. 14). 

 

Dito isso, reitero que, entre os Wassu, a coexistência de catolicismo e práticas 

ritualísticas indígenas constituem um mundo que possibilita a prática paralela das duas 

crenças. No entendimento dos Wassu católicos-Ouricuri, as duas tornam-se uma só, não 

no sentido de serem sincréticas, mas no sentido de coexistirem. Já no entendimento dos 

Wassu católicos (não praticantes do Ouricuri), trata-se de esferas distintas. 

Entre os Karipuna, Tassinari (1999) afirma que estas práticas religiosas são partes 

complementares da religiosidade daquele povo, porém não “se fundem numa teoria de 

mundo única e globalizante” (p. 449). Assim, também os Wassu têm suas proximidades 

e seus afastamentos, seus pensamentos e suas ideias, dependendo de com qual interlocutor 

se esteja falando, se praticante de uma forma religiosa ou se das duas. Mesmo neste último 
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caso, pode-se distinguir os domínios e as permissibilidades, restrições e segredos entre 

uma e outra. 

Entre os Wassu, a presença da Igreja Católica, na figura do padre, é mínima. Este 

geralmente só vai à área indígena quando convidado para celebrar missa: “a gente quando 

tem festa, nós leva o Padre pra fazer a celebração lá todo ano na abertura”. O que há é 

uma forte raiz de “catequização”/ensinamentos de séculos via contato da sociedade 

nacional católica com os nativos, geração após geração. Exemplo disso é a devoção à 

Nossa Senhora e ao padre Cícero Romão. 

Presenciei também entre os Wassu, no ano de 2015, a festividade da padroeira 

desta comunidade indígena, Nossa Senhora da Conceição, comemorada no dia 08 de 

dezembro. É também a primeira padroeira da cidade de Joaquim Gomes42 e, coincidência 

ou não, é a padroeira do Estado de Alagoas.  

Os Wassu contam que os guerreiros, quando foram para a guerra do Paraguai, 

encontraram no caminho uma imagem quebrada de uma santa católica, que não souberam 

identificar. Acreditavam que obtiveram proteção dasanta e, assim, foram vitoriosos na 

guerra. No retorno dessa luta, as mulheres da comunidade reconheceram tal imagem 

como sendo de Nossa Senhora da Conceição, ficando então toda aquela comunidade 

devota da santa. 

Naquele 08 de dezembro de 2015, na cidade de Joaquim Gomes, encontrei 

Leandro, que estava a ajudar a preparar a festa da padroeira da comunidade. Fui 

convidada a ir com ele prestigiar o festejo. Chegando na áreaindígena por volta das 15:30. 

Ajudei na arrumação do altar, que foi montado em um caminhão que se encontrava em 

frente à Capela de Nossa Senhora da Conceição, recentemente construída.  

 

                                                           
42 Durante uma peste, que ocorreu na cidade matando várias pessoas. Contam os mais velhos que a esposa 

de um dono de engenho da região, provavelmente da família Gomes, teria feito uma promessa a São 

Sebastião, o que resultou no fim daquela epidemia e aquele santo passou então a ser o Principal padroeiro 

da cidade.  
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Figura 21: Capela Nossa Senhora da Conceição, Microárea Ipê 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

Fiquei surpresa com as mulheres que lá estavam, pois sabiam meu nome, me 

perguntavam como as flores ficavam melhor nos vasos e me deixaram bastante à vontade 

para ajudar na ornamentação. A missa iniciou às 17:30, com a presença dos Wassu, e de 

pessoas das cidades de Novo Lino e de Joaquim Gomes. 

A missa foi celebrada pelo padre da Paróquia da cidade de Novo Lino, o qual 

parece agradar à comunidade indígena. Após a missa, um ministério de música, também 

de Novo Lino, fez a alegria dos que estavam ali, a poeira do terreiro de frente da igreja 

tomou conta do ambiente de tanto que os jovens dançavam e pulavam. 

Em contrapartida ao catolicismo, há uma forte presença de evangélicos 

constituídos pelos próprios Wassu, que possuem uma forma particular e meios próprios 

de evangelização, investindo na conversão de outros, o que intensifica o processo e o 

“combate” ao que não faz parte da “Verdade” aprendida nos segmentos evangélicos. Há 

também entre eles a formação de lideranças evangélicas, que passam a coordenar as 
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atividades de suas respectivas denominações religiosas dentro da área indígena. Essas 

lideranças devem respeito e satisfação aos pastores, que, por sua vez, não são indígenas 

e moram na cidade de Joaquim Gomes.  

 

2.4 Ser Wassu Evangélico 

 

Foi importante, em alguns casos, para a pesquisa de campo, conhecer e reconhecer 

quem é ou não evangélico na sociedade Wassu e compreender os contextos das falas dos 

sujeitos observados ou entrevistados. Reconhecer quem são os evangélicos, para mim, 

não foi tarefa difícil, visto minha proximidade com a comunidade. Mesmo que assim não 

fosse, os evangélicos têm uma forma de ser diferenciada, uma forma de se vestir, de se 

portar e um discurso inconfundível aos olhos do antropólogo. 

Os que pertencem à família tronco (que têm raiz fortes no Ouricuri) são mais 

difíceis de serem cooptados por denominações evangélicas. Os convertidos, os 

frequentadores de igrejas evangélicas, assim como os pertencentes à cultura de branco 

são chamados de “cabeça seca”. Eles se reconhecem e se diferenciam entre si, 

estabelecendo fronteiras internas, por meio de segmentação cultural-religiosa. 

A respeito do fato de se conhecerem e se diferenciarem entre quem é pertencente 

ao evangelho ou não, quem é pertencente à família tronco ou não, estávamos em meio a 

uma conversa, eu e o Pajé Lula, sobre identidade do índio, quando surgiu o assunto: 

 

A.: A identidade do índio... [o Pajé interrompe] 

P.L.: É a cultura, passa pela cultura. Você pega uma cabaça dê a um 

evangélico, dê ao “fulano, dê ao “sicrano, dê ao “beltrano”43 que não 

sabe dançar, não sabe balançar uma cabaça, uma pessoa dessa pra gente 

não é índio. A gente considera... A gente considera, mas... é aquele 

índio cabeça seca. 

A.: Que significa? 

P.L.: Aquele que não tem valor nenhum, não tem valor na cultura. 

                                                           
43 Optei por não revelar os nomes citados pelo Pajé. 
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A.: Aí é índio porque os pais são? 

PL.: É... é da aldeia, mas na questão da cultura é cabeça seca. 

A.: E o índio que é da cultura é cabeça o quê? 

PL.: Ahh (abre um sorriso)... aquele ali é aculturado44, aquele índio é 

aculturado, aquele índio tem ciência, aquele índio é do tronco e é 

respeitado por todo canto. 

 

Assim, analisando essa fala, podemos constatar as diferenciações internas de 

segregação de vivências culturais mediante escolhas religiosas. Mas o Wassu evangélico 

Daniel se coloca da seguinte forma sobre sua indianidade: “o índio, ele não é feito depois 

de velho, ele já nasce feito, mesmo eu sendo evangélico. Mas ninguém pode negar meu 

natural, o sangue que corre nas veias é indígena, até porque não é pelo fato de ser 

evangélico que eu vou deixar de ser índio”. Isto é, ele se vê fazendo parte da história, 

lutando por direitos e tendo a consanguinidade, reivindicando o ser indígena, mesmo 

sendo evangélico.  

Reconhecem-se a si e aos outros, pelos seus respectivos graus de participação na 

vida cultural, de luta e/ou na vida religiosa do povo, seja no Ouricuri, seja nas igrejas 

cristãs, evangélicas ou católicas. Vejamos:  

 

A chegada dos grupos evangélicos parece alterar as relações no campo 

religioso. Trata-se agora de uma opção religiosa competitiva, que exige 

de seus adeptos exclusividade, rompimento com o catolicismo, e que 

abre espaço para a discussão sobre filiação religiosa. (NOVAES, 1985, 

p. 62). 

 

Mas esse rompimento com a “cultura-lei dos pais” através da implementação de 

uma nova religião, que exige exclusividade, acaba gerando um ambiente/clima de 

competitividade e conflito. No caso Wassu, a “cultura-lei dos pais” refere-se ao 

catolicismo-Ouricuri, à tradição dos ancestrais. E a conversão ao evangelho se refere à 

uma tomada de posição de rompimento com a“cultura-lei dos pais”, para seguir a 

“cultura-lei dos crentes”, em um caminho de transferência de cultura. 

                                                           
44 Aculturado, no sentido local, de que vive a cultura, tem conhecimento. 
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Em vários momentos, pude perceber que os Wassu evangélicos, sempre estão 

prontos para a batalha de conquistar almas para Jesus, dispostos a defendere suas 

convicções e empenhados na evangelização. 

Certa vez, em campo, fui procurar Edmilson, o até então45 líder da Igreja 

Assembleia de Deus Missão. Por duas vezes, naquele mesmo dia, o procurei em sua 

residência. Na primeira vez não obtive êxito, na segunda tentativa recebi o convite de sua 

esposa para esperá-lo lá mesmo na varanda de sua casa. A moça foi muito prestativa, fez-

me companhia e conversou bastante, já que seu esposo se demorava do trabalho; se 

aproximava-se o horário do almoço e eu a esperar e a interagir com as tentativas daquela 

senhora em mostrar o quão bom é viver conhecendo “a verdade”.  

A mesma dizia que seria capaz de enxergar minha alma se ela se concentrasse e 

quisesse, que conseguiria ver as pessoas e seus desejos de forma tão clara assim como eu 

a enxergava e que isto seria influência do Espírito Santo em sua vida. Perguntou-me se 

eu frequentava alguma religião, ao responder que não, perguntou-me se eu acreditava em 

Deus. Com a resposta afirmativa, convidou-me então para participar dos cultos e 

momentos de estudos da igreja; contou-me dos milagres acontecidos em sua vida, 

comprovando assim o quanto sua opção era poderosa. Muito me interessava o convite 

para participar das atividades da igreja Assembleia de Deus, senti-me então à vontade 

para perguntar mais sobre o funcionamento da mesma. 

Na linha de convites/investidas para visitar a igreja ou aceitar Jesus com a 

conversão, exponho o seguinte trecho de uma conversa com o Pajé Lula:  

 

A.: O senhor já foi convidado pra visitar igreja evangélica? 

PL.: Não... sempre aqui, eles me convidam, né, só pra tá lá, pra... como 

convidado. Mas quando eles convidam pra ir, alguma coisa eles querem 

de volta né [risos], né verdade? Quando eu convido você pra ir almoçar 

lá em casa, aqui em casa, chamei você porque algumas coisa você tem 

que oferecer também de volta, oferecer outro almoço de volta na sua 

casa... mesmo assim é eles, sempre eles me convida pra ir pra igreja, de 

lá eles vão ficar: rapaz vamos entrar na igreja? Vamos servir a Deus? 

A.: E o senhor já foi? 

                                                           
45 Exatamente no dia 08 de dezembro de 2015. Edmilson, atualmente, não é mais o líder local da Assembleia 

de Deus Missão, ocargo foi transferido para Mizael. 
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PL.: Não! Nunca fui não! 

A.: Mas, aí, o senhor pensa que se for... 

PL.: É... aí, vai ter algum convitezinho, vai ter alguma conversinha no 

ouvido pra... porque hoje ninguém chama ninguém pra ir pro Ouricuri, 

a realidade é essa, ninguém chama. A igreja dos crentes eles sempre 

convida né... Vamos seguir a Deus?! Deus vai lhe salvar! E tem aquelas 

conversinha, né, e nós não convida ninguém pra ir pro Ouricuri. A nossa 

entrada no Ouricuri não é toda semana, não é todos dias, não é todos os 

anos. 

 

Pajé Lula afirma nunca ter ido a cultos evangélicos, mas se recusa por desconfiar 

sobre como será, preferindo não viver esse momento. Não aceita os convites que, segundo 

ele, são constantes. Destaca a diferença de que os praticantes do Ouricuri não convidam 

para que outros participem, ao contrário dos evangélicos, que põem em prática o 

proselitismo.     

Entre os Wassu, assim como entre os Tiriyó, houve a presença de dois tipos de 

políticas missionárias: a dos protestantes, que “pretende fazer tábula rasa das instituições 

indígenas e introduzir uma nova religião que, por definição é incompatível com as crenças 

e costumes nativos” e a política missionária dos católicos, que, por sua vez, “pretende 

conservar, das tradições indígenas, o que não for incompatível com a nova fé que se quer 

criar” (PEREIRA, 1999, p. 431-432). De um lado, temos uma proposta religiosa que anula 

a vida cultural tradicional de um povo; de outro, temos a proposta de permitir a 

coexistência daquilo que for compatível com o convívio.  

Assim, também entre os Wassu, existem duas linhas de proposta religiosa-cristãs: 

o catolicismo e o protestantismo. Porém dentro da linha evangélica temos, no mínimo, 

seis denominações que, porventura, são passíveis de dar orientações distintas a seus fiéis. 

Por hora, vamos à questão do catolicismo entre os Tiriyó, sobre a qual trata Pereira, 

 

[...] os franciscanos da Missão Tiriyó adotaram um estilo baseado na 

visão de que a implantação da doutrina cristã entre grupos indígenas 

deve-se dar, lenta e gradualmente, sem afetar aquelas ideias religiosas 

preexistentes que poderiam ser perfeitamente harmonizadas com o 

pensamento cristão. Deste modo, optaram por se abster de uma 

catequese intensiva, logo de início. (PEREIRA, 1999, p. 432). 
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Assim, destaco a fala da professora Gil, filha do Cacique Geová, para quem “o 

catolicismo tem mais a ver com o Ouricuri”, já que os evangélicos se constroem de forma 

exclusivista. 

É recorrente nos discursos dos Wassu evangélicos a afirmação de que sofrem 

preconceito por parte dos Wassu católicos-Ouricuri.   Enfatizam sempre que é preciso ter 

a “democracia” e a “liberdade” para seguir a religião escolhida. Outros dizem que “não é 

porque sou evangélico que deixo de ser índio” ou, ainda; “eu não participo do ritual, mas 

sou ativo na luta pelos nossos direitos, quando tem que fechar a pista, eu tô junto”. As 

principais lideranças confirmam que os evangélicos do conselho tribal são bastante ativos 

e ajudam na luta, mas que seriam “fracos na cultura”. 

Sobre os preconceitos sofridos pelos evangélicos, questionei acerca dos motivos 

pelos quais isto acontecia, e obtive a resposta seguinte:  

 

[...] é como eu falei, esses comentários vêm de pessoas que não têm 

conhecimento, são pessoas ignorantes que não veem a gente com bons 

olhos, porque na verdade a igreja tem feito a parte dela aqui no Cocal, 

tem feito a parte dela, nós temos um trabalho social onde a gente tem 

um grupo de evangelização, aonde a gente vai procurar aquelas pessoas 

carentes, aquelas pessoas talvez muitos líderes nem lembrem dela, a 

igreja tem esse papel de ir lá até eles, levar uma palavra, sempre 

ajudando da forma da gente, tá entendendo? Então eu acho que o papel 

da igreja dentro de uma comunidade é muito importante. [...] Eu só 

queria dizer que a comunidade, as lideranças pudessem olhar pros 

evangélicos com bons olhos, porque nós não somos inimigos, somo 

amigos, somos irmão. Então tanto eles querem o melhor pra 

comunidade quanto a gente, é tão provável que nós temos trabalho 

plantados aqui dentro que poucos fazem, porque eu quero ver quem é 

que sai dia de domingo andar quilômetros de pé pra visitar uma pessoa 

que tá lá passando dificuldade. A igreja todo mês faz sorteio de sexta 

básica pra pessoas mais carentes. Eu acho que a igreja tá fazendo a parte 

dela. (Entrevista com Daniel). 

 

Tenta-se mostrar, assim, o trabalho concreto realizado em prol da comunidade, 

como quem defende seu espaço de atuação. Busca-se comprovar sua importância. Assim, 

definem-se como parcela fundamental da comunidade Wassu, que atua pela melhoria da 

mesma, sanando alguns problemas também de cunho social, além do espiritual:  
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Daniel: [...] hoje a gente olha pra dentro das nossas igrejas, a gente vê 

na nossa comunidade, famílias que estavam destruídas pelas drogas, 

que já tava a ponto de acabar mesmo, hoje tá restituída, tá dando 

testemunho, tá trabalhando. 

Mizael: [...] tá fazendo um trabalho social, resgatando jovens assim, 

assim como o Daniel que a gente tem inserido dentro da sociedade 

como uma pessoa de bem. 

 

Os evangélicos atuam numa área da sociedade Wassu onde os católicos-Ouricuri 

não chegam: nas casas dos necessitados (material ou espiritualmente).  Os evangélicos 

são proselitistas e os católicos-Ouricuri não. Ambos se acusam a partir de comentários 

pejorativos. Ambos se sentem vítimas de preconceitos. 

De um lado, os Wassu evangélicos dizem que sofrem preconceito, são taxados de 

“cabeça seca”, entre outros termos, são minimizados em circuitos culturais da aldeia no 

que diz respeito à a(re)presentação do povo. De outro lado, temos os católicos-Ouricuri, 

que reclamam da fatídica constatação de tentativas de deslegitimação das suas crenças e 

da religiosidade dos ancestrais (Ouricuri). Alegam que alguns evangélicos até os 

demonizam, atacando as ideias e os rituais indígenas. Os católicos-Ouricuri também 

afirmam que se sentem entristecidos e ofendidos com comentários e ideias dos 

evangélicos sobre suas práticas. 

Os Wassu evangélicos que tem notável respeito e certa liderança no seu grupo 

religioso afirmam que, atualmente, as igrejas estão propensas a serem mais abertas, a 

deixarem suas crianças participarem mais da cultura. 

Foi muito difícil para mim obter os discursos de cunho preconceituoso dos Wassu 

de ambos os grupos religiosos. Parece haver um cuidado muito grande em revelar os 

pensamentos e algumas palavras, sempre suavizando as mesmas, como uma grande 

família que briga, discute, desentende-se, mas que não quer que alguém de fora, como, 

por exemplo, a pesquisadora que os entrevistava, saia por aí falando ou escrevendo sobre 

suas desavenças. É possível que se preocupassem, também, com a forma que eu iria 

escrever o que disseram, para não “dar confusão” na comunidade depois: “não diga que 

fui eu quem disse isto, se não eles vão me matar”, frase que vinha acompanhada de risos; 

pediam para que em algumas falas específicas eu não revelasse o nome de quem falou. 
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2.5 A(re)presentar o povo Wassu “lá fora”: a importância da “cultura” 

 

Neste tópico, valho-me do conceito de “cultura”, muito bem destrinchado por 

Manoela Carneiro da Cunha, como categoria de ida e volta. Explica a antropóloga que os 

povos de periferia foram levados a criar algumas categorias, as quais foram adotadas, 

renovadas e se tornaram argumento para reivindicações e armas de discurso. Segundo 

Carneiro da Cunha, “num período mais recente foram os antropólogos os principais 

provedores da ideia de ‘cultura’” (CUNHA, 2009, p. 312). Porém, os povos já vivenciam 

a “cultura”. E essa vivência, seria a “cultura em si”, mas a partir da tomada de consciência 

de sua cultura e suas implicações, passa a ser “cultura para si”. Assim, 

 

[...] não resta dúvidas que a maioria deles adquiriu essa última espécie 

de “cultura”, a “cultura para si”, e pode exibi-la diante do mundo. 

Entretanto, como vários antropólogos apontam desde o final dos anos 

1960 [...] essa é uma faca de dois gumes, já que obriga seus possuidores 

a demonstrar performaticamente a “sua cultura”. (CUNHA, 2009, p. 

313). 

 

É com esta noção de cultura que inicio este tópico, para refletir, ao mesmo tempo, 

a noção de “cultura” entre os Wassu e a legitimidade para representá-la “lá fora”, em um 

contexto de conflitos no interior dessa comunidade indígena a partir de sua diversidade 

religiosa. 

Como dito na citação acima, a tomada “cultura para si” necessita de demonstração 

de performance da “cultura. Assim prossigamos com os dados de campo. 

Os Wassu não evangélicos que participam ativamente da cultura são vistos 

coletivamente como mais empoderados nas práticas e no discurso, naquilo que diz 

respeito às “coisas de índios”46, inclusive representando seu povo em eventos fora da 

aldeia. Há, nesse contexto um empoderamento ainda maior daqueles que fazem parte do 

Ouricuri, que praticam e representam a religiosidade dos ancestrais. Em conversa com a 

                                                           
46 Categoria nativa analisada em: OLIVEIRA, Aldjane de. Identidade étnica, trajetórias e percepções de 

estudantes Wassu: um olhar a partir da escola não-indígena de Joaquim Gomes. 
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psicóloga do Posto de Saúde, soube que esta organiza um grupo de jovens que tem 

encontros periódicos, onde se trata de diversos temas. 

 

A.: Você acha que há uma distinção entre jovens evangélicos e os do 

Ouricuri, de presença nos espaços mais burocráticos, até na questão de 

busca pela escolarização? 

Psicóloga: Não vejo distinção, eles buscam igual. Agora, os do Ouricuri 

eles estão mais ... mais empoderados. 

A.: Por quê? 

P.: Porque é mais aquela questão de luta por direitos…eles estão mais 

ligados à cultura indígena, então tá mais presente no discurso deles, 

então essa questão da luta pelos direitos, a identidade... 

A.: E eles viajam mais pra representar a comunidade do que os 

evangélicos? 

P.: Com certeza, mais do que os evangélicos. Aí, nesse ponto, os 

evangélicos se sentem excluído, “sou vítima de preconceito”, porque 

quando tem os eventos, para um dos jovens representar lá fora os 

escolhidos geralmente são esses do ouricuri. Porque representam a 

cultura! 

 

Em entrevista realizada com o jovem Wassu Leandro Santos, que é católico e não 

pratica o Ouricuri, conversamos sobre as escolhas de pessoas para participar de eventos 

fora do território Wassu representando seu povo:  

 

L.S.: [...] às vezes, uma pessoa que tá... que participa mais ativamente 

tem mais privilégio, mais prestígio de ir mesmo, por exemplo, eu vou 

tirar o Júnior (filho e sucessor do pajé), que é uma liderança, por 

exemplo eu não participo do Ouricuri, eu não participo, o Júnior é do 

Ouricuri, então assim, eu vejo o Júnior é... é mais forte culturalmente 

do que eu, eu vou mentir? Não! Eu não posso mentir. Eu vejo ele mais 

culturalmente do que eu. Como também eu tenho minhas é.... minhas 

forças, porque eu também participo da luta. 

A.: Então nessa escala, do jeito que você está falando, o Júnior ele 

participa do Ouricuri, então você vê que ele tem mais força cultural do 

que você? 

L.S.: Claro! 

A.: Você é católico! só que parece que você tem mais força cultural do 

que o evangélico, é isso que você quer dizer? 
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L.S.: Eu acho! [risos], eu acho. Eu vejo que... eu não vou mentir pra 

ninguém, esses... os meninos do Ouricuri... eles são mais mesmo, 

porque eles são mais aculturados [tem cultura], eles vivem. 

 

Naquele momento, fomos interrompidos por Gil, diretora da Escola José Manoel 

de Souza, que é filha do Cacique Geová e praticante do Ouricuri: “E o Ouricuri, ele tem 

mais a ver com a religião católica do que com a evangélica”. 

Assim, temos claramente a hierarquia da força cultural exposta na fala do jovem 

católico Leandro e confirmada pela interpelação da filha do cacique, que faz parte de 

família tronco do território Wassu. Contudo, temos a seguinte hierarquia de força cultural 

e participação nos ambientes de decisões e representações do povo Wassu: 1. Católicos-

Ouricuri (que se afirmam católicos, mas que praticam o Ouricuri); 2. Católicos (que não 

praticam o Ouricuri); 3. Evangélicos. 

Para refletir a questão das escolhas de representantes do povo Wassu para eventos 

externos, trago as ideias do Cacique Geová, que tem um conhecimento amplo de sua 

cultura, de suas implicações fora da aldeia e tem também uma reflexão importantíssima 

sobre a realidade dos povos indígenas nordestinos. 

 

 

Figura 22: Cacique dos Wassu: Geová José 

Foto: Aldjane de Oliveira 
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Enfatizando a questão da cultura, o Cacique Geová coloca: 

 

Porque o índio nordestino que não tem cultura, praticamente não é índio 

não, aonde chegar, ele é discriminado como a gente era discriminado 

em Brasília antigamente, quando nós começou a lutar por essas terras... 

Nós chegava em Brasília, os índios Xavante falava que a gente não era 

índio não, falava que nós era branco. Aí, pra eles acreditar que a gente 

era índio... um tempo nós chegou lá, e teve a oportunidade de ficar numa 

pensão assim vizinho com eles, eles ficaram numa pensão e a gente na 

outra. Aí, quando foi a noite, a gente jantou, aí, nós combinou, eu digo: 

‘ói, hoje nós vai provar pra esses caras que nós somos índio também’. 

Aí, depois da janta nós tava num número de treze pessoas, aí, peguemo 

as cabaças, aí, saímos pro terreiro assim da frente da pensão, era uma 

rua sem movimento, aí comecemo a dançar um toré, aí nós dançou uns 

cinco toré e eles só olhando, falando no idioma, né, a fala deles lá. Aí, 

quando a gente parou de dançar eles saíram tudinho pra fora, aí chega 

fizeram aquela fila e vieram tudo pegar na mão da gente: ‘e aí parente? 

Nós viemos parabenizar vocês e agora a gente sabe que vocês são índio 

mesmo, que tem cultura. E a partir de hoje dou apoio que vocês precisar, 

dependendo das nossas tribos a gente vai apoiar vocês em tudo.’. Aí, 

acabou aquele impasse né!  Mas por que foi que a gente conseguiu? Se 

a gente não tivesse cultura será que a gente ia fazer essa amizade nunca 

com eles? Ia não! Então a cultura ela é muito importante, e pra o índio... 

o índio que bem soubesse, ele nunca deixava a cultura dele pra seguir 

outra cultura, que a cultura dele é nativa, ele vem com ela de berço e 

ele tem que valorizar. Principalmente aqui no Nordeste, que hoje os 

índios do Nordeste são muito misturados, as raças, né!  Casa muito 

índio com branca, branco com índia e quando sai os filhos... aquele que 

sai parecido com índio parece...e o que não é parecido, parece com 

branco, aí, já dificulta, então tá muito misturado os índios no nordeste. 

E esses assim que não têm a cultura aí é pior pra eles. 

 

Então, a partir dessa fala, é possível perceber o peso da “cultura” no processo do 

reconhecimento como indígena, no processo de luta por suas terras e para se conseguir o 

apoio de outras etnias do Brasil, a exemplo dos Xavante. Percebe-se, nas entrelinhas, a 

apreensão quanto à perda ou ao enfraquecimento da sua cultura, o que debilita sua 

imagem perante a sociedade nacional, dificultando suas lutas e reconhecimento. Ademais, 

há de se mencionar a questão da miscigenação, que interfere na aparência física do índio, 

e, mais ainda, na vivência/proibição das práticas culturais e religiosas dos ancestrais.  

Assim como Geertz recomenda, tento registrar as “experiências próximas” do 

nativo, realizando-se assim o “o desejo de nadar nas correntes de suas experiências”. Ao 

descrever seus relatos e experiências, “as ideias e as realidades que elas representam estão 
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natural indissoluvelmente unidas”. A cultura seria um texto a ser compreendido, mas 

dentro do seu contexto especifico (GEERTZ, 2001, p. 89). Essa visão de Geertz não anula 

o que já colocamos a respeito de “cultura” em Cunha. 

É sabido que os índios do Nordeste tiveram um processo árduo para o seu 

reconhecimento, tendo sido o toré e suas representações uma fonte riquíssima para um 

parecer favorável no reconhecimento dos indígenas por parte dos órgãos brasileiros 

responsáveis. E no relato descrito acima pelo Cacique Geová, o toré foi importante 

também para ganhar o apoio de outras etnias. 

Tendo em vista a grandiosa importância da cultura e manutenção das tradições 

para assegurar a permanências dos direitos já conquistados, e já que o foco da pesquisa é 

compreender a relação entre Wassu evangélicos e Wassu não evangélicos, pergunto ao 

Cacique Geová se há no cotidiano da aldeia desentendimentos entre os mesmos, bem 

como entre membros do Ouricuri e da religião católica. Ele responde que não há muitas 

críticas, mas logo muda o rumo da conversa para um exemplo externo àsua aldeia, mas 

deixando transparecer seu desejo que a cultura local fosse valorizada; que fosse vivida 

também pelos Wassu evangélicos, apontando as escolhas desses pela “cultura dos 

brancos”: 

 

Não, até que agora... logo no início era muita crítica né! Mas agora a 

gente não... Eles sigam o caminho deles e a gente segue o nosso 

também, cada qual com a sua parte, né, eu vejo assim, o que eles deviam 

fazer era valorizar mais a cultura nativa deles, mas se eles não querem 

valorizar, querem assumir a cultura do branco... então problema de 

cada um. E isso aí, às vezes, o cara, o índio passa até decepção quando 

vai participar de um evento que, às vezes, exige que cada povo faça sua 

apresentação né!  Aí, é nesse momento que esse índio que não valoriza 

a cultura passa vergonha lá fora. Coloca o nome do povo Wassu pra 

baixo. O certo mesmo é o povo tudo fazer sua apresentação, aí, o cara 

ganha ponto com isso aí; fica provado que a pessoa é índio. E quando a 

pessoa não apresenta, a maioria dos índios diz: ‘esse cara né índio não!’. 

Que nem eu já vi assim nos eventos, muitos índios ser excluído, isso aí 

eu vi lá em Brasília outro dia, eh... na casa do índio, eh... um índio 

evangélico com uma Bíblia de baixo do braço e eu fiquei prestando 

atenção... assim... ele não tinha assim um amigo lá dentro, era que nem 

um estranho, até na hora da refeição assim...os índios tudo conversando, 

né, aqueles aculturados [no sentido de ter cultura]... e ele não soltava 

aquela Bíblia, aonde ele tava, tava com ela, aí os caras não dava nem 

um oi a ele... E tudo aquilo eu ficava olhando sabe? Eu disse tá vendo 

que discriminação... quer dizer o índio que não segue a sua cultura 
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própria passa por essas coisas. E graças a Deus a gente que tem a cultura 

em todo canto que chega é bem recebido, todo mundo dá atenção, é 

aquela alegria que só vendo... 

 

O cacique comunga da ideia de que se faz necessário provar que é índio lá fora, 

não no sentido de ter que provar, simplesmente, mas no sentido de fortalecer as lutas e o 

reconhecimento. Isso acontece também a partir das apresentações culturais, que apontam 

para a comprovação e a veracidade da identidade indígena. Assim “fica provado que a 

pessoa é índio”, pois é preciso sempre reafirmar essa indianidade e valorizá-la a cada dia, 

principalmente em ambientes externos à aldeia, quando são observados e julgados pela 

sociedade nacional. 

Aponta ainda para a discriminação dos índios evangélicos em eventos e encontros 

de vários povos indígenas. Diz que eles passam vergonha e não têm reconhecimento entre 

seus pares nesses ambientes, ou seja, não representam bem o seu povo ou, pelo menos, 

não à altura que se imagina necessitar.  

Em se tratando de Wassu evangélico ir representar seu povo lá fora e não 

a(re)presentar a cultura de seu povo, por meio de toré, toadas e pinturas corporais, e 

considerando que, com isso, o nome do povo Wassu será rebaixado, o cacique julga que 

não é aconselhável um Wassu evangélico viajar em nome do seu povo para representar a 

cultura da comunidade indígena em eventos e encontros, como os de povos indígenas. É 

inoportuno, principalmente no caso de haver necessidade de apresentações culturais 

durante ou ao término dessas reuniões, pois os Wassu evangélicos não saberiam 

a(re)presentar, na prática, a cultura do seu povo. 

A visão de o povo não ser bem representado, ser colocado seu nome “pra baixo”, 

revela a consciência ou o conhecimento inconsciente da trama social, do jogo social, onde 

as minorias devem estar em constante vigilância e jogar de forma a ganhar pontos e não 

os perder em interface com a sociedade nacional ou em eventos com outras comunidades 

indígenas. E só é garantido ganhar pontos para o povo em eventos que se necessita 

apresentação cultural, se forem enviados Wassu que estejam engajados na cultura”, neste 

caso não são os evangélicos. 
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Porém, devo também deixar aqui registrado que algumas lideranças evangélicas 

participam de reuniões de cunho burocrático representando a comunidade. O Cacique 

Geová e o pajé, por exemplo, atestam que são de grande ajuda. Parece que o problema 

está em representar a cultura e, não exatamente.  

Em ocasião de visita a Mizael, evangélico e liderança no conselho tribal, 

questionei-o sobre como os evangélicos e não evangélicos convivem no território Wassu. 

E, ainda, sobre se havia conflitos entre eles, Mizael respondeu:  

 

O conflito ele existe, ele existe também dentro do quadro de liderança 

hoje, uma pessoa evangélica como eu, o Igor, o Daniel, que somos 

lideranças, fazemos parte do conselho tribal e somos lideranças 

evangélicas né!  E assim, há um conflito, mas não é uma coisa muito 

conflituosa assim problemática, né! Mas, assim, é porque nós temos... 

antes do evangelho chegar dentro da aldeia existia uma cultura que nós 

respeitamos muito apesar de nós não estamos infiltrados dentro da 

cultura, porque nós temos a nossa religião, mas nós respeitamos. É claro 

que existe um fato... não a palavra discriminação, mas uma rejeição, 

podemos dizer por parte de algumas pessoas por nós ser evangélicos. 

Mas, infelizmente... Como a própria legislação aplicada aos Direitos 

Humanos diz que ninguém é obrigado a fazer nada, em virtude da lei... 

nós respeitamos muito, mas nós seguimos a nossa vida... é.... dentro de 

um contexto religioso que a nossa religião tá, dentro de uma religião 

que é diferente da nossa, mas nós respeitamos eles, até porque nós 

somos índios também (Entrevista realizada com Mizael, em sua 

residência, no dia 24 de março de 2016). 

 

Assim, percebe-se a consciência, em particular dessa liderança, de que está a fazer 

parte de um contexto social que tem suas particularidades culturais e religiosas que 

antecedem a chegada do evangelho – religião evangélica – naquela comunidade.  

Nessa linha de discussão, apresento a fala do Pajé Lula a respeito da questão de 

escolhas de pessoas para representar o povo Wassu em eventos fora da aldeia, no tocante 

às questões de opção religiosa: 

 

P.L.: A gente... eu e o cacique escolhe mais assim uma pessoa da 

cultura, que segue o seu costume, que não tenha vergonha de se pintar, 

de se trajar de jeito nenhum. Essas pessoas, o evangélico que não faz 

parte da cultura, a gente sempre afasta ele um pouquinho, não dá a 

oportunidade, né. 
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A.: Sei, entendi. E eles não reclamam não? 

P.L.: Não. Sabe que não pode. Pra você ter um cargo de confiança da 

comunidade, de confiança do pajé e do cacique você tem que se 

entregar à cultura, se você não tiver cultura, você não é índio. Você vê 

pra FUNAI e pra os órgãos lá fora o índio que é índio é aquele que não 

se esconde de mostrar o que você é. Você ser índio e não, não se mostrar 

a sua identidade do que você é, se não mostrar sua identidade, você não 

é índio. Índio é aquele que mostra sua cultura. 

 

Assim, nesse último trecho da fala do Pajé Lula, percebemos que, tanto para 

representar o povo em eventos, quanto para ocupar cargos externos ao território Wassu, 

mas com indicação da comunidade, os “cabeças” do conselho tribal (cacique e pajés) dão 

preferência aos índios que estão imersos na cultura. Pois, para cargos de indicação seria 

possível e facilitado a ocupação destes por Wassu católicos-Ouricuri e dificultado para os 

Wassu evangélicos. O mesmo vale para representar e apresentar “a cultura” do seu povo 

“lá fora”. 

Para Cunha, o interesse no debate sobre cultura se dá não como uma categoria 

analítica da antropologia, mas “sim como uma categoria vernácula”, ou seja, particular a 

uma nação, etnia. A autora diz que o que interessa é “sobretudo o uso local que se faz 

dessa categoria de cultura” (CUNHA, 2009, p. 316). Assim, estou apresentando o sentido 

decultura para os Wassu católicos-Ouricuri, mas em contraste conflitante com a noção e 

vivências dos Wassu evangélicos. 

A seguir um trecho do diálogo que tive com o Cacique Geová a respeito da escolha 

de Wassu evangélico e/ou não evangélico para representar a comunidade em eventos e 

reuniões. Penso ser importante insistir neste ponto, para análise e reflexão, onde estão 

subtendidos o conflito e as preferências, muitas vezes velados ou mesmo silenciados, nas 

práticas cotidianas:  

 

C. G.: A gente escolhe, é assim a gente, às vezes, num evento... três, 

quatro pessoas né, aí, muitas vezes, vai algum evangélico no meio, 

agora só que quando chega lá os meninos [os Wassu não evangélicos] 

sente falha, porque as vezes exige a apresentação assim de cada povo e 

as vezes se junta tudo, né, a comunidade todinha e faz aquela 

apresentação, aí aquele evangélico quando chega lá, aí, fica de fora, não 

participa, participa só dos debate, né!  
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A.: O senhor acha que isto prejudica a imagem da aldeia? 

C.G.: Acho que prejudica, porque o certo mesmo é a pessoa... quando 

sai qualquer pessoa daqui pra representar lá fora, o que tiver lá mode 

eles enfrentar, eles tem que enfrentar e assumir, né...  E na hora que se 

vai dois ou três ou quatro, fica dois ou um de fora aquilo ali já... (faz 

uma expressão de reprovação) 

A.: Se tiver que preferir pra mandar pra fora, é melhor mandar um que 

não seja evangélico? 

C.G.: É! Aí, ali tá garantido! É muito melhor fazer isso. Ói, sempre a 

gente... quando é apresentação, assim, a gente sabe que vai ter lá no 

final, vai ter apresentação de cada povo, aí, a gente manda só o pessoal 

aculturado [no sentido de que pratica e valoriza a cultura Wassu] 

mesmo. Porque nessa hora né, aí se for pra eles apresentarem sozinhos, 

aí, eles apresentam e, se for pra apresentar junto com os outros, é a 

mesma coisa. 

 

Contudo, está aí um espaço conflitante entre Wassu evangélicos e não 

evangélicos, quando se trata da responsabilidade de representar seu povo fora do seu 

território.  Fica claro que há uma predileção, nesse momento, pelos não evangélicos, em 

vista de suas práticas a respeito da cultura do povo Wassu (toré, pinturas corporais e 

toadas) e sua capacidade de representá-la genuinamente.  

Mas em muitos momentos tive a impressão de que não é algo tão importante para 

os Wassu evangélicos participar de apresentações culturais, pelos menos não quando já 

se é adulto, formado. Mas eles almejam representar o povo em eventos se inserindo nos 

debates, porém se é para apresentar a “cultura”, fazer performance da mesma, eles não 

são alvo de preferêncianas indicações. 

Claro que, para além das questões religiosas, aqueles que saem para representar 

seu povo devem apresentar força, conhecimento e preparação para tal, pois, além das 

apresentações, há reuniões e debates. Pergunto ao cacique se já houve algum caso de 

acontecer alguma discussão na comunidade, de os evangélicos reivindicarem ser 

mandados para representar o povo lá fora.  

 

C.G.: Não... assim... já houve assim... de acontecer até de pessoas que 

não é evangélico, porque ele não tem vocação pela cultura e quer ir pro 

encontro lá fora, aí, a gente nessa hora a gente escolhe as pessoas que 

têm cultura pra nos representar lá e não mandar uma pessoa que não 
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valoriza a cultura. Porque a gente quer vê a aldeia ganhar nome, né!  E 

não perder ponto. Aí, essas pessoas quando não vai acha ruim, aína 

reunião nóis chamamos a atenção desse povo assim, eles têm que 

valorizar a cultura deles pra nesses momentos eles andar também. Se 

eles quiserem andar tem que valorizar a cultura, se não fizer isso não 

tem como... 

A.: E sobre os Wassu evangélicos? 

C.G.: É porque tem muito índio que ele acha que tendo só o nome de 

índio já é tudo pra ele. Mas não é!  O índio que é índio ele tem que ter 

a cultura, tem que se interessar, fazer artesanato, tudo que for de cultura 

ele tem que ter aquela noção de aprender, né, porque ele fazendo isso, 

além de ser índio ele passa a ser um artista. 

 

Então, abro espaço para uma ressalva: a sanção de não participar de eventos, 

viagens e reuniões fora da comunidade não se restringe apenas aos evangélicos, mas a 

todos os que não valorizam a cultura do povo Wassu. Mas aqueles evangélicos que se 

interessarem em participar das lutas por direitos, podem, porventura, ter espaços em 

debates, mas, se no mesmo evento tiver que apresentar a “cultura”, estes não são alvos de 

escolha. Claro que o foco aqui é apresentar as divergências no âmbito do indígena 

evangélico e não evangélico, o que não nos impede de apresentar os fatos como são 

transmitidos pelos sujeitos analisados. Friso como ponto bastante relevante o fato de a 

escolha pelas religiões evangélicas desembocar, a/por princípio (na maioria dos Wassu 

evangélicos) numa negação ou não vivência das práticas culturais tradicionais dos Wassu. 

Em conversa com um Wassu evangélico, enquanto ele me esclarecia sobre o fato 

de seu segmento religioso sofrer preconceito na comunidade, pergunto o que é cultura 

para ele. Me respondeu dizendo que é a “forma de manter a tradição, pois se esquecer a 

cultura, não vai ser índio: se esquecer... no futuro não terá índio”. Peço mais explicações 

e ele, então, me mostra, apontando para as pinturas nas paredes da escola e, diz, que aquilo 

também é cultura, e que ele mesmo teria ajudado a fazer. 

Parece haver um entendimento de que, para a comunidade indígena se manter, 

necessita-se da valorização da tradição, sendo esta constantemente invocada como 

cultura. Porém, aqueles que se transferiram de cultura, em sua maioria não se incluem nas 

práticas cotidianas da mesma, a não ser de forma bastante discreta, porém, alguns deles 

são aguerridos nas lutas por seus direitos. Os católicos-Ouricuri, por sua vez, sabem que 

a luta por direitos só é possível primeiramente pela comprovação de sua indianidade 
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perante os órgãos e a sociedade nacional, fato que só acontece por meio da vivência de 

seus signos diacríticos, como, por exemplo, o Ouricuri e o toré. 

Em um dado momento, peço ao Benício Júnior, para que me explique o que seria 

a cultura do povo Wassu: 

 

Jr.: O ponto fundamental da cultura é o nosso ritual, né. Mas além do 

ritual vem a história, que também é muito importante, porque se não 

tiver história não tem tradição, se não existe tradição, não existe 

cultura. Então, tem as práticas tradicionais como a prática da dança, dos 

saberem tradicionais, os dialetos que existem, a forma de como os mais 

velhos sobreviviam, o meio de sobrevivência. Então, todos esses fatores 

também, além do ritual, é muito fundamental da cultura tradicional do 

povo Wassu Cocal. 

 

Analisando a fala do Júnior, foi possível elencar alguns elementos, para ele, mais 

importantes da cultura: 1. Ritual-Ouricuri, 2. História, 3. Dialetos, 4.tradição, 5. Saberes 

tradicionais, 6. Danças (Toré). O elemento 1 compõe o grupo (A) do universo religioso-

cosmológico.  

Contudo, a “cultura”, segundo Cunha, seria “propriedade particular de cada povo 

indígena”. Afirmo que esses povos criam e recriam suas lógicas de apresentar suas 

“culturas”, negociam sua legitimidade interna em termos de quem vai a(re)presentá-los 

lá fora, de acordo com a performance ideal para expor ao mundo externo, a qual também 

retrate seu conceito grupal/consenso sobre o que é a “sua cultura”. E é claro que, em se 

tratando de uma categoria de ida e volta, o povo não está livre das influências externas, 

mas pelo contrário, é constantemente influenciado e pressionado por elas. 

 

2.6 Entrecruzando a realidade Wassu: um pouco de discussão teórica  

 

No caso Wassu, eles se conhecem bem, conhecem as famílias-tronco, as religiões, 

as condutas e ideologias uns dos outros. Assim, como Pereira (1999), usa categorias 

nativas como Tiriyó católico e Tiriyó protestante, utilizo também no decorrer deste 
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trabalho as categorias: “Wassu evangélicos”, “Wassu católicos-Ouricuri”, ou ainda 

“Wassu católico”. Porém, não como um reflexo de conceitos nativos, mas apenas como 

forma de categorias teórico-metodológicas, afim de organizar a construção do texto e das 

ideias que se pretende apresentar.  

Wright (1999), sobre os Baniwa, apresenta a saga de uma missionária norte-

americana que conseguiu iniciar um “movimento religioso de proporções “pantribais”, 

entre povos indígenas localizados nos afluentes do Alto Rio Negro. Sofia chegou a esses 

povos através da Cruzada de Evangelização Universal.  Pretendia levar o Evangelho para 

tribos “inalcançadas”. A Cruzada tinha como método convencer os novos convertidos a 

“abandonarem os caminhos de seus ancestrais e a transformarem suas vidas em crentes” 

(WRIGHT, 1999, p. 157). 

Os Wassu, ao se converterem, passam a vivenciar um cotidiano de abnegação das 

práticas culturais específicas indígenas; que os afasta dos costumes dos ancestrais. Como 

nas palavras do Cacique Geová: “se transferem de cultura”, aderindo a uma 

religião/cultura que se diferencia do modo de ser dos seus antepassados, transferindo-se 

assim para a cultura do branco. Isso numa visão católica-Ouricuri sobre os Wassu 

evangélico. 

Entre os Baniwa, a grande problemática sobre a qual Wright busca refletir são os 

motivos pelos quais um grande número de indígenas se entrega à proposta religiosa de 

uma mulher branca, a qual lhes ordenava parar de praticar os costumes de seus ancestrais. 

Na presente pesquisa sobre os Wassu, busco compreender não os motivos, nem os 

processos de conversões, mas sim o que deles decorre; as consequências refletivas no 

convívio da comunidade e as divergências nas práticas e ideias de cunho religioso. 

Assim como entre os Wassu, tradicionalmente (desde a chegada dos evangélicos), 

aqueles que “escolhem” seguir denominações evangélicas deixam para trás práticas, em 

via de regras, os costumes de seus ancestrais, alegando que agora conhecem “A 

Verdade”47, ou seja, a palavra de Deus, da qual antes não tinham conhecimento 

aprofundado. 

                                                           
47 Expressão utilizada com bastante frequência entre os Wassu evangélicos, em alusão ao conhecimento da 

palavra de Deus, a Bíblia. 
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As conversões e o que delas deriva, geram, de certa forma, um distanciamento, 

apartam-se, em muitos âmbitos, da questão cultural, isto entre aqueles Wassu que 

permanecem na “cultura” dos ancestrais por parte daqueles que escolheram seguir outro 

caminho, os das igrejas evangélicas ou a “cultura dos brancos”48. 

Dando prosseguimento à discussão, apresento brevemente o capítulo “Batismo de 

Fogo”, presente em um livro de mesmo nome escrito por Capibaribe (2007). A 

antropóloga foca em demonstrar de que forma e porque o processo de evangelização 

cristã/protestante, principalmente Pentecostal, desenvolveu-se entre os Palikur.  

Desse modo, faz refletir que a religião cristã/protestante/pentecostal, em 

contraposição ao catolicismo, apresenta aos Palikur um Deus próximo e manifesto, de 

presença forte, quase concreto e visível, para aquele povo, tem um significado todo 

particular, levando-se em consideração a cosmologia e a mitologia Palikur-cristã.  

Uma particularidade desse trabalho de Capiberibe é a capacidade de percepções, 

compreensão e comparação entre alguns pontos que, para muitos, passam despercebidos. 

A elucidação em separar para análise, o protestante tradicional, do protestante 

pentecostal, e a especificidade deste, no processo de conversão de um povo – os Palikur 

– que, em outras palavras, só acredita vendo.  

Batismo de Fogo faz uma alusão à passagem bíblica e às experiências vividas 

acerca da descida do Espírito Santo de Deus em formas de línguas de fogo (pentecostes), 

o que geraria uma euforia e alegria, comparado pelos fiéis, às provas das alegrias e 

festividades reservadas aos escolhidos de Deus quando estiverem no paraíso. Batismo de 

Fogo é também uma contraposição ao batismo nas águas feito pela igreja católica. 

Entre os Wassu evangélicos, por sua vez, há uma convicção de que a “A Verdade” 

contidana na Bíblia traz o método eficaz para o conhecimento desta verdade única. Tal 

certeza acerca do “caminho correto” a ser seguido, acarreta nas escolhas, quase sempre, 

o apartar dos hábitos, costumes dos seus ancestrais, mesmo que isto implique em 

conflitos, em não compreensão, em exclusão por determinados momentos e eventos fora 

da comunidade.  

                                                           
48 No sentido utilizado pelo cacique dos Wassu, Sr. Geová, durante entrevista. 
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Em nome dessa “Verdade”, que os Wassu não evangélicos não compreendem, e 

os Wassu evangélicos têm a esperança de que um dia os primeiros alcancem, a que os 

convertidos seguem mostrando sua fé em detrimento do afastamento da “cultura Wassu”. 

A busca pelo conhecimento da “Verdade”, a começar pela conversão, traz a proposta de 

uma nova prática cotidiana, uma mudança de hábitos e o distanciamento das coisas que 

são próprias da cultura/crenças e práticas ancestrais.  

Compreendemos que, entre os Wassu, os conflitos e a ideologia proselitista não 

se dão de forma tão drástica e radical como aconteceu entre os Baniwa, porém há indícios 

de luta e combate no campo “racional-ideológico-protestante” para o convencimento de 

mudanças de práticas cotidianas no campo ético-religioso por meio da aceitação da 

“Verdade”. Coloco, aqui, o exemplo de propaganda anticatólica, pois a princípio esta 

forma religiosa tem conseguido coexistir sem altos prejuízos à cultura e crenças 

indígenas. 

Tendo em vista os conflitos entre Wassu que seguem a tradição dos ancestrais e 

os que se “transferiram de cultura” seguindo o evangelho, podemos apresentar o caso da 

introdução do evangelho entre os Tiriyó, onde, segundo Pereira ocorreu um estilo 

missionário protestante,  

 

[...] baseado em direcionamentos radicais, no sentido de converter os 

índios de que seus costumes tradicionais são condenáveis. E, com 

efeito, dentro de pouco tempo, os Tiriyó do Suriname deixaram de fazer 

suas festas tradicionais, de dançar, cantar, beber, fumar, contar seus 

mitos e praticar o xamanismo. (PEREIRA, 1999, p.432). 

 

Ainda sobre proibições à vivencias e práticas da cultura e costumes indígenas,  

 

As declarações deles muito constantemente estão relacionadas a sua 

proibição e ordens para que mudassem seus costumes: habitações 

comunais, festivais de dança e instrumentos musicais, tabaco, 

xamanismo, caxiri, tudo dos ancestrais deveria ser “deixado para trás” 

[...] Foi nada menos que uma quebra radical com a tradição, o que 

concretamente significou jogar fora os instrumentos dos xamãs, 

expondo publicamente as flautas e trombetas sagradas, falquear as 

malocas e cochos da caxiri, e esquecer a música. (WRIGHT, 1999. p. 

194). 
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 Nesse contexto, a introdução de uma nova religião, que no geral tem por premissa 

o abandono dos hábitos e ensinamentos dos ancestrais, acarreta uma transformação 

drástica no convívio de uma comunidade, que acaba se tornando dividida entre os que 

permanecem na tradição dos ancestrais e os que seguem essa nova forma religiosa. Isto, 

por sua vez, traz um certo grau de divisão/facções internas, talvez até afetando a 

solidariedade do grupo. 

Contudo, percebemos uma abertura à existência paralela de duas realidades 

religiosas, sem que uma anule a outra, mas que coexistam ao mesmo tempo, sem gerar 

tantos impactos. Entre os Wassu, é claramente perceptível pelas demonstrações dos dados 

etnográficos, como os que praticam o Ouricuri se declaram católicos, porém, em nada 

muda sua prática religiosa e crenças com os encantados e com os rituais próprios de seu 

povo.  

Porém, mesmo que haja a afirmação de ser católico, talvez pelo fato de o 

catolicismo ser uma religião mais permissiva e menos enfática, a vivência e as 

experiências dos que praticam a religiosidade dos ancestrais não são em nada afetadas 

aos se “agregar” ao catolicismo. Há apenas um alargamento de possibilidades. O que 

geralmente não acontece ao se converter para as igrejas evangélicas. 

Quero abrir um espaço para registrar aqui que, entre os Wassu, inicialmente houve 

investidas de pastores e pregadores externos. Hoje, grande parte dos pregadores e líderes 

são pessoas do próprio povo, o que certamente traz em algumas implicações particulares. 

Passemos, então, para o caso dos Tiriyó, sobre a organização/ocupação espacial 

daquele povo, a qual foi totalmente remodelada pelas disputas de agentes missionários 

católicos e protestantes na competição de quem ganha mais “fiéis”. Os protestantes, 

preocupados em “salvar almas” e com objetivo de somar a formação cristã à técnico-

pedagógica, instalaram-se do lado do Suriname; já os católicos estavam inicialmente 

priorizando o desenvolvimento da cultura material dos índios, promovendo uma certa 

centralização daquele povo no lado brasileiro. Acontece que esta centralização do lado 

brasileiro não durou muito: 

 

A cisão é, aliás, a maneira pela qual os Tiriyó costumam resolver seus 

conflitos. E, neste caso em que uma diversidade de grupos locais foi 
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circunstancialmente aglomerada no mesmo lugar, gerando problemas 

de relacionamentos e de escassez de alimentos, a descentralização não 

demorou a surgir [...]. Atualmente existem por volta de doze aldeias que 

distam de um a noventa e seis quilômetro da missão, e com populações 

que variam de quinze a cinquenta pessoas. (PEREIRA, 1999, p. 229). 

 

Observando as duas realidades, a dos Tiriyó e a dos Wassu, posso afirmar que 

entre estes as religiões cristãs, inclusive protestante, em nada influenciaram (no passado) 

até os dias de hoje, sua organização espacial-grupal ou familiar em território indígena, 

como é o caso dos Tiriyó, em que as disputas católicas e evangélicas acarretaram em 

sequências de reorganização e realocação de grupos daquele povo.  

De toda forma, historicamente falando, e dentro do contexto indígena, as missões 

católicas ou protestantes, no processo de inserção de sua ideologia cristã, desempenharam 

suas funções cada qual à sua maneira. No caso católico, tal processo se dá gradativamente 

e com espaço para coexistência de práticas religiosas/costumes nativos, já no caso 

evangélico-protestante, o processo é mais acelerado, visando a eliminar as tradições, 

crenças e ideias a partir da imposição de um modo de vida puritano baseado também na 

implementação do trabalho.  

 

2.7 Escolas indígenas como ambiente de conflitos entre ideias religiosas e práticas 

pedagógicas diferenciadas 

 

Aqui, pretendo apresentar de forma bastante sucinta alguns relatos sobre 

momentos de embate e proibições de crianças evangélicas em participar de práticas 

pedagógicas referentes à cultura indígena. Tais proibições viriam por parte dos pais 

evangélicos via interpretação da vontade de Deus por meio da Bíblia. Este tópico se refere 

à problemática de opiniões e interferências de pais evangélicos no tocante à educação 

diferenciada que as escolas indígenas tentam pôr em prática.  

Pretendo, também sucintamente, explanar a questão da educação diferenciada, 

intercultural implementada nas Escolas Indígenas. Para tal, trago a citação de Pereira 

(2014), que pesquisou a questão entre os Wassu: 
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Dessa forma, a educação intercultural propõe o desenvolvimento de 

estratégias e ações para promover o reconhecimento da diferença, 

possibilitando a existência dos grupos marginalizados e as suas inter-

relações [...] Discutir a interculturalidade na E.E.I. implica discutir o 

currículo, visando à valorização plena das culturas dos povos indígenas, 

na tentativa de fornecer aos agentes um caminho aberto e 

multidimensional de troca e reciprocidade, o que implica em mudanças 

profundas na prática educativa. (PEREIRA, 2014, p. 126, 127). 

 

Assim, a construção de uma escola diferenciada perpassa por um redesenho de 

práticas e de currículo, sendo, portanto, implementadas ações e conteúdos referentes à 

cultura local, algo que foi muito desejado pelos Wassu, principalmente os “de tronco” e 

que estão envolvidos na Educação Escolar Indígena. Trata-se de uma prática que visa 

considerar e respeitar “o modo de ser e de viver local, que não vise a destruição e negação 

da cultura indígena” (OLIVEIRA, 2014, p. 23).  

Pude perceber – durante minha pesquisa realizada em 2013/2014 junto à 

estudantes Wassu49– que, na ocasião os estudantes estavam frequentando a escola da 

cidade de Joaquim Gomes, visto que naquela época não havia o nível médio nas escolas 

da aldeia. Daí a importância da educação diferenciada para/na formação de jovens Wassu, 

pois se constituem como peça fundamental no processo de construção da identidade 

indígena. Alguns relataram suas experiências na escola indígena, dizendo que lá 

ensinavam “coisas de índios”. Mesmo esses estudantes, por vezes, omitindo sua 

indianidade naquele contexto escolar-social, era intrínseca a eles a participação na vida 

cultural de seu grupo étnico. Assim,  

 

A educação Escolar Indígena tenta fazer o caminho de volta para o auto-

reconhecimento da indentidade étnica. Seria uma educação que 

reparasse a descaracterização sofrida pelos índios, principalmente os do 

nordeste, ou que, ao menos possibilite uma identificação étnica das 

novas gerações, sem os velhos conflitos e a vergonha de ser, mas sim 

uma educação formal indígena que traga o sentimento de orgulho de ser 

índio, e ter consciência do seu significado. (OLIVEIRA, 2014, p.24).  

                                                           
49 Pesquisa realizada em ocasião da Especialização em Antropologia pelo ICS-UFAL, 2014. 
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A proposta dessa Escola Indígena seria, então, possibilitar à nova geração, um 

contato, via educação formal, com a cultura, tradições deixadas pelos ancestrais, 

reveladas de diferentes formas ou aprendidas com parentes de outras aldeias, ou ainda 

recriando suas experiências com a cultura. 

Lembrando que o quadro de funcionários das escolas é composto também por 

evangélicos: agente administrativo, serviço de apoios e professores. Estando em campo, 

ouvi relatos de proibições às “crianças evangélicas” no sentido de elas não se pintassem, 

não participassem das rodas de toré e nem cantassem as toadas. Ou seja, tais crianças 

estariam proibidas de aprender ou participar das “coisas de índio” ensinadas na escola. 

Estamos falando de mais um ambiente de conflito na convivência entre Wassu 

evangélicos e católicos-Ouricuri. 

Quero agora relatar a participação de funcionários da Educação Escolar Indígena, 

evangélicos, na festividade do dia do índio, 19 de abril de 2016.  

Na queledia do índio especificamente, pôde-se apreciar bastante artesanato. 

Observei a presença das três lideranças evangélicas que compõem o conselho tribal: 

Mizael, Daniel e Igor, este também coordenador da Escola José Máximo, além do 

vereador evangélico Zeca Índio50, da cidade de Joaquim Gomes. Estiveram presentes 

também na festividade em comemoração ao dia do índio, a prefeita, com outros 

vereadores interinos, secretários municipais de Joaquim Gomes e todos os funcionários 

da educação indígena.  

A partir das 12:00, começaram a distribuir o almoço, quentinhas que estavam 

sendo entregues na porta de uma das salas da escola, onde foi improvisada uma cozinha, 

em decorrência do evento. Deveria ser uma fila, mas se formou um aglomerado de 

pessoas em frente àquela sala.  A impressão que se tinha era que ninguém entrava e 

ninguém saía daquele aglomerado.  

Sol e calor muito forte, fiquei próxima às funcionárias das escolas, entre elas 

algumas evangélicas. Começamos a conversar sobre a organização da festa; as pessoas 

reclamavam da demora em receber a comida, apesar de a equipe organizadora ter se 

                                                           
50 Na ocasião, vereador interino em decorrência do afastamento judicial do vereador titular. 
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esforçado para fazer o seu melhor. Naquele clima, escutei que os funcionários da 

educação escolar indígena teriam sido – mediante a uma autonomia da educação indígena 

– “obrigados” a estarem presentes, pois, naquele ano de 2016, o dia 19 de abril caíra em 

um dia útil, portanto, dia letivo.  

Parte dos funcionários e professores evangélicos – a princípio, surpreendi-me com 

sua presença –, só compareceuà festividade pelo fato de ser aquele um dia letivo, em que 

teriam de trabalhar.  No início do dia não achei explicação para a presença deles; só 

encontrei a resposta para isso ao me dispor naquela aglomeração para pegar o almoço, a 

partir das reclamações dos que lá estavam. 

Na área Wassu Cocal apenas as diretoras são concursadas pelo município de 

Joaquim Gomes, e cedidas ao estado, exercendo a função de diretoras, pois as Escolas 

Indígenas são, na prática, responsabilidade do Governo Estadual. Sendo assim, todos os 

professores e outros funcionários são contratados pelo estado de Alagoas em um sistema 

de monitoria. 

Disputas por cargos e funções internas estão presentes também entre os 

profissionais da educação, pois na educação diferenciada indígena há também uma 

autonomia referente à aprovação, pelo conselho tribal, dos professores que poderão 

lecionar. Alguns funcionários evangélicos da educação na aldeia partilham das atividades 

de cunho cultural, porém os professores de “tronco” são os mais indicados para lecionar 

a disciplina de cultura indígena. Cremilda, é uma dessas professoras, uma das mais 

requisitadas a lecionar tal disciplina.  

Inicialmente estudar os conflitos sobre as proibições de práticas nas escolas 

indígenas por parte de alguns evangélicos era o meu projeto de pesquisa. Por isso procurei 

Cremilda. Era meados de 2015. Relatei minhas intenções, as quais mudaram no decorrer 

da pesquisa de campo. Naquela ocasião, Cremilda, então, começou a relatar alguns fatos 

ocorridos, quando alguns pais evangélicos proibíam seus filhos de se pintarem e, de 

dançar o toré, falou também sobre a vontade de algumas crianças em participarem 

daquelas ações, mas não o fizeram com medo de serem repreendidos pelos pais. Relatou 

ainda sobre um menino que queria se pintar “como índio”, mas tinha receio, disse que 

propôs que o pequeno se pintasse e que antes de ir para casa ela limparia do rosto dele, 

mas a criança não o fez.  
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Cremilda afirmou que a disciplina de cultura indígena é uma conquista da Aldeia 

Wassu Cocal e que, na maioria nas aldeias ela ainda não existe essadisciplina. Em 

algumas dessas aldeias a cultura indígena é ensinada somente em casa, nas famílias, mas 

muitos Wassu estão deixando se perdere os ensinamentos dentro de suas casas. 

Portanto, as lideranças decidiram implementar a referida disciplina, em 2015, 

como forma de transmitir conhecimento e fortalecera cultura a partir da escola. Construiu-

se um planejamento anual para todas as escolas da Aldeia e, segundo Cremilda, no início 

da implementação nenhum professor queria ensinar a disciplina “cultura indígena”, pela 

imensa dificuldade e desafio que a mesma representava. Sendo assim, foi decidido, em 

reunião com o Cacique Geová e os pajés, que Cremilda seria escolhida para colocar a 

disciplina em prática, por ser bastante engajada nas atividades na Aldeia, por ser militante 

nas causas indígenas.  

Contudo, a proposta da disciplina, aliada a ações de projeto étnico de Educação 

Escolar Indígena, foi alvo de embates no seio de algumas famílias evangélicas, as quais 

se mostram contrárias ao seu conteúdo. Alguns poucos evangélicos afirmam que não 

veem problemas em deixar os filhos participarem das práticas pedagógicas referentes à 

cultura, porém, surg iram relatos de que muitas dessas famílias orientam seus filhos de 

forma a acreditarem que aquelas práticas não são de Deus. 

 

Eu tenho meus filhos, eu como pai tenho direito de escolher pra onde 

ele quer ir, por exemplo eu quero criar eles na igreja e ninguém tem o 

direito de impedir, agora quando ele completar os 18 anos e ele quiser 

fazer parte da religião, aí eu tiro a minha responsabilidade, mas eu, meu 

objetivo é esse. Mas nem por isso eu proíbo meus filhos se pintar, de 

dançar porque tudo isso eu tenho preservado dentro da minha mocidade. 

(Entrevista com Daniel, março de 2017). 

 

Obtive também discursos como o de Mizael: 

M.: Porque assim, eu tenho a minha filha ela dançava toré, ela se pintava 

e nós em nenhum momento, nós questionamos com ela, agora chegou 

um certo ponto pra cá que ela disse: ‘painho, eu não sinto mais desejo 

de dançar nem de se pintar’... então eu não vou obrigar, foi por ela 

mesmo. 

A.: Então, vocês nunca comentaram nada com ela? 
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M.: De forma alguma... é ... a escolha é dela, entendeu? Aí, ela chegava 

pintava, ia pra o colégio ficava lá dançando, imagine ... 

A.: Tu acha que ela não quis se pintar e dançar por quê? 

M.: Eu não posso afirmar o porquê....é... é... eu acho que ela sentiu com 

o passar do tempo que talvez não era aquilo que... que ela quisesse pra 

ela. Mas que fique claro que a gente em nenhum momento... é a mesma 

coisa do jovem que existe dentro da igreja, ninguém proíbe nada, até 

porque nós vivemos em país democrático, temos o livre arbítrio de 

escolha, entendeu? Então, se eu escolho... eu deixei bem claro uma vez 

lá em reunião, tava até uma polêmica mesmo , aí, deixei lá, óia tenho a 

minha filha que, sei lá... se ela quiser dançar ela dança... tem ali um livre 

arbítrio de escolha e tal; agora no momento que ela dizer assim:“painho, 

eu não quero mais” ... não tem pessoa do mundo que obrigue ela a 

dançar, não tem. Então a gente sempre estuda um pouco, vai buscar um 

pouco de conhecimento dentro da lei também, da própria legislação 

aplica aos direitos humanos, que nos diz que ninguém é obrigado a fazer 

nada em virtude da lei... então... Mas ela disser eu vou fazer...,  a escolha 

é dela. 

 

Como disse anteriormente, os discursos são passíveis de interpretações, escutei 

relatos de lideranças do conselho tribal que apontam para uma recorrência de conflitos no 

âmbito das práticas escolares, inclusive de professores evangélicos, que já coibiram 

alunos que queriam praticar algumas ações culturais, dizendo que se fizessem aquilo iria 

dizer ao pastor. Assim Júnior, filho do pajé da religião, relatou: 

 

[...] há uma influência muito grande com relação a prática cultural, por 

exemplo, inclusive nas escolas, já teve aluno que fez resistência, que 

não fazia a prática da cultura nas aulas de cultura indígena porque o pai 

evangélico, ele falou que aquilo ali é.... não é.... uma coisa sagrada, fala 

que aquilo ali é do satanás e que não é certo fazer essa prática. O menino 

reproduziu isso na escola e o próprio professor passou isso pra gente 

em reunião. E assim, acontece vários casos. Já aconteceu de 

professores, de profissionais da educação também fazer esse tipo de 

resistência, não é, de um aluno querer ir lá pra roda da dança do toré e 

o professor...– isso foram relatos que foram passados em reunião–de 

acontecer do profissional chegar em tal aluno e dizer “se você for, eu 

vou dizer o pastor”, isso dentro da comunidade [...] [fala com uma voz 

triste]. 

A.: O professor seria da mesma igreja?  

Jr.: Evangélico, o professor, então existe essa influência aí contrária 

prática cultural. 
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Os relatos são muitos, porém foram difíceis de serem alcançados, por se tratar de 

um assunto delicado e inflamado na comunidade. Júnior diz ainda que tais questões estão 

sendo discutidas nas reuniões da comunidade, a fim de promover uma forma de 

conscientização. O fato que quis expor aqui é que conflitos entres Wassu evangélicos e 

Wassu católicos-Ouricuri também acontecem no âmbito da Escola Indígena. Trata-se, 

portanto, de um fator que dificulta o processo de uma educação diferenciada dentro das 

escolas indígenas Wassu, gerando conflitos, às vezes, para além dos simbólicos. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 CAPITÚLO III  

 

ERVAS, PAJELANÇA E CURA: ENTRE OS WASSU CATÓLICOS-OURICURI 

E WASSU EVANGÉLICOS  

 

 

Neste capítulo, apresento subjetividades, pensamentos e opiniões de ambas as 

partes: Wassu evangélicos e Wassu católicos-Ouricuri, no que diz respeito, 

principalmente, à crença e práticas de curas, assim como as respectivas opiniões sobre o 

uso de ervas com propriedades de cura.  

Este capítulo, também, concentra-se em dialogar com praticantes do Ouricuri, 

buscando compreender suas noções de sobrenatureza, de cura, de vivência e do trato com 

a natureza àsua volta. 

Em contrapartida, o presente capítulo dará espaço e voz para os Wassu-

evangélicos no tocante aos mesmos pontos que serão tratados junto aos praticantes do 

Ouricuri, com a finalidade de estabelecer um diálogo com e entre essas crenças e práticas 

de fé aparentemente distintas. 

Utilizo a obra de Clarice Novaes da Mota (2007) que trata sobre rituais e cura 

entre os Xocó e os Kariri-Xocó, ambos da região do baixo São Francisco, entre Alagoas 

e Sergipe. O trabalho da antropóloga visa a identificar os recursos botânicos e seus 

sistemas médicos ou de medicina tradicional. Mota traz a visão da capacidade de 

gerenciar o meio natural e produzir remédios botânicos como arte estratégica de 

sobrevivência étnica. 

Outra produção que muito me trouxe reflexões a respeito da cura foi a de Silva 

(2004), cujo título é muito sugestivo: “Vai-te pra onde não canta galo, nem boi urra...” 

Diagnóstico, tratamento e cura entre os Kariri-Xocó. O trabalho trata das diferentes 

formas de cura entre um povo indígena do Nordeste. 

E para tratar do que diz respeito ao pensamento protestante na relação com o 

sobrenatural e a cura, utilizo ainda o livro de Capiberibe (2007), O batismo de fogo, que
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 entre outros pontos importantíssimos, mostra a substituição de rituais e uso de bebidas 

fermentadas pelo fogo avivador do Espírito de Deus. 

 

3.1 Ouricuri: “lá em cima”, “aqui embaixo” 

 

Devo lembrar que o ritual do Ouricuri acontece no alto da Serra Pedra do Ouricuri, 

cujo próprio nome já indica. Portanto, os Wassu, de uma forma geral, referem-se 

geralmente ao Ouricuri como “lá em cima”, e o que está fora do Ouricuri como “aqui 

embaixo”. 

É na região das proximidades da Torre do Ouricuri que se concentra um maior 

número de pessoas com conhecimento sobre as ervas, segundo Igor, Wassu evangélico, 

coordenador da Escola José Máximo. Na oportunidade em que visitei a escola, perguntei-

lhe sobre onde eu poderia encontrar pessoas que lidam e conhecem as ervas, ele 

mencionou quatro nomes, dois homens e duas mulheres. Perguntei novamente onde eu 

poderia encontrá-los, onde moravam; informou-me que era na região das Pedrinhas. 

Surpreendi-me e perguntei-me, ao mesmo tempo sobre o porquê dessas pessoas estarem 

concentradas territorialmente nas proximidades de onde é realizado o Ouricuri, e transferi 

minha curiosidade ao coordenador Igor.  

Parece que aqueles que lidam com o conhecimento das ervas “decidiram” morar 

nos lugares mais afastados da área central da comunidade, ou seja, da BR 101. Igor 

informou, ainda, que os que vieram morar mais próximo da pista não queriam ficar nas 

grotas51.  

Posteriormente, com novas idas a campo, tive mais informações de que, 

inicialmente, poucos queriam ir morar nas regiões mais afastadas, seria então ingênuo de 

minha parte atribuir que só naquela região estariam os curandeiros Wassu, pois tem seu 

Quíndio, que mora no Cocal Velho e o próprio pajé do Ouricuri, que mora na Microárea 

Ipê, nas proximidades da BR. Assim, a disposição geográfica das famílias aconteceu 

durante da divisão de terras, quando as principais lideranças, escolheram primeiro onde 

                                                           
51 Lugar geralmente afastado, e rejeitado pela maioria. 
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queriam ficar e, depois, distribuíram as terras para as 54 famílias52 iniciais, nada tendo a 

ver com o grau de “espiritualidade”. 

Porém é fato, como diz Dona Côca e o Pajé Lula, em outras palavras, que na região 

das proximidades da Torre do Ouricuri existe uma energia superior que torna os rituais, 

vivências e crenças mais aguçadas. 

Os Wassu não possuem mais a língua nativa e, sobre a religiosidade, também 

houve incalculáveis perdas. Como já é sabido, a hegemonia dos brancos sobre o território 

e os indígenas foi fortemente marcada pela repressão de sua forma de viver, de realizar 

rituais e etc. Muitos grupos indígenas do Nordeste tiveram que silenciar seus rituais, suas 

festividades e “esconder” seus conhecimentos de pajelança, pois a sociedade branca, 

dominadora, os perseguia e os castigava. Cenário semelhante ao que aconteceu às 

religiões afro-brasileiras, justamente por estas se oporem ao modelo- padrão 

branco/cristão e por influência de dominação social e inclusive política (RAFAEL, 2004). 

Talvez o segredo que hoje encontramos em torno dos rituais do Ouricuri tenha se 

desenvolvido como forma de proteção, inicialmente com o silenciamento em tempos de 

perseguição e, posteriormente, sob o formato de segredo. Trata-se de uma formula 

encontrada para preservar signos comuns aos respectivos povos indígenas; os rituais e 

segredos, os quais os brancos são impedidos de ter acesso. Assim como Mota, penso o 

segredo como meio de preservar aspectos da cultura e dos rituais indígenas (MOTA,2007, 

p. 152). 

Silva (2004) aponta o processo de perseguição entre os Kariri-Xocó, que foram 

submetidos à catequização “e ao trabalho doutrinário propiciados pelas missões católicas. 

Semelhante ao que aconteceu com outros grupos do Nordeste, o ritual do Ouricuri dos 

Kariri-Xocó foi reprimido”, foi combatido até se tornar um segredo. Em Porto Real do 

Colégio, o Ouricuri se tornou até caso de polícia. 

Durante o processo de autoafirmação e de luta pela terra entre os Wassu, foi 

necessário passar por um processo do que eles chamam de “levantar o Ouricuri”; ocasião 

onde se uniram as “famílias troncos” coma ajuda de parentes de outras aldeias do Estado, 

                                                           
52 Esse número consegui com Igor, que é liderança tribal. 
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como os índios Xucuru-Kariri do município de Palmeira dos Índios, por exemplo, o que 

seria então “levantaro Ouricuri”? O pajé Lula tenta nos explicarda seguinte forma:  

 

Levantar é [...] os nossos mais velhos antepassados... ir dormir e acordar 

com um pensamento, com algum dom, algum dom Deus deu aquela 

pessoa que... ‘isso é’, ‘vamos fazer isso, vamos fazer isso’, e daí 

continuou, aí se juntou os mais velhos elevantou. (Pajé Lula, entrevista 

no dia 24-05-2016). 

 

Pajé Lula parece querer dizer que é um processo sobrenatural e que envolve os 

mais velhos e também os antepassados, onde, por meio de sonhos, surgem as indicações 

do que se fazer, de como proceder. Seria dormir e acordar com um ‘dom’ que mostra um 

caminho a ser seguido. Ele afirmou que durante sua infância, não se praticava o Ouricuri, 

até ele ser levantado com muita luta, mas os antigos, os mais velhos, mantiveram viva 

uma espécie de “terreiro sagrado”, que, segundo o entrevistado, “[...] chamava terreiro 

sagrado e depois a gente coloquemo o nome de Ouricuri”. O pajé afirma ainda que essas 

práticas são herança de família. É provável que o termo Ouricuri seja uma onda que surge 

no Nordeste durante o processo de luta e reconhecimento para denominar seus rituais 

sagrados, porém parece que nem todos os povos utilizavam esse termo. 

O antropólogo Clóvis Antunes o registrou, em seu livro Tribo Wassu, a ocasião 

de uma entrevista com Manoel Honório da Silva. Antes dessa visita, em 1978, já haviam 

tentado “levantar” o o ritual, mas não obtiveram êxito, conforme aponta o entrevistado: 

“certa vez chegou aqui um caboclo Kariri-Xucuru de Palmeira dos Índios pra levantar um 

toré. Foi-se embora e não levantou” (ANTUNES, 1985, p. 14). 

É na realização do Ouricuri que o sentido de comunidade indígena se torna mais 

real, mais palpável. O sentimento de solidariedade aumenta, as rivalidades são 

apaziguadas em respeito a uma vivência/experiência de comunidade harmoniosa, 

obediente e totalmente entrelaçada ao sobrenatural e à natureza e aos seus segredos. Um 

informante evangélico, depois de ter expressado sua opinião sobre o Ouricuri, revelou 

reconhecer que “aqui embaixo o povo se mata, lá em cima [no Ouricuri] inimigo de ferro 

e fogo se cumprimenta, se respeita, mas aqui embaixo se matam, aí, o que é que acontece? 

É isso que eu entendo”.  
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Assim, mesmo os evangélicos sabem que existe dentro da religião indígena um 

sentido de união e solidariedade para além das diferenças que possam existir no cotidiano 

da vida “lá embaixo”. 

A respeito desse mesmo ponto, de que no Ouricuri as divergências ficam de lado, 

Silva observa que entre os Kariri-Xocó, 

 

[...] todas as divergências que surgem no grupo são superadas no 

Ouricuri, local onde os índios se fortalecem frente a um mundo exterior. 

Até os que se opõem às lideranças tradicionais afirmam que no Ouricuri 

tudo muda. ‘É um local de oração, reflexão e aprendizado [...] Lá não 

tem briga, nem ambição, confirma o pajé Júlio Queiroz. (SILVA, 2004, 

p.26). 

 

Eu acrescentaria a essa citação, pensando o caso dos Wassu, que até os 

evangélicos sabem que “lá em cima” não é lugar de brigas, porém acreditam que lá se 

fazem malefícios. Nesse, sentido a demonização ou, em outras palavras, acusações de 

feitiçaria por parte de alguns Wassu evangélicos para com os Wassu católicos-Ouricuri 

desemboca entre estes uma tristeza profunda e, por vezes, revolta. Porém, percebi nestes 

uma serenidade quando se trata do assunto, das acusações; uma serenidade que só se tem 

quando se está seguro do se faz e daquilo em que se acredita.  

Alguns líderes católicos-Ouricuri mostram, nesse ponto, uma reação de apenas 

entregar a questão para que o tempo resolva, além de estabelecer diálogos para uma maior 

conscientização. Por exemplo, Benício Júnior acredita muito no poder transformador da 

educação diferenciada para a mudança de pensamento sobre as “coisas de índios”. As 

acusações apenas vêm acentuar as tensões entre os grupos religiosos em questão e, nos 

bastidores das relações sociais, os sujeitos envolvidos se emaranham com pensamentos e 

coisas ditas em surdina. 

O Ouricuri, de fato, transborda o sentimento de agremiação ou de comunidade, 

sendo ele, depois do Toré e suas variantes, um dos principais sinais diacríticos dos povos 

indígenas do Nordeste. Parece ser a expressão maior de união dentro da comunidade 

indígena. De acordo com Mota: “O sentido de comunidade e compromisso torna-se cada 
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vez maior e, segundo alguns deles, mais profundo que aquele que se experimenta ao se 

participar de uma missa católica aos domingos” (MOTA, 2007, p.132). 

Sobre ser do Ouricuri – ser índio de tronco53 –, o Pajé Lula (pajé da comunidade), 

nos diz:  

 

P.L.: O índio de tronco é o índio de religião, do Ouricuri. Todos são 

índio... só que... o índio, índio mesmo considerado que tenha poder de 

decisão é aqueles que tem a religião que é o Ouricuri. 

A.: Por quê?  

P.L.: A gente sem o Ouricuri, a gente não é índio, a gente sem o Ouricuri 

a gente não tinha essa aldeia, a gente não tinha reconhecimento de nada, 

a gente vivia por aí a fora trabalhando de boia fria pra os fazendeiros. 

Porque quem segura uma aldeia é o Ouricuri, que é a força total, a força 

maior. É lá onde a gente pede, é onde a gente faz a nossa oração, e tudo 

que a gente pede lá a gente consegue, aí, lá é o ponto principal. A aldeia 

que não tem o Ouricuri não é aldeia, ela é uma malocazinha, um 

povoadozinho qualquer, e não tem respeito por ninguém.  

 

O Pajé Lula nos apresenta uma forte consciência sobre a importância, inclusive 

política, do Ouricuri para o reconhecimento e manutenção da “aldeia”, tendo o próprio 

Ouricuri como o “ponto principal”. Assim o índio que faz parte do Ouricuri é “índio 

mesmo”, que tem poder de decisão dentro da comunidade, pois teria mais autoridade para 

tal, mediante a força adquirida nas participações dos rituais. E isso acaba gerando um 

embate com pessoas que não frequentam a religião nativa, estabelece uma hierarquia a 

ser respeitada. 

O Pajé Benício (pajé da religião) contou que nas comemorações do dia do índio 

de 2016, o carro que ‘carrega alunos, foi fazer trabalho pra religião’, porém isto gerou 

muitos comentários negativos durante um dos eventos, ocasião na qual pajé Benício 

tomou a palavra e disse:  

 

                                                           
53 Pereira (2014) também apresenta a categoria nativa de “índios de tronco” entre os Wassu, assim como 

seu contraponto: “cabeça-seca”. 
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Eu disse: ‘ói, alguém falou esse favor que o carro foi fazer pra religião, 

agora eu quero dizer a vocês que a nossa religião é a segurança dessa 

aldeia, aqui essa aldeia’, eu disse umas três vezes: ‘aqui nossa religião 

é a segurança dessa aldeia’.  Feliz, nós somos feliz. E vocês? Se não 

tivesse essa religião eu não sei o que era de ser dessa aldeia, porque a 

nossa religião é a segurança dessa aldeia de todo ponto de vista. Num 

instante baixaram a cabeça. Sem a religião não tinha nada e não tinha 

proteção. Aí, baixaram a cabeça. Depois as meninas vieram tudo, me 

abraçaram tudo. A vida é assim, tem que falar, porque dói quando a 

gente vai fazer o negócio pra religião e o camarada fica falando, tá 

ferindo todo mundo, a quem pertence ou a quem não pertence, porque 

tá falando de uma coisa que não pode falar aquela tradição.  

 

 No tocante à religião, cultura e decisões sobre a comunidade, o Pajé Lula indica: 

 

A gente não é.... nós não somos é..como é que diz... cruel, a gente vê 

todo mundo com bons olhos, todos nós somos filhos de Deus. Só que 

é... sobre religião a gente sempre afasta aquelas pessoas que não 

participa da nossa religião. Pra você vê, o próprio índio que não tem 

cultura... veja até onde eu quero chegar...  Um índio evangélico ele não 

quer se pintar, ele da pintura tem vergonha, é proibido, dizem que o 

Deus dele não permite, mas o Deus deles é o nosso. Só que nós temos 

o jeito de adorar, cada um tem o jeito de adorar seu Deus, né? Tem 

Jeová, tem a crente Assembleia de Deus, tem..., mas o Deus é um só e 

cada um adora Deus de uma forma diferente do outro... e nós não 

permite. 

 

Na comunidade Wassu tem 14 lideranças, dentre elas três evangélicas, porém o 

Pajé Lula deixa claro que, no que se refere à administração da comunidade, 

essaslideranças evangélicas “[...] eles sempre ajudam bastante”. Porém, lembra que, em 

outras comunidades indígenas, “um branco ele não tem participação de nada da aldeia, 

mesmo assim é o evangélico [...] se ele morar na aldeia, se ele for entrar na outra religião 

ele é expulso da aldeia, vai morar na cidade, vai viver como índio desacuturado; não 

permite”. 

O embate entre posições religiosas sempre está posto. Claro que de uma forma 

velada, não tão abertamente declarada. Seguindo a linha de Bourdieu, considero o sistema 

simbólico no âmbito das religiões como passível de exercer o poder simbólico, ou seja, 

invisível, em se tratando do cotidiano da comunidade Wassu. Dito isso, reitero a 

importância da presente pesquisa, uma vez que se encarrega de descrever e analisar o 
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convívio/conflito entre os grupos religiosos existente naquela comunidade: Wassu 

evangélico e Wassu católico-Ouricuri.  

As relações sociais existentes entre pessoas desses dois grupos religiosos e o 

campo de disputa construído no dia a dia por eles, constituem sua realidade social, de 

lutas e/ou de conflitos simbólicos. Seus contatos e relações, a olho nu, parecem 

harmoniosos em diversos âmbitos/setores da vida social, porém, no que se refere às ideias 

religiosas, crenças e práticas-rituais se acentuam as ideias contraditórias, palavras e 

atitudes e negações que se destrincham no palco dos conflitos simbólicos. 

Os dois grupos religiosos constroem seu poder simbólico e o fortalecem no 

interior de sua instituição por meio da comunicação com seus membros. Porém, essa 

comunicação, para o grupo dos religiosos evangélicos, não se restringe apenas aos seus 

adeptos, mas para quem estiver disposto a se deixar alcançar por meio do proselitismo. 

Já entre católicos-Ouricuri, de fato a comunicação e a transmissão de seus conhecimentos 

ficam delimitadas aos seus membros praticantes, “protegida” pela visão compartilhada 

do segredo. 

Assim os sistemas simbólicos são instrumentos de conhecimento e comunicação, 

que “só podem exercer um poder estruturante porque são estruturados”, então o poder 

simbólico:  

 

[...] é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma 

ordem gnoseológica: o sentido imediato de mundo (e, em particular, do 

mundo social) supõe aquilo que Durkheim chama de conformismo 

lógico, quer dizer, –uma concepção homogênea do tempo, do espaço, 

do número, da causa, que torna possível a concordância entre as 

inteligências. (BOURDIEU, 2006, p. 9). 

 

Contudo, certos de que o poder simbólico constitui a realidade social, tendo em 

vista a reflexão sobre dois grupos religiosos no interior de uma sociedade indígena, tal 

poder acarreta a efetivação de conflitos também simbólicos. Por isso, neste trabalho, 

tentou-se apresentar minimamente esses “conflitos simbólicos”, sutis, muitas vezes 

velados, invisíveis, mas que estão lá acontecendo e construindo o cotidiano. 
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Entre os Wassu não há um sentido único da construção da realidade, visto que há 

disputa entre as religiões existentes por espaço e veracidade (conflito). Na citação que se 

segue, gostaria de fazer o esforço durante nossa reflexão de substituir o termo ou a ideia 

de “classes e fracções de classes” por “grupos religiosos”, pensando a realidade Wassu: 

 

As diferentes classes e frações de classes [grupos religiosos] estão 

envolvidas numa luta propriamente simbólica para imporem a definição 

do mundo social mais conforme aos seus interesses, e imporem o campo 

das tomadas de decisões ideológicas reproduzindo em formas 

transfigurada o campo das posições sociais. Elas podem conduzir esta 

luta quer diretamente, nos conflitos simbólicos da vida cotidiana, quer 

por procuração por meio da luta travada pelos especialistas da produção 

simbólica [...]. (BOURDIEU, 2006, p. 11). 

 

Se formos pensar na chave da violência simbólica, a realidade social Wassu, 

requer dizer que os evangélicos estão inseridos no contexto do padrão social cristão, ou 

seja, hegemônico. Este estabelece padrões de pensamentos e lógicas de condutas 

“aceitáveis”, poderíamos também dizer que o grupo religioso católico-Ouricuri vem a ser 

então um grupo de minoria social subjugado pelo padrão social mais abrangente e 

“aceitável”. 

 

3.2 Breve descrição da Cosmologia Wassu-Cocal 

 

A princípio, quero esclarecer o que vem a ser cosmologia, numa explicação 

antropológica, através das palavras de Aracy Lopes da Silva:  

 

Cosmologias são teorias do mundo. Da ordem do mundo, no espaço e 

no tempo, no qual a humanidade é apenas um dos muitos personagens 

em cena. Definem o lugar que ela ocupa no cenário total e expressam 

concepções que revelam a interdependência permanente e a 

reciprocidade constante nas trocas de energia e forças vitais, de 

conhecimentos, habilidades e capacidades que dão aos personagens a 

fonte de sua renovação, perpetuação e criatividade. 
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Na vivência cotidiana, essas concepções orientam, do sentido, 

permitem interpretar acontecimentos e decisões. São, de modo 

sintético, expressas com clareza exemplar através da linguagem 

altamente simbólica da dramaturgia dos rituais. (SILVA, 1998, p. 75). 

 

 

Figura 23: Serra Pedra da Torre Wassu 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

O lugar reproduzido na figura acima localiza-se na região conhecida como Torre. 

Clovis Antunes relatou como um antropólogo-poeta sobre a Serra Pedra da Torre:  

 

[...] vendo-se bem de perto um monte, todo feito de pedra granítica que 

domina imponente a região próxima ao Cocal. E confirma ‘Da Tribo 

Wassu’, para afirmar que eles são descendentes de índios da Tribo 

Wassu. Que moram ao lado deste monte de pedra, semelhante a uma 

torre, que se eleva naturalmente para os céus níveos, como o marco e 

símbolo de tradição, o  último finco da demarcação das suas terras, que 

receberam como legado dos seus antepassados, e ao mesmo tempo, 

como label de grandeza, porque todos que passaram às margens do Rio 

Camaragibe ao ver de longe o monte de granito, a chamada ‘Torre de 

Camaragibe Wassu’, porém se lembrar que ali moravam, e ainda vivem, 

os últimos remanescentes indígenas da Região Norte de Alagoas. E 

assim a torre granítica torna-se um símbolo mítico e espiritual, porque 

ai, neste Monte, seergue o Cruzeiro, indício de manifestação singular 

de fé, como ‘local sagrado’ para pagamento de promessas totêmicas 

para os eternos dias de aflição. (ANTUNES, 1985, p. 6). 
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Na primeira visita que fiz a Dona Côca, ela quis iniciar nossa entrevista cantando 

uma toada, ao som de uma cabaça. A toada dizia respeito à Serra Pedra da Torre, a qual 

transcrevi:  

 

Em cima daquela serra tem um pé de amarrador,  

Em cima daquela serra tem um pé de amarrador, 

Aonde amarra bicho brabo, ô caboclo, ô leô lêarrá, 

Aonde amarra todo bicho brabo, ô caboclo, ô leô lêarrá 

Rêoarrêrreá... ôlêarrearrá 

Lá em cima daquela serra, passa boi passa boiada... 

Lá em cima daquela serra, passa boi passa boiada... 

Também passa meus caboclos, ô Eiarrê eiarrá” 

Rêoarrêrreá... ôlêarrearrá. 

 

A Serra Pedra da Torre ou Pedra do Ouricuri tem grande importância e significado 

místico, principalmente para os que praticam o Ouricuri, ela é como se fosse um centro 

energético da sobrenatureza. Pergunto se Dona Côca lembra de seus pais praticarem 

rituais na Serra: 

 

D.C.: Eles não faziam, o meu pai era branco, só a minha mãe que era 

índia, mas fazia promessa e visita, eu... pra vim ter o conhecimento de 

fazer visita e também já tive o conhecimento de fazer promessa, já fiz 

promessa pro meu filho que caiu do carro, caminhão, e eu fiz promessa 

pra não atingir nada na cabeça dele, fiz promessa e tô devendo, vou 

pegar o barro pra fazer a cabeça pra colocar lá no santo cruzeiro. Já 

existia muito lá, é... braço, perna, cabeça, tudo de doenças que tinha 

fazia promessa e ficava boa. 

A.: Essas promessas e essas pessoas que deixavam cabeça, braço e 

perna não são daqui mesmo?  

D.C.: Até que vinha de fora também, vinha e deixava lá no santo 

cruzeiro. Muitos veem aquele cruzeiro ali, veem aquela pedra ali pensa 

que não tem importância de nada, mas tem muita coisa muito 

importante dado pelo grande pai, por Deus, força, é muito bom, muito 

bom mesmo, quando a gente desce da religião, já desce com saudade. 

(Entrevista com Dona Côca, 24-06-16). 

 

A partir das lembranças de Dona Côca, podemos conhecer o passado recente e 

práticas de gerações anteriores a ela, assim confirmamos o que apontou Antunes ao dar 
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destaque à Serra e ao Santo Cruzeiro. Dona Côca merece um destaque à parte neste 

capítulo, o que faremos mais a diante. 

Em uma das visitas a Dona Côca, ao me apresentar suas plantas, onde de todo 

lugar se avista a Serra do Ouricuri e em frente a esta a Serra da Janela, perguntei o porquê 

desse nome. Então, ela me mostrou que naquela Serra se vê como que uma janela pintada 

naturalmente, insisti em saber mais sobre, quando ela revelou que em alguma época os 

pássaros voavam da Serra Pedra do Ouricuri para a ‘janela’ da Serra em frente. Falou-me 

ainda que antigamente ela não compreendia, mas que a partir dos rituais do Ouricuri 

passou a compreender, mas me frisou que não poderia me revelar mais nada.  

Assim, só posso refletir que os rituais do Ouricuri revelam segredos dos antigos e 

explicações de mundo que consideram a natureza local, amarrando os pontos de uma 

cosmologia local ainda não compreendida. A forma como Dona Côca falou sobre, fez-

me crer que aquela janela funciona como uma espécie de portal sagrado dos pássaros ou 

até portal dos pássaros sagrados. 

Como dito anteriormente, o povo Wassu, localizado na zona da Mata Alagoana, 

com mais de quatro séculos de contato, não possui língua nativa, passou por intenso 

processo de catequização e nas ultimas três ou quatro décadas passou/passa por 

processo/projeto proselitista dos evangélicos. Logo, é tarefa bastante difícil situar ou 

supor uma cosmologia Wassu, visto todo o processo de desconstrução do modo de ser 

indígena tradicional. 

Esse povo, grosso modo, tem uma visão de mundo e de crenças muito semelhante 

às populações rurais, não fosse a existência do Ouricuri, que traz toda uma reconfiguração 

da estrutura de crenças daquela comunidade. O Ouricuri reformula, principalmente e sem 

sombra de dúvidas, os sistemas explicativos e cosmológicos daquelas pessoas que 

frequentam diretamente o ritual.  

Os Wassu católicos-Ouricuri acreditam em Tupã, que corresponde ao Deus 

criador do cristianismo, acreditam no Deus Pai-Filho-Espírito Santo, provavelmente por 

uma secular influência da igreja Católica. Acreditam na interseção da Virgem Maria, 

principalmente Nossa Senhora da Conceição, padroeira da aldeia – acreditam nos santos 

católicos e no “Padrinho Ciço”. Além disso, os Wassu católicos-Ouricuri acreditam em 
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seres espirituais, que podemos agrupar em: 1. Espíritos dos que já morreram e 2. Espíritos 

da natureza, que nunca nasceram entre os vivos. Júnior, o filho do pajé da religião fala: 

 

Agora temos também a questão da espiritualidade, a gente acredita 

muito, por exemplo, nas forças da natureza, né, e acredita também que 

existe eh.... como eu posso dizer? [parece procurar a autorização do pai 

para falar, apesar de parecer bastante seguro]. É porque é uma coisa que 

a gente não pode deixar bem clara né..., mas que existem seres 

sobrenaturais também que têm uma força, que tem uma força dada por 

Deus e que pode, e que tem a permissão de fazer essa proteção também, 

principalmente para nós indígenas, de acordo com os conhecimentos 

tradicionais. 

 

Júnior retrata com muito cuidado sobre a crença nas forças da natureza e em seres 

sobrenaturais que não são os santos católicos. O segredo e o “receio” de falar sobreo 

assunto norteia toda a conversa com o pajé e seu filho e sucessor. Quando pergunto se os 

ancestrais têm mesmo influência sobre os vivos, Júnior responde: “Com certeza, uma 

influência muito grande, acreditamos muito na força dos ancestrais. Inclusive não são 

todos, mas aqueles (alguns vivos) que têm o merecimento pode manter o contato com 

esses ancestrais”. 

Ou seja, os ancestrais convivem e influenciam os vivos, mas só podem manter 

contato com esses ancestrais aqueles que tiverem merecimento para tal. E isto só se torna 

possível por meio de boas práticas no cotidiano, fazer o bem a todos, conservar uma fé, 

além dos segredos que não pude alcançar, no que se refere ao Ouricuri, onde vivos e 

ancestrais provavelmente podem entrar em sintonia.  

Os ancestrais podem entrar em contato com os vivos através de sonhos, além do 

espaço ritualístico do Ouricuri. Eles revelam os segredos mais antigos de seu povo, 

orientam e protegem. Como revela Dona Côca, que passou a compreender o mistério da 

Serra da Janela ao frequentar o Ritual, se o conhecimento foi esquecido, devido aos 

acontecimentos históricos, os ancestrais relembram aos seus descendentes o sentido e 

significados de tudo.   

Entre os Kariri-Xocó se fala “de uma ‘floresta dos espíritos’ para onde eles vão 

com intenção de se voltarem para suas raízes ancestrais” (MOTA, 2007, p. 75). Ou seja, 
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podemos visualizar o espaço do Ouricuri como a morada dos ancestrais, assim como a 

natureza é o espaço de todos os seres sobrenaturais.  

Entre os Pankararu, Athias observou que “A morte é vista como um renascimento 

para o mundo dos encantados, as pessoas que morrem vão procurar moradia nos lugares 

dos encantados, nas serras e nas cachoeiras do rio” (ATHIAS, 2002, p. 189). Entre os 

Wassu católicos-Ouricuri existe uma divisão entre espíritos de pessoas que fizeram o bem 

e de pessoas que fizeram o mal. Ao que parece, esses dois grupos de espíritos não fazem 

parte de um mesmo grupo espiritual. Minha curiosidade sobre o que os Wassu Ouricuri 

acreditam a respeito da morte e do destino da alma me fez perguntar:  

 

A.: Depois da morte, alguns vão para algum lugar e não retornam e 

outros ficam pra auxiliar?  

Jr.: Pois é, é... [faz uma pausa grande, respira fundo) é assim, é da 

seguinte forma, né, é de acordo com o que você faz aqui na terra, por 

exemplo, se você teve uma boa convivência na terra, se você teve uma 

boa contribuição, teve uma vida que ajudando o próximo, então se 

conseguiu fazer um caminho, um caminho que realmente seguiu e 

conseguiu,da luz, esse daí sim vai poder contribuir muito em outro 

plano, principalmente com a proteção do povo indígena. Agora também 

existe aqueles que não conseguiu seguir o caminho da luz por fazer 

algumas coisas que não deveria nesse mundo, então esse ser aí, ele tem 

uma prestação de conta a fazer, então que o deus Tupã vai tomar de 

conta dele e ver qual vai ser a sentença dele em outro plano. 

 

Pergunto ainda se seria possível os homens que não tiveram boas práticas durante 

a vida permanecerem entre nós e influenciarem negativamente os vivos. A essa altura da 

conversa, com esta pergunta, o pajé Benício pareceu não se incomodar tanto com a 

pergunta, mas respondeu de forma a encerrar o assunto: 

 

Isso... sobre mim... isso não chega ao conhecimento da gente. É porque 

a gente não... aqueles que não tiveram (merecimento) não fica junto da 

gente, eles não têm o merecimento de ficar junto da gente, aí, a gente 

não sabe a definição. 
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Assim, os espíritos dos que não tiveram boas práticas em vida não teriam o 

“merecimento” de interferir na vida dos Wassu católicos-Ouricuri que buscam participar 

do Ritual, onde obtêm as proteções.  

Em conversa com Dona Côca, perguntei se os Wassu acreditam em anjo da guarda 

e ela respondeu que sim, mas usou o termo “guia espiritual”. Afirmou que todos nascemos 

com um guia espiritual do bem, porém, à medida que vamos crescendo e com quem 

vamos convivendo e a partir de nossos pensamentos e práticas cotidianas, “guias ruins ou 

perturbadores” podem acompanhar a pessoas.  

Entre os Kariri-Xocó, Silva (2004) diz que existem duascategorias de espíritos: os 

“vivos” e os “mortos”. Os primeiros estão ligados à matéria humana, animais e plantas, 

já os segundos correspondem aos que já não vivem mais. O autor aponta para a crença de 

que para aquele povo os seres invisíveis são associados aos agentes causadores de 

doenças, “podemos destacar os que ‘flecham’, habitantes das matas, campos, lagos e rios; 

as correntes de vento, que surgem do nada e atingem o indivíduo” (SILVA, 2004, p. 64). 

São visões semelhantes no que diz respeito à noção de morte e de espírito entre os Wassu 

e os Kariri-Xocó. 

 Na cosmovisão dos Wassu católicos-Ouricuri, é possível uma pessoa ter dois ou 

mais guias espirituais. Os guias espirituais perturbadores ou ruinsfazem com que as 

pessoas pratiquem coisas ruins ou vivam bebendo, por exemplo. Acredita-se, ainda, que 

o anjo da guarda (guia do bem) se afasta quando um guia ruim ou perturbador atua. 

 No exato momento, por volta das 10:00, em que me explicava sobre guia 

perturbador, chegou perto de nós o genro de Dona Côca, que estava muito bêbado, falando 

alto e puxando conversas mesmo sem ninguém dar atenção. Este estava bêbado desde a 

noite anterior, pois da casa onde eu estava hospedada escutavam-se as reclamações e 

barulhos de discussões, minha anfitriã – Dona Côca – receava que acontecessem brigas.    

 Estávamos, naquela manhã, sentadas embaixo de uma mangueira que fica logo no 

caminho que dá acesso à entrada para sua casa. O homem falava alto, ia e voltava, ela 

baixava a cabeça e dizia: “Tá vendo? É disso que tô falando, é um perturbador”.  

 Ela propôs mudarmos de lugar para continuarmos a conversa e me convidou a 

ficar no local onde ela realiza as curas, embaixo de um pé de Amescla, que fica a uma 
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distância de uns dez metros da porta da cozinha. Fizemos o trajeto, devagar devido àsua 

dificuldade de se locomover. Lá, Dona Côca disse que é possível se livrar de uma 

perturbação como aquela e que ela sabia como fazê-lo, mas, para isto, a própria pessoa 

teria que querer e acreditar, do contrário não faria efeito.  

 Dona Côca disse que “chamar nomes feios” atrai guias ruins, e disse ainda que 

sempre alerta a seus filhos e netos para não chamarem nomes feios, isto seria uma forma 

de se proteger também dos guias ruins, além de não ficar muito próximo de pessoas 

negativas ou que praticam o mal. Os Wassu católicos-Ouricuri, acreditam que há espíritos 

que os auxiliam, estes podem ser ancestrais ou espíritos da natureza, ou seja, seres 

sobrenaturais que nunca precisaram nascer, que protegem a natureza ou seus elementos. 

Os espíritos dos que já viveram, tantos os bons quanto os maus, podem influenciar a vida 

e as ações dos vivos, porém os vivos devem se proteger para afastar os maus.  

 Sobre os espíritos que nunca viveram, que são os da natureza, comento sobre a 

Comadre Fulozinha, um ser da natureza muito “conhecido” na região de Joaquim Gomes 

e muito temido por alguns que acreditam. Eu mesma cresci ouvindo várias histórias, 

inclusive contadas por minha avó, que acredita em sua existência, muitos dizem que ela 

bate ou “dá uma pisa” em quem mexe sem permissão ou agride a natureza, que faz um 

tipo de trança nos cabelos dos cavalos, bate nos cachorros dos caçadores e ainda que é 

capaz de deixar uma pessoa perdida na mata, principalmente quando a pessoa não é 

batizada na igreja católica.  

 Dona Côca confirma a existência da Fulozinha e afirmou com toda convicção e 

seriedade que, se não chamar por eles (os espíritos da natureza), eles não mexem com 

ninguém – Fulozinha e outros que são temidos ou respeitados. Mas se mexer com eles 

pode haver uma punição: “É... como no caso da Fulozinha, são bons, agora quando vêm 

arretar ela, vêm aperrear ela, ela tira todo o assunto da pessoa e carrega a pessoa assim 

pro canto, fica ali dentro e não sabe nem como começou, ela perde a pessoa se fizer raiva 

a ela”. Conta ainda que: 

 

Isso daí são umas coisas que não mexe com ninguém, não falando no 

nome delas, elas não mexem com ninguém. Agora, quando é... 

Alcimeire disse que via a Fulozinha e o assovio da Fulozinha, que nem 

dormia. Ói, isso são coisas que não se bole, porque quando a pessoa não 
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liga pra elas, elas não tem como ligar pra pessoa, mas se a pessoa só 

ficar chamando nome... ói, sei não. Alcimira como é que tu vive ali, 

logo ali no canto delas [demonstra inquietação]... eu fico ali, eu não 

imagino, pode ser o que for, eu não imagino, eu só imagino Deus no 

meu coração. 

 

 São espíritos que, apesar de temidos, também são protetores da natureza, e teriam 

uma morada específica naquela localidade. Dona Côca disse que não tem medo, pois não 

fica pensando nesses espíritos e nem mexendo com eles. Pergunto: além da Fulozinha, 

quais são os outros seres que vivem na natureza? Responde-me com bastante convicção 

e concentração, olhando para a natureza àsua volta: “veja a natureza, esse pé de Amescla, 

ele é, ele serve pra remédio, só que tem pessoas tem alguma coisa ruim pra lá, num pé 

desse aqui não bota a mão”. Peço que me explique melhor. Ela reafirma: “Não bota a mão 

não!” 

 A resposta dela me deixa intrigada e pergunto se é a própria Dona Côcaque não 

deixa botar a mão na planta que cura, então responde “Não!”, como quem diz: não sou 

eu, “é coisas do outro mundo”. Então, entendo que ela está querendo me dizer que as 

árvores e plantas têm proteção espiritual, “tem, sempre (proteção espiritual) esse pé de 

Amescla, de lagre, que a pessoa faz chá, ói, tem muitas coisas que o que é ruim não mexe 

[...] Não consegue não enxergar! Não consegue, não! Porque toda planta tem seu 

protetor”. 

 Essa não aparição acontece também simplesmente quando o dono da planta (seu 

espírito protetor) não quer revelar a mesma, como aconteceu com a antropóloga Clarice 

Novaes da Mota, entre os Kariri-Xocó, ao procurar espécies de plantas curativas com o 

pajé Suíra, que disse: “O ‘dono’ da planta–espírito/fada que mora nela não quer ser visto 

por você. Então está se escondendo de da gente. Tenho certeza disso, porque noutro dia 

mesmo eu achei muito mijo-de-ovelha bem aqui” (MOTA, 2007, p. 143). 

 Então compreendo que todo ser vivo humano e plantas têm protetores espirituais 

e que estes seres protetores, sejam dos humanos ou das plantas, estão interligados e 

constituindo um universo de crenças, experiências, curas e continuidade. O diálogo com 

Dona Côca me fez lembrar do que Mota (2007) já revelava sobre a relação que os Kariri-

Xocó têm com as plantas.  
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O continuum existia no nível de humanos versus plantas, com as 

últimas intimamente relacionadas ao primeiro, pois eram, de fato 

interligados [...] as plantas para os Kariri-Xocó faziam parte da práxis 

para a reprodução física e ideológica da sociedade [...] considerando 

este fato podemos dizer que as pessoas pertenciam à mesma estrutura 

conceitual, compartilhando a mesma organização social estruturada. 

(MOTA, 2007, p. 138-139). 

 

 Pensando sobre os Wassu, só posso afirmar existência dessa mesma sintonia entre 

homem-planta para a reprodução ideológica entre a categoria Wassu católico-Ouricuri e, 

em menor grau, entre os Wassu católicos, e a inexistência dessa crença/sintonia e 

reprodução ideológica entre os Wassu evangélicos. 

 Não identifiquei entre os Wassu católicos-Ouricuri a ideia de que as árvores e 

plantas personificam os ancestrais, como acontece entre os Kariri-Xocó. Mas registro a 

ideia de que são agente curativos, que são manuseados e preparados a partir de 

ensinamento dos ancestrais por intermédio do Ouricuri, um dom revelador, dado a alguns 

merecedores que conseguem manter contato com os ancestrais. 

 Dona Côca me disse ainda que muitas pessoas têm receio da Coruja, pois é 

anunciadora de mau presságio e da morte, porém a fé seria a maior benção e proteção. 

 

3.3 A cosmologia dos Wassu evangélicos 

 

Já os Wassu evangélicos, acreditam no Deus trino: Pai-Filho-Espírito Santo, e 

obviamente, não acreditam que Maria, mãe de Jesus, ou que os santos católicos tenham 

poder, muito menos que possam influenciar na vida dos homens ou interceder por eles 

através de uma oração. 

 Tive informações entre os Wassu evangélicos que provavelmente não teria entre 

o Wassu católicos-Ouricuri. Disseram-me que quando estavam para levantar o Ouricuri, 

vieram índios de outras aldeias e que ficaram juntamente com os Wassu em reclusão para 

“descobrir quem era o dono daqui”, então questionei: “dono em que sentido?”, me 

respondeu que “espiritual, entidade espiritual” e este seria um dos motivos para os 
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evangélicos rejeitarem a participar daqueles rituais, pois a Bíblia manda adorar um só 

Deus. Alguns evangélicos afirmaram ter vontade de frequentar o Ouricuri, mas, como “a 

Bíblia ela é muito específica [...], hoje eu vejo os dois lados da moeda e eu optei por um, 

entendeu?”. 

 Perguntei mais enfaticamente: “O que é que o Ouricuri tem que a bíblia não 

permite?”. O meu interlocutor fez uma pausa reflexiva, respirou e então respondeu: 

 

Aí é interessante, olhe, o que eu sei de lá é, quem convive lá não sabe 

que eu sei, entendeu? Quando eu digo que o Ouricuri tem um dono, uma 

entidade e que essa entidade elas são apresentadas em oferendas, em 

rituais, sacrifícios, porque essa entidade ela já entra em contradição 

com o que a Bíblia diz, a Bíblia diz: “ adorai a um único senhor, o vosso 

Deus, abaixo dele nem um outro”, então aí, com isso entra em 

contradição; você ter uma festa, a qual a pessoa que está na festa, os 

doze homens que são selecionados para a festa, cada um está vestido 

com uma roupa a qual eu não sei quem está vestido naquela roupa 

[praiá] dozes pessoas com doze praiás e eu não sei... entrou José, 

Antônio e Pedro e eu não sei em que praiá está José, que praiá está 

Pedro e que praiá está Antônio, porque cada praiá daquele representa 

uma subentidade. Aí isso a Bíblia condena, até a Bíblia católica condena 

a adoração a ídolos, a Bíblia católica, mas, porém, hoje o pessoal 

[católicos] não adora, eles respeitam, eles consideram. Mas hoje lá em 

cima [em alusão ao ritual do Ouricuri que acontece na Serra Pedra do 

Ouricuri] há adoração, há o culto à entidade, exemplo: o mesmo daqui 

é o de Kariri, o mesmo dono daqui é o de Kariri, se os Wassu quisessem 

participar do Ouricuri dos Kariri eles poderiam. 

 

 Essas informações não puderam ser checadas, inclusive sobre o “dono daqui”, 

devido o segredo que estáem torno do ritual do Ouricuri. Por diversas vezes, mas sempre 

de forma cautelosa, tentei buscar mais informações sobre o funcionamento do ritual, mas 

como já era esperado, não obtive as respostas necessárias. Pergunto se os Kariri a que se 

refere são os Xucuru-Kariri de Palmeira dos Índios, responde-me que são os de Porto 

Real do Colégio, os Kariri-Xocó.  

 Dessa forma, sendo tal, uma informação verídica, seria possível associar essas 

informações adquiridas às da obra de Mota (2007). Porém, mesmo sendo o “mesmo 

dono”, existe uma distância gigantesca de descontinuidade e depois de recriação do 

universo cosmológico e ritualístico dos Wassu católicos-Ouricuri, fato que transforma 
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este povo e seu ritual em um acontecimento particular, mesmo que bebendo da fonte 

Kariri-Xocó. Pois, o composto humano-geográfico é outro, as experiências das pessoas 

são outras, a construção e seus significados são particulares ao povo sobre o qual estou a 

falar. 

 Os evangélicos, de uma forma geral, têm como principal base a Bíblia, com os 

evangélicos Wassu não seria diferente. Como se vê, suas justificativas de oposição ao 

Ouricuri se dãoa partir da interpretação que fazem da Bíblia. Assim também entre os 

Palikur evangélicos, para os quais a “Bíblia possui um poder simbólico incomensurável”, 

isto é retratado, também entre os Wassu, a cada vez que um evangélico fala da Bíblia 

como “a verdade”. Para os Palikur, “A Bíblia, por ser o meio fundamental de transmissão 

do conhecimento da ‘verdade”, deve ser frequentemente lida [...] Aos olhos Palikur, a 

Bíblia sagrada é fonte de toda e qualquer explicação” (CAPIBERIBE, 2007). 

 Há muitos comentários dos evangélicos sobre as práticas do Ouricuri não seren de 

Deus. Mas, como estavam cientes de que minha pesquisa toca justamente no ponto de 

conflito entre os evangélicos e católicos-Ouricuri, faziam-se cautelosos ao falar comigo 

sobre alguns pontos, e sempre que falavam algo que considerassem mais “forte”, pediam 

para não revelar a origem da fala, então,  

 

[...] o que provém de um lado e o que provém do outro. Minha resposta 

é muito crítica em relação a isso, mas eu tô tentando suavizar. O que é 

de Deus e o que não é; como é que eu posso dizer que “fulano” tem 

poder de curar? Certo? Olhe, eu sei que no ritual lá em cima tanto eles 

fazem pra cura, fazem rituais pra dinheiro, eles também fazem rituais 

pra morte, pra desgraçar com a vida das pessoas. Entendeu? Aí, a 

Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir e ele tem por 

traz dele uma legião de demônio para fazer isso. Em um dado momento, 

eu enquanto evangélico, eu vejo isso, sobrenaturalmente, eu vejo. 

 

 Como se observa, os Wassu evangélicos acreditam que o ritual do Ouricuri é 

realizado para cura, obtenção de dinheiro, e também para desgraça e morte das pessoas, 

uma visão um tanto difundida entre a categoria analisada neste tópico. Alguns não 

indígenas habitantes da cidade acreditam que os Kariri-Xocó fazem sacrifícios com 

morte; insinuam até que algumas pessoas não voltam de lá. Isto denota um medo que 
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ajuda a manter distantes os que não compreendem aquele universo xamanístico (MOTA, 

2007).  

 Chama a atenção também o fato de acreditarem que no Ouricuri atua uma “legião 

de demônios”. Este termo é muito difundido entre os evangélicos, parece que todo e 

qualquer ser sobrenatural que não se encaixe na trindade divina são considerados 

demônios e devem ser combatidos.  

 Para confirmar a recorrência desse pensamento, vejamos a fala de Júnior, filho do 

pajé: 

 

[...] alguns evangélicos, e já ouvimos muito de alguns, né, não todos 

porque tem uns que não se pronunciam dizendo que aquilo não é de 

Deus, que é satânico, eles não se pronunciam, mas já existe muito. 

Inclusive esse, essa história que eu te falei lá dos alunos que tava lá na 

escola e que o pai dele disse que não era pra dançar o toré, porque aquilo 

ali era do cão, ele simplesmente falou assim pra professora dessa forma, 

ele disse: ‘Ói minha mãe disse que não era pra dançar o toré, porque o 

toré era do cão, que não é de Deus’. E vários outros casos que 

aconteceram por aí também o pessoal criticaram o Ouricuri, criticam as 

práticas tradicionais dentro da comunidade já existiu muito. E são 

coisas que a gente fica tentando quebrar, né, aos poucos. 

 

Porém, é obvio que, mesmo com tais pensamentos, as coisas não são sempre ditas 

às claras, principalmente na frente de lideranças tribais católicas-Ouricuri. Tais 

pensamentos e comentários acontecem tanto quando se refere ao Ouricuri, quanto a outros 

aspectos da cultura, como o Toré. Mas é claro que existem, entre os evangélicos, raras 

exceções: aqueles que, por uma questão de função/profissão, pintam-se e entram numa 

roda de Toré festivo ou aqueles que possuem uma visão mais ampla da cultura indígena, 

mas geralmente estas poucas exceções acontecem entre os profissionais da educação. 

As igrejas evangélicas, de um modo mais geral, seguem um modelo de crença na 

Trindade Santa e geram uma negação/oposição a tudo que foge deste padrão. O que não 

está contido nisto é considerado “demoníaco ou diabólico”, pensamento que entra em 

total contraposição com as crenças tradicionais dos povos indígenas.  
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Entre os Wassu, as igrejas evangélicas, com exceção de uma54, não têm 

particularidades ou especificidades por estarem inseridas dentro de uma Comunidade 

Indígena. As lideranças são compostas pelos mesmos pastores da cidade de Joaquim 

Gomes, porém alguns líderes locais da Assembleia afirmam que, de uns dois anos para 

cá, “ as coisas estão mudando mais”, “ ficando menos conservadoras”. 

O pajé ou xamã ou ainda os curandeiros são as pessoas mais visadas nessas 

práticas religiosas tradicionais, sendo vistos como os ícones das atuações xamânicas 

despovoadas no meio evangélico. Personificam aspectos das identidades tradicionais 

indígenas, que são incompatíveis com o modelo de crença pentecostal (CAPIBERIBE, 

2007, p. 220). 

 

3.4 Pajé do Ouricuri 

 

 

 

Figura 24: Pajé do Ouricuri: Sr. Benício 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

                                                           
54 A Igreja Obra da Restauração, cujo o pastor é um Wassu e pareceu-me mais aberto às questões locais. 
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Ao conversar com o pajé Benício (pajé da religião), o percebi mais cerimonioso, 

ao contrário de outras lideranças, parecia só querer revelar, claro, o mais superficial. Esta 

cerimônia aconteceu particularmente quando se falava de remédios, curas e suas crenças 

em seres sobrenaturais, como espíritos dos mortos e espíritos moradores da natureza. Se 

o assunto fosse outro, ele parecia bem mais disposto a falar, creio que justamente pelo 

segredo que envolvem tais assuntos e pela posição que ocupa, de guardião dos saberes e 

do sobrenatural de seu povo, pensando na mesma chave de Mota (2007). E quando eu 

insistia em saber um pouco mais, ele dizia: “é isso que eu já disse” ou “é como estou lhe 

dizendo”, mas sempre com um tom de voz doce e um sorriso no rosto. Quando perguntei 

sobre os remédios de mato, ele me respondeu:  

 

O remédio que a gente faz é uma coisa simples, um exemplo: [...] você 

sente uma cólica no intestino ou um pouco de pressão, acho que a 

pressão a pessoa faz um chá de cidreira, pronto. Toma aquele chá, se 

continuar você faz um chazinho de capim santo, toma. Se a gente tem 

uma cólica, às vezes tá atacado, nós tem uma madeira no mato muito 

apropriada para o chá, que é a mulana, pisa aquela mulana, faz um chá 

dá pra aliviar, se a pessoa sente disenteria, nós temo um mato muito 

medicinal, é o espinheiro, o anti-caspo do espinheiro. Você cozinha, a 

pessoa tomou e imediatamente passou aquela cólica, aquela disenteria 

e assim por diante, as coisas assim são os remédios caseiros. 

 

Mota (2007) visualizou os pajés, entre os Kariri-Xocó, como uns “guardiões do 

equilíbrio físico e ecológico de seu grupo e de seus membros, pois são intermediários 

entre os mundos, o que se vê e o que não se vê, como mestres dos espíritos”. Guardam 

conhecimentos que são os segredos de seu povo e, ao mesmo tempo, a garantia de 

sobrevivência e de se manterem como comunidade indígena. Capiberibe (2007) traz o 

pajé ou “Xamã é, nas mais diversas situações em que se encontre a população da qual faz 

parte, como uma reserva de identidade” (CAPIBERIBE, 2007, p. 220). 

Seu Benício, pajé do Ouricuri, descreve-se da seguinte forma:  

 

Eu tenho a felicidade de o pessoal tudo me acolher com maior carinho, 

com maior apreço, maior respeito, sempre estão comigo e... nós torce 

pra comunidade ir pra frente com fé em Deus. Porque, se depender de 

um conselho meu, eu estou aqui, posso ir por ali com a maior pressa ou 
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com peso nas costas, é só disser: ‘eu quero falar com o sinhô’, eu jogo 

lá e vou atender aquela pessoa, é assim por diante. Eu tenho um amigo 

aqui, ela tá até em São Paulo, ele dizia para os outros companheiro que 

ele é de certa idade, mais velho do que meu Júnior, ele me tem uma 

consideração muito grande, ele dizia:  ‘meninos, vocês quando passar 

por Seu Benício, por favor, perca ao menos uma meia hora pra 

conversar com ele, que ele só tem coisas preciosas pra falar’. Aí, a vida 

é assim. 

 

Uma pessoa a serviço das comunidades, daqueles que precisam de um conselho, 

de uma conversa, de um remédio do mato. Isto faz parte do processo de pajelança ou 

xamânico entre o pajé e as comunidades que têm total relação com as crenças e que 

transferem potencialidades aos outros especialistas de cura da comunidade. Pergunto ao 

Seu Benício se eles praticam algum ritual de cura e ele responde enfaticamente que 

“Não... a gente não tem rituais de cura, nós temos nosso ritual, né, Júnior” e olha para seu 

filho, seu sucessor. Seu Benício se referia ao Ouricuri, ao segredo que não pode ser 

revelado. Júnior, por sua vez, responde que “só quando há necessidade”. Nesse momento, 

fico com receio de elaborar mais perguntas que mesmo indiretamente atravessem a 

questão do segredo.  

 Quando pergunto ao Seu Benício se ele se considera um pajé de cura, ele me 

responde: 

 

Não, eu não sou pajé de cura, eu auxilio, eu faria um favor pra qualquer 

uma pessoa que precisar, tá sofrendo qualquer um incômodo assim, eu 

ensinar um remédio, eu ensino de todo coração sem pretensão, sem 

pretensão, ensinar eu ensino que o que me interessa é que aquela pessoa 

fique bom, não sofra, é isso. 

 

Interpreto a fala acima de forma a creditar que ele não se considera com o poder 

de curar, pois seria apenas um intermediador das pessoas que estão sofrendo com o 

sobrenatural, um auxiliador dos seres espirituais, que de fato poderiam curar. 

 

 



155 
ERVAS, PAJELANÇA E CURA 

 

 
 

3.5 A história e o “dom do pensamento” de Dona Côca 

 

Dona Côca é uma das mais conhecidas curandeiras do povo Wassu, por isto 

mesmo está sendo colocada em evidência nesta produção. Apesar de já conhecer Dona 

Côca, foram muitas tentativas para agendar uma visita, pois ela quase não sai de casa e 

onde mora não dá área de operadoras telefônicas, mas por meio de uma nora sua, consegui 

marcar o tão esperado encontro. Pois, na ocasião dos festejos do dia do índio conversamos 

sobre minhas intençõesde marcar uma visita e a mesma disse estar disposta, mas teria que 

avisar, marcar o dia com antecedência. 

Josefa Antônia da Silva, 56 anos, popularmente conhecida como Dona Côca, filha 

de índia com um branco, sua família materna é a família Máximo, mas recebeu o 

sobrenome de seu pai que era um não-índio; neta de índia curandeira e sobrinha de tios 

curandeiros, cresceu no antigo Cocal, mãe de nove filhos, passou por dois casamentos e 

lutou pelas conquistadas terras Wassu.  

 

 

Figura 25: Dona Côca 

Foto: Aldjane de Oliveira 
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Naquela manhã, do dia 24 de junho de 2016, por volta das 9:20, cheguei em 

território Wassu. Após pegar um mototáxi, cheguei à casa de Dona Côca, que me recebeu 

de braços abertos. Logo perguntou por meu esposo, o qualeu tinha prometido levar para 

apresentar a ela, este chegou alguns minutos depois de mim, pois a moto que o trazia 

derrapou numa ladeira íngreme por onde tivemos que passar.  

Após todas as apresentações, Dona Côca nos apresentou sua casa e nos levou para 

a cozinha, onde nos ofereceu um café que se propôs a fazer na mesma hora. Mostrou-nos 

seu fogão à lenha, que naquele dia não estava funcionando, porque seus netos usaram 

toda a lenha na fogueira de São João, santo que é comemorado na noite anterior à nossa 

visita. E a fogueira ainda estava a queimar no terreiro da frente de sua casa, a qual foi 

feita no centro de quatro pés de milhos que formavam um quadrado. Dona Côca me 

explicou que aquela disposição da fogueira e dos pés de milho é um costume dos mais 

velhos, da mesma forma manda que seus netos o façam. 

Da janela lateral da cozinha, avistei um poleiro, muito bem construído como uma 

arte manual, com varas finas, rentes umas às outras, devia medir uns 5 metros quadrados. 

Dona Côca falou que foi construído por seu filho Almir, o qual trabalha com artesanato 

indígena e dá aulas de capoeira. Aquele poleiro tinha galinhas, galos, pintos guinés e 

faisão.  

Saímos então para conhecer o “seu sítio” nas proximidades da casa. Havia mais 

outras cinco residências de seus filhos e suas respectivas família. Mostrou-nos 

alegremente suas plantações de laranja de diversos tipos e dizia cada um de seus tipos. 

Havia, no entorno das casas, muitas plantas e roseiras, organizadas de forma a demonstrar 

bastante zelo pela terra e pela natureza. Havia também plantação de macaxeira, abacaxi, 

jenipapeiro, mangueiras, entre outros.  

Dona Côca, mesmo com dificuldade de locomoção, devido ao derrame sofrido, 

mostrou suas plantações, as casas de seus filhos. Subimos uma pequena colina com vista 

para a Serra Pedra do Ouricuri, que se vê dali de forma majestosa, do outro lado, que seria 

o fundo de sua casa, que esta numa baixada de terra. É possível também avistar a outra 

montanha de pedra, a Serra da Janela, na qual se vê uma figura pintada pela natureza que 

lembra uma passagem “imaginária”. Dona Côca, de forma admirável, apresenta seu 

espaço e os horizontes vistos daquele lugar. 



157 
ERVAS, PAJELANÇA E CURA 

 

 
 

 

Figura 26: Dona Côca a mostrar as plantações com vista para a Serra Pedra do Ouricuri 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

Após esse passeio, descemos por entre a plantação de laranja, colhemos e 

desfrutamos algumas delas, e de volta à sua casa, onde conversamos informalmente e 

almoçamos. A refeição foi preparada, por sua filha Alcimira. Um prato típico da aldeia: 

banana verde cozida com verduras e temperos, acompanhado de arroz, feijão e galinha. 

Este cozido de banana tem gosto de peixe no coco. 

Antes de iniciar a entrevista, Dona Côca aprontou-se, colocou seus colares, 

adereços de pena, pegou sua cabaça e xanduca, e com a ajuda dos netos a acendeu. Cantou 

toadas ao balanço forte de sua cabaça, entre tragadas na xanduca, parecia defumar o 

ambiente. Fez também orações em voz baixa e, só depois disto, disse estar pronta para 

falarmos, momento que foi devidamente filmado e gravado. 

 

 

 

 



158 
ERVAS, PAJELANÇA E CURA 

 

 
 

3.6 Infância 

 

Comecei por perguntar a respeito de sua infância. Acredito ser importante 

descrever a trajetória de vida de uma curandeira Wassu, pois sua biografia está 

inteiramente emaranhada com a história de sofrimento, luta, descobertas e conquistas de 

seu povo. Dona Côca teve sete irmãos, dos quais só dois estão vivos, e cinco irmãs, das 

quais duas estão vivas. Seus pais, portanto, tiveram treze filhos. Lembra: 

 

Minha história é... muito difícil e na mesma hora não é. Porque nós 

temos Deus poderoso, que sem ele não somos nada, sem ele não somos 

ninguém. Né verdade? Mas com as forças de Deus, do meu Pai Tupã, 

que ele quem dá as ordens. Eu passei comer calango, calango assado, a 

minha mãe preparava pra gente comer macaxeira, com batata e tudo 

isso a gente passava e nós tinha saúde, nós tinha porque tudo natural, 

tudo só no sal, assado, macaxeira cozinhada, assada... é uma delícia, 

muito gostosa, batata assada, se você comer uma batata cozida, ali você 

sente outro sabor; e com isso o bejú no forno, mexido, relado pra gente 

comer com peixe seco, sardinha; relado que a gente fala que rela o 

coentro, a hortelã, a cebolinha com tempero e a gente faz aquela 

misturada e, ôxe, comia que enchia a barriga.  

 

Era fartura daquilo que a natureza podia oferecer: raízes, peixes e etc.. Assim ela 

compara sua infância com os dias atuais:  

 

Minha mãe ia pescar, pescava daqui pra ali, e já pegava um tanto de 

peixe, agora a gente vai no rio peleja muito pra pegar um cabaço de 

peixe e talvez nem pegue, porque se ajuntaram o povo e começaram 

botar veneno no rio e ninguém tomou nunca as providências. Matava 

peixe, matava camarão, matava pitú, curuca que é peixe parecido com 

arapuna. E a gente pescava, quando dava uma enchentezinha, ôxe, que 

a gente ficava alegre e pegava o puçá, ia e pegava tanto, tanto camarão, 

pitú e agora... acabou-se o tempo. 

 

 Termina sua fala com pesar, devido a todas as perdas das ocupações indevidas das 

terras Wassu. Dona Côca afirmou que seus conhecimentos das ervas foram obtidos com 

sua mãe, a qual não frequentava a religião indígena após ter sido levantada, pois na época 
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de sua infância este ritual tinha sido silenciado. Como aponta Silva (2004) a respeito dos 

Kariri-Xocó de Porto Real do Colégio, os indígenas foram submetidos à catequização e 

doutrinação católica e o Ouricuri, por sua vez, foi sistematicamente combatido, por isto 

mesmo passou a ser praticado às escondidas e hoje é ritual secreto. 

 Dona Côca afirmou: “minha avó era curandeira e os irmãos dela também era 

curandeiro, tio Mário, Pedro”. Continuou: “depois, por causa da minha tia, ela [sua avó] 

passou a ser crente, passou... bem dizer dominada por ela que vivia na casa dela, mas 

também foi uma parte que ela seguiu a Jesus também... a minha tia não queria que ela 

curasse”. Assim, ela relata com certo tipo de remorso o fato de a avó ser impedida de 

curar por influência de sua tia que era evangélica. Como podemos perceber, Dona Côca 

vem de uma linhagem de curandeiros indígenas. Continua sobre a avó: 

 

Ela é o seguinte, ela crente, mas ela não saía de casa. Também ela não 

se envolveu numa cura. Ela [tia de Dona Côca] dizia: ‘mãe, só existe 

um Deus’. Ela dizia: ‘eu sei, minha filha, e é por isso que eu curo, 

porque existe um Deus poderoso que com as minhas palavras de eu 

pedir a Deus pra curar as pessoas, uma criança... que eu não vou deixar 

de ser uma pessoa de Deus não, minha filha’. Tudo faz parte de Deus, 

tudo faz parte de Deus, principalmente uma cura, que uma cura é muito 

importante a gente pedir a Deus por uma pessoa e vê aquela pessoa se 

levantar, não é tão bom? É muito bom, minha fia, eu fico feliz e a gente 

se sente feliz... Eu ficava só assim olhando, observando ela, e era uma 

coisa que eu queria. 

 

Esse embate, em cuja oposição temos alguns indígenas se tornarem protestantes, 

também foi registrado por Silva entre os Kariri-Xocó. Tais conversões trazem 

preocupação para os familiares e fazem com que esses convertidos se afastem, deixando 

o Ouricuri, “um pequeno número de Kariri-Xocó se tornou adepto do protestantismo, o 

que os afasta cada vez mais do Ouricuri. Tal fato causa insatisfação entre os outros índios, 

deixando os que optaram pelo protestantismo bastante cautelosos ao se referirem ao 

ritual” (SILVA, 2004, p. 27). 

Dona Côca afirmou que desde pequena achava bonito sua avó curar e disse “o 

meu dom que Deus me deu é ver uma pessoa assim e ter os toques, ter aqueles toques”. 
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Esses toques seriam pressentir alguma coisa sobre alguém e saber revelar o que sentiu. 

Relatou Dona Côca como descobriu seus dons:  

 

É, eu tava com uma faixa de uns trinta anos, ou menos, aí foi descoberto, 

foi descoberto até pelo um cego. Ele pegou na minha mão e disse, aí eu 

fiquei até assim... eu não frequentava da religião ainda não, ele disse 

que eu tinha um dom e esse dom que tinha que não conhecia da religião, 

passava muita perturbação, aí, vinha gente e dizia você vai ser médium, 

aí, aquilo me dava aquele desgosto, me dava aquela vontade de morrer, 

eu não queria, eu não queria e aquilo dava dentro de mim que não era. 

Aí, eu fiquei nessa, eu dizia meu Deus, meu pai, me dê um caminho, 

meu Deus, pra eu sair dessas coisas e que não quero essas coisas, me dê 

um caminho. Aí, Jesus me mostrou o Ouricuri. Aí, foi quando eu 

consegui e afastou todas as perturbações. Aí, na minha religião, aí, foi 

quando eu vi realmente que, o que o cego falou, o cego falou pra mim 

que eu tinha um dom de pensamento, o meu dom é de pensamento, não 

de ser médium de espírito nem de nada não, só o dom que vinha entre 

o céu e as nuvens, de onde vinha.  

 

 Aquele cego era uma figura muito conhecida na cidade de Joaquim Gomes, há 

umas três décadas; eram dois irmãos cegos que viviam numa casa próxima ao cemitério 

do centro da cidade de Joaquim Gomes-AL. Manoel era considerado por muitos como 

um sábio. Após o episódio com o cego Manoel, relatado por Dona Côca, ela não demorou 

muito para começar a ter contato com o Ouricuri que estava a ser levantado. Essa 

preocupação de Dona Côca em não querer ser médium se devia ao fato de que o termo 

remeteria à negação das práticas religiosas de Matriz Africana, a qual é vista por grande 

parte da sociedade como negativa. Ela sentiu-se aliviada ao ter contato com o Ouricuri 

que estava a ser levantado. 

 

3.6.1 Decepções e doença  

 

Dona Côca afirmou que já tinha problemas com os nervos desde seu outro 

casamento, momento a partir do qual já entrou em contato com alguns medicamentos 

alopáticos para os nervos, mas esses problemasse agravaram-se muito após decepções 

amorosas/familiares. O fato é que seu último esposo, após quase três décadas de 
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convivência conjugal, e pai de seus dois filhos mais novos contraiu um romance com uma 

sobrinha de Dona Côca, a qual é filha do irmão que ela mais gostava e este teria deixado 

tudo acontecer.  

Aquela dupla ou tripla traição culminou na separação e no agravo dos problemas 

de nervos, assim como acarretou em derrames e sequelas na capacidade de locomoção, 

além de ter desencadeado uma depressão.   

Como eu já tinha ouvido rumores de que Dona Côca teria se convertido ao 

protestantismo, perguntei se em algum momento de sua vida ela pensou em se afastar do 

Ouricuri:  

 

Foi esse momento agora que meu marido se separou de mim, que me 

deixou pela minha sobrinha, aí, através dessa doença, foi um momento 

difícil. E teve mais problema assim de inveja né, de inveja, eu ainda 

queria vender meu barraco, ainda vendi três e fiquei com o maior. E 

depois, quando eu dizia que não ia, aí, quando via o povo passar pra 

religião, eu desse jeito (com a locomoção limitada)... eu ia romper o 

caminho ali, a capoeira e ia-me embora, eu ia-me  embora, mas na hora 

o carro do Claudevan ia passando, aí me pegaram, me botaram no carro 

e eu fui-me embora, eu não fico sem frequentar a religião, eu não fico; 

eu posso frequentar, posso fazer visita nas igrejas, em qualquer canto 

que for, mas a igreja que eu sinto mais a vontade é na minha religião, 

eu  fico mais à vontade de fazer minhas penitências e, choro hoje em 

dia, porque eu não posso fazer minhas penitências como eu fazia, como 

eu fazia, porque, na época que eu tinha minha saúde, eu não tinha inveja 

de quem fazia suas penitências, eu não tinha inveja, hoje eu fico só 

assim olhando...meu Deus, tudo que eu fazia agora não posso fazer, será 

que eu vou ficar assim por vida, Pai? Olhava as minhas pernas assim 

[bate nas pernas], daí a força nas minhas pernas, movimenta minhas 

pernas pra eu fazer minhas penitências, mas aos poucos, de vez em 

quando vou... 

 

 Dona Côca enfrenta essa dificuldade para frequentar o Ouricuri e de locomoção 

após o derrame, além de que, lá em cima, no ritual no alto da Pedra do Ouricuri, ela tem 

que conviver com o ex-marido e com sua sobrinha como um casal. Porém, mesmo com 

todas as adversidades, Dona Côca continua firme no Ouricuri, mesmo que não consiga 

chegar/estar lá. Ela se decepcionou de muitas formas. Conta, poeexemplo, sobre uma das 

vezes em que esteve lá em cima depois de descobrir a traição:  
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Quando eu subi com essa mágoa, pra religião, subi e quando chegou lá 

e fiquei com aquilo; quando a gente desabafa é melhor, né? Mas quando 

deixa tudo guardado ali abafado... aí, quando eu fui me deitar...  aí, 

quando eu fui me levantar, cadê?  

 

 A partir de então, as doenças se agravaram, a depressão surgiu.  Foi quando Dona 

Côca começou a ter contato com os programas de rádio e TV da Igreja Mundial, “aí eu 

comecei a orar e a tomar água ungida, aí, com isso, me ajudou e muito”. Assim, começou 

a assistir, depois a visitar esporadicamente essa denominação, mas afirma “eu não deixei 

de não ir [ao Ouricuri], eu passei uns dias sem, mas a minha vontade só era de ir, e as 

pessoas sempre diziam: ‘mulher vai, não abaixa a cabeça... e não dê seu lugar a ninguém’, 

aí eu fui assim mesmo, fui e tô”. 

 

3.6.2 Identidade religiosa de Dona Côca 

 

 Em um dado momento da entrevista, perguntei qual seria sua religião e a deixei 

livre para responder ou não.  

 

C.: É a católica. 

A.: Certo. Aí, a senhora católica... 

C.: católica e tenho a nossa religião, a nossa religião que é do próprio 

índio.  

A.: Mas além de ser católica e frequentar o Ouricuri, participar dos 

rituais indígenas, a senhora frequenta alguma outra igreja ou religião ou  

já frequentou? 

C.: Eu, depois que eu tô no Ouricuri eu já frequentei já a Igreja Mundial, 

mas eu não participo direto, mas de vez em quando eu gosto de ir.  

A.: a senhora visita, né? 

C.: Sou visitante. 
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 Pergunto se na Igreja Mundial ela recebeu algum convite para se converter 

efetivamente e, assim, afastar-se do Ouricuri. Responde-me dizendo que recebeu 

conselhos, de alguém que frenquenta o ritual do Ouricuri, para que ficasse apenas na 

igreja católica: “Côca, fique só pra igreja, igreja católica e o Deus da igreja, e o Deus de 

nós aqui, é o mesmo”. Seria o mesmo que dizer: é preferível que, se não quiser ir ao 

Ouricuri, que frenquente a igreja católica do que uma evangélica.  

 Tassinari, quando analisa a relação entre o Xamanismo e catolicismo entre os 

Karipuna no Amapá, remete-nos à ideia/crença de que “unindo esses dois universos há 

somente uma explicação que os engloba e que remete a uma divindade única e criadora: 

‘toda força do mundo vem de Deus’” (TASSINARI, 1999, p. 450). Esse Deus pregado 

pelo Catolicismo parece ser mais condizente com as manifestações de crenças indígenas.  

 Insisto em perguntar sobre se os membros da denominação protestante insistem 

em convertê-la, se sabem sobre seu pertencimento aos rituais indígenas: “Eles não sabe 

que... porque eu não falo, só no meu pensamento, é só pra Deus”. Assim, nesse jogo de 

omissão, extrai-se dos ambientes e grupos religiosos aquilo de que se necessita. 

Continuamos a conversa: 

 

A.: Quer dizer que as pessoas da Igreja Mundial não têm conhecimento 

que a senhora é do Ouricuri? 

C.: Não, porque, não...  eles sabem que eu sou índia, né, e frequento o 

nosso ritual, agora que eles não falam nada, só diz ‘tem que ter fé em 

Deus que a senhora vence tudo, quer dizer, já é uma ajuda. Eles nem 

sabe, eles nem sabe que a gente tem essa parte (Ouricuri). 

A.: Então eles sabem que é índia mas não sabem da existência do 

Ouricuri? 

C.: Isso! Não, não... eles só diz:  ‘tenha fé em Deus que você  vai vencer 

tudo, tudo que você tá passando’. Eu digo: ‘eu tô passando um momento 

muito difícil, Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim também, 

os irmãos aí orasse por mim também, eu tô passando um momento 

difícil’, aí, ele faz uma oração um pouquinho, pede aos irmãos oração e 

‘tudo vai passar, tenha fé em Deus que não tem barreira que não passe, 

se o inimigo quiser botar você no caixão, Deus vai tirar e vai te dar 

vitória’, aí aquilo foi me fortificando mais, [...].  

A.: Aí, nesse caso, eles (da Igreja Mundial) não sabem que existe o 

Ouricuri aqui?  

C.: Isso, eles não sabem e eu não falo. 
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Temos dois pontos principais nessa fala de Dona Côca: 1. Omissão (legítima) no 

ambiente da Igreja Mundial sobre participação dos rituais do Ouricuri, 2. O acolhimento 

que ela encontrou entre “irmãos evangélicos”, o que não encontrou entre os praticantes 

do ritual indígena (referente à traição sofrida). Assim, convém sentir e extrair aquilo que 

nos faz bem nos ambientes onde circulamos, chamo isto de seleção e agremiação 

momentânea por conveniência e necessidade do eu. E isto não é utilizar de má fé, pelo 

contrário, é não se fechar em um único paradigma de contato com o sobrenatural, mas 

abrir os horizontes e conseguir ir além do padrão proposto localmente. É um ato de 

coragem sair das amarras e enxergar além.  

Devo, também, esclarecer da não aprovação dos familiares mais próximos que 

convivem na mesma casa, sobre suas visitas à Igreja Mundial. Durante a última visita que 

fiz à D.Côca, a mesma me revelou que tinha parado de visitar aquela congregação. 

Dito isso, vamos analisar as falas sobre seu “poder de cura”, “fama”. Contei para 

Dona Côca que dentre as pessoas a quem perguntei sobre alguém que curasse entre os 

Wassu, todas me indicaram, o seu nome, e:  

 

C.: Isso daí tá longe.  

A.: Tá longe? 

C.: Tá longe [risos]. 

A.: Por quê? Não faz mais? 

C.: Eu tô dizendo porque essa fama tá longe... [risos] 

A.: Esses conhecimentos das plantas, além de vim de conhecimento da 

sua mãe, da sua avó, os encantados contribui pra isso? 

C.: Ói, sobre isso vem no meu pensamento [dom de pensamento], 

porque tem muitos na religião que faz as penitências, mas não tem os 

toque das coisas, que eu tenho, por isso que eu digo: pode frequentar a 

igreja, pode frequentar o que quiser. Aí, muita  gente tem inveja de mim 

por essa parte. [...] Agora, [...] graças a Deus, teve um menino, um povo 

aqui da outra aldeia que eu chamei pra fazer uma cura aqui. Você vê, 

como pai dele é meu sobrinho, aí, ele me chama de tia Côca também. 

Quando ele chegou aqui, eu tava mesmo aqui, tava passando mal, aí, o 

Carlinho foi pra dentro e disse assim: ‘Côca, o Titico tá ali passando 

mal’. Eu disse: ‘Ôxe, vocês vieram do Ouricuri e chega aqui e fica 

passando mal’, ó... pra você como as coisas andam. Aí eu digo: ‘Bota 

ele aqui pra dentro, chama ele aqui pra dentro’. Aí, fui lá, fui lá nos 
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meus negócios, peguei aquela cabaça, cantei o que veio no meu 

pensamento de cantar. Foi na hora que o povo de Palmeira foi chegando 

aqui. Aí, quando eu já vim me dar por si, eles já estavam sentado tudo 

ali no sofá... e o menino ficou bom. Aí, eu disse: ‘Ôxe já vieram? Já tão 

aqui?’. Eles disse: ‘Já’. E eu: ‘Aí vão fazer o negócio pra mim?’. Eles 

disse: ‘Bom, nós viemos com o pensamento numa coisa, mas 

cheguemos aqui e encontramos outra’ [risos]. Ai, Jesus! Mas naquela 

depressão do bixiguento lá, eu ficava marcando coisa, mas só que é 

diferente. ‘Cheguemos aqui e encontremo outra coisa, e nós estamos 

aqui, assim mesmo a senhora quiser... 

 

Dona Côca tinha pedido auxílio para aos parentes Xucuru-Kariri de Palmeira dos 

Índios para que estes realizassem um processo de cura nela, devido a todas as turbulências 

que aconteceram em sua vida, mas quando os Xucuru-Kariri chegaram, encontraram 

Dona Côca realizando processo de cura em um jovem Wassu. Isto intriga aos Xucuru-

Kariri, mas se prontificam a receber Dona Côca lá em Palmeira, para realizar o ritual 

desejado. Na época da entrevista Dona Côca ainda não havia ido à Palmeira. 

Dona Côca se justifica que pode frequentar os grupos religiosos que quiser e 

mesmo assim continua tendo seus dons e realizando curas, “tem muitos na religião que 

faz as penitências, mas não tem os toques das coisas, que eu tenho, por isso que eu digo: 

pode frequentar a igreja, pode frequentar o que quiser”.   

Dona Côca disse que se desfez dos santos católicos quando passou a visitar a 

Igreja Mundial. Na frente de sua casa tem uma casinha, tinha uma pequenina capela de 

um pouco mais de um metro de altura, onde ela guardava seus santos, mas afirmou 

também que não deixou de fazer a orações para eles, “peço que eles me protejam, ói tem 

meu padrinho Ciço, Santa Quitéria, a protetora daqui [Nossa Senhora da Conceição], 

Virgem de Guadalupe”.  
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3.7 Posto de Saúde, evangélicos e medicina tradicional 

 

 

Figura 27: Posto de Saúde indígena 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

O posto está localizado na Microrregião Ipê, próximo da Escola Estadual Indígena 

José Máximo. A partir de dados coletados em 2016, com informações disponibilizadas 

pelos próprios funcionários, podemos dispor que o quantitativo de funcionários chega a 

36 funcionários, distribuídos da seguinte forma: 

Tabela 4: Quadro de funcionários não-indígenas 

Funcionários não-indígenas Nº 

Responsável técnico (enfermeira) 
1 

Médico 
1 

Farmacêutica 
1 

Psicóloga 
1 

Assistente Social 
1 

Dentista 
1 

Enfermeiras 
1 

Total 7 
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Os funcionários não-indígenas geralmente são de Maceió, atuam em funções que 

requerem uma formação mais técnica, como médico, dentista e enfermeiros graduados. 

São sete funcionários no total. 

 

Tabela 5: Quadro de Funcionários Indígenas 

Funcionários 

Indígenas 

Religião 

Evangélico Católico Ouricuri 
Não 

informado 

Total 

Recepcionista 
 

1 

  

1 

Técnicos de 

Enfermagem 

2 2 

 

1 5 

Agente de Saúde 6 1 

  

7 

Agentes de saneamento 2 1 1 

 

4 

Vigilantes 
  

1 

 

4 

Motorista 3 

  

3 6 

Auxiliar de Serviços 

Gerais    
1 1 

 

28 

 

Os 28 funcionários indígenas somados aos 7 não-indígenas totalizam 36, para o 

atendimento à saúde dos Wassu no Posto de Saúde. Destes 36 servidores, 13 são não 

evangélicos, ou seja, uma porcentagem de 36 %, desta forma temos 64% de funcionários 

evangélicos no Posto de Saúde Indígena. Ou seja, um número bastante expressivo e que 

intriga ao ser analisado junto às declarações de alguns líderes Wassu sobre diminuir o 

espaço de poder de Wassu evangélicos dentro da comunidade.  
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Em ocasião de visita ao referido Posto de Saúde, conversei com a psicóloga, 

Wanessa – na época da entrevista já atuava lá há mais de um ano –, a qual me forneceu 

informações importantes sobre a relação interna e externa entre os próprios funcionários 

e entre estes e os pacientes.  

Estrategicamente, escolhi conversar com algum funcionário não-indígena, 

justamente para ter um olhar ‘de fora’ da comunidade, talvez desprovido de inclinação 

para algum dos lados, digo grupos religiosos; e visando à possibilidade também de 

analisar um olhar intermediador entre as partes, no que diz respeito aos ambientes do 

Posto de Saúde. 

Perguntei à Wanessa (psicóloga) se ela já presenciou algum conflito ou algum 

indicio de divergência por parte dos evangélicos dentro da área da saúde: 

 

W.: Sim, mas olhe só não é com relação à prática da saúde nem com a 

medicina tradicional, mas com relação ao posicionamento deles, 

entendeu? Não é falando que eles são preconceituosos, não é isso, mas 

é que determinadas visões que eles têm, eles acabam trazendo também 

pro ambiente de trabalho. Então, às vezes, um acolhimento a um usuário 

de álcool e outras drogas, entendeu? O olhar deles não é desprovido de 

preconceito, vamos dizer assim... 

A.: Por quê? 

W.: Que eles usam porque querem, e que eles não mereceriam 

atendimento. Não mereceriam preocupação, a nossa preocupação, 

porque eles fazem isso porque querem e não vão mudar, que não 

querem mudar. 

[...] Atrapalha o atendimento, atrapalha e afasta o usuário [do Posto de 

saúde], inclusive a maioria dos usuários de álcool, homem já é difícil 

de comparecer ao posto de saúde, né? E os usuários de drogas é que não 

vêm mesmo. (Entrevista realizada com Wanessa, dia 05-05-2016). 

 

 Em oportunidade anterior a essa entrevista com a psicóloga, eu já havia 

conversado sobre com o líder indígena e evangélico Mizael, que congrega na Assembleia 

de Deus, ex-agente de saúde e agora desempenha a função de assessor (indígena) 

administrativo do distrito sanitário especial indígena (AL/SE)-SESAI. Quando em 

ocasião de visita à sua casa, após esperá-lo retornar de uma pescaria, tive oportunidade 

de um breve momento de diálogo, o qual foi devidamente gravado.  
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 Dentre outras perguntas, questionei se, em sua opinião, a quantidade de 

evangélicos trabalhando no posto de saúde implica em diferença no atendimento ao 

paciente/usuário, me respondeu:  

 

Não! Não implica, porque eh.... eles estão executando seu papel 

enquanto profissional, independente, respeita muito a religião, respeita 

os questionamentos que surgem, respeita muito a questão eh... do 

próprio distrito trabalhar uma saúde diferenciada infiltrada também 

junto com a própria cultura, né... mas assim cada coisa no seu devido 

lugar. (Entrevista realizada com Mizael, dia 24-03-2016). 

 

 Mizael salienta para a questão de a própria saúde indígena já ser diferenciada, 

portanto os funcionários, independentemente de sua religião, têm um olhar de muito 

respeito às questões da cultura/ religião local. 

 Perguntei, também, à psicóloga, sobre a relação interna dos funcionários, com 

interesse na religião, com foco nos funcionários evangélicos, ao que me respondeu:  

 

A relação é aparentemente boa, mas, por exemplo, quando eu entrei 

aqui no posto, a minha colega de trabalho, a assistente social ela é da 

Umbanda, então ela sofreu bastante preconceito. Ela não precisava nem 

verbalizar, né, que era de outra religião e tal, então o pessoal era só 

‘chiu!!!!’ Era só ver, quando ela abria a boca pra dizer qualquer tipo de 

comentário, já começavam a chiar, começavam a olhar torto, a 

dificultar, às vezes mesmo, o processo do serviço por causa do 

preconceito que eles têm. (Entrevista realizada com Mizael, dia 24-03-

2016). 

 

Questiono diretamente se ela, Wanessa, percebe alguma ligação, a partir das 

formas de se expressar dos evangélicos, entre a Umbanda e o Ouricuri: “Sim! Quase 

sempre. Quando eles comentam sobre o Ouricuri, eles comentam nesse sentido, como se 

fosse macumba, e eles nem conhecem, nem a macumba, nem o Ouricuri [risos], não 

sabem como é um nem outro”.  

Percebemos que os evangélicos transferem para o ambiente de trabalho seu olhar 

“não desprovido de preconceito”, refletindo, inclusive, no tratamento de usuário de álcool 
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e drogas, ocasionando o rompimento do tratamento. Porém, temos consciência que este, 

certamente, não é o único motivo para as desistências em tratamentos deste tipo. Trata-se 

de um processo complexo, que requer muito cuidado para afirmar uma monocausa para 

a desistência. Assim como não tomo como verdade absoluta o depoimento de Wanessa, 

mas entendo como um ponto de vista a ser sim considerado. 

O que estou buscando entender, nesse ponto específico é: se tudo aquilo que foge 

do padrão de pensamento e, principalmente, das práticas dos indígenas-evangélicos, 

parece ser tomado como algo muito ruim, como não sendo de Deus. Em nível 

urbano/nacional, o que é considerado ruim ou não pertencente à classificação de coisas 

boas e dentro do padrão da sociedade cristã seria a questão da “macumba/candomblé”. 

Em nível local, na comunidade Wassu Cocal, podemos dizer que, na visão dos 

evangélicos, a macumba é substituída pelo ritual do Ouricuri.  

Por isso, o meu interesse em tratar da questão de ervas medicinais, utilizadas 

também nas religiões afro, assim como nas religiões indígenas. Essa aproximação com a 

natureza e suas forças, assim como a multiplicidade de seres sobrenaturais com poder de 

interferência na vida dos vivos vem a calhar – pensando numa cristã/evangélica – como 

uma forte oposição ao Deus do cristianismo, principalmente o Deus – pregado pelos 

evangélicos – único e sem seres auxiliares. Este é um paradoxo importante a ser 

considerado. 

Por essa razão, a princípio, eu tentei buscar ver se existe algum conflito entre os 

funcionários evangélicos nesses tratos com a medicina tradicional, se existia alguma 

resistência. Porém, o campo comprovou que quando se trata do uso superficial das ervas, 

que é o uso caseiro e moderado, não há oposição nem rejeição. Porém, quando é um uso 

administrado por “curandeiro/pajelança”, um uso e indicação mais sofisticados, há uma 

forte rejeição por parte destes cristãos-evangélicos: “não há essa resistência, entendeu? 

Com relação ao uso de plantas mediciais... agora, a questão de ir pra um curandeiro... aí 

sim! Eles já iriam olhar com outros olhos”, revelou Wanessa. 
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3.8 Ervas, curas e proteção 

 

 

Figura 28: Pinhão Roxo, muito utilizado para rezar nas pessoas 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

Algum tempo atrás, não mais que um ano e meio, vi uma matéria no site local de 

Joaquim Gomes, sobre um projeto de ervas medicinais que estaria em desenvolvimento 

no Posto de Saúde Indígena. Na certeza de que eu precisava chegar até as pessoas 

conhecedoras das ervas na comunidade, e após ter falado com Igor, que já tinha me 

indicado alguns nomes, fui ao local para obter mais informações. 

Chegando no posto, próximo da E. E. I. José Máximo, encontro alguns ex-alunos, 

o que me proporciona uma recepção no mínimo calorosa. Eles estes estavam esperando 

atendimento. Procurei primeiramente a farmacêutica, Adriana de Souza, que estava 

trabalhando junto aos Wassu apenas há alguns meses. Na época da entrevista, com as 
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devidas apresentações, fiz algumas perguntas sobre o projeto com ervas, fui informada 

que o projeto se chama “Farmácia Viva” e parece ter sido ideia da antiga farmacêutica. 

Relatou que: 

 

A partir do momento que eu cheguei, que eu vim trabalhar aqui, a gente 

tem feito um trabalho de conscientização com a população indígena 

para a questão da valorização mesmo da medicina tradicional. Assim, a 

gente vê que eles estão muito acostumados com os medicamentos 

alopáticos e principalmente os jovens não tem muito interesse na 

medicina tradicional e assim... muitos idosos a gente tá vendo morrer 

com o conchecimento, entendeu? Porque não têm pra quem passar, 

então a gente tá fazendo esse trabalho de valorização [...] trabalhando 

principalmente com esses dois grupos que são os usuários de álcool e o 

grupo de pessoa com sofrimento mental. Aí, a gente já tá vendo que tá 

melhorando o olhar que eles têm sobre isso, mas o uso não é tanto como 

a gente gostaria. Mas, assim, a gente já tem visto que tem gente que 

vem aqui, pegar, colher folhas ou a mudinha mesmo. 

 

Justifica a existência do projeto Farmácia Viva como forma de valorizar e 

conservar alguns conhecimentos que os mais velhos possuem, conhecimentos esses pelos 

quais os jovens não têm “muito interesse”. Assim, o projeto busca incentivar o uso das 

ervas, em detrimento do uso constante de remédios alopáticos.  

O projeto foi iniciado em plantação vertical pela antiga farmacêutica, Janaina 

Lessa, vertical justamente para evitar a contaminação. Porém, sem os devidos cuidados e 

o sol muito quente, não aconteceu o plenodesenvolvimento da plantação que acabou 

morrendo, posteriormente, foi feita a plantação horizontalmente, no chão mesmo. 
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Figura 29: Farmácia Viva 

Foto: Aldjane de Oliveira 

caca 

 

 

Figura 30: Erva Cidreira 

Foto: Aldjane de Oliveira 
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Figura 31: Pra Tudo 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

Cada erva estava devidamente identificada com uma cerâmica branca enfiada no 

chão, com os nomes das ervas pintado nelas.  

Segundo Adriana de Souza, “isso aqui é da comunidade, não é nosso, é da 

comunidade, quem quiser pode pegar, é uma coisa que a gente deixa claro, que isso não 

é pra nós, é pra eles mesmos”. Assim, o Wassu que tiver a necessidade pode ir e usufruir 

das ervas do projeto Farmácia Viva. Porém, segundo a farmacêutica, os mais velhos 

sempre cultivam algumas ervas em suas próprias casa. 

O uso de plantas, ervas ou frutos está presente em vários âmbitos do cotidiano 

Wassu, seja para produção de remédios ou pinturas corporais. O Pajé Lula, que se 

encontrava numa construção da Escola José Máximo (tipo salão de meia parede). Estava 

produzindo tinta preta, feita de Jenipapo; em cima de uma carteira escolar estava o 

Jenipapo ralado, um potinho de margarina com um líquido escuro e um pano de prato 

para comprimir as raspas do Jenipapo ainda verde.  
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Figura 32: Pajé Lula 

Foto: Aldjane de Oliveira 

 

Colocou seus materiais sobre a mesinha, o ralador de milho, que usa para raspar 

o jenipapo, colocou também por sobre a mesinha um Jenipapo verde, e fez pose para ser 

fotografado. 

O líquido extraído do jenipapo serve para pintura corporal, muito utilizada nas 

apresentações de toré e rituais do Ouricuri. A tinta vermelha, utilizada também na pintura 

corporal, é extraída do Urucum, fruto urucuzeiro, conhecido como Safrôa. 

Em uma outra ocasião, em conversa com Pajé Lula, pergunto se quem tem 

conhecimentos das ervas que curam são pessoas que frequentam o Ouricuri, ele responde:  

 

Porque, na realidade, quando... no Ouricuri, se você adoece, se você 

adoece, [...], se dá dor de barriga, toma remédio de casa, que a gente 

pode dar um chá. Mas a gente não pode se... no Ouricuri a gente adoece 

ou alguém aqui de fora mesmo, uma família que não pode ir, nós vamos 

pra lá, nós se reúne, nós faz nossos pedidos e nós vê... aí, nós vê, alguns 

daqueles [daquelas pessoas presentes do ritual], não todos, alguns 
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daqueles têm o tom [dom] dado por Deus pra fazer aquele remédio, ele 

faz o remédio e toma e fica bom... mas, remédio fácil que tem por aí 

tudo, todo mundo sabe fazer. (Pajé Lula, 24-05-2016). 

 

Assim, ele explica que remédios simples quase todo mundo sabe, mas em caso de 

doença mais grave é necessária uma ajuda sobrenatural. Nos rituais, alguém tem o “tom” 

(dom) para fazer o remédio, tem o dom para distinguir quais as ervas deverão ser 

utilizadas e como manipulá-las, possibilitando assim, somado à crença, um processo de 

cura. Podemos, então, dizer que os remédios mais simples – ou fáceis, como diz o Pajé – 

são de conhecimento quase que geral, já os mais sofisticados ou os que requerem um 

conhecimento maior surgem principalmente de inspiração sobrenatural a partir dos 

rituais. 

Pergunto sobre o fato de os que mais conhecem de ervas na comunidade se 

concentrarem na região da Torre e Pedrinhas, me responde: 

 

P.L.: Porque aquelas pessoas são tudo do Ouricuri, não todos, mas a 

maioria é do Ouricuri, aí tem mais dado por Deus do que aquelas 

pessoas que não participa né.  

A.: É verdade que eles não permitem igreja evangélica lá? 

P.L.: Não querem! Já é um meio de preservar. Lá nas Pedrinhas, a gente 

vê [...]  lá um local mais apropriado pra tudo que for fazer, evento, essas 

coisas...  

 

A própria comunidade (a partir das expressões do pajé) enxerga que, em outras 

palavras, a região das Pedrinhas e da Torre é um núcleo de forte presença e influência 

sobrenatural entre os Wassu. 

No que diz respeito ao contato e à relação com a natureza e com o sobrenatural, 

afirmo que os Wassu católicos-Ouricuri compõem um subgrupo especial, que busca 

reservar um modo de ser e de estar no mundo que se aproxime daquilo que faziam seus 

ancestrais. Os praticantes do Ouricuri acreditam ser os “índios de verdade”, justamente 

por reservarem os costumes, tradições e crenças dos antigos. São eles que convivem, 

acreditam e dão espaços para a atuação dos ancestrais e seus conhecimentos, curativos 
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inclusive, o uso e preparo das ervas, assim como outras entidades que não são os que já 

viveram também podem ensinar. 

A natureza (relevo, serras, rios e matas), plantas e ervas são partes 

importantíssimas que constituem o universo de crença, poder e cura, o qualproporciona o 

equilíbrio e a paz. O universo estruturante da visão de mundo do curandeiro e do que está 

sendo curado constitui o integrante e primordial para o equilíbrio e continuidade natureza-

homem. “Acredita-se, neste modelo de cura, que as plantas e seus extratos acalmam 

qualquer tipo de perturbação, trazendo harmonia e saúde de volta ao individuo que sofre 

e à sociedade a qual ela ou ela pertence” (MOTA, 2007, p.137). 

 As ervas, somadas à fé no “Deus Poderoso”, teriam o poder de curar ou afastar 

até perturbações, ou seja, os guias espirituais ruins/perturbadores, que deixam as pessoas 

em um estado “atrapalhado”. Mas a cura somente acontece se a pessoa que está sendo 

atrapalhada quiser, no contrário não surte efeito.  

Disse ainda que aquela árvore onde estávamos a desfrutar de sua sombra enquanto 

conversávamos, Amescla, é uma ótima planta para afastar perturbações, assim como a 

“Jamburuna, alecrim, peão roxo, afavaca e chacrona”, esta última, fervida, serve para 

limpeza de corpo. 

Dona Côca mostrou os leves cortes no tronco da Amescla, pediu para que eu 

observasse, transitou diversos olhares entre mim e a árvore, como quem procura saber se 

deve contar mais um pouco ou não, esfregou o dedo em um dos cortes, o mais recente, da 

árvore e aproximou a mão do meu nariz e mandou que eu cheirasse, ao respirar senti um 

cheiro entre forte e aliviante, semelhante ao Vick que conhecemos. 

 

3.8.1 Cura e proteção 

 

Não faço, aqui, distinção entre os diferentes tipos de curandeiros, pajé, benzedeiro, 

curandeiro ou rezador, pois os enxergo como sendo parte de um mesmo universo 

cosmológico e como agentes de cura e instrumentos da espiritualidade para exercer, em 
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maior ou menor grau, os conhecimentos e os procedimentos de cura. Portanto, agremio 

os variados tipos de agentes de cura dentro da categoria analítica de curandeiro. 

A palavra-chave para se iniciar este tópico é a crença ou fé: “[...] é uma fé que eu 

já trouxe dos antigos, dos meus antepassados que era assim, tinha gente na família que 

era benzedeiro, que benzia”, disse-me o pajé Benício. 

O dom da cura se revela como uma herança de família, onde a cada geração uma 

pessoa é escolhida para cumprir com os feitos de cura, mas as obrigações para com a 

espiritualidade são abertas a quem queira. Seu Benício continuou a relatar a saga de cura 

ou de vidência de sua família:  

 

B.: A bisavó dele [aponta para seu filho Júnior] era a avó da minha 

esposa, era a melhor curandeira que tinha nessa região, a mãe do meu 

sogro.... era Antônia Honório, era filha do véi João Tomas Marques e 

ela chegava assim minha filha...a mãe chegava pra curar um menino, 

ela olhava assim, chamava a mãe e dizia  ‘minha filha, vá pra casa, vá 

cuidar em comprar a mortalha dessa criança que ela não vai ficar boa 

não’. 

A.: Ela nem chegava a curar?  

B.: Era. E quando tinha jeito, que chegava curava e a pessoa se 

levantava. Ela era uma pessoa muito especial, minha esposa ainda hoje 

se lembra da vó dela que era muito especial. 

 

Lembremos que Seu Benício é primo de sua esposa, que, por sua vez, é irmã do 

Cacique Geová, então as histórias de famílias se entrecruzam, os sobrenomes também se 

confundem com esses tios de união-casamentos. No entanto, podemos perceber que o 

potencial de cura ou vidência pode chegar a um ponto de o curandeiro saber quando deve 

ou não realizar os procedimentos de cura. Questiono a Seu Benício como é possível saber 

quando a doença não é para a cura? Responde-me de forma muito simples: “é ter aquele 

conhecimento. Só Deus, que deu aquele merecimento aquela pessoa, não é pra todo 

mundo”. 

Assim como Seu Benício, Dona Côca também descende de família de curandeiros, 

como sua avó e seus tios, o que reafirma a ideia da existência de “linhagem de 

curandeiros”. A escolha do próximo curandeiro parece ser uma escolha da espiritualidade, 
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a pessoa já nasce com o dom, desenvolvendo-o ao longo de sua vida e a negação desse 

dom pode acarretar em doenças ou perturbações. Dona Côca me relevou que,  

 

[...] passava muita perturbação, aívinha gente e dizia: ‘Você vai ser 

médium’.  Aí, aquilo me dava aquele desgosto, me dava aquela vontade 

de morrer, eu não queria, [...] eu dizia: ‘Meu Deus, meu pai, me dê um 

caminho, meu Deus, pra eu sair dessas coisas e que não quero essas 

coisas, me dê um caminho’. Aí, Jesus me mostrou o Ouricuri. Aí, foi 

quando eu consegui e afastou todas as perturbações. 

 

Vale lembrar que nesta época em que se passa o relato de Dona Côca, o Ouricuri 

ainda não tinha sido levantado, o que a deixava sem norte ou base, parece pensar sua 

“mediunidade” voltada às religiões afro-brasileiras.  

Também temos o exemplo do sucessor do Pajé Suíra entre os Kariri-Xocó, que a 

princípio queria ser jogador de futebol e não o futuro pajé do seu povo, acarretando-lhe 

uma doença, como forma de um chamado mais forte da espiritualidade. Isto é, “se um 

homem recusa um convite de Sonsé55 para a tarefa ou não está ciente que foi chamado, 

ele ficará tão doente que poderá morrer se não for salvo a tempo pelo próprio 

entendimento de seu destino” (MOTA, 2007, p. 174). 

O Ouricuri é o ponto máximo de fonte de cura, claro que por intermédio e 

permissão “do grande pai”. É lá que os problemas mais graves dos indígenas, no caso os 

Wassu católicos-Ouricuri, são tratados. Para os demais, os não integrantes do Ouricuri ou 

até para um branco os procedimentos de cura são feitos de forma distinta, “quando há 

alguma necessidade”, como disse Júnior, o futuro pajé, que no explica melhor:  

 

Por exemplo, aqui na comunidade, que boa arte da comunidade não 

participa do ritual [Ouricuri], já apareceu casos que o povo, as pessoas 

procuram as pessoas que participam, aí... isso [o ritual fora do Ouricuri] 

pode acontecer de ser feito esse ritual de cura independente do Ouricuri. 

Inclusive, até pessoas de fora, que não-índio, acontece de procurar as 

pessoas que participam do Ouricuri pra pedir pra fazer cura, 

dependendo da situação que ele se encontra. Isso acontece muito, é 

muito frequente, não só aqui como nas outras comunidades também, 

geralmente procuram muito os pajés, as pessoas mais velhas, porque 

                                                           
55 Divindade primordial entre os Kariri-Xocó. 
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não é só os pajés que têm o dom da cura, na comunidade são vários 

curandeiros, aqui na comunidade temos o Seu Quíndio [...] ele é uma 

pessoa que nasceu com um dom dos saberes tradicionais também e faz 

cura muito bem. Tem a própria Côca que ela também cura, teve o Seu 

Amaro Máximo que era nosso pajé velho, já falecido que também era 

um curador, que era muito conceituado. 

 

Assim, percebe-se que são múltiplas as formas e possibilidades de procedimentos 

para a cura, a questão é nascer com o dom, aceitar o destino de servir, de sanar o 

sofrimento das pessoas por intermédio da força da espiritualidade. Pergunto a Júnior se 

poderia me falar algum caso de cura, mas, como era esperado, ele diz: “infelizmente é 

uma coisa que aqui, nesse momento, a gente não pode revelar, tá falando com tanta 

clareza”. Mas, confirma que, dentro do ritual do Ouricuri, acontecem muitos casos de 

dificuldades, onde há um diagnóstico que acontece na coletividade e, posteriormente, a 

decisão dos tiposde procedimentos a serem seguidos ou ainda se é caso de ser liberado ou 

não para procurar a biomedicina: 

 

[...] no momento que um índio ele realmente tá necessitando de um 

trabalho de cura, isso tudo é feito no ritual e dentro do ritual existem as 

liberações, porque dentro do ritual a gente vai saber se aquele indígena 

ele vai ter que passar pelo processo de cura ou não. Então, é dentro do 

ritual que a gente vai saber se o indígena... porque são processos, são 

etapas de cura ele pode passar. Tem casos que uma cura simples pode 

ser resolvida a situação, mas tem outros casos que podem ser por etapas 

e tem casos também que não são resolvidos no ritual, aí é o momento 

em que são liberados pra procurar a área de medicina, né. A cura 

científica através dos não-indígenas, através da equipe médica, é 

justamente que, não fugindo aí do tema, que foi criada a pedido dos 

povos indígenas através de uma luta muito grande a assistência de saúde 

diferenciada, foi justamente por conta desses saberes tradicionais de 

uma forma que fosse agregado, é porque existe o momento 

principalmente dentro do ritual, que é o ponto fundamental, das 

tradições e do saber  tradicionais, da medicina tradicional, existe o 

momento em que a gente consegue identificar que o indígena ele pode 

permanecer ali, naquele processo de cura. 

 

Para os Wassu católicos-Ouricuri, que são os frequentadores do ritual, quando 

necessitam passar por um processo de cura, sãoreveladas as liberações e as proibições 

que fazem parte das etapas e procedimentos. Um integrante do Ouricuri, quando está se 

tratando de alguma enfermidade só pode procurar o médico se for liberado pela 
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espiritualidade, e neste caso, como Júnior frisou, lutaram por uma medicina diferenciada. 

É claro que é frequente a procura por atendimento no Posto de Saúde, inclusive da parte 

dos frequentadores do Ouricuri, porém, em casos específicos de doenças que já estejam 

sendo tratadas, é necessária uma permissão.  

Assim também observou o antropólogo Cristiano Silva entre os Kariri-Xocó: 

 

O ritual do Ouricuri é o ponto culminante de atividades xamanística 

entre os Kariri-Xocó. Os índios que estão se tratando de alguma 

enfermidade com os especialistas da biomedicina dizem que sua cura 

está condicionada a Deus e ao Ouricuri, pois é no Ouricuri que são 

tratadas as doenças mais graves. É lá que se busca a solução para os 

gravesinfortunios, e também é de lá que, muitas vezes vem a 

autorização para se procurar a tratamento biomédico. (SILVA, 2004, p. 

30). 

 

Convém elucidar que essas realidades só se confirmam no grupo que compõe a 

categoria Wassu católico-Ouricuri e não em toda a comunidade Wassu. Ao contrário do 

que muitos dos estudos antropológicos colocam a respeito da religiosidade indígena, 

como característica de grupo homogêneo; aqui apresento a comunidade segmentada por 

intermédio das orientações religiosas, indicativas do que se é permitido ou não fazer de 

acordo com a agremiação religiosa. 

 

A antropologia da saúde vem enfatizando a concepção de que a doença 

é um fenômeno social, cultural e cosmológico, não se restringindo a 

aspecto biológico. As representações e as práticas relativas à doença e 

ao seu tratamento ocorrem na diversidade de realidades e grupos 

étnicos. As representações geradas no âmbito da cosmologia produzem 

elementos cognitivos que orientam a ação. Neste sentido, a doença faz 

parte dos processos simbólicos, não podendo ser percebida e vivenciada 

universalmente. (SILVA, 2004, p. 35). 

 

Assim, sobre o momento do diagnóstico da doença e das decisões das etapas do 

procedimento de cura, que são feitos na coletividade, Júnior diz que é o momento mais 

“pesado”,  
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[...] são momentos... como eu posso dizer... [pausa longa] são 

momentos críticos, são momentos muito assim...  onde depende muito 

da coletividade. Ali é onde é percebido que uma só pessoa ela não vai 

consegui fazer só, aí é onde depende de um grupo pra tentar resolver 

aquele tipo de situação. Não são todos os casos, tem casos que uma 

pessoa ou duas resolvem.  

 

Nessa fala, revela-se a importância da coletividade, do compartilhamento de 

crenças e cosmovisão para aquela realidade de efetivar, sem se falar no grau de 

importância daqueles que têmo dom de sentir e revelar o que a espiritualidade deseja. 

Questiono ainda se já aconteceu de algum deles não ser liberado para procurar o médico 

e mesmo assim ter procurado.  

 

Já sim, é a questão da descrença né. Infelizmente, a gente vive num 

mundo hoje, principalmente com o envolvimento dessas outras 

religiões que faz com que, como a evangélica, é uma situação muito 

crítica dentro da comunidade, porque assim, ela faz com que o povo, o 

indígena ele fique descrente da sua parte espiritual e a parte espiritual é 

um coisa fundamental dentro da cultura indígena com relação aos 

costumes tradicionais, porque são coisa de herança, assim como o papai 

falou que, por exemplo, um curandeiro não é todo mundo que  nasce 

pra ser, que nasce com esse dom, o dom da cura, existem pessoas 

escolhidas, são pessoas selecionadas, selecionadas espiritualmente, é 

uma coisa que está acima de qualquer um ser aqui da terra [...] Então 

existem pessoas que, às vezes, passam por esses casos e que, às vezes, 

não são ordenados a descer e procurar outros atendimento que não seja 

da parte tradicional, né, onde o indígena ele sai pra procurar e, às vezes, 

acaba voltando porque não teve solução. Aí, às vezes, termina voltando 

e tendo a solução; outras vezes, descem, procuram, não têm solução, 

mas também não voltam, começam a fazer um certo tipo de resistência 

por conta da descrença mesmo. 

 

Contudo, revela-se a interferência de outras crenças religiosas dentro das 

comunidades e que se empenham em gerar a descrença dos conhecimentos e práticas 

tradicionais. A entrada no Ouricuri é mais processual e seletiva, mas a saída dele é livre, 

“não é forçado ninguém a ir e que quando a pessoa chega lá, é onde a pessoa vai ter a 

certeza se realmente quer ficar ou não”. O descumprimento das regras ou das proibições 

acarretam sanções? Primeiramente, foi-me esclarecido que a quebra das regras acontece, 

principalmente, por pessoas que não frequentam o Ouricuri, mas que estão em meio de 

algum processo de cura. As igrejas evangélicas são apontadas, pelos católicos-Ouricuri, 



183 
ERVAS, PAJELANÇA E CURA 

 

 
 

como o principal núcleo de disseminação das descrenças para com as práticas 

tradicionais. 

Pergunto se já aconteceu de algum evangélico procurar cura entre os católicos-

Ouricuri, e obtenho a seguinte resposta de Júnior: “já aconteceu sim da pessoa que é 

evangélico e ela deixar de ser evangélico e procurar o Ouricuri, e voltar ao Ouricuri”. 

Assim, é possível verificar alguns participantes do Ouricuri que, porventura, tenham se 

convertido ao evangelho, mas, na necessidade da realização de uma cura, retornaram ao 

Ouricuri, abandonando a denominação evangélica. 

Os “evangélicos mesmo”, ou seja, aqueles que tiveram como principal ou única 

formação religiosa aquela pautada no evangelho, não procuram os curandeiros locais, “até 

porque ele não acredita na espiritualidade, eles não têm essa visão das forças da natureza 

que é uma das coisas que os indígenas defendem muito e respeita né, as forças da natureza 

e a espiritualidade”. Sobre isto, Dona Côca diz: “Os crentes só acham que é Jesus, só que 

Jesus, vem primeiramente Jesus, primeiramente Jesus, em segundo é as outras coisas...”, 

falando sobre a espiritualidade ou os seres que vivem na natureza. 

Pergunto a Dona Côca se ela acredita que acontece cura dentro das igrejas 

evangélicas e, ela s diz que “Tudo vai depender da fé”. Ou seja, o ponto máximo para 

ocorrer a cura é a fé, é a crença na eficácia. Faço a mesma pergunta, se existe cura dentro 

da igreja evangélica, a um informante evangélico e me é confirmado: “Existe! Existe cura 

dentro das igrejas evangélicas!”. 

 E quando pergunto para um informante evangélico se existe a cura entre os 

católicos-Ouricuri, e ele diz que “vai da crença”, porém, “ há quem dê valor e há quem 

não dê”. Então vem a questão da oposição entre “O que é de Deus e o que não é”, ressalta, 

“Aí eu pergunto se lá em cima eles tivessem tanto poder, por que fulano não estava com 

outra saúde? ... Por que cicrano está morrendo aos poucos? Porque ele está morrendo aos 

poucos!”. 

Ainda sobre a veracidade, do ponto de vista evangélico, da cura entre os 

curandeiros ou católicos-Ouricuri: “Aí, é onde vem a Bíblia, a fé, é algo que não se pode 

explicar, e acontece! Algumas crenças [no sentido de cura] realmente acontece pela fé 

que nós temos, não porque realmente acontece”. 
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 O que está em questão aqui, na lógica Wassu-evangélica, é de onde provém a cura, 

se esta parte de Deus ou de outras entidades, que são por eles comumente vistas como 

demônios. 

 

Os evangélicos, eles só acreditam só em Deus e nada mais pra eles, 

qualquer outra prática tradicional ... cultural ... não é coisa de Deus, eles 

entendem dessa forma, são pessoas que se distanciam muito, né, 

principalmente do contato direto com a natureza. Já os católicos não é 

tanto, como eu te falei, mas hoje em dia eles fazem o meio (Entrevista 

com Júnior Lima, 02-02-2017). 

 

Visto que aquilo que é oposto ao padrão cristão-evangélico se encaixa 

categoricamente como não sendo de Deus, pergunto a Dona Côca se os evangélicos 

enxergam a cura do Ouricuri como vinda de Deus também. Ela então me revela:  

 

Ói, muito, pessoas que tem fé em deus acredita, mas as pessoas não 

convive com aquilo [Ouricuri], pensa que é aquela coisa mesmo [coisas 

que não são de Deus], mas a gente que vive assim entende... O que eu 

tinha pra ser, ainda era melhor, a gente tem esse coisa aqui [mostra a 

planta que está perto dela e da Amescla], que é o que faz o Mariri, tem 

o quitoco, tem aquela afavaca [...] Se é coisa do demônio, meu Deus do 

céu... eu não sei não. É coisa de Deus! Ói, Deus coloca as coisas pra 

proteger, pra proteger, óia esses morros, dali de Joaquim Gomes, daqui, 

dali e muitos morros que tem por aí, cada morro desse tem um protetor... 

A gente vive porque não tá fazendo mal a ninguém.... eu tenho muita fé 

em Deus, eu chega me relaxo...confio muito em Deus. 

 

Um evangélico, este em especifico, o qual considerei um evangélico atípico, sente 

fazer um esforço em enxergar Deus nas práticas tradicionais indígenas, explicando estas 

como um atalho para Jesus: 

Quando não se conhece, se critica. Existe sim pessoas que acreditam 

‘ah lá ele tão adorando a quem?’, mas aí você vê numa toada  é eles 

cantam: “eu venho cantando, venho  louvando, ai ai Jesus meu Deus”, 

é o nome de Deus, certo? Mas aí as pessoas não associam... há a 

disseminação de pessoas que digam “por que criar um atalho para 

adorar a Jesus se eu posso adorar diretamente?”. Há quem diga que se 

não fosse a religião católica, se não fosse a evangélica, seria um atalho 

para adorar a Jesus, que no fundo, no fundo quando eles falam no Deus 
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Tupã, quando eles falam no Deus supremo, eles tão falando em Deus, 

estão reconhecendo Deus ali naquela religião, aí é dessa forma. 

 

 Mesmo com esse esforço de enxergar Deus nas práticas tradicionais, é visível uma 

disposição hierárquica decrescente entre o cristianismo católico-evangélico ou 

evangélico-católico e um cristianismo, digamos que popular, regado de uma cosmovisão 

tradicional-indígena.  

 Pensando nas pessoas que frequentam o Ouricuri e que sofrem de alguma doença, 

como foi apontado acima na fala de um evangélico, podemos refletir sobre os 

diagnósticos de doenças que não seriam curáveis, ou que não teriam a permissão espiritual 

para serem curadas. Os Wassu católicos-Ouricuri acreditam que também existem doenças 

com as quais eles têm que conviver, como se fosse uma “vontade de Deus”. Pergunto a 

Dona Côca se existem doenças que os seres espirituais não podem interferir para curar. 

Ela serenamente fala: “a gente que tem fé em Deus... eu mesmo tenho um problema de 

rins, tenho outros problemas, e a gente vai morrer daquilo que Deus quiser...”.   

 

3.8.2 Inveja e proteção 

 

 Entre os Wassu católicos-Ouricuri não ouvi os termos “feitiço”, mas ouvi com 

certa frequência o termo “inveja”, sempre colocado numa conotação de algo gerador de 

uma situação difícil e que, possivelmente, tenha desencadeado algum tipo de doença. 

 Então, penso que não seria exagero entender a “inveja” como equivalente de 

feitiço, se pensarmos este em um sentido de energias negativas que são lançadas a uma 

pessoa específica, em um meio sociocultural onde se compartilha da ideia e se acredita 

nas ocorrências da efetivação dessas influências negativas.  

 Poderíamos pensar ainda que pessoas negativas ou invejosas estariam sempre na 

companhia de guias espirituais ruins/perturbadores. Estes, por sua vez, condicionados aos 

desejos de quem acompanha ou ainda causador do desejo negativo, influenciariam em 

acontecimentos de modo a desagregar um estado harmônico ou de equilíbrio espiritual de 

uma pessoa, e, por consequência, causaria alguma sorte de doença.  
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 Quando comento com Seu Benício sobre “doença encomendada”, o mesmo se 

coloca da seguinte forma: 

 

Eu sei, eu tô entendendo qual é o seu ponto de vista [pareceu inquieto, 

porém, disposto a responder], já me toquei. Aqui, é que nós se cuidamos 

pra gente evitar dessa doenças, nós se cuidamos pra evitar, com a fé 

[falou enfaticamente], com a fé, que a fé remove montanha. É com a 

fé... Que eu sei que existe. Essa foi uma pergunta fundamental que você 

fez, e isso existe, mas a gente tem que levantar a cabeça e pedir. 

  

 Seu Benício confirma a existência de doenças lançadas a alguém, no entanto, não 

explica como isto é feito. Coloca a fé em primeiro lugar e depois a oração para se proteger 

desses feitos, tendo em vista o que ele enfatiza: “eu sei que existe”. Quando ele fala “Aqui, 

é que nós se cuidamos pra gente evitar dessa doenças”, parece querer dizer que o 

segmento social que frequenta o Ouricuri está mais atento a essa questão e, portanto, mais 

ávido por se cuidar a fim de obter a proteção necessária.  

 

A.: E tem como evitar Seu Benício esses acontecimentos de doenças 

encomendadas? 

B.: Nada pra Deus é custoso minha filha! Nada pra Deus e pra o Pai 

Eterno é custoso! É a gente botar o joelho no chão e pedir a ele, que 

nada acontece, porque ele é grande, ele é o dono do céu e da terra, é! 

Nada aqui na terra... não pense que vai dizer: “ eu vou fazer isso”, 

porque ele está no céu, ele está na terra e a gente que está com ele nunca 

está desamparado. 

 

 Levando em consideração a fala de Dona Côca, tendo em vista que a bebedeira 

sem medida é vista como uma espécie de perturbação de guia espiritual ruin e que pode 

ser lançada a alguém ou ser adquiridapor se mantercontato com más companhias. Dona 

Côca diz que para se proteger de guias ruins ou para que eles não se aproximem:  

 

Quando vê pessoas assim... falar só e pronto, se topar, se conhecer... ‘oi 

fulano tudo bom? Tudo bom’. E pronto... mas se não... Meu Deus, vai 

cair no mesmo que a aquela pessoa tá. E se for uma pessoa que gosta 
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de chamar nome feio, a pessoa vai convivendo com aquilo ali [os 

espíritos ruins que estão sendo invocados]. 

  

 Portanto, algumas doenças ou situações de perturbação podem ser 

lançadas/transmitidas a uma pessoa ou a própria pessoa pode ser a causadora inconsciente 

daquela doença ou situação negativa em sua vida. Dona Côca mesmo comentou que a 

situação em que ela se encontrava seria ocasionada por um “perturbador” que acompanha 

a sua sobrinha, que culminou no desfecho de seu casamento e agravamento de algumas 

doenças além do derrame sofrido. 



 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A pesquisa de campo teve uma duração exata de um ano e dez meses, entre idas e 

voltas ao território Wassu Cocal. Como o tempo me foi escasso nesse período, tentei fazer 

valer cada espaço de tempo em que estive entre os Wassu. Já tinha contato com muitos 

conhecidos, alguns amigos; estabeleci outros, inclusive, mantive conversas virtuais por 

meio do Facebook e do WhastApp. Os espaçamentos de tempo nas minhas idas à aldeia 

me foram muito frutíferos, pois as informações que eu obtinha eram confirmadas ou 

descartadas, refletidas e amadurecidas, ou situações mudavam de configuração.  

 No primeiro momento da escrita, o primeiro capítulo, debrucei-me sobre os 

escritos e a história Wassu Cocal. Colhi e reuni, na construção deste empreendimento, 

tudo o que eu tinha consciência sobre esse povo indígena. Considere-se aqui que esta 

pesquisa não é documental, portanto, não devo ser julgada por esse mérito – porém, o 

enredo do primeiro capítulo talvez possa ser verificável em um trabalho de cunho 

documental. 

 Ao analisar os escritos de Antunes (1985) e de Edson Silva (2005, 2006 e 2015), 

entre outros fatos históricos, construí uma lógica, independente deste último autor. Fiz 

profundas reflexões no decorrer das leituras. Contudo, minhas reflexões apontam para a 

real possibilidade de os Wassu já ocuparem aquele território no entorno da Torre em 

tempos que a memória coletiva não alcança, lugar que outrora se chamava Torre Assú, 

visto que os Caetés se juntaram aos Wassu, não podendo ser comprovada uma data 

específica para isto. Inclusive, a professora de história, Fabiana, filha do atual cacique, 

afirma tal junção entre Wassu e Caetés.
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 A caçada aos Caetés56 foi decretada após a afirmativa de morte em ritual 

antropofágico do Bispo Sardinha, em 1556, quando em poucos anos, dizimaram aquela 

população. O percurso da história apresenta indícios da participação dos ancestrais dos 

Wassu na brigada que destruiu o Quilombo dos Palmares, em 1695, os quais teriam sido 

recrutados para às tropas de Domingo Jorge Velho. Na sequência, temos os fatos 

históricos relativos à participação dos Wassu na Guerra do Paraguai, fato que está mais 

vivo na memória do povo e na história oral, cenário a partir do qual se apossaram das 

terras Wassu. Desse modo, a partir da década de 1970, esse povo começou a se tornar 

visível na luta por reconhecimento legal de suas terras e de sua indianidade.    

 Partindo, então, para os dois últimos capítulos, durante esse tempo de pesquisa de 

campo, busquei compreender as relações de convivência entre Wassu evangélicos e 

Wassu católicos-Ouricuri, por intermédio de seus respectivos discursos sobre o outro 

grupo religioso e sobre o seu próprio, os quais refletem as ideias e as práticas 

experienciadas do cotidiano, estas passíveis de conflitos simbólicos.  

 Portanto, o objetivo deste estudo consistiu em analisar as relações sociais entre 

dois grupos religiosos a partir dos discursos e relatos dos indivíduos que ali vivenciam a 

prática do cotidiano. Cabe frisar que se tratou de um tema muito delicado e, por muitas 

vezes, de difícil acesso. Os interlocutores esquivavam-se de marcar encontros comigo e 

tratar do assunto.  

 Muitos dos relatos e informações que pretendi colher não chegaram até mim na 

sua integralidade, pois, como dito no desenvolvimento, fica-se atento quando alguém de 

fora da comunidade se interessa por conflitos e rixas internas; apesar das diferenças 

aqueles indivíduos constituem uma única comunidade. E, convenhamos, não é comum 

chegar na casa alheia para saber dos conflitos entre a família. Assim, por muitas vezes, 

senti-me como quem caminhava em caminhos pedregosos. Além disso, religião, por si 

só, já é tema difícil de adentrar, principalmente em um contexto de religião tradicional 

indígena em contraponto com religião cristã-evangélica, e análise de conflitos entre 

ambas. 

                                                           
56 É fato que atribuíam o nome Caetés aos grupos que quisessem destruir, além de ter existido a ideia 

propagada de Guerra Justa. Entendo também que, por muito tempo, na verdade séculos, perdurou essa caça 

aos índios, não se podendo precisar, portanto, a junção de Wassu e Caetés. 
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 A começar pela introdução do evangelho (pregações de igrejas evangélicas) na 

comunidade Wassu, foi-me possível mapear os ambientes-conflitos entre estes grupos 

religiosos que ali se constituíam em opostos, gerando ideias e práticas religiosas distintas 

dentro de uma comunidade tradicional indígena. 

 Os ambiente-conflitos que identifiquei foram: 1. A própria introdução do 

evangelho em território Wassu; 2. Escolha de membros para a(re)presentar a “cultura” da 

comunidade “lá fora”, em eventos externos; 3. Indicações de cargos/funções; 4. Escolas 

indígenas, entre suas práticas pedagógicas diferenciadas e ideias religiosas exclusivista; 

5. Noção de ervas e cura (curandeirismo ou pajelança); 6. A própria 

cosmologia/cosmovisão dos dois grupos religiosos, este último ambiente-conflito é o que 

rege todos os outros. 

 Nesse enredo, os conflitos entre os distintos grupos religiosos se iniciam 

justamente com a introdução do evangelho, das religiões evangélicas no território Wassu, 

pois, como foi muito bem especificado pelo Cacique Geová, percebi que se apresentava 

então uma nova configuração social, a “transferência de cultura”. Este fator muito afeta 

o conceito de comunidade indígenas na visão das lideranças católicas-Ouricuri, pois 

estariam, assim, apartando-se das “coisas de índio”, das crenças, dos rituais, das danças, 

enfim da “cultura”.  

 Ao aceitarem o evangelho ou ao se transferirem de cultura, apartam-se da 

cosmologia católica-Ouricuri, transferem-se de um universo de ideias religiosas para 

outro, filiam-se então a uma nova cosmovisão, a uma nova ideologia, a uma nova 

comunidade de fé/crença. Mas, mesmo que alguns evangélicos nunca tenham, no 

passado, praticado o Ouricuri, ainda assim há uma transferência de cosmovisão, pois o 

catolicismo que ali circula é um catolicismo popular (não-ortodoxo), com base simbólica 

entrelaçada entre catolicismo e práticas/crenças indígenas.  

 A cosmologia católica-Ouricuri engloba Deus/Tupã, santos católicos/encantados 

e seres da natureza, anjos da guarda/guias espirituais bons ou maus, virgem Maria/mãe 

natureza; além de diversas explicações do mundo local e compreensões de eventos 

particulares a vida comunal ou pessoal.  
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 Já a cosmologia evangélica tem base a crença em um Deus uno e trino (pai, filho 

e Espirito Santo), cujas palavras, consideradas como “A verdade” única, estão presentes 

na Bíblia. Esse Deus atua sem seres auxiliares como: santos, guias, encantados, seres da 

natureza, virgem Maria, estes são descartados e é anulada sua força de atuação. Alguns 

seres como encantados, seres da natureza, guias espirituais são, por muitas vezes, 

demonizados nas ideias e discursos de muitos.  

 O ambiente-conflito que se refere à escolha de membros para a(re)presentar a 

comunidade em eventos externos foi inicialmente o mais gritante nos discursos, pois 

ainda é um campo mais leve para se falar. Claramente, as seleções para eventos emque 

necessitassem apresentar a “cultura”, opta-se por aqueles que estão imersos na mesma, 

ou seja que se pintam, que dançam, que cantam as toadas: os católicos-Ouricuri em 

detrimento dos evangélicos. Alguns destes se sentem excluídos e vítimas de preconceito, 

pois afirmam que o fato de serem evangélicos lhes tira sua legitimidade de índios; os 

primeiros dizem que “índio de verdade” tem que demonstrar sua cultura e que dela não 

se pode ter vergonha. Lembrando que lideranças que são evangélicas representam sim o 

povo em reuniões onde as apresentações culturais não são requisitadas. É o caso de Igor 

Freitas, que representa o Cacique Geová nas reuniões sobre a duplicação da BR. 

 Assim, também, há uma certa predileção pelos católicos-Ouricuri (mas parece que 

em menor grau) para a indicação de cargos/funções de confiança ou em determinados 

setores, inclusive externos ao território indígena, como por exemplo para ser professor da 

disciplina de cultura indígena – preferencialmente os que praticam o Ouricuri –, 

cargos/funções nas instituições como FUNAI e SESAI. 

 As escolas indígenas se configuram também como um ambiente-conflito, pois lá 

os ensinamentos dados pela maioria dos pais evangélicos se tornam visíveis a partir dos 

relatos. Essas famílias levam em consideração a interpretação da verdade única, que é a 

Bíblia. Muitos dos pais evangélicos, vale ressaltar que existem exceções, orientam seus 

filhos a não entrarem nas rodas de toré da escola, a não se pintarem e a não cantarem as 

toadas, pois seriam coisas que não são de Deus.  

 Esse conflito simbólico atua fortemente na noção de cura, curandeirismo e que 

inclui, também, o sentido que se dá para as ervas e seus manuseios, pois muitas das curas 
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perpassam pelas utilização e indicação delas. Alguns Wassu evangélicos afirmam que 

existem curas entre as práticas católicas-Ouricuri, mas claramente põem em xeque se elas 

provêm de Deus. Afirmam que as curas ocorridas na igreja, que é um local aberto, onde 

qualquer um adentrar, vêm de Deus, mas quanto às ocorridas no Ouricuri não se poderia 

afirmar a mesma coisa. Um Wassu evangélico que já frequentou o Ouricuri diz que essas 

afirmações negativas sobre o Ouricuri são ignorância, falta de conhecimento.  

 A salvação é um ponto interessante nesse contexto. Segundo os Wassu 

evangélicos, para se alcançá-la é necessário percorrer caminhos e prescrições que só a 

Bíblia pode apontar ou revelar. Assim, tendo uma prática de vida não condizente com a 

verdade bíblica, alcançar a salvação se torna quase impossível. Os católicos-Ouricuri não 

têm uma visão tão fechada sobre o além-vida, os nexos cosmológicos perpassam por 

outras questões que não se restringem apenas em um paraíso e um inferno. Os espíritos 

dos bons inclusive podem auxiliar os vivos  ̧ podem ajudar os seres sobrenaturais a 

proteger o seu povo, podem de alguma forma interagir com os vivos. 

 O Ouricuri é um espaço de práticas sagradas onde o indígena que se sentir tocado 

pode procurar a permissão para começar a frequentar, não havendo, portanto, convites 

para tal ou propagandas. Atuam em um campo específico e reservado, a realização de 

seus rituais acontece no alto da Serra pedra do Ouricuri.  

 Já as igrejas evangélicas, que, por sua vez, são poselitístas, fazem propagandas de 

sua fé e de seus feitos, visitam as casas, visitam os doentes levando palavras amigas e de 

conforto, visitam e auxiliam os necessitados, ou seja, as igrejas evangélicas atuam onde 

os católicos-Ouricuri não chegam, desempenham um papel social de auxilio às famílias, 

auxílio espiritual, emocional e, por vezes, material também.  

 Dessa forma, os evangélicos vêm ocupando um “espaço ócio” na comunidade 

Wassu, crescendo vertiginosamente. Possuem hoje um número estimado em 387 

evangélicos, divididos em seis denominações, em contraponto ao número estimado de 

230 católicos-Ouricuri.  

 Dito isso, quero voltar à questão de Dona Côca, que é católica-Ouricuri, mas que 

também frequentou igrejas evangélicas, principalmente em um momento de fragilidade 

emocional. A mesma afirma que o fato de frequentar a referida igreja em nada muda sua 
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relação com o ritual, com os encantados. Apresenta tristeza quando ouve os comentários 

pejorativos feito pelos Wassu evangélicos sobre o ritual. Dona Côca parece se tornar, 

nesse enredo, um ponto x de agremiação de características dos distintos grupos aqui 

analisados. Sua forma de vivenciar e enxergar essas religiões é algo muito particular a 

ela, pois hádiscordância dos seus familiares. A história de Dona Côca não se torna regra 

entre os Wassu.  

 Contudo, vejo os conflitos (mesmo os simbólicos), como processos, adaptações, 

ajustes e reajustes nas relações sociais de uma dada sociedade. Cada grupo social tem ou 

constrói seus próprios motivos para agir e/ou pensar. Cada grupo social tem sua própria 

regra.  

 Em momentos específicos da vida social/comunal, é possível mesclar os símbolos 

dos diferentes grupos sociais ou enxergá-los sintonizados entre si e com aquilo que os 

une. No caso Wassu, o que os une seria a sua origem comum, a sua ancestralidade, a luta 

pelos seus direitos ou até mesmo a “cultura”, que, apesar de não ser vivenciada 

integralmente pelos evangélicos, representa seu povo, suas origens. Assim se estabelecem 

as teias de relações sociais nos grupos sociais/religiosos analisados. 

 Enfim, a experiência desta pesquisa me fez desconstruir prenoções existentes 

antes de minha imersão no campo e das reflexões próprias da etnografia, esta que nos faz 

mergulhar no mundo e nas motivações do outro, que nos força, até certa medida, a pensar 

com a lógica do outro. Essa etnografia reflexiva da alteridade me fez construir novas 

possibilidades de entendimentos e de formas de viver, ser e de formas outras de enxergar 

e estar no mundo.  

 A buscar por conhecer as lógicas dos outros possibilita-nos uma autoelevação para 

o entendimento e respeito. Os Wassu me impussionaram a transcender as minhas questões 

e noções primeiras, apresentaram-me um mundo de conflitos simbólicos, o qual a partir 

do momento que se constitui de tal forma, só tem sentido sendo e vivendo em sua 

plenitude, com suas contradições, e, assim, fazendo girar a roda da vida social. 
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